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POVZETEK 

V magistrski nalogi analiziram mnenje vzgojiteljic o govoru in jeziku od pet- do 

šestletnih otrok v Zasavju. V teoretičnem delu se osredotočam na definiranje govora, 

jezika in komunikacije ter dejavnikov, ki vplivajo na razvoj le teh. Moje zanimanje se 

nato še bolj osredotoči na lestvice govorno-jezikovnega razvoja v predšolskem 

obdobju. Predvsem pa so poudarjena pričakovanja do predšolskih otrok, starih od pet 

do šest let, ki jih obravnavam tudi v empiričnem delu. Za namen raziskave sem 

razdelila 100 ocenjevalnih list vzgojiteljicam iz dveh vrtcev v Zasavju. V raziskavi 

poskušam ugotoviti, ali obstajajo razlike med dosežki otrok iz občine Zagorje ob Savi 

in otrok iz občine Trbovlje. Zanima me tudi, katero področje in katere postavke znotraj 

področij so najšibkejše in ali obstajajo razlike med govorno-jezikovnim razvojem 

dečkov in deklic. Rezultati raziskave so pokazali, da med otroki iz obeh občin ni zaznati 

statistično pomembnih razlik na področju govora, jezika, razumevanja in govorno-

jezikovne razvitosti. Prav tako ni statistično pomembnih razlik med rezultati dečkov in 

deklic. Preko rezultatov raziskave sem ugotovila tudi, da spol ne vpliva na razumljivost 

govora. Med dečki in deklicami ni razlik v razumljivosti njihovega govora. Obstaja pa 

statistično pomemba povezava med spolom in zatikanjem. Zatika se več dečkom kot 

deklicam. Z raziskavo sem ugotovila tudi, na katerih področjih so od pet- do šestletni 

otroci najšibkejši in bom lahko v praksi tem področjem posvečala več pozornosti. 

Vzgojiteljem bom lahko svetovala igre in dejavnosti, ki spodbujajo šibkejša področja.  

KLJUČNE BESEDE: govor, jezik, razumevanje, spol, predšolski otrok, vzgojiteljice 

predšolskih otrok, govorno-jezikovni razvoj.  



ABSTRACT 

In my master thesis I analyze opinion of preschool teachers about speech and 

language of 5–6 year-olds in Zasavje. In the theoretical part I focus on defining speech, 

language and communication. I focus on factors that affect speech and language 

development. I am also exploring speech and language development scales in 

preschool period. My research mainly focuses on expectations of five to six year old 

children about speech and language. For my research I distributed 100 evaluation 

sheets to 10 different preschool teachers in 2 kindergartens in Zasavje. In my research 

I am trying to find out differences between children from kindergarten Zagorje ob Savi 

and kindergarten Trbovlje. I want to find out which fields are the weakest and if there 

are differences between boys and girls. Results show that there are no statistically 

proven differences in speech, language and understanding between children from 

municipality Zagorje ob Savi and children from municipality Trbovlje. I found no 

statistically proven differences on speech and language between boys and girls. I 

found out that speech of boys is equally understandable as speech of girls. Results 

show that less girls have problem with fluency of their speech. More boys show signs 

of stuttering. This study has shown me fields that are less developed. I will dedicate 

more attention to these fields in future practice. I will also advise on games and 

activities for preschool teachers that stimulate speech and language of preschool 

children. 

 

KEY WORDS: speech, language, understanding, sex, preschool child, preschool 

teachers, speech and language development. 
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1 UVOD 
 

Zanimanje za govor in jezik predšolskih otrok ni le stvar logopedov, temveč tudi drugih 

strokovnih delavcev, ki so v stiku z otroki in starši. Razvoj govora in jezika je zanimiv 

predvsem zato, ker pri vsakem otroku poteka drugače. Kljub temu, da se vedno razvija 

v nekem zaporedju, je lahko čas, ki ga otrok potrebuje za dosego naslednje stopnje, 

pri vsakem otroku različen. Pri nekaterih otrocih vidimo konstantno in hitro 

napredovanje, pri drugih velik napredek in nato stagniranje, pri nekaterih razvoj dolgo 

stagnira in se nato pojavi hiter napredek, itd.  Prav zaradi tega, ker obstaja nek zunanji 

red, ki hkrati dopušča manjše individualne razlike, je še toliko težje razložiti odstopanja 

in določiti, kdaj je otrokov govorno-jezikovni razvoj rizičen. Zaradi opisane 

problematike so lestvice govorno-jezikovnega razvoja ključne za strokovne delavce in 

starše. Omogočajo namreč hitro prepoznavanje zaostanka v govorno-jezikovnem 

razvoju, kar vpliva na hitrejšo obravnavo otroka ter s tem tudi na doseganje večjega 

uspeha. Ravno zaradi vsestranske uporabnosti lestvic govorno-jezikovnega razvoja je 

zelo pomemben pregled različnih lestvic in ugotavljanje njihovih skupnih značilnosti ter 

tega, koliko otroci dejansko dosegajo pričakovane mejnike za določeno starost in 

katere postavke so tiste, ki jih otroci ne dosegajo najbolje. 

Za zaznavanje in prepoznavanje govornih in jezikovnih težav je najprej potrebno 

opredeliti govor in jezik. Govor je realizacija jezika. Jezik je sistem simbolov, preko 

katerega oblikujemo svoje misli, ideje, želje, potrebe in jih sporočamo drugim. Govor 

pa je realizacija le tega. Vendar pa je kljub njuni soodvisnosti potrebno vedeti, katero 

področje je pri določenem  otroku kritično. Najprej je potrebno to področje prepoznati; 

prepoznati jezikovne in govorne težave, nato pa delovati na otrokovem kritičnem 

področju, saj lahko le tako otroku v največji meri pomagamo premostiti težave.  

 

 

 

1.1 TEORIJE O IZVORU IN RAZVOJU GOVORA IN JEZIKA 

 

Človek ima že od nekdaj potrebo po komuniciranju. Ta potreba je tesno povezana s 

potrebo po socialnih stikih in delom. Glede na to, kako se govor razvija je nastalo pet 

teorij ali hipotez o izvoru besednega govora. Te teorije izhajajo iz stališča, da se je 

govor razvil zaradi koristnosti in socialne funkcije in se ne dajo empirično preveriti 

(Pečjak, 1975).  
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Ding-dong teorija (mistična teorija) 

Ta teorija predpostavlja, da imajo predmeti sposobnost izvabljanja glasov iz 

posameznika. Ko se zvoki pojavijo jih človek poveže s predmeti, iz tega pa nastanejo 

znaki (Pečjak, 1975). 

Bou-vou teorija (imitacijska teorija) 

Ta teorija predpostavlja, da se govor začne s posnemanjem zvokov,  živali in stvari. 

Najprej so besede onomatopeje, nato pa se spremenijo s skrajšanjem, združevanjem, 

zlivanjem (Pečjak, 1975). 

Puh-puh teorija (interijekcijska teorija) 

Ta teorija predpostavlja, da se v različnih situacijah pojavljajo različni stereotipni 

nenaučeni emocionalni in glasovni odgovori. Primer so medmeti (ob bolečini na primer 

rečemo »aaau«). Tako naj bi se začelo sporazumevanje med ljudmi (Pečjak, 1975). 

Jam-jam teorija 

To teorijo je izdelal Piaget. Ta teorija predpostavlja, da so govorila odgovorna za govor, 

ker nimajo tako pomembne funkcije kot roke in noge. Z njimi se namreč le hranimo in 

požiramo (Pečjak, 1975). 

Bable-bable teorija 

To teorijo je zasnoval Thorndike. Ljudje naj bi živeli v skupnosti še preden so govorili. 

V ospredju je torej socialna funkcija govora. Drug od drugega naj bi se učili govora, 

besede za posamezni predmet pa naj bi se izoblikovale po naključju (Pečjak, 1975). 

 

Za razumevanje govora in jezika je potrebno poznati različne vidike razvoja besednega 

govora. V grobem lahko razvoj le-tega preučujemo z naslednjih vidikov: vedenjskega, 

biološkega, jezikovnega in kognitivnega (Marjanovič Umek, 1990). 

Vedenjske teorije 

Poudarjajo predvsem učenje govora po modelu (dražljaj odgovor okrepitev 

posplošitev). Otrok naj bi se govora učil s ponavljanjem. Naprej naj bi ga vodila 
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povratna informacija, ki jo dobi od okolice. Govor je torej odziv na nek dražljaj oziroma 

okrepitev (Marjanovič Umek, 1990). 

Biološke teorije 

Govorne strukture naj bi bile prirojene. Potrebna je določena stopnja zrelosti za razvoj 

govora. Največ besed pa se naučimo s posnemanjem (Marjanovič Umek, 1990). 

Jezikovne teorije 

Jezik naj bi bil v bistvu prirojena struktura, aktivirana s strani okolja. Kljub temu da se 

jeziki po svetu med seboj razlikujejo, naj bi imeli vsi neko skupno formalno organizacijo, 

ki nam je prirojena (Marjanovič Umek, 1990).  

Kognitivne teorije 

Preučujejo kakšna je povezava med razvojem besednega govora in splošnim 

razvojem. Besedni govorni razvoj naj bi temeljil na spoznavnem razvoju oziroma 

mišljenju (Marjanovič Umek, 1990).  

 

Nobena izmed zgoraj naštetih teorij ni popolna. Vsaki manjka nek vidik govora, ki ga 

ni zajela v svoje proučevanje. Zato lahko zaključimo, da je učenje govora in v ozadju 

jezika (ki je potreben za razvoj smiselnega govora) kompleksen proces. Povezan je 

tako s splošnim razvojem (dozorevanjem otroka) kot z okoljem (predvsem spodbude s 

strani staršev) (Marjanovič Umek, 1990).  

 

1.2 MIŠLJENJE IN GOVOR 

 

Povezava med mislijo in besedo je predmet raziskovanja mnogih strokovnjakov 

različnih strok (psihologov, filozofov in jezikoslovcev). Tema je namreč tako obširna in 

kompleksna, da potrebuje raziskovanje različnih strok in sodelovanje različnih 

strokovnjakov. V tem kontekstu lahko navedemo dva avtorja, ki sta mišljenje in govor 

povezovala na različna načina. Piaget je bil prvi, ki je začel na razvoj govora gledati 

tudi z vidika mišljenja.  Njegova teza je bila, da se mišljenje razvija neodvisno od 

govora in omogoča razvoj govora. Držal se je teorije o egocentričnosti otrokovega 

mišljenja, ki naj bi predstavljala prehodno stopnjo med nezavednim in formalno-

logičnim mišljenjem. Otrokov govor v zgodnjem otroštvu torej naj ne bi opravljal 

sporazumevalne funkcije, temveč je le nekakšen stranski produkt egocentričnega 

mišljenja. To naj bi izzvenelo nekje med sedmim in osmim letom starosti. Vigotski je 

postavil ravno obratno hipotezo in trdil, da je prvotna vloga govora pri otroku 

sporazumevalna. Otrokov govor je sicer egocentričen, vendar je to le prehodna faza 

do notranjega govora, ki je pogoj za razvoj otrokovega mišljenja. Vigotski je prav tako 

postavil tezo, da se govor in mišljenje nekaj časa razvijata neodvisno drug od drugega, 
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nato pa se združita in mišljenje postane govorno, govor pa intelektualen (Fekonja 

Peklaj, 2011).  

 

1.3 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RAZVOJ GOVORA IN JEZIKA 

 

Na razvoj govora in jezika vplivajo mnogi dejavniki. V grobem jih lahko razdelimo na 

zunanje in notranje. Med notranje lahko štejemo prirojene dispozicije za razvoj govora, 

motivacijo in čustveno stanje. Med zunanje dejavnike pa prištevamo socialni položaj 

družine, izobrazbeno strukturo staršev in širše okolje, v katerem družina živi. Prav tako 

je pomembno ali ima otrok sorojence, kateri po vrsti je rojen, ali je bil že od malega 

deležen komunikacije otrok-otrok, ali je bil vključen v vrtec itd. Optimalno je, da delujejo 

vsi dejavniki (tako notranji kot zunanji) usklajeno (Marjanovič Umek, 2006).  

 

1.3.1 Vpliv staršev na razvoj govora in jezika 

 

Starši v ogromni meri pripomorejo k razvoju govora in jezika otroka. So tisti, ki otroka 

popeljejo v svet komunikacije in uporabe govora in jezika v komunikacijske namene. 

Raziskave kažejo, da imajo pri tem večjo vlogo mame. Kot pomemben dejavnik 

tretirajo tudi število interakcij med mamo in otrokom. V prvem letu otrokovega življenja 

naj bi mame sledile otrokovim potrebam. Otrok jih vodi skozi komunikacijo, se odziva 

na njihove pobude in kaže kakšne so njegove trenutne zmožnosti. Pri približno enem 

letu starosti se situacija obrne in mama postane vodilna, otrok pa ji sledi. V tem obdobju 

se začne tudi intenzivno razvijanje govora in jezika skozi oponašanje. Vse pridobljene 

informacije otrok kasneje prenese na druge komunikacijske situacije (Marjanovič 

Umek, 2006).  

 

1.3.2 Kakovost družinskega okolja 

 

Kakovost družinskega okolja je večplasten pojem. Vendar pa lahko celovito spodbuja 

otrokov govorno-jezikovni razvoj. Nekateri starši tem vidiku razvoja dajejo večji 

poudarek, medtem ko se drugim zdi nesmiselno posebej razvijati govor in jezik. 

Raziskave po svetu kažejo, da otroci, katerih starši govorno-jezikovnem razvoju dajejo 

večji poudarek, prej spregovorijo in imajo veliko obsežnejši besednjak kot otroci, 

katerih starši govorno-jezikovnem razvoju ne dajejo posebne vrednosti. V Sloveniji so 

avtorice (Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc, Lešnik Musek, 2003) ločile dva vidika 

kakovosti družinskega okolja. Prvi vidik so predstavljale materialne možnosti, ki jih 

otroku nudi družinsko okolje. Pod ta vidik spada število vseh knjig in število otroških 

knjig, ki jih ima družina doma. Drugi vidik pa so predstavljale družinske dejavnosti, ki 
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spodbujajo otrokov govorno-jezikovni razvoj. Pod ta vidika spada pogostost glasnega 

branja otroku, otrokovo obiskovanje knjižnice in gledanje otroških televizijskih 

programov. Rezultati študije so pokazali, da tako materialni vidik kot tudi vidik 

družinskih dejavnosti imata vpliv na otrokov govorno-jezikovni razvoj. Iz te raziskave 

je vidno kako pomembna je otroška literatura. Branje otroku torej močno vpliva na 

govorno-jezikovni razvoj. Branje knjig, opisovanje sličic in dogajanj v knjigi in večkratno 

branje najljubših knjig otroku pomagajo pri širjenju besednjaka, oblikovanju pravilne 

stavčne strukture in razumevanju pomenov besed in besednih zvez. Glede na zgornje 

ugotovitve je bil oblikovan Vprašalnik o družinskem okolju: področje govora (VDO-G) 

(Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006).   

Zanimive so tudi ugotovitve Bernsteina (1965), ki loči dva jezika: javni jezik in formalni 

jezik. Javni jezik je predvidljiv, govor je zelo zgoščen, pomen pa izražen eksplicitno. 

Ta jezik naj bi govorili ljudje delavskega razreda in ga tako prenašali tudi na svoje 

otroke. Formalni jezik pa je višja oblika jezika. Struktura, sintaksa in pomen tega jezika 

so zelo težko predvidljivi za nekoga, ki ni odraščal v tem okolju. Ta jezik naj bi bil 

značilen za ljudi srednjega razreda. Otroci srednjega razreda razumejo oba jezika; 

tako javnega (ker je enostaven) kot tudi formalnega (ker so v njem odraščali). Uporabo 

enega izmed jezikov izbirajo glede na socialni kontekst situacije, v katero so vključeni. 

Otroci delavskega razreda pa razumejo zgolj javni jezik (Bernstein, 1965). 

 

1.3.3 Socialno-ekonomski dejavniki družine 

 

Na otrokov razvoj vplivajo tudi sociodemografske značilnosti družine. Te naj bi vplivale 

predvsem na količino in kakovost govorno-jezikovne interakcije med starši in otroki, 

kar vpliva na govorno-jezikovni razvoj otroka. Starši z višjimi dohodki naj bi tako 

otrokom lažje omogočili igrače in materiale, ki otrokom dajejo izkušnje o pisani in 

govorjeni besedi. Prav tako naj bi ti starši s svojimi otroki več komunicirali, nudili naj bi 

jim več priložnosti za samostojno izražanje, pri pogovoru pa naj bi uporabljali bolj 

obširen besednjak. Med igro bolj pogosto uporabljajo simbolno igro, ki je pomembna 

za govorno-jezikovni razvoj. Zelo pomemben vidik socialno-ekonomskih dejavnikov 

družine je izobrazba mame. Bolj izobražene mame otrokom več berejo, več se z njimi 

pogovarjajo, uporabljajo širše besedišče, razlagajo situacije, otroke večkrat peljejo v 

knjižnico, na lutkovne predstave itd. Fekonja (2002) je v Sloveniji raziskovala vpliv 

izobrazbe staršev na govorni razvoj štiri do pet letnih otrok. Rezultati te raziskave so 

pokazali, da naj ne bi bilo statistično pomembnih razlik med otroki bolj izobraženih 

staršev in otroki manj izobraženih staršev. Pokazalo se je, da naj bi izobrazba staršev 

različno vplivala na deklice in dečke. Deklice, katerih starši so imeli nižjo izobrazbo, so 

na testih dosegale celo boljše rezultate kot deklice staršev z višjo izobrazbo. Dečki 

staršev z nižjo izobrazbo pa so dosegali nižje rezultate kot dečki staršev z višjo 

izobrazbo. Povezanost med izobrazbo očeta in govornim razvojem otroka ostaja precej 

neraziskana (Marjanovič Umek, 2006). 
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1.3.4 Spol 

 

Spol otroka je eden izmed najbolj poznanih dejavnikov, ki naj bi vplival na govorno-

jezikovni razvoj. Mnoge raziskave kažejo, da naj bi se govor deklic razvijal hitreje, 

izgovorjava naj bi bila bolj pravilna, prav tako naj bi bili daljši in bolj pravilni stavki. 

Besednjak deklic naj bi bil precej bolj obširen. Pri branju naj bi imele deklice manj težav. 

Prav tako naj bi imele manj težav pri črkovanju in prepoznavanju pravilno črkovanih 

besed. Nekateri celo opisujejo vpliv govora in jezika, ki ga mama uporablja od rojstva 

naprej pri komunikaciji z dečkom ali deklico.  Vendar pa je Fekonja (2002) v svoji 

raziskavi dokazala, da naj ne bi obstajale statistično pomembne razlike pri doseganju 

rezultatov na Lestvicah govornega razvoja med deklicami in dečki. Do podobnega 

zaključka prihaja tudi Marjanovič Umek (2006), ki je ugotovila, da med deklicami in 

dečki, starimi od tri do šest let ni razlik v govornem razumevanju in izražanju 

(Marjanovič Umek, 2006).  

 

1.3.5 Vključenost v vrtec in vrstniki 

 

Vrtec je pomemben dejavnik, ki vpliva tako na splošen kot tudi na govorno-jezikovni 

razvoj otroka. Otroci, ki so vključeni vanj tam preživijo precej ur dnevno. Skozi različne 

usmerjene, prehodne in rutinske dejavnosti ter prosto igro se učijo govora in jezika. V 

vrtcu imajo otroci na voljo različen material, s katerim lahko manipulirajo. Prostori v 

vrtcu so prilagojeni igri in spodbujajo različne oblike igre. Zelo pomembno pa je v 

kakšen vrtec je otrok vključen. Tukaj je mišljena predvsem kakovost programa, ki ga 

ta vrtec izvaja. Na podlagi različnih raziskav so avtorice Marjanovič Umek, Fekonja, 

Kavčič, Poljanšek (2002) oblikovale Ocenjevalno lestvico za strokovne delavke(ce): 

Kakovost na procesni ravni. S pomočjo te lestvice so želele ugotoviti, kako kakovostno 

vzgojiteljice spodbujajo govorni razvoj otrok. Postavke znotraj lestvice so zajemale 

neformalno rabo govora, spodbujanje govornega razumevanja, spodbujanje 

govornega izražanja, branje knjig in pripovedovanje ob slikah, spodbujanje 

komunikacije, povezava govora in mišljenja. Rezultati raziskave so pokazali, da je 

kakovost vrtca dejavnik, ki lahko omili razlike v govoru otrok različno izobraženih 

staršev. Podobne rezultate so pridobili tudi tuji raziskovalci. Vrtec je torej ustanova, ki 

lahko (če je zasnovana kakovostno) izenači razlike med otroki manj in bolj izobraženih 

staršev na govornem področju (Marjanovič Umek, 2006).  

Vrtce po Sloveniji ustanavljajo in financirajo občine. Občina torej lahko vpliva na 

govorno-jezikovni razvoj otrok z zagotavljanjem kakovosti vrtca. Določa koliko 

zaposlenih ima posamezen vrtec in kateri profili so zaposleni v vrtcu. Z zagotavljanjem 

prostorskih in kadrovskih pogojev občina skrbi tudi za vključenost otrok v vrtec (število 

otrok, ki obiskujejo vrtec). Mnogo slovenskih občin ne more zagotavljati vrtca vsem 

otrokom. Profil logopeda v slovenskih vrtcih ni zastopan pogosto (Predšolska vzgoja, 

b.d.). 



Analiza mnenja vzgojiteljic o govoru in jeziku od pet- do šestletnih otrok v Zasavju, Nika Rakovič 

 
7 

 

 

Poleg vrtca in kakovosti izvajanja programa pa so pomemben vidik otrokovega 

govornega razvoja tudi vrstniki. V vrtcu imajo otroci več možnosti za povezovanje z 

vrstniki, kot če se pazijo pri starih starših ali varuškah. Skozi igro z vrstniki otroci 

pridobivajo različne načine govora. Postavljajo se v različne vloge in jezik uporabljajo 

v različnih funkcijah. To pa posledično pomeni, da se otroci, ki so večkrat vključeni v 

vrstniško skupino, bolj jezikovno kompetentni. Predvsem imajo bolje razvito 

pragmatiko (Marjanovič Umek, 2006). 

 

1.3.6 Genetski dejavniki 

 

Nekatere tuje raziskave kažejo, da naj bi genetski dejavniki vplivali na razvoj govora in 

jezika. Predvsem naj bi delovali na področju otrokove slovnice, semantike, fonologije 

in artikulacije. Vendar pa na splošno raziskave še vedno bolj kažejo, da v največji meri 

na razvoj govora vpliva kakovost družinskega okolja. Znotraj kakovosti družinskega 

okolja pa naj bi najbolj na otrokov govorni razvoj vplivala izobrazba matere, saj je ona 

tista, ki največ komunicira s svojim otrokom (Marjanovič Umek, 2006). 

 

1.3.7 Anatomija organov, ki sodelujejo pri govoru 

 

Za ustrezen razvoj govora in jezika morajo biti ustrezno razviti tudi vsi organi, ki 

sodelujejo pri govoru.  

 

1.3.7.1 Uho 

 

Uho delimo na zunanje, srednje in notranje. Razdelitev ima predvsem praktičen 

pomen, saj so bolezenska stanja po navadi osredotočena le na enega izmed delov 

ušesa. Tudi vzrok gluhote ali naglušnosti je po navadi osredotočen na enega izmed 

teh delov. Oseba je lahko gluha oziroma naglušna zaradi različnih dejavnikov. Za profil 

logopeda in surdopedagoga je pomembna informacija kje so težave, saj jih tako veliko 

lažje odpravljamo. Logoped oziroma surdopedagog posledično drugače obravnava 

osebo, ki je gluha oziroma naglušna zaradi nerazvitega sluhovoda, kot osebo, ki je 

gluha oziroma naglušna zaradi okvarjenega slušnega živca (Hribernik, 2006). 

Zunanje uho ali auri externa 

Zajema uhelj in zunanji sluhovod. Uhelj usmerja zvočno valovanje iz okolice v 

sluhovod. Zunanji sluhovod pa zvočno valovanje prenaša do bobniča. Sestavljen je iz 
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hrustančnega in globljega kostnega dela. Sluhovod je esasto oblikovan ter dolg 

približno 3,5 cm. Zaradi njegove ne ravne oblike je potrebno pri pregledu bobniča uhelj 

rahlo dvigniti gor in nazaj (Hribernik, 2006). 

Srednje uho ali auris media 

Sestavljeno je iz bobnične votline, Evstahijeve troblje in pnevmatičnega sistema. 

Bobnič se nahaja na prehodu med zunanjim in srednjim ušesom, vendar ga uvrščamo 

k srednjemu ušesu (Hribernik, 2006). 

Najpomembnejši sestavni del srednjega ušesa je bobnična votlina. Ta spominja na 

škatlico vžigalic in je velika približno 1 cm. V njej se nahaja bobnič, ki ga delimo na 

ohlapni in napeti del. Sredina bobniča je bolj ohlapna in tako lažje niha. S tem se 

zavaruje tudi pred poškodbami, saj se membrana kljub glasnemu zvoku prilagodi in 

poči le pri zelo glasnem zvoku ali poškodbi. Poleg bobniča se v njej nahajajo tudi 

slušne koščice: kladivce (malleus), nakovalce (incus) in stremence (stapes). Po njih se 

zvok prenaša iz srednjega ušesa v notranje uho. V bobnični votlini se nahajata tudi 

mišici m. tensor tympani in m. stapedius (najmanjša mišica v telesu). Ti dve mišici se 

ob glasnem zvoku skrčita in naredita verigo slušnih koščic bolj togo ter koščice 

zavarujeta pred izpahom ali poškodbo (Hribernik, 2006). 

Evstahijeva troblja povezuje uho z nosnim delom žrela. Njena naloga je prezračevanje 

nosu in ušesa. Ob prehladih zaradi nabrekle sluznice evstahijeva troblja ne deluje tako 

kot pri zdravem človeku. Zato imamo takrat občutek, da imamo zamašena ušesa in 

slišimo manj. To je tudi razlog, da so strokovnjaki zaskrbljeni, če so otroci v letih, ko se 

razvija govor zelo veliko prehlajeni. Otroci namreč takrat zaradi disfunkcije evstahijeve 

troblje ne slišijo glasov razločno in jih tudi artikulirajo nepravilno. Nepravilne glasove 

tako avtomatizirajo, nato pa je napake zelo težko popravljati (Hribernik, 2006). 

Pnevmatični sestav je sestav votlin, ki se med seboj povezujejo. Stopnja 

pnevmatizacije in število ter velikost celic pa so pri različnih ljudeh različni (Hribernik, 

2006).  

 

Notranje uho ali auris interna 

 Sestavljeno je iz koščenega in membranskega labirinta, slušnega aparata in 

ravnotežnega aparata (Hribernik, 2006). 

Koščeni labirint je zaščitni oklep za membranski labirint. Sestavljen je iz polža, 

preddvora in polkrožnih kanalov. Vanj pa so vloženi deli membranskega labirinta 

polžev vod, sukulus, utrikulus in polkrožni vodi. Osrednja tvorba koščenega labirinta je 

preddvor, v katerega se odpira ovalno okence, ki je povezano s stremencem 

(Hribernik, 2006).  
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Slušni aparat vsebuje Cortijev organ, ki zaznava zvok. Ta leži na bazilarni membrani 

vzdolž polžkovega voda in vsebuje zunanje in notranje čutnice za sluh. V tej fazi že 

ločujemo višino zvoka, ki je prišel do Cortijevega organa (Hribernik, 2006).  

Ravnotežni aparat je sestavljen iz makul in ampularnih krist. Vendar pa je pomemben 

za motoriko, za sam govor pa ne (Hribernik, 2006).  

 

Fiziologija sluha 

Zvočni valovi se preko uhlja usmerijo v zunanji sluhovod, nato pa do bobniča. Tega 

zvočno valovanje zaniha. Nihanje bobniča se prenaša preko slušnih koščic na perilimfo 

v scali vestibuli polža. Tekočina tako zaniha bazilarno membrano s Cortijevim 

organom, ta pa zaznava zvok. Tresenje bazilarne membrane sproži delovanje 

notranjih čutnic na Cortijevem organu. Notranje čutnice nato mehanične vibracije 

spremenijo v generatorski potencial in bioelektrično aktivnost slušnega živca (Hočevar 

Boltežar, 2010). 

 

1.3.7.2 Grlo 

 

Grlo (larynx) leži spredaj v vratu, pred spodnjim delom žrela, v višini 4.–6. vratnega 

vretenca. Nadaljuje se v sapnik. Ogrodje grla predstavljajo hrustanci, ki so med seboj 

povezani s sklepi in vezivno elastično membrano. Sklepi omogočajo medsebojno 

premikanje hrustancev. Na zunanji strani vezivno elastične membrane so med 

hrustanci razpete mišice, notranjo stran vezivno elastične membrane in hrustancev pa 

pokriva sluznica. Grlo skupaj s podjezično kostjo tvori funkcionalno enoto hioidno-

laringealni kompleks. Klinično grlo delimo na supraglottis, glottis in subglottis. 

Supraglottis sega od vrha grla do glasilke. Glottis vključuje glasilki in špranjo med 

njima. Subglottis pa sega od spodnjega roba glasilk do spodnjega roba obročastega 

hrustanca (Hočevar Boltežar, 2010). 

Sluznica grla in sluznične gube 

Večji del grla pokriva sluznica, ki ima na površini respiratorni epitelij. Respiratorni 

epitelij je večskladen, visokoprizmatski in je pokrit z migetalkami. Med celicami so 

drobne žleze čašice, ki izločajo sluz. Sluznica glasilk in delno poklopca pa ima na 

površini bolj odporen večskladen ploščati epitelij, ki ima predvsem zaščitno vlogo 

(Hočevar Boltežar, 2010). 

Na mestih, kjer sluznica pokriva proste robove vezivno elastične membrane, nastanejo 

sluznične gube. 

 Plica aryepiglottica: leva in desna guba omejujeta vhod v grlo. 
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 Plica vestibularis= lažna glasilka: vezivno osnovo gube predstavlja vestibularni 

ligament. Visi nad glasilko in deluje kot ščit. V primeru, da v grlo zaide tujek, 

človek refleksno začne kašljati, pravi glasilki pa se zapreta. 

 Plica vocalis= glasilka: razpeta je med ščitastim hrustancem in vokalnim 

odrastkom piramidastega hrustanca. Vezivna osnova gube je prav tako kot pri 

lažni glasilki vokalni ligament (Hočevar Boltežar, 2010). 

 

Zgradba glasilke 

 Plasti sluznice: 

večskladen ploščat epitelij, leži na površini in daje glasilki belo barvo ter jo ščiti, 

lamina propria je sestavljena iz 3 plasti: povrhnja plast (sestavljena iz amorfne 

mase, malo kolagenih vlaken in malo elastičnih vlaken), srednja plast 

(sestavljena iz veliko elastičnih in malo kolagenih vlaken), globoka plast 

(sestavljena iz veliko kolagenih in malo elastičnih vlaken). Srednja in globoka 

plast sestavljata vokalni ligament. 

 Plasti glasilke: 

plašč (sestavljen iz ploščatega epitelija in povrhnje plasti lamine proprie), 

prehodni del (sestavljen iz srednje in globoke plasti lamine proprie), 

telo (predstavlja ga mišica vocalis) (Hočevar Boltežar, 2010). 

 

Glasilko delimo na membranozni del (pars phonatorica) in hrustančni del (pars 

respiratoria). Membranozni del predstavljata sprednji dve tretjini glasilke. Zgrajen je iz 

vseh 3 plasti glasilke. Hrustančni del glasilke predstavlja zadnja tretjina glasilke. 

Zgrajen pa je iz vokalnega odrastka piramidastega hrustanca, pokrit pa s ploščatim 

epitelijem (Hočevar Boltežar, 2010). 

Če ima oseba poškodovano ali občutljivo sluznico glasilk v večini primerov pride do 

glasovne motnje, saj lahko na glasilki nastane polip, vozliček ali celo tumor. Tudi 

glasovne motnje so pristojnost logopeda. Za njihovo obravnavo je najbolj odgovoren 

klinični logoped, vendar imajo tudi logopedi zaposleni drugje dovolj znanja za njihovo 

obravnavo (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

1.3.7.3 Ustna votlina 

 

Cavum oris ali ustna votlina ima prebavno funkcijo, dihalno funkcijo, sodeluje pri 

govoru in v njej se nahaja čutilo za okus. Sega od ustne reže, preko goltne ožine do 

žrela. Ustno votlino zgornji in spodnji zobnični odrastek ter zobnična loka delita na 

USTNI PREDDVOR (ožji sprednji in stranski del) ter PRAVO USTNO VOTLINO (širši 

zadnji del).  Ustna votlina je izjemno pomembna za govor (Hočevar Boltežar, 2010). 
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Ustni preddvor ali vestibulum oris je ozek prostor v obliki podkve. Pokriva ga sluznica, 

ki ponekod prehaja v dlesen. Ustni  preddvor zajema ustnici in lice (Hribernik, 2006).  

Ustnici (labia oris) omejujeta ustni preddvor spredaj, na obeh straneh se stikata v 

ustničnem stiku, ki služi kot podlaga ustnemu kotu. Na zunanji strani ustnici pokriva 

koža, na notranji strani sluznica, med njima pa je prehodni del ali ustnična rdečina. 

Ustnici sta ključnega pomena pri artikuliranju zapornikov. Prav tako sodelujeta tudi pri 

oblikovanju vseh ostalih glasov. Osebe z razcepom ustnice imajo velike težave pri 

pravilnem artikuliranju. Težave imajo tudi osebe po možganski kapi, saj imajo lahko en 

del ustnice omrtvičen (Hribernik, 2006).  

Lice (bucca) tvori stransko steno ustne votline. Njeno osnovo tvori mišice buccinator. 

Koža lic je zaradi debelejše plasti elastičnih vlaken še posebej raztegljiva, kar je 

izjemnega pomena za obrazno mimiko. Koža na licu hitro pobledi ali pordeči, saj je 

zelo dobro prekrvavljena. Na notranji strani lic se nahajajo številne majhne žleze 

slinavke. Tudi lica so zelo pomembna za govor. Pomagajo nam pri oblikovanju glasov. 

Z njimi ustvarjamo tlak v ustni votlini in nato glasove izgovorimo z večjo ali manjšo 

napetostjo. Za govor je prav tako pomembna motorična vadba lic. Z njo lici sprostimo 

in treniramo mišice, ki nato sodelujejo pri govoru (Hribernik, 2006). 

 

Prava ustna votlina je omejena z zobnima lokoma, trdim nebom, mehkim nebom, 

jezikom ter zadaj z žrelom (Hribernik, 2006).  

Zobje (dentes) tvorijo zgornji in spodnji zobni lok ter ležijo v zobnicah. Zgornji zobni lok 

im obliko polovico elipse, spodnji pa polovice parabole. Služijo za grizenje, žvečenje 

ter imajo zelo pomembno vlogo pri oblikovanju glasov. Zob je sestavljen iz zobne 

krone, vratu ter korenine. Odrasli imamo 32 stalnih zob (2 sekalca, 1 podočnik, 2 ličnika 

in 3 kočniki), otroci pa 20 mlečnih zob (2 sekalca, 1 podočnik in 2 kočnika). Zobje so 

eni izmed najbolj pomembnih telesnih struktur, ki sodelujejo pri govoru. Predvsem so 

pomembni za artikulacijo glasov. Odsotnost določenih zob lahko povzroči uhajanje 

jezika in tako nepravilno izgovorjavo. Kot logopedi se moramo zavedati, da lahko otroci 

menjajo zobe ravno v obdobju, ko se oblikujejo tudi zahtevnejši glasovi, kot glas r ter 

sičniki in šumniki. Določeni otroci imajo s tem velike težave, saj vzporedno s kritičnim 

obdobjem za pridobivanje glasov poteka tudi obdobje menjanja zob. Spet drugi otroci 

pa s tem nimajo nikakršnih težav (Kambič, 1984). 

Trdo nebo (palatum durum) gradi strešje ustne votline. Gradi ga sluznica, ponekod 

podsluznica in koščena osnova. Barva trdega neba je bledo rožnata, zaradi tesno 

priraščene povrhnjice na podlago. Sodeluje predvsem pri glasovih, za izgovorjavo 

katerih se mora jezik nasloniti na trdo nebo. Največkrat se težave pojavijo pri razcepu 

trdega neba (Hribernik, 2006).  

Mehko nebo (palatum molle) v mirovanju visi navzdol v ustni del žrela. Ob požiranju 

pa ga mišice dvignejo v vodoravno lego. Takrat mehko nebo loči nosni in ustni del žrela 
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ter preprečuje prehod hrane in pijače v nosni del žrela. Mehko nebo gladijo sluznica, 

podsluznica, vezivna plast in mišice. Mišice mehkega neba obsegajo 5 parnih mišic, ki 

imajo veliko vlogo tako pri požiranju, kot tudi pri govoru. Mišice mehkega neba so: 

mišica napenjalka mehkega neba, mišica dvigovalka mehkega neba, nebno-žrelna 

mišica, nebno-jezična mišica ter mišica jezička (Hribernik, 2006).  

Jezik sodeluje pri žvečenju, okušanju, požiranju, sesanju ter tvorbi glasov. Delimo ga 

na ustni del jezika ( obsega telo in konico jezika) ter žrelni del jezika (obsega koren 

jezika). Jezik gradijo vezivno ogrodnje, mišice in sluznica, Sluznica jezika je debela in 

hrapava ter vsebuje številne papile. Mišice jezika so prečno progaste in imajo zelo 

pomembno vlogo pri izgovorjavi glasov. Delimo jih na zunanje in notranje. Zunanje 

mišice jezika (spreminjajo lego in položaj jezika) so m. genioglossus, m. hyoglossus in 

m. styloglossus. Notranje mišice jezika (spreminjajo obliko jezika) pa so m. 

longitudinalis superior, m. longitudinalis inferior, m. transversus linguae in m. verticalis 

linguae. Nepravilno ali onemogočeno delovanje katere koli izmed mišic jezika lahko 

vodi v zapletene artikulacijske motnje (Hočevar Boltežar, 2010). 

Žrelo (pharynx) je približno 12 cm dolga cev, ki se v višini 6. vratnega vretenca 

nadaljuje v požiralnik. Stena žrela je zgrajena iz vezivne osnove, na njo pa so od zunaj 

priraščene mišice. Mišice žrela delimo glede na funkcijo na mišice zažemalke 

(potekajo krožno in ožijo žrelo) ter mišice dvigovalke (dvigujejo žrelo). Žrelo delimo na 

3 dele: 

 nosni del žrela poteka od baze lobanje do mehkega neba,  

 ustni del žrela poteka od mehkega neba do zgornjega roba poklopca,  

 grlni del žrela od poklopca do vhoda v požiralnik. 

Meja med nosnim in ustnim delom žrela je jasna in jo predstavlja mehko nebo. Meja 

med ustnim in grlnim delom žrela pa je zabrisana (Hočevar Boltežar, 2010). 

 

1.3.7.4 Dihanje 

 

Dihala so pomembna v prvi vrsti za oskrbo telesa s kisikom ter za govor. Od našega 

dihanja je odvisno kako dolge verige besed bomo izgovorili na en dih in koliko časa 

bomo lahko govorili. V mirovanju rabimo za dihanje samo inspiratorne mišice, saj je 

vdih aktivno dejanje, izdih pa naj bi bil pasiven. Za govor pa potrebujemo tudi 

ekspiratorne mišice. Ko nam na primer zmanjkuje zraka, pavze v govoru pa še ne 

smemo narediti, vključimo v govor tudi ekspiratorne mišice. Prav tako jih uporabljamo 

tudi med vsakdanjim govorom, saj moramo izdih kontrolirati. Zrak moramo počasi 

izpuščati iz pljuč, saj nam ga v nasprotnem primeru lahko prehitro zmanjka. Če v govor 

ne bi vključili ekspiratornih mišic bi torej morali za vsako krajšo besedo na novo vdihniti. 

Vse dihalne mišice so skeletne. Delimo jih na inspiratorne in ekspiratorne mišice. 

Inspiratorne mišice dvigujejo in širijo prsni koš. Naprej jih delimo na glavne inspiratorne 
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mišice, pod katere spadajo trebušne prepona in zunanje medrebrne mišice, ter na 

pomožne inspiratorne mišice, ki sodelujejo pri forsiranem vdihu in med njih spadajo 

velika prsna mišica, mala prsna mišica, sprednja nazobčana mišica, mišica obračalka 

glave in 3 skalenske mišice. Ekspiratorne mišice pa naprej delimo na notranje 

medrebrne mišice (te vlečejo prsni koš navzdol in ga ožijo) in trebušne mišice (te 

vlečejo prsni koš navzdol in ga ožijo ter povečujejo tlak v trebušni votlini). Dihalna 

mišica, ki naj bi bila najbolj pomembna za govor je trebušna prepona ali diaphragma, 

ki jo oživčuje nervus phrenicus (Kambič, 1984). 

 

1.4 FIZIOLOŠKI POGOJI ZA RAZVOJ GOVORA 

 

Vladisavljevič v Grilc (2014) navaja sedem fizioloških pogojev za razvoj govora: 

 

 Razvoj splošne motorike telesa in govornih organov 

 

Govor predstavlja miselno in motorično dejanje, zato je izjemno pomembno, da ima 

otrok dobro razvito motoriko. Tako lahko dobro načrtuje, koordinira in izvede 

finomotorične gibe, pomembne za pravilen govor. 

 

 Razvoj akustične percepcije (slušno zaznavanje) 

 

Otrok preko slušnega kanala dobiva veliko različnih informaciji, sproti se uči razlikovati 

med različnimi zvoki, lokalizirati zvok, razlikovati melodijo in tempo govora. Vseskozi 

preko avditivnih signalov gradi podobo jezika (spozna, da imajo besede pomen, se jih 

uči razlikovati glede na situacijo in nato zgolj slušno brez situacije). Zato je pomembno, 

da so otroci v zgodnjem razvoju izpostavljeni različnim slušnim stimulusom (ne sem pa 

jih biti preveč, npr. izpostavljanje hrupu).  

 

 Razvoj vizualne percepcije ( vidno zaznavanje) 

 

Za učenje govora je zelo pomembno tudi vidno zaznavanje, otrok se namreč na 

začetku ne uči zgolj s poslušanjem, ampak tudi z gledanjem situacij, v katerih se 

določen slušni signal pojavi. Povezuje torej vidni in slušni kanal. Hkrati pa je za razvoj 

pravilne izgovorjave zelo pomembno, da otrok vidi govorni vzor v obraz (vidi, kako se 

premikajo usta, kakšna je obrazna mimika itd.). 
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 Razvoj sposobnosti za koncentracijo in pozornost 

 

Za razvoj govora mora biti otrok sposoben določen dražljaj zaznati in ga ohraniti v 

spominu. Sčasoma mora biti otrok sposoben zaznati vse več dražljajev in jih nato tudi 

ponoviti. To pa ni mogoče, če otrok nima razvite določene mere koncentracije in 

pozornosti.  

 

 

 Razvoj intelektualnih sposobnosti (kognicija) 

 

Za začetek mora otrok zaznati vse, kar se dogaja okrog njega. Pozoren mora biti na 

situacije, vsebino, dogajanje itd. Kasneje pa mora znati vse kar zaznava povezati med 

seboj, ustvarjati mora asociativno obliko mišljenja, usvajati nove besede glede na že 

znane. Ta vidik govora in jezika se izpopolnjuje skozi celo življenje (tudi v odrasli dobi 

pridobivamo nova znanja, jih povezujemo med seboj, usvajamo nove besede itd).  

 

 Razvoj odzivanja s telesnimi gibi 

 

V začetni fazi razvoja govora (predjezikovna faza) se otrok na komunikacijske 

spodbude odziva predvsem  telesnimi gibi. S tem sporoča, da je sprejel sporočilo in se 

želi vključiti v komunikacijo. Iz telesnih gibov kasneje nastanejo bolj prefinjene in 

nadgrajene oblike gibanja s sporočanjem- geste. To obdobje je za otrok zelo 

pomembno, saj se še pred govornim sporazumevanjem vključuje v komunikacijo. 

Kasneje telesne gibe in geste postopoma nadomešča z govorom.  

 

 Razvoj odzivanja z osnovnim glasom in govornim poskusom 

 

Otrok že od rojstva naprej producira različne glasove (sprva jok, nato slučajna fonacija 

in smeh). Skozi igro je potrebno otroka pohvaliti vsakič, ko (lahko tudi nezavedno) 

proizvede določen zvok. Ta zvok je nato potrebno nadgraditi v izgovorjavo posameznih 

glasov. Otrok se jih uči predvsem s posnemanjem in vezavo določenega zvoka na 

situacijo, v kateri ga je slišal. Nato posamezne glasove postopoma povezujemo v zloge 

in nato zloge v besede. Tako se otrok nauči, da je fonacija pomembna in kaj vse lahko 

z njo doseže (Grilc, 2014).  
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1.5 RAZVOJ GOVORA 

 

1.5.1 Zaznavanje 

 

Predpogoj za razvoj govora pri otroku je zaznavanje govora. Otrok mora najprej ločiti 

med človeškim glasom in drugimi zvoki, nato šele preide na razlikovanje človeških 

glasov. Raziskovalci navajajo, da naj bi bil že novorojenček sposoben zvok lokalizirati 

in ločiti človeški govor od drugih zvokov. Kasneje (pri približno 2 mesecih) pa naj bi bil 

dojenček že sposoben ločiti med različnimi načini človeškega govora (jezen, vesel, 

užaljen ipd.). Ravno zaradi tega, strokovnjaki ugotavljajo, da je otrok sposoben slušno 

prepoznati in ločiti glasove, ki jih sami niso sposobni izvesti. Tako naj bi dojenčki 

razlikovali tudi med različnimi zlogi (ba-ba je drugače kot ga-ga) ter celo besedami. Ko 

otroci dosežejo določeno stopnjo prepoznavanja in razlikovanja zvokov, tudi sami 

začnejo zvoke oponašati (se oglašati). V dojenčkovem oglašanju najprej zaznamo 

vokale in glasove, ki se izgovarjajo zadaj v ustih. Nato zaznamo tudi druge glasove, za 

katere ni potreba tako natančna artikulacija. Nato dojenček preide na proizvajanje 

zlogov in sčasoma (okoli 1 leta) tudi besed (Marjanovič-Umek, 1990).  

Za kasnejši razvoj govora je izjemnega pomena poznavanje razvoja prvih glasov v 

prvem letu življenja. E. Kaplan in G. Kaplan v Marjanovič Umek (1990) navajata pet 

pomembnih razvojnih stopenj v izgovorjavi glasov: jok, gruljenje, bebljanje, geste in 

neverbalne reakcije, izgovorjava po govornem vzorcu (Marjanovič Umek, 1990).  

 

1.5.2 Predjezikovno obdobje 

 

V razvoju govora grobo ločimo dve obdobji: predjezikovno obdobje in jezikovno 

obdobje. Prvo predjezikovno obdobje traja od rojstva do pojava prve besede. Za to 

obdobje je značilen razvoj zgodnjega zaznavanja in razumevanja, hkrati pa tudi 

vključuje jok, vokalizacijo in posnemanje glasov. Skozi vse to otrok razvija svoj govorni 

aparat ter sporoča svoje potrebe in želje (Marjanovič-Umek, 2006).   

 

1.5.2.1 Jok 

 

V prvih šestih do osmih tednih otrokovega življenja je jok edini način komunikacije 

dojenčka s svetom. Z jokom dojenček sporoča, da je lačen, ga zebe, mu manjka dotika, 

ga kaj boli itd. Starši otrok poročajo tudi o tem, da dojenčki jokajo drugače za vsako 

izmed zgoraj naštetih stvari. Nekaj je pogojeno tudi s tem, da starši že pričakujejo, kaj 

bi lahko manjkalo njihovemu otroku (npr. vedo, da bo kmalu lačen). Vendar raziskave 

kažejo, da otroci jokajo drugače za različne stvari. Ko so na primer lačni, jokajo 
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drugače, kot če jih zebe. Otroški jok naj bi bil celo nalezljiv. Dojenčki naj bi torej začeli 

jokati, če slišijo nekoga drugega (predvsem dojenčka) jokati. Ta pojav naj bi opazovale 

tudi medicinske sestre- babice (Marjanovič-Umek, 1990).  

 

1.5.2.2 Gruljenje 

 

Gruljenje se pojavi nekje med koncem prvega in začetkom drugega meseca starosti 

dojenčka. Z njim dojenček sporoča, da je zadovoljen, razburjen  ipd. Z gruljenjem 

skuša vzpostaviti komunikacijo z okoljem. Dojenček se gruljenja ne nauči, temveč se 

gruljenje pojavi spontano tudi pri gluhih in naglušnih otrocih, ki sami sebe ne slišijo. 

Gruljenje vsebuje predvsem vokale (Marjanovič-Umek, 1990). 

 

1.5.2.3 Bebljanje 

 

Bebljanje se pojavi v približno šestem mesecu starosti. Otrok že uporablja kombinirane 

vokale in konsonante (predvsem zlogi konsonant-vokal). Pojavi se predvsem kot odziv 

na neko gibalno dejavnost. Otrok se je že sposoben poslušati in sam sebi odgovarjati. 

Njegovo bebljanje ga spodbuja k še pogostejšemu in daljšemu bebljanju. Bebljanje je 

izjemno pomembna faza v razvoju govora. Otrok takrat prvič vzpostavlja komunikacijo, 

ki je podobna govoru in hkrati sam sebe spodbuja k še bolj pogostemu bebljanju 

(Marjanovič-Umek, 1990).  

 

1.5.2.4 Geste in neverbalne reakcije 

 

Po šestem mesecu starosti začne otrok v namen komunikacije uporabljati geste. Z 

njimi želi nekaj sporočiti, pokazati ipd. Ponavadi ob gestah vzpostavi tudi očesni 

kontakt z osebo, s katero želi komunicirati. Zelo pomembno je, da se ta oseba odzove 

na pobudo otroka in pokazano poimenuje, razloži, ubesedi. V tem obdobju otroci 

največ uporabljajo protodeklarativne geste (želi, da usmerimo pozornost na nek 

predmet ali dejanje) in protoimperativne geste (želi našo pozornost, vzpostavljanje 

kontakta). Z gestami se pri otroku vzpostavlja simbolni svet, ki predstavlja temelj za 

razvoj govorne kompetentnosti (Marjanovič-Umek, 2006).  
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1.5.2.5 Izmenjava po govornem vzorcu 

 

Za razvoj govora je izjemno pomembno, da otrok pozna pravila izmenjave. Naučiti se 

mora, da komunikacija pomeni poslušati in povedati. Pri doseganju tega igrajo starši 

pomembno vlogo. Že skozi fazo bebljanja in nato vseskozi naprej morajo otroku 

omogočati izkušnjo izmenjave v govoru. Na splošno naj bi obstajala dva načina 

oziroma modela sporazumevanja med staršem in otrokom: menjajoči govor in 

simultani govor. Pri menjajočem govoru se starš in otrok menjujeta v komunikaciji (npr. 

starš nekaj pove in nato počaka, da se otrok odzove in nato spet starš nekaj pove). Pri 

simultanem govoru pa govorita oba hkrati. Sicer je tudi simultani govor sprejemljiv in 

večkrat uporabljen, vendar pa mora starš zagotoviti, da otrok dobi tudi izkušnjo 

menjajočega govora. Le s tem se namreč nauči pravil izmenjave, ki jih uporablja skozi 

celo življenje (Marjanovič Umek, 1990).  

 

1.5.3 Jezikovno obdobje 

 

Jezikovno obdobje se začne, ko otrok začne uporabljati besede (Marjanovič Umek, 

2006).  

 

1.5.3.1 Prve besede 

 

Večina otrok prvo besedo izgovori med dvanajstim in dvajsetim mesecem starosti. 

Prva beseda predstavlja skupek glasov, ki imajo pomen, otrok to besedo uporablja 

spontano, uporabi jo vedno za isto stvar ali dejanje, to besedo prepozna tudi odrasla 

oseba. Prva beseda skoraj nikoli ni pravilno izgovorjena. Ponavadi je to oglašanje 

kakšne živali oziroma prirejena beseda za neko stvar ali dejanje, ki je v otrokovi bližini 

in se z njim sreča vsak dan (mama, kuža, joka itd.). Ob prvih besedah otrok pogosto 

sočasno uporablja tudi geste (npr. pokaže ta predmet, z rokami pokaže neko dejanje). 

V obdobju med prvim in drugim letom starosti naj bi otroci še vedno uporabljali več 

gest kot besed, vendar naj bi jih med seboj že povezovali, besede pa naj bi postopoma 

nadomeščale geste. Prav tako so za to obdobje značilna ponavljanja (eholalije) prvih 

besed. Otrok usvojene besede večkrat ponovi v vse več situacijah (Marjanovič Umek, 

2006).  

Glede na raziskave naj bi bile prve besede otrok v večini primerov polnopomenske. 

Predvsem naj bi bili to samostalniki, nekoliko manj je glagolov. Zelo veliko prvih besed 

je tudi kazalnih zaimkov. Vse raziskave ugotavljajo, da število glagolov, pridevnikov in 

drugih besednih vrst s starostjo narašča. Upada pa relativni delež samostalnikov, ki so 

v najbolj zgodnji fazi govornega razvoja zastopani v največjem številu (Marjanovič 

Umek, 2006).  
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Otrokov besednjak se po usvojeni prvi besedi precej hitro širi. Do dveh let naj bi otroci 

že usvojili približno 50 besed. Prav toliko besed pa naj bi bilo potrebnih za to, da otrok 

začne povezovati dve besedi v dvobesedno izjavo. Otrokov besednjak se torej skozi 

predšolsko obdobje povečuje na dnevni ravni. V obdobju med šestnajstim in dvajsetim 

mesecem ter štiriindvajsetim in tridesetim mesecem naj bi se otrok naučil tudi več 

besed na dan. Skoki v širjenju besednjaka se dogajajo tudi kasneje, vendar ne več v 

takšni meri. Zavedati se je potrebno, da ne dosegajo vsi otroci skokov v besednjaku 

pri enaki starosti. Vseeno pa je potrebno biti pozoren, če ima otrok zelo okrnjen 

besednjak (Marjanovič Umek, 2006).  

Usvajanje prvih besed ne poteka samostojno, vendar sočasno z usvajanjem slovnice. 

Otroci se namreč besed ne učijo posamezno, temveč jih slišijo v kontekstu. Za začetek 

sicer otroci uporabljajo t.i. holofraze. To so besede, s katerimi otrok izraža celo misel. 

Kasneje v razvoju otrok že uporablja večbesedne stavke in celotno misel ne izraža več 

zgolj z eno besedo. Tega se uči v vsakodnevnih situacijah. Zato je zelo pomembno, 

da je otrok izpostavljen bogatim jezikovnim izkušnjam v družini in v vrtcu (Marjanovič 

Umek, 2006).  
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1.6 LESTVICE GOVORNO-JEZIKOVNEGA RAZVOJA 

 

 

Skozi različno literaturo lahko zasledimo različne lestvice govorno-jezikovnega razvoja 

za predšolske otroke. Zelo pomembno je, da teh lestvice ne uporabljamo kot 

diagnostično sredstvo, temveč kot pomoč pri usmeritvi otroka na dodatno poglobljeno 

diagnostiko govorno-jezikovnih težav. Lestvice nam podajo smernice o tem, kaj naj bi 

otrok dosegal na področju govora in jezika pri določeni starosti. Vsekakor pa je 

potrebno upoštevati, da vsi otroci pri določeni starosti tega ne dosegajo, nekateri ne 

dosegajo zgolj kakšne postavke, drugi jih ne dosegajo več. Pozorni moramo biti 

predvsem takrat ko otrok ne dosega postavk za 1 kronološko leto starosti nižje (npr. 5- 

letni otrok ne dosega postavk za 4 letnega otroka). Pozorni moramo biti tudi, kadar ne 

dosega skoraj nobene postavke za svojo kronološko starost. V nadaljevanju bom 

predstavila lestvico govorno-jezikovnega razvoja za otroke od 0 do 6 let. Glede na Grilc 

(2014), Levc (2014), Lipnik (1993), Posokhova (1999), Posokhova (2008), Skubic 

(2004) in Žnidarič (1993) sem oblikovala lestvico razvoja govora in jezika od 0 do 6 let. 

 

 

 

Tabela 1: Lestvica govorno-jezikovnega razvoja od 0 do 6 let 

STAROST PRIČAKOVAN RAZVOJ 
RAZUMEVANJA, GOVORA IN 

JEZIKA 

ZNAKI, NA KATERE 
MORAMO BITI POZORNI 

0 do 3 meseci  Dojenček se odziva na 
zvoke (ob glasnih zvokih se 
zdrzne, reagira na naš 
glas), 

 vzpostavlja očesni stik, 

 svoje razpoloženje izraža z 
gibanjem celotnega telesa 
in vokalizacijo različnih 
glasov, 

 uporablja različne načine 
joka za različne potrebe, 

 frekvenca joka skozi prve tri 
mesece počasi upada, 

 pojavlja se že nekaj imitacije 
oglašanja odraslega, 

 se smeje, ko mu namenimo 
pozornost. 

 

 Dojenček se ne 
odziva na zvoke iz 
okolice, 

 jok je monoton. 
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STAROST PRIČAKOVAN RAZVOJ 
RAZUMEVANJA, GOVORA IN 

JEZIKA 

ZNAKI, NA KATERE 
MORAMO BITI POZORNI 

4 do 6 mesecev  Z očmi sledi zvoku, 

 obrača se proti izvoru zvoka 
(igrači ali osebi, ki govori), 

 zanimajo ga zvočne igrače 
in predmeti, ki proizvajajo 
zvok, 

 odzove se na spremembe 
intonacije v našem glasu 
(prepozna, kdaj smo veseli 
in kdaj jezni in se temu 
primerno odzove), 

 igra se z govornimi organi, 

 vokalizira različne glasove 
(pri petih mesecih naj bi 
vokaliziral vse vokale in 
glasove m, k, g, b in p), 

 v njegovem oglašanju se 
počasi zazna ritem in 
intonacijo, 

 oglaša se tudi, kadar ni 
zraven odrasle osebe, 

 vzpostavi očesen kontakt in 
ga ohranja, 

 zadovoljen je, kadar je v 
družbi odraslih oseb, 

 z vokali izraža jezo ali 
nezadovoljstvo. 

 

 Ne reagira na hrup 
in znane glasove, 

 ne vokalizira, 

 je pretirano miren, 

 je pretirano jokav, 

 ne vzpostavlja 
očesnega kontakta, 

 ne kaže zanimanja 
za zvočne igrače. 

 

7 do 12 mesecev  Posluša, ko mu govorimo, 

 razume besedo »Ne.«, 

 prepozna nekaj njemu 
znanih besed (tiste, ki jih 
uporabljamo v vsakodnevni 
igri z njim), 

 reagira na enostavne 
pobude (npr. »Bi še jedel?«, 
»Pridi sem.«), 

 se odziva na svoje ime, 

 naredi nekaj stvari, ki jih od 
njega zahtevamo (npr. »Daj 
pa-pa.«, »Pokaži, kje je 
lučka.«), 

 manj joka, 

 poskuša posnemati govor 
odraslih, 

 Ne posnema 
odraslega, 

 ne igra se z 
glasovi, 

 sploh ne čeblja ali 
pa to naenkrat 
prekine, 

 ne reagira na naša 
vprašanja, 

 ne odziva se na 
svoje ime. 
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STAROST PRIČAKOVAN RAZVOJ 
RAZUMEVANJA, GOVORA IN 

JEZIKA 

ZNAKI, NA KATERE 
MORAMO BITI POZORNI 

7 do 12 mesecev  vokalizira različno dolge 
sklope zlogov 
(babababababa, papapa, 
mimi), 

 odkima z glavo, kadar 
nečesa ne želi, 

 že prej usvojenim glasovom 
doda glasove d, t, n, v, 

 za izpolnjevanje njegovih 
želj in potreb uporablja 
različne geste (npr. dvigne 
roke, ko želi v naročje, 
pomaha z roko, ko odhaja iz 
prostora itd.), 

 z oglašanjem želi pritegniti 
pozornost odraslega, 

 počasi začne oponašati 
različne živali, 

 uporablja eno besedo, 
čeprav ta ni nujno pravilno 
izgovorjena. 

 

1 do 2 leti  Razume neverbalna 
sporočila v komunikaciji 
(geste, mimiko obraza, ton 
glasu itd.), 

 razume vse več besed, 

 razume enostavna navodila 
in jih izvede, 

 kaže zanimanje za pesmice, 
kratke zgodbice, izštevanke 
in slikanice, 

 pokaže predmete, ki jih 
poimenujemo, 

 prepozna 150 do 300 besed 

 Pokaže že nekaj delov 
telesa, 

 dobro žveči in požira, 

 rad se igra z drugimi, 

 začenja postavljati 
vprašanja (če ne z 
vprašalnicami pa vsaj z 
intonacijo »To?«), 

 sam daje pobudo za 
pogovor, 

 prinaša nam stvari za igrat, 

 Ne razume gest in 
jih ne uporablja, 

 ne razume 
enostavnih navodil, 

 ne pojavi se prva 
beseda (v tem 
obdobju mora imeti 
vsaj 5 besed), 

 ne odgovarja na 
vprašanja in jih ne 
zastavlja sam. 
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STAROST PRIČAKOVAN RAZVOJ 
RAZUMEVANJA, GOVORA IN 

JEZIKA 

ZNAKI, NA KATERE 
MORAMO BITI POZORNI 

1 do 2 leti  če se še ni pojavila prva 
beseda, se pojavi v tem 
obdobju, 

 vsak dan je njegov 
besednjak obširnejši, 

 poskuša sestavljati skupaj 2 
besedi, 

 odgovarja na vprašanja 
»Kaj je to?«, 

 sposoben je sporočiti, kaj 
želi, 

 pri dveh letih naj bi imel 
približno 50 besed, 

 poleg samostalnikov 
začenja uporabljati tudi 
glagole in druge besedne 
vrste. 

 

 

2 do 3 leta  Razume sestavljena 
navodila iz dveh zahtev, 

 razume med 800 in 1000 
besed, 

 prepozna razliko (velik-
majhen), 

 brez težav grize vso hrano, 

 posluša krajše zgodbe, 

 zgodbo, ki mu je všeč rad 
posluša večkrat, 

 posluša in imitira pogovor 
odraslih, 

 kaže interes za usvajanje 
novih besed, 

 izgovorjava zaostaja za 
besediščem, 

 pravilno izgovarja približno 
50 odstotokov besed, 

 izpušča nekatere 
nenaglašene zloge, 

 želi graditi svoj jezik, saj mu 
pomaga pri komunikaciji z 
drugimi, 

 poimenuje stvari na slikah in 
v svoji okolici, 

 svoje potrebe in želje izraža 
večinoma verbalno, 

 začenja uporabljati zaimke, 

 Besed ne povezuje 
v stavke, 

 starši njegov govor 
težko razumejo, 
ostali ljudje ga 
sploh ne razumejo, 

 ne razume 
sestavljenih 
navodil, 

 ne postavlja 
vprašanj, 

 ne kaže interesa za 
krajše zgodbe. 
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STAROST PRIČAKOVAN RAZVOJ 
RAZUMEVANJA, GOVORA IN 

JEZIKA 

ZNAKI, NA KATERE 
MORAMO BITI POZORNI 

2 do 3 leta  počasi razlikuje med 
sedanjostjo, preteklostjo in 
prihodnostjo, 

 vključuje se v pogovor, 

 poimenuje svoja čustva (ko 
se smeji, zraven pove, da je 
vesel), 

 staršem je njegov govor 
razumljiv, 

 pri treh letih pokaže koliko je 
star, šteje do 3, zmožen je 
ponoviti do 7-zložno 
besedo, 

 pozna predloge v, na, pod, 
zgoraj, spodaj. 

 

3 do 4 leta  Pripovedovanju odraslega je 
sposoben slediti približno 10 
minut, 

 posluša in sledi navodilom 
iz 3 zahtev, 

 prepozna predmete in 
njihovo uporabnost (npr. 
»Pokaži nekaj, kar jemo.«), 

 pojavlja se igra vlog, 

 posluša pogovor odraslih in 
mu sledi, 

 pri štirih letih pozna 
osnovne barve, 

 njegov stavek je sestavljen 
iz treh do štirih besed, 

 njegov govor je razumljiv 
vsem, 

 v govoru uporablja nove 
besede, 

 pri štirih letih naj bi njegov 
besednjak vseboval 
približno 1500 besed, 

 govori tekoče, 

 pravilno uporablja vse 
zaimke, 

 tvori pravilne vprašalne 
stavke, 

 pravilno uporablja preteklik 
in prihodnjik, 

 včasih se še zmoti pri 
uporabi dvojine in množine, 

 Njegov besedni 
zaklad je zelo 
skromen, 

 struktura stavka ni 
pravilna, 

 ni pravilne 
izgovorjave večine 
glasov, 

 ljudje v njegovi 
okolici ga ne 
razumejo, 

 ne kaže interesa za 
vzpostavljanje 
komunikacije in 
igre z drugimi 
otroki. 
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STAROST PRIČAKOVAN RAZVOJ 
RAZUMEVANJA, GOVORA IN 

JEZIKA 

ZNAKI, NA KATERE 
MORAMO BITI POZORNI 

3 do 4 leta  pripoveduje o dogodkih (kaj 
se je dogajalo v vrtcu, pri 
babici itd.). 

 

4 do 5 let  Sposoben je razlikovanja 
med različnimi zvoki, 

 posluša daljše zgodbe, 

 sposoben je slediti 
kompleksnim sestavljenim 
navodilom,  

 obnavlja daljše zgodbe, 

 zanima ga pomen besed, ki 
jih ne pozna, 

 vključuje se v komunikacijo 
tako z vrstniki, kot tudi z 
odraslimi, 

 pravilno izgovarja vse 
glasove razen glasov r, š, ž 
in č, 

 dobro modulira glas (z njim 
izraža svoje počutje in 
nakazuje ali je stavke 
vprašalni), 

 pri petih letih poimenuje 5 
barv, 

 njegov besednjak vsebuje 
najmanj 2000 besed. 

 Ne pozna veliko 
besed, 

 uporablja kratke in 
slovnično 
nepravilne stavke, 

 nepravilno 
izgovarja več 
glasov, 

 zelo malo vstopa v 
komunikacijo z 
drugimi vrstniki in 
odraslimi osebami, 

 zelo malo ali sploh 
ne uporablja 
predlogov v 
govoru. 

5 do 6 let  Razume časovno 
komponento jezika (včeraj, 
danes, jutri itd.), 

 razume odnos vzrok-
posledica, 

 razume »če«, »zato« in 
»zakaj«, 

 njegovo zanimanje se 
sčasoma usmerja na črke in 
številke, 

 zna se podpisati, 

 brez težav sestavi slovnično 
pravilne stavke iz 5 do 6 
besed, 

 pri šestih letih sliši prvi glas 
v besedi, 

 pravilno izgovarja vse 
glasove, 

 
 

 Nepravilno 
izgovarja nekatere 
glasove, 

 težko prepozna in 
tvori rime, 

 ne razume daljše 
zgodbe, 

 težko si zapomni 
pesmice ali 
dogajanje. 
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STAROST PRIČAKOVAN RAZVOJ 
RAZUMEVANJA, GOVORA IN 

JEZIKA 

ZNAKI, NA KATERE 
MORAMO BITI POZORNI 

5 do 6 let  ob sličicah je sposoben 
sestaviti zgodbo in sličice 
postaviti v pravilen vrstni 
red. 

 

 

1.7 PRIČAKOVANJA O GOVORNO-JEZIKOVNEM RAZVOJU OD PET- 

DO ŠESTLETNIH OTROK 

 

Za celoten govorno-jezikovni razvoj pa je nujno potrebno, da je pri otroku dobro razvito 

razumevanje. Razumevanje je namreč predpogoj za oblikovanje govora in jezika. 

Skozi celoten razvoj najprej otrok razume, šele nato producira. Tako je tudi pri 5–6 

letnih otrocih. Najprej morajo imeti vzpostavljeno dobro razumevanje, ki lahko vodi v 

pričakovan razvoj govora in jezika. Otrok naj bi tako pri 5–6 letih razumel od 2500 do 

3000 besed. Sledil naj bi krajšim in sestavljenim navodilom (3–4 aktivnosti). Razumel 

naj bi pojme če, zato in zakaj (Skubic, 2004). Razumevanje pa se pri 5–6 letnih otrocih 

ne veže le na konkretno razumevanje, vendar tudi na razumevanje metafor, 

prenesenega pomena, laži ipd. Vse to se veže na pojem pragmatike (pravilno 

razumevanje povedanega v določeni situaciji). Otrok mora razumeti tudi rimo in začeti 

reševati lažje uganke (Levc, 2014).  

 

Otrokov govor naj bi bil pri 5–6 letnih otrocih razumljiv vsem, tudi osebam, ki otroka ne 

poznajo. Pri starosti 5,5 let naj bi pravilno izgovarjal vse glasove slovenskega jezika 

(Levc, 2014). Otrokovo besedišče naj bi pri 5–6 letih obsegalo najmanj 2500 besed. 

Pomen besed naj bi bil čedalje bolj pravilen in natančen. Število napak v smislu 

preširokega ali preozkega pomena za določen predmet/stvar naj bi se zmanjševalo. 

Otrok naj bi imel dobro razvite kategorije oseb, predmetov in dogodkov. Poimenoval 

naj bi barve in 3 osnovne oblike (krog, kvadrat, trikotnik). Poimenoval naj bi tudi čustva, 

ki jih doživlja sam ali kdo drug (Grilc, 2014). Njegov glas naj ne bi bil konstantno hripav. 

Dihanje naj bi večino časa potekalo skozi nos (Hočevar Boltežar, 2010). 

Na področju jezika je pomembno, da je otrok med 5. in 6. letom starosti sposoben 

tvoriti povedi iz 6 enot. Otrokova poved je pri tej starosti kompleksna. Otrok uporablja 

priredja in podredja. Uporablja tako pripovedne kot vprašalne in nikalne povedi. Vrstni 

red besed v povedi je pravilen. Otrok je sposoben prepoznati in pravilno izraziti čas 

(včeraj, danes, lansko leto itd.). Sposoben je tudi opisovanja sličic ter postavljanja le-

teh v pravilno zaporedje. Lahko pričakuje konec zgodbe ali pa ga priredi oziroma 

domisli sam (Marjanovič Umek, 1990). Obvladuje časovno in prostorsko komponento 

jezika – razumeti mora časovne pojme (včeraj, jutri, danes, zjutraj, drugo leto …) ter 

prostorske pojme (na, v, pod, desno, levo, zgoraj, spodaj …). Razumeti mora tudi 

odnose (vzrok – posledica) (Levc, 2014). 
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1.8 VPLIV VKLJUČENOSTI OTROKA V VRTEC NA GOVORNO-

JEZIKOVNI RAZVOJ 

 

Na področju vpliva vključenosti v vrtec na kasnejšo uspešnost v šoli je bilo narejenih 

kar nekaj raziskav. Vse ugotavljajo, da vključenost v vrtec nima negativnega vpliva na 

katerokoli področje otrokovega razvoja. Ima pa pozitiven vpliv na pripravljenost za šolo 

in govorno-jezikovno področje. Ob tem raziskave upoštevajo še druge dejavnike, kot 

na primer starost otroka ob vključitvi v vrtec, spodbudnost domačega okolja, kvaliteta 

programa vrtca itd. Za namen moje magistrske naloge pa je pomembno predvsem to, 

da naj bi na vrtec pozitivno vplival na socialni in govorno-jezikovni razvoj ter 

pripravljenost na šolo. Vsa tri našteta področja močno vplivajo na govor, jezik in 

komunikacijo. Otroci, ki se v vrtec vključijo z enim letom, naj bi bili bolj družabni. 

Direktnega vpliva na govor, jezik in pripravljenost na šolo niso zaznali, je pa vrtec (z 

visokokakovostnim programom) na teh področjih deloval kot varovalni dejavnik pri 

otrocih, ki prihajajo iz manj spodbudnega okolja. Eno izmed bolj razvitih področjih pri 

otrocih, ki so se v vrtec vključili zgodaj, naj bi bila pragmatika (Bela knjiga, 2011). 

 

1.9 KOMUNIKACIJA, JEZIK IN GOVOR 

 

1.9.1 Komunikacija 

 

Komunikacija predstavlja prenos informacij od sporočevalca do prejemnika in nato 
nazaj. Zajema mnogo vidikov, ki jih je potrebno upoštevati pri sporočanju in 
sprejemanju informacij. Za razumevanje modela komunikacije je potrebno upoštevati 
tri glavne povezave: produkcijo (na sliki obarvana modro), prenos (na sliki obarvan 
oranžno) in recepcijo (na sliki obarvana zeleno) (Williamson, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOROČEVALEC PREJEMNIK 

ENKODIRA DEKODIRA 

KONCEPTUALIZIRA DEDUCIRA/SKLEPA 

PRODUKCIJA PRENOS RECEPCIJA 

Kognitivni 

nivo 

Lingvistični 

nivo 

Fiziološki 

nivo 

Akustični nivo 
Fiziološki 

nivo 

Lingvistični 

nivo 

Kognitivni 

nivo 

Slika 1: Model besedne komunikacije med ljudmi (Williamson, 2014) 
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V fazi produkcije se sporočevalec odloči, katero informacijo želi prenesti in kaj želi s 

tem sporočiti. To se dogaja na kognitivnem nivoju. Nato planira, na kakšen način bo to 

sporočil (izbira besede in način prenosa informacije). To se dogaja na lingvističnem 

nivoju. Ko je ideja ustvarjena, sporočevalec splanira gibe organov, ki sodelujejo pri 

govoru in začne motorično dejavnost. To se dogaja na fiziološkem nivoju (Williamson, 

2014). 

V fazi prenosa se informacija prenese od sporočevalca do prejemnika. V primeru 

verbalne komunikacije, informacija potuje skozi zrak od sporočevalčevih ust v 

prejemnikova ušesa. Pri tem moramo biti pozorni na akustične pogoje prostora, v 

katerem se odvija komunikacija (Williamson, 2014).  

V fazi recepcije prejemnik najprej informacijo sprejme na fiziološkem nivoju (skozi uho 

sprejme zvok, ki ga je posredoval sporočevalec). Nato informacijo lingvistično dekodira 

(posamezne glasove poveže v besede in jih lingvistično dekodira). Na koncu poišče 

pomen sporočila, kar se odvija na kognitivnem nivoju (Williamson, 2014).  

 

1.9.2 Jezik 

 

Jezik je sistem znakov in simbolov. Predstavlja sredstvo sporazumevanja. Z njim 

izražamo svoje potrebe, misli, prepričanja, želje itd. jezik posameznika je odvisen od 

mnogih dejavnikov (človeških predstav, znanja, mišljenja, okolja ipd.). Poleg 

besednega vidika, jezik vključuje tudi nebesedni vidik. Pod nebesedni vidik jezika 

spadajo mimika, gibi telesa, pogled, drža telesa, intonacija, barva glasu, kretnja 

gluhega… Jezik ni le značilnost posameznika, ampak tudi značilnost družbene 

skupine. (Žerdin, 2003) 

 

1.9.3 Govor 

 

Govor je individualna raba jezika. Med verbalnim govorom ves čas koordiniramo rabo 

različnih glasov, preko katerih sporočamo določene informacije v nekem jeziku. Preko 

govora podajamo jezikovno sporočilo in s tem sodelujemo v komunikaciji (Williamson, 

2014).  

Na govor močno vpliva razvitost organov, ki sodelujejo pri govoru. Pri tem je najbolj 

pomembno pravilno delovanje orofacialnih funkcij. Dihanje kot primarna in najbolj 

pomembna orofacialna funkcija torej močno vpliva na pravilen govor. Sprva dojenček 

diha skozi nos, kasneje pa lahko preide na dihanje skozi usta. Vzroki za dihanje skozi 

usta so lahko pogosti prehladi, povečana žrelnica, poškodbe obraza, alergije, povečani 

mandlji itd.  Teorija kompresije razlaga, da dihanje skozi usta povzroči padec jezika v 

spodnjo čeljust, kar poruši ravnovesje delovanja mišic jezika in lic. V primeru, da otrok 
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pogosto diha skozi usta, se njegove orofacialne funkcije privadijo na ta način dihanja. 

Posledično se zrak, ki ga vdihujejo ne prečisti, ovlaži in segreje ter prihaja do še bolj 

pogostih vnetij žrela. To vse skupaj pripelje do popolnega porušenja orofacialnih 

funkcij. Otroci, ki ne dihajo skozi nos so torej veliko bolj izpostavljeni govornim motnjam 

(Klinična diagnostika v čeljustni in zobni ortopediji, 2005).  

 

1.10  BESEDNI JEZIKOVNI SISTEM 

 

Jezikovni sistem je sestavljen iz petih komponent, ki predstavljajo osnovi sistem jezika. 

 

Pragmatika 

Pragmatika je komponenta jezika, ki se ukvarja z umestitvijo jezika v komunikacijski 

kontekst. Jezik sam po sebi ne obstaja. Svojo pravo obliko in vlogo dobi šele v 

kontekstu. Otrok se v prvih petih letih življenja nauči veliko različnih načinov za uporabo 

jezika (razlaga, postavljanje vprašanj, uprizarjanje, pogovor itd.). Nauči se tudi, da v 

komunikaciji obstajajo pravila. Med pogovorom mora slediti temi pogovora, postavljati 

smiselna vprašanja in odgovore, s sogovornikom vzpostavljati očesni kontakt. Nauči 

se tudi, da se z različnimi osebami pogovarja različno (pogovarja se o različnih temah 

in tudi način govora je drugačen). Tako se na primer otrok s svojim mlajšim bratcem 

pogovarja drugače, kot se pogovarja z odraslo osebo (Posokhova, 1999).  

 

Sintaksa 

Sintaksa se ukvarja s principi in tehnikami formacije stavka. Osredotoča se na vrstni 

red besed v stavku, analizira fraze in klavzule znotraj stavka. Povezuje tudi stavek z 

njegovimi deli. Ukvarja se s pravilnim oblikovanjem prirednih in podrednih stavkov 

(Crystal, 1978).  

S skladenjskimi pravili določa pravilen vrstni red besed v stavku. Določa tudi umestitev 

povedi v besedilo, glede na prejšnjo in kasnejšo poved (Posokhova, 1999).  

 

Semantika 

Semantika zajema dva vidika: filozofskega in lingvističnega. Filozofski vidik preučuje 

povezavo med fenomenom in njegovim dojemanjem v resničnem svetu. Lingvistični 

nivo pa  preučuje pomen besed, ukvarja se s postavljanjem slovarjev, analizira 

strukturne povezave med skupinami besed in semantiko povezuje z drugimi 

komponentami jezika (predvsem s sintakso) (Crystal, 1978). 
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Otrok skozi prvih 5 let življenja v največji meri razvija semantični sistem jezika. 

Pridobiva različne kategorije besed, jih grupira glede na njihov pomen in pogostost 

uporabe v jeziku. Spoznava čedalje več besed in se poglablja v njihov pomen. 

Uporablja jih v različnih situacijah in se s tem uči primernosti uporabe določenih besed 

glede na njihov pomen (Posokhova, 1999).  

 

Morfologija 

Morfologija preučuje strukturo besed. Besede analizira na najmanjše enote- morfeme. 

Analizira tudi principe oblikovanja besed. S tem klasificira različne jezike. Preko 

preučevanja morfemov razlikuje med različnimi besednimi vrstami, ugotavlja kako se 

le te spreminjajo s spremembo morfemov v besedi. Preučuje tudi kako se preko števila 

in vrste morfemov v besedi med seboj razlikujejo jeziki (Crystal, 1978) 

Morfemi so najmanjše enote v besedi, ki imajo svoj pomen. Iz njih so sestavljene 

besede. Otrok se nauči kateri morfemi spreminjajo pomen besed in kakšen pomen je 

v kakšni situaciji pravilno izraziti (Posokhova, 1999).  

 

Fonologija 

Fonologija se ukvarja z lastnostmi glasovnega sistema jezika. Ugotavlja kako so 

konsonanti, vokali, zlogi, intonacija in druge glasovne komponente jezika organizirane 

v komunikacijske namene (Crystal, 1978). 

Glasovi sestavljajo besede, vendar to niso črke. V slovenščini je glasov več kot črk. 

Fonološka pravila določajo, kateri glasovi skupaj tvorijo besede. Vsak jezik ima svoj 

fonološki sistem. Posledično nekateri glasovi, ki sestavljajo besede v enem jeziku, v 

drugem jeziku niso prisotni in jih dojemamo kot nepravilne. Tako na primer glas r, ki je 

v francoščini popolnoma sprejemljiv, v slovenščini ni in se ga dojema kot distorziran 

glas r. Otrok, ki razvija glasovni sistem, se mora naučiti, katere glasovne razlike so 

pomensko pomembne za določen jezik in katere niso. Tako lahko glasove začne 

pravilno povezovati v besede in s tem tvori komunikacijo (Posokhova, 1999).  

 

1.11  SPODBUJANJE GOVORNO-JEZIKOVNEGA RAZVOJA 

PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

V predšolskem obdobju se dogajajo največji skoki v razvoju govora in jezika. V tem 

času se razvije skoraj celoten jezikovni in govorni sistem. Kasneje se sistem samo še 

nadgrajuje (Posokhova, 2008). 
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Branje knjig 

Zelo pomembno je, da se otrokom bere. Pri večini otrok opazimo, da si izberejo ena 

ali dve najljubši knjigi, ki jih želijo poslušati znova in znova. Starši pogosto ne vedo, ali 

je to dobro ali bi morali vztrajati pri branju različnih knjig. Vsekakor je za otroka dobro, 

da mu večkrat preberemo njegovo najljubšo knjigo. Hkrati pa poskušamo vključevati 

tudi nove knjige (npr. popoldne preberejo otroku novo knjigo, zvečer pa njegovo 

najljubšo knjigo). Z branjem knjig otroku pomagamo vzpostaviti sistem logičnega 

časovnega zaporedja dogodkov. Hkrati otrok ob tem razvija razumevanje slišanega, 

uri slušno pozornost, začenja razumevati prenesen pomen in se uči novih besed, ki jih 

bo lahko uporabil v novih situacijah. Ko knjigo otroku večkrat preberemo, lahko 

začnemo z usvajanjem novih spretnosti. Otroka začnemo počasi vključevati v 

pripovedovanje. Npr. knjiga je napisana takole: Polž Grega je začel plezati na drevo. 

Ko ga je veverica Mica videla, je rekla: »Kaj pa je s tabo? Ti živiš na tleh in ne na 

drevesu.«. Namesto, da bi otroku to poved še enkrat prebrali ga vprašamo »Kaj je pa 

potem rekla veverica?«. S tem uri slušni spomin in pridobiva jezikovno strukturo ter 

pravilno strukturo odgovarjanja na vprašanja. Ko otroku dlje časa beremo, tudi sam 

začne sestavljati zgodbe. Dogodke postavlja v zaporedja in ob njih pripoveduje 

(Posokhova, 2008).  

 

1.12  ODSTOPANJA V GOVORNO-JEZIKOVNEM RAZVOJU 

 

Odstopanja v razvoju otroka je težko identificirati, saj je razvoj vsakega otroka 

individualen. Kljub odmikom od povprečja, ki jih lahko pri vsakem otroku opazimo, 

moramo biti pozorni, da ti odmiki niso preveliki. V primeru, da so odmiki večji, moramo 

na to opozoriti otrokove starše in otroku pomagati v razvoju. Na splošno o zapoznelem 

jezikovnem razvoju govorimo, ko razvoj časovno zaostaja, vendar je zaporedje razvoja 

normalno. Kadar pa razvoj močno zaostaja in ne poteka v normalnem razvojnem 

zaporedju, govorimo o motnji v jezikovnem razvoju (Žerdin, 2003). 

Žerdin, 2003 navaja, da večina tri letnih otrok pravilno izgovarja vse glasove, razen 

glasov /s/, /z/, /c/, /š/, /ž/, /č/ in /r/. V primeru, da tri letni otrok pravilno ne izgovarja še 

kakšen drug glas, govorimo o odmiku od povprečnega razvoja. O motnji pa govorimo, 

kadar teh glasov pravilno ne izgovarja šest letni otrok (Žerdin, 2003).  

Zaporedje razvoja glasov je pri slovenskih otrocih raziskovala Muznik (2012). Ugotovila 

je, da se pri otrocih najprej razvijejo glasovi /p/, /m/, /n/, /h/, /j/ in /l/, nato se razvijejo 

glasovi /b/, /f/, /v/ in /k/, sledita glasova /t/ in /g/, nato še glasovi /z/, /c/, /š/, /ž/ in /r/. Vsi 

glasovi razen /s/, /z/, /c/, /š/, /ž/, /č/ in /r/ pa naj bi se razvili pred četrtim letom starosti 

(Muznik, 2012). 

Pri prvi besedi in povedi, so odmiki od povprečja še toliko bolj pogosti. Prvo besedo 

naj bi otrok izgovoril med prvim in drugim letom. Žerdin (2003) navaja, da je normalno, 
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če se prva beseda pojavi šele med poldrugim in poltretjim letom. O zapoznelem 

jezikovnem razvoju pa govorimo takrat, ko otrok ne izgovarja prve besede do 

tridesetega meseca. Prva poved je pričakovana v drugem letu starosti. V primeru, da 

otrok prvo poved pove eno leto kasneje, govorimo o odmiku od povprečnega razvoja. 

Če pa se otrok pri treh oziroma celo štirih letih ne zna izraziti s povedjo, govorimo o 

zaostanku (Žerdin, 2003). 

Odstopanja in zaostanki na govorno-jezikovnem področju opozarjajo, da ima lahko 

otrok tudi kasneje (ob vstopu v šolo in v šoli) težave na področju govora in jezika 

(Žerdin, 2003). 

O motnjah v govorno-jezikovnem razvoju govorimo, kadar sta sluh in splošna 

inteligenca otroka normalni, otrok pa vseeno kaže velika odstopanja na teh področjih. 

Ta odstopanja ga ovirajo pri vsakodnevnem funkcioniranju (Žerdin, 2003). 

 

1.12.1  Govorne motnje 

 

1.12.1.1 Motnje izgovorjave 

 

Motnje izgovorjave se pojavljajo pri predšolskih in šolskih otrocih. V šolskem obdobju 

naj bi bilo teh motenj čedalje manj, se pa pojavljajo tudi v odrasli dobi, vendar v zelo 

nizkem odstotku. So najpogostejše govorne motnje. Pojavljajo se v treh oblikah: 

- Opuščanje posameznega glasu (omisija). V tem primeru otrok izpusti kritičen 

glas, ki ga ni sposoben izgovoriti. Na primer namesto riba, reče otrok iba. 

- Zamenjava glasov (substitucija). V tem primeru otrok glas ali več glasov, ki jih 

ni sposoben izgovoriti, zamenja z drugim glasom. Na primer namesto riba, otrok 

reče liba. 

- Popačena izreka posameznega glasu (distorzija). V tem primeru otrok izgovori 

kritičen glas nepravilno. Namesto pravilne izgovorjave določenega glasu, ta 

glas popači. Na primer namesto riba, otrok reče riba z grlnim r-jem.  

Vse te napake v izgovorjavi lahko otrok ponavlja sistematično za posamezne glasove 

ali pa nesistematično. Otrok torej lahko vedno namesto glasu r, uporabi glas l 

(sistematično nadomešča glas r z glasom l). Lahko pa v nekaterih primerih glas r 

nadomesti z glasom l, v drugih primerih pa ga izpusti (nesistematično) (Grilc, 2014).  

Nesistematično ponavadi otroci nadomeščajo glasove do približno četrtega leta 

starosti, po četrtem letu starosti naj bi otrok glasove začel nadomeščati sistematično. 

Sistematično motnjo izgovorjave je veliko lažje popraviti kot nesistematično (Grilc, 

2014).  
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Motnje izgovorjave poimenujemo glede na posamezen glas ali skupine glasov, s 

katerimi ima otrok težave. Grilc (2014) glede na skupine glasov razlikuje naslednje 

motnje: 

- sigmatizem (motnja izgovorjave glasov /s/, /z/, /c/, /š/, /ž/, /č/), 

- rotacizem (motnja izgovorjave glasu /r/), 

- lambdacizem (motnja izgovorjave glasu /l/), 

- kapacizem (motnje izgovorjave glasu /k/), 

- gamacizem (motnja izgovorjave glasu /g/), 

- tetacizem (motnja izgovorjave glasov /t/ in /d/), 

- etacizem (motnja v izgovorjavi glasu /e/). 

 

Zakaj pride do motenj izgovorjave? 

Vzrokov za pojav motnje v izgovorjavi je več. Motnja je lahko posledica organskih 

deformacij organov, ki sodelujejo pri govoru (ustnice, jezik, nebo, čeljust, zobje itd.). 

Vzrok je lahko tudi lažja izguba sluha.  Motnje so lahko tudi posledica motorične 

nespretosti in nerazgibanosti jezika, ustnic, zgornje in spodnje čeljusti. Kažejo se lahko 

tudi kot posledica slabih navad in razvad iz zgodnjega otroštva (duda, steklenička), 

slabšega fonematskega sluha, nepravilnega govornega modela iz okolja, odraščanja 

v nespodbudnem okolju, zaostanka v kognitivnem razvoju, cerebralne paralize itd 

(Grilc, 2014).  

 

1.12.1.2 Fonološke motnje 

 

Fonološke motnje se nanašajo na klasifikacijo in organizacijo glasov govora v 

določenem jeziku. Do fonoloških motenj pride, ko ima otrok že usvojen fonološki 

sistem, vendar še vseeno dela napake v fonoloških procesih. Fonološke procese 

delimo na proces strukture, proces substitucije in proces asimilacije (Lowe, 2010). 

Proces strukture: 

- brisanje zloga (predal  dal), 

- ponovitev zloga (kapa  papa), 

- epenteza ali vrivanje vokala med dva konsonanta (obleka  obaleka), 

- brisanje zadnjega soglasnika (parket  parke), 

- brisanje prvega soglasnika (računalnik  ačunalnik), 

- brisanje soglasniškega sklopa (ščetka  etka), 

- substitucija soglasniškega sklopa (ščetka  tetka). 
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Proces substitucije:  

- stopping ali nadomeščanje pripornika s plozivom (siva  tiva), 

- fronting ali zamenjava fonema, ki se izgovarja zadaj s fonemom, ki se izgovarja 

spredaj (konj  tonj), 

- backing ali zamenjava fonema, ki se izgovarja spredaj s fonemom, ki se 

izgovarja zadaj (tukaj  kukaj), 

- depalatalizacija ali pomik palatalnega fonema naprej na nepalatalni fonem (šipa 

 tipa), 

- afrikacija ali zamenjava frikativa/pripotnika z afrikatom/zlitnikom (sanje  

canje), 

- deafrikacija ali zamenjava afrikata/zlitnika z frikativom/pripornikom (cedilo  

sedilo), 

- alveolarizacija ali zamenjava fonema, ki ga tvorimo z ustnicami ali zobmi s 

fonemom, ki ga tvorimo na alveolarnem grebenu (fižol  tižol), 

- gliding ali drsenje fonema v likvid (kolo  kojo). 

 

Proces asimilacije: 

- odzvenevanje ali odvzemanje zvenečnosti fonemu (balon  palon), 

- ozvenevanje ali dodajanje zvenečnosti fonemu (figa  viga), 

- metateza ali zamenjava dveh fonemov v besedi (vrečka  vrekča), 

- koalescenca ali združitev dveh fonemov v enega novega (zdravnik  travnik), 

- labialna asimilacija ali spreminjanje nelabialnega glasu v labialni glas, zaradi 

vpliva drugega labialnega glasu v besedi (žito  tito), 

- alveolarna asimilacija ali spreminjanje nealveolarnega glasu v alveolarni glas 

zaradi vpliva drugega alveolarnega glasu v besedi (kost  tost), 

- velarna asimilacija ali spreminjanje nevelarnega glasu v velarni glas zaradi 

vpliva drugega velarnega glasu v besedi (gad  gak), 

- nazalna asimilacija ali spreminjanje nenazalnega glasu v besedi v nazalni glas 

(voziček  noziček). 

 

Povezava med fonološkimi procesi in motnjami izgovorjave 

Med motnjami izgovorjave in fonološkimi procesi je videti precej povezav. Predvsem 

so fonološki procesi veliko bolj obširen pojem in zajemajo tudi zamenjavo glasov 

znotraj besed in zlogov, medtem ko motnje izgovorjave zajemajo le nepravilno 

izgovorjavo določenih glasov. Motnje izgovorjave so močno povezane s procesom 

substitucije. Sigmatizem je tako povezan z naslednjimi procesi: stopping, 

depalatalizacija, afrikacija in deafrikacija. Vsi ti procesi zajemajo napačno izgovorjavo 

enega izmed glasov, ki so napačno izgovorjeni pri sigmatizmu (/s/, /z/, /c/, /š/, /ž/, /č/). 

Kapacizem in gamacizem sta močno povezana s procesom fronting. Pri obeh je 

napačno izgovorjen glas /k/ ali glas /g/. Tetacizem je močno povezan s procesom 
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backing. Pri obeh je napačno izgovorjen glas /t/ ali glas /d/. Lambdacizem je povezan 

s procesom gliding. Pri obeh je napačno izgovorjen glas /l/.  

 

1.12.2 Motnje ritma in tempa govora 

 

Med motnje ritma in tempa govora spadajo naslednje motnje: jecljanje, prehitri govor, 

pretirano počasni govor in skandirani govor (Grilc, 2014). 

 

1.12.2.1 Jecljanje 

 

Jecljanje vpliva na fluentnost govora. Začne se v otroštvu in v nekaterih primerih traja 

celo življenje. Kaže se s prekinitvami govora, ki jih imenujemo tudi nefluentnosti. Vsi 

smo občasno v govoru nefluentni; ponavljamo besede, uporabljamo mašila ipd. 

Nefluentnosti torej niso vedno pokazatelj motnje, vendar pa postanejo težava, če so 

zelo pogoste. Nefluentnosti se lahko pojavijo zgolj v določenih situacijah (npr. samo 

med pogovorom po telefonu) ali pa so prisotne pri vseh aktivnostih v različnih situacijah 

(Stuttering, b.d.).  

Jecljanje se kaže kot ponavljanje glasov, zlogov, besed ali fraz. Prav tako se lahko 

kaže kot podaljševanje glasov ali kot brezglasni zastoji na začetku oziroma v sredini 

besede. Spremljajo ga lahko tudi napetost in krči med govorom včasih še dodajanje 

glasov ali zlogov. Poznamo dve vrsti jecljanja: nevrološko pogojeno jecljanje in 

razvojno jecljanje. Razvojno jecljanje se pojavi pri otrocih med drugim in petim letom 

starosti. Zanj je značilno, da otrok ponavlja zloge ali besede, da ni vidne napetosti 

govornih organov in da se otrok svojega zatikanja ne zaveda in se ne izogiba govoru. 

Do zatikanj v govoru lahko pride, ker se v tem času besednjak hitro povečuje, otrokove 

misli pa prehitevajo njegovo zmožnost govora. Gre za običajen pojav, ki ob ustreznem 

ravnanju z otrokom preide sam od sebe. Potrebno je biti pozoren le na okolico, ki 

otroka ne sme zasmehovati ali opozarjati na njegovo zatikanje, saj lahko v nasprotnem 

primeru otrok svoje težave ozavesti. V primeru, da otrok razvojno jeclja z njim govorimo 

jasno, razločno in počasi. Uporabljajmo kratke, enostavne stavke. Otroku smo dober 

govorni vzor. Ne govorimo mu, naj vnaprej premisli, kaj in kako bo povedal, in naj 

govori počasi, naj ne jeclja. Poslušamo ga in mu damo čas, da pove kar želi, po potrebi 

mu priskočimo na pomoč in pomagamo zaključiti oblikovanje misli (ne zaključimo 

namesto njega). V komunikaciji poskušamo čim bolj zmanjšati število vprašanj. Otroka 

ne silimo govoriti pred sorodniki, prijatelji, skupino v vrtcu ipd. Veliko mu beremo. Še 

bolj smo pozorni na urejeno dnevno rutino, dovolj spanja in gibanja. 

Poiščemo otrokova močna področja in mu omogočimo, da se izraža na čim več 

različnih načinov (šport, risanje in druge interesne dejavnosti). Naj bo uspešen. 

Potrebno je poslušati, kaj otrok pripoveduje in ne, kako pripoveduje (Levc, 2014).  
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Pojavnost jecljanja 

Običajno se jecljanje pojavi med drugim letom in pol ter četrtim letom starosti. Manj 

pogosto se pojavi pri šolskih otrocih. Bolj pogosto se pojavi pri dečkih, kot pri deklicah. 

Dečki naj bi imeli tri do štirikrat večjo možnost za razvoj jecljanja. Razvoj jecljanja je 

lahko nenaden ali postopen. Jecljanje se lahko pojavlja stalno nekaj dni ali mesecev 

in nato izgine ali pa se pojavi, izgine in se brez vidnega razloga spet pojavi. Simptomi 

jecljanja so čedalje bolj stalni, starejši kot je otrok. Pri približno 75 % predšolskih otrocih 

jecljanje izzveni samo od sebe. Ostali potrebujejo logopedsko obravnavo (Stuttering, 

b.d.). 

 

1.12.2.2 Prehitri govor 

 

Za prehitri govor je značilno, da je tempo govora pospešen, v govoru se pojavljajo 

artikulacijske napake, besedišče je manj obširno, uporaba kratkih in enostavnih 

povedi, v daljših povedih se pojavlja veliko napak, med govorom se pojavljajo 

respiracijski premori (osebe se ustavijo, vdihnejo in ne vedo popolnoma, kaj bodo 

povedali naslednje), v govoru se pojavljajo zastoji in jecljanja, pomagajo si z 

neverbalno komunikacijo in gestami, zelo pogosto imajo krajšo pozornost ter težko 

sprejemajo norme in pravila, ki jih postavi okolje (Grilc, 2014).  

 

1.12.2.3 Pretirano počasni govor 

 

Za pretirano počasni govor je značilno, da oseba podaljšuje vse glasove v govoru, 

predvsem vokale. Upočasnjena sta ritem in tempo govora. Upočasnjenost se kaže tudi 

pri drugih dejavnostih. Večkrat opažamo, da imajo ti otroci prisotne tudi okvare 

centralnega živčnega sistema (Grilc, 2014).  

 

1.12.2.4 Skandirani govor 

 

Tempo govora pri otrocih s skandiranim govorom je ponavadi upošasnjen, ritem je 

okvarjen s spremembami višine in intenzitete govora. Ti otroci imajo težave z 

usklajevanjem finomotoričnih gibov. Skandiran govor je posledica motoričnih motenj 

ali okvar centralnega živčnega sistema (Grilc, 2014).  
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1.12.3 Glasovne motnje 

 

Glasovne motnje delimo na organske in funkcionalne. Organske motnje povzroča 

strukturna okvara, medtem ko funkcionalne motnje povzroča prekomerna ali napačna 

raba ali celo zloraba na videz anatomsko in funkcionalno normalnega vokalnega 

aparata. Med glasovne motnje štejemo hripavost kot odstopanje v kvaliteti glasu. Prav 

tako med motnje glasu štejemo tudi disfonijo, ki označuje vse vrste glasovnih motenj 

(odstopanje višine, glasnosti, kvalitete, ritma ali prozodičnih elementov) (Hočevar 

Boltežar, 2010).  

 

1.12.4 Jezikovne motnje 

 

Prva in najbolj očitna znaka jezikovnih motenj sta slabo razumevanje prvega jezika in/ 

ali slabo izražanje v prvem jeziku. Težave lahko nastajajo kjer koli na poti, ki je 

pomembna za sporazumevanje (od sprejemanja do izražanja besednega sporočila) 

(Grilc, 2014).  

Do težav lahko pride v fazi produkcije (kognitivni nivo, lingvistični nivo, fiziološki nivo), 

fazi prenosa (akustični pogoji) ali v fazi recepcije (fiziološki nivo, lingvistični nivo, 

kognitivni nivo) (Williamson, 2014).  

 

Značilnosti otrok z jezikovnimi težavami (Žerdin, 2003) 

- Zakasnel razvoj jezika, 

- moteno komuniciranje in izražanje potreb, 

- težje usvajanje jezikovnih prvin,  

- slabše telesno gibanje in orientacija, 

- skromno besedišče, 

- oteženo razumevanje. 

Starši otrok z jezikovnimi težavami večkrat povedo, da otrok do tretjega leta sploh ni 

govoril ali da so opazili, da njihov otrok govori manj in slabše kot vrstniki. Ti otroci 

ponavadi dobro izgovarjajo posamezne glasove v besedi, vendar jih težko povezujejo 

v besede in nato besede v povedi. Ob pripovedovanju večkrat pride do nerazumljivega 

in neorganiziranega govora. Ti otroci zelo redko kažejo zanimanje za poslušanje 

zgodb. Prebrano besedilo zelo hitro pozabijo, težko razumejo pomen prebranega 

besedila. Ko želijo zgodbo opisati zelo težko najdejo za to primerne besede. Pogosto 

zgodbo opišejo z neprimernimi besedami, ki so zgolj slušno (in ne pomensko) podobne 

besedam iz zgodbe. V spontanem govoru imajo kar nekaj težav s spreganjem in 

sklanjanjem. Težko uporabljajo pravilno obliko besed. Zmedeno uporabljajo čas, 

število in naklon. Pri nekaterih otrocih se kažejo težave z oblikovanjem povedi. Povedi 
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so kratke, enostavne. Ko želi otrok nekaj sporočiti z daljšo povedjo, se zelo hitro 

zaplete. Neusvojeno ima uporabo priredij in podredij. Težavo jim dela zaznavanje 

dolgih in kratkih besed, zlogovanje, zaznavanje prvega, zadnjega glasu v besedi. 

Stežka besedo razčlenijo na črke in črke sestavijo v besede. V šoli se te težave kažejo 

predvsem pri pouku slovenščine, pisanju in branju. Zavedati pa se je potrebno, da 

težave vplivajo tudi na usvajanje snovi pri vseh ostalih predmetih, saj morajo otroci 

razumeti navodila in izraziti znanje (Žerdin, 2003).  

 

 

1.12.4.1 Razvojne kognitivne motnje na jezikovnem nivoju 

 

Pri prepoznavanju, razumevanju in terapiji razvojnih kognitivnih motenj je izjemno 

pomembno razumevanje motnje z vidika genetike, nevrologije in kognicije. Motnja se 

namreč različno izraža glede na prej omenjene vidike. Povezovanje znanj iz vseh treh 

področij prinaša ne le boljšo diagnostiko, temveč vpliva tudi na uresničevanje ciljev v 

terapiji posamezne motnje. Vsem razvojnim kognitivnim motnjam je skupno, da se 

pojavljajo precej pogosto, imajo resne posledice na izobraževanje in zaradi tega na 

splošno kvaliteto življenja v odraslosti. Vsi ti dejavniki pa ne delujejo zgolj na motnjo, 

vendar vplivajo tudi eden na drugega. Iz raziskav je vidno, da lahko vsak dejavnik na 

določeno osebo vpliva v določeni meri. Tudi genetika naj ne bi bila tako trdno 

zasidrana, kot se zdi na prvi pogled. Na naše genske predispozicije naj bi namreč v 

veliki meri vplivalo okolje, ki lahko genov sicer ne spremeni, temveč prilagodi njihovo 

delovanje (ublaži napake na določenih genih ali pa jih še dodatno okrepi). Te študije 

so bile narejene na dvojčkih z enakimi geni, ki so bili deležni drugačne vzgoje. Vzgoja 

je torej eden izmed glavnih in najmočnejših faktorjev pri izražanju razvojnih kognitivnih 

motenj (Hulme in J. Snowling, 2009). 

V okviru poznavanja predvsem razvojnih kognitivnih motenj, ki se vežejo na jezik in 

govor, je potrebno poznati enote, ki pomagajo posamezniku pri razumevanju in 

izražanju. Odrasel govorec mora imeti za razumevanje in izražanje dobro razvita 

naslednja tri področja (Hulme in J. Snowling, 2009): 
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:  

Slika 2: Pomembne enote za govorno razumevanje in izražanje (Hulme in J. Snowling, 2009) 

Poznavanje enot, ki jih ima razvite odrasel govorec, je pomembno z vidika 

prepoznavanja nivojev, kjer otrok kaže težave. Otroci brez težav pri 8 mesecih še 

nimajo razvitega zgoraj opisanega sistema. Pri  2 letih se jim ta sistem že počasi 

izoblikuje, vendar ima posamezna enota zelo malo kapaciteto. Pri 10 letih pa naj bi bil 

otrokov sistem zelo podoben sistemu odraslega govorca. Otroci z razvojnimi 

kognitivnimi motnjami tega sistema nimajo razvitega v popolnosti ne glede na starost. 

Manj razvita je vsaj ena enota sistema. Posledica tega pa je tudi zmanjšano vplivanje 

med enotami, kar pomeni slabše in počasnejše delovanje celotnega sistema. Avditorni 

leksikon vsebuje reprezentacije besed, ki jih poznamo in smo jih sposobni prepoznati, 

ko jih slišimo. Fonološki leksikon vsebuje reprezentacije besed, ki jih poznamo v takšni 

obliki, kot jih potem tudi izražamo. Semantični sistem pa vsebuje informacije in pomenu 

besed (Hulme in J. Snowling, 2009). 

Razvojne motnje se med seboj razlikujejo glede na to, ali so orientirane specifično na 

določeno področje ali pa so bolj splošne oblike. Specifične motnje so na primer 

disleksija, specifična jezikovna motnja in matematična- aritmetična motnja. Splošne 

motnje pa se izražajo kot splošne učne težave ali motnje v duševnem razvoju. Najbolj 

vidna razlika med tema dvema vrstama motenj je splošni inteligenčni količnik. Otroci s 

specifičnimi motnjami naj bi imeli inteligenčni količnik povprečen, medtem ko naj bi 

imeli otroci s splošnimi motnjami inteligenčni količnik pod 70. Pri vsem tem pa je 

potrebno upoštevati tudi kontinuum težav. Med eno in drugo vrsto motnje namreč ni 

lahko potegniti črte (Hulme in J. Snowling, 2009). 

Pozorni moramo biti tudi na to, da specifična motnja na določenem področju ne 

pomeni, da otrok ni sposoben delovanja na tem področju. Njegovo delovanje na tem 

področju je zaradi določenih genetskih, nevroloških in okoljskih faktorjev upočasnjeno. 

Na tem področju dela tudi več napak, ki pa bi jih lahko pripisali mlajšemu otroku (Hulme 

in J. Snowling, 2009). 

avditorni 
leksikon (input)

semantični 
sistem

fonološki 
leksikon 
(output)
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1.12.4.2 Specifična jezikovna motnja 

 

Definicija, prepoznavanje in prevalenca specifične jezikovne motnje 

Glede na klasifikacijo ICD-10 naj bi specifično jezikovno motnjo prepoznali pri otrocih, 

ki na testih jezikovnih spretnosti dosegajo 2 standardni deviaciji nižje rezultate od 

povprečja ter imajo neverbalni inteligenčni količnik za vsaj 1 standardno deviacijo nižji 

od povprečja. Ta definicija razlikuje med receptivnimi in ekspresivnimi jezikovnimi 

motnjami. Izključuje pa vse otroke z nevrološkimi, senzornimi ali fizičnimi težavami, ki 

vplivajo na uporabo jezika. Izključuje tudi vse otroke s pervazivnimi razvojnimi 

motnjami in motnjami avtističnega spektra. Ena izmed glavnih značilnosti otrok s 

specifično jezikovno motnjo je doseganje nižjih rezultatov na jezikovnem področju in 

odsotnost drugih primanjkljajev (Hulme in J. Snowling, 2009). 

Osebe s specifično jezikovno motnjo po svetu diagnosticirajo z različnimi testi. Eden 

izmed možnih testov je test CELF-R (Clinical evaluation of language fundamentals). 

Za ta test velja, da morajo imeti otroci z specifično jezikovno motnjo najmanj 1,5 

standardne deviacije nižje rezultate na področju razumevanja ali izražanja jezika. 

Njihov neverbalni inteligenčni količnik pa mora biti pod 80 (Hulme in J. Snowling, 2009). 

Prevalenca specifične jezikovne motnje se giblje nekje med 3 in 6 %, vendar moramo 

pri tem upoštevati, da nekateri otroci niso odkriti in se s specifično jezikovno motnjo 

spoprijemajo sami (Hulme in J. Snowling, 2009). 

Vztrajanje specifične jezikovne motnje v kasnejših letih 

Glede na raziskave in študije (Bird, Bishop & Freeman, 1995; Bishop & Adams, 1990; 

Catts, Fey, Tomblin & Zhand, 2002; Magnusson & Nucler, 1990 v Hulme in J. 

Snowling, 2009) lahko sklepamo, da pri 50–90 % otrocih s specifično jezikovno motnjo 

le ta vztraja skozi otroštvo in se kasneje nadaljuje v motnje branja. Vsekakor pa imajo 

otroci z višjim inteligenčnim količnikom boljše možnosti za premagovanje jezikovnih 

primanjkljajev v kasnejšem obdobju. Bishop & Edmundson, 1987 (v Hulme in J. 

Snowling, 2009) sta se lotila 18 mesečnega sledenja otrokom, ki so pri 4 letih kazali 

govorno jezikovne primanjkljaje. Taiste otroke, le v manjšem številu, so kasneje 

opazovali še drugi raziskovalci. Ugotovili so, da se pri otrocih, ki so govorno-jezikovne 

primanjkljaje omilili do vstopa v šolo, vseeno kasneje v življenju lahko razvije motnja 

branja. Prav tako se težave na področju branja lahko pokažejo pri otrocih, ki so ob 

vstopu v šolo niso kazali izboljšanja na področju govora in jezika. Tudi druge raziskave 

so potrdile ugotovitev, da premostitev težav ob vstopu v šolo ne pomeni, da so težave 

popolnoma premoščene. Velikokrat se pojavijo v kasnejšem obdobju (adolescenci ali 

še kasneje) v obliki težav branja (Hulme in J. Snowling, 2009). 
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Specifična jezikovna motnja in pojavnost drugih motenj 

Pri otrocih s specifično jezikovno motnjo lahko vidimo večje tveganje za razvoj 

psihiatrične motnje (Beitchman, Cohen, Konstantareas & Tannock, 1996 v Hulme in J. 

Snowling, 2009). V mnogih primerih pa psihiatrična motnja pri teh osebah sploh ni 

prepoznana. Tveganje za pojavnost psihiatrične motnje je manjše pri osebah z motnjo 

govora in večja pri osebah z jezikovno motnjo. Pri adolescentih s specifično jezikovno 

motnjo lahko še posebej velike težave opazimo na področju kontrole pozornosti in 

socialnega vedenja. Veliko povezavo lahko opazimo tudi med motnjo avtističnega 

spektra in jezikovnimi motnjami. Od 38 adolescentov, ki so bili v otroštvu 

diagnosticirani kot otroci z jezikovno motnjo, je sedaj med 8 in 25 diagnosticiranih kot 

motnja avtističnega spektra. Vendar pa bi bil zaključek, da iz jezikovne motnje sledi 

avtistična motnja prezgodnji. Velika povezava naj bi bila le posledica zamenjave v 

diagnozi (Bishop, Whitehouse, Watt & Line, 2008 v Hulme in J. Snowling, 2009). 

Različni nivoji procesiranja jezika in govora 

Pri otrocih, ki kažejo težave na področju jezika, lahko že zelo zgodaj zaznamo 

določene zaostanke. Prva beseda se pri splošni populaciji pojavi pri približno 1 letu 

starosti, medtem ko se pri otrocih z jezikovnimi primanjkljaji pojavi pri približno 2 letih. 

Z drugimi besedami so napake, ki jih delajo otroci s specifično jezikovno motnjo, takšne 

narave kot napake, ki jih delajo mlajši otroci. Splošno se kaže več težav na področju 

produkcije in manj na področju recepcije. Večina otrok s specifično jezikovno motnjo 

kaže težave na področju fonologije, vendar se te težave v večini primerov popravijo do 

vstopa v šolo. Kljub omejenemu in šibkemu besedišču pri otrocih s specifično jezikovno 

motnjo, opazimo boljšo leksikalno razvitost (raven besede), kot gramatikalno razvitost. 

Na leksikalnem nivoju kažejo težave predvsem na področju priklica besed in 

pogostega zamenjevanja semantično povezanih besed. Številne raziskave so 

pokazale, da imajo otroci s specifičnimi jezikovnimi motnjami težave pri usvajanju 

pravil sintakse in pri usvajanju morfologije (posebej morfologije glagola) (Hulme in J. 

Snowling, 2009).  

Različne klasifikacije specifičnih jezikovnih motenj 

Najbolj splošna delitev jezikovnih motenj je delitev na receptivne in ekspresivne 

motnje, vendar pa nekateri avtorji delijo specifične jezikovne motnje še naprej. 

Delitev glede na domene jezika, ki so najbolj oškodovane (Rapin & Allen, 1987 v Hulme 

in J. Snowling, 2009): 

 Verbalna avditorna agnozija (otrok ni sposoben razumeti govorjene besede- 

»besedna gluhota«); 

 Verbalna dispraksija (prizadene motorično planiranje govora, vendar ni 

povezana z nevrološko pogojeno motnjo govora ali dizartrijo); 

 Sindrom oslabljenega fonološkega programiranja (vpliva na produkcijo in 

razumljivost neprekinjenega govora, z odsotnostjo težav razumevanja); 
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 Sindrom oslabljene leksike in sintakse/ leksično-semantični primanjkljaj 

(podobne značilnosti kot sindrom oslabljenega fonološkega programiranja, le 

da sta tukaj slabši tudi slovnica in produkcija stavka; manj razvito je tudi 

razumevanje); 

 Sindrom oslabljenega fonološkega in sintaktičnega programiranja/ fonološko-

sintaktični primanjkljaj (težave na ekspresivni ravni jezika, ki se kažejo 

predvsem s težavami priklica besed, omejenim besediščem in napakami pri 

produkciji stavka; izgovorjava je normalna, razumevanje je lahko prizadeto); 

 Sindrom oslabljene semantike in pragmatike/ semantično-pragmatična motnja 

(težava uporabe jezika za vzpostavljanje socialne komunikacije, izgovorjava je 

normalna, vendar pogosto neprimerna, pravila izmenjave v komunikaciji niso 

usvojena, razumevanje preveč dobesedno). 

Conti- Ramsden in drugi (1997, v Hulme in J. Snowling, 2009) so otroke s specifično 

jezikovno motnjo razdelili v skupine otrok, ki so imeli podobne značilnosti. Podatke so 

zbirali na osnovnih šolah po Veliki Britaniji: 

1. Otroci s težkimi ekspresivnimi in receptivnimi jezikovnimi primanjkljaji, ki so 

dosegali slabe rezultate na vseh jezikovnih testih in pri branju besed. Ta skupina 

je bila najštevilčnejša. 

2. Otroci s kompleksnim večbesednim deficitom, ki imajo težave z branjem besed, 

slovnico in pripovedovanjem. Relativno dobro pa imajo ohranjeno fonologijo in 

ekspresivni besednjak. 

3. Otroci z ekspresivnim fonološkim primanjkljajem, ki imajo ustrezno razvit 

ekspresivni besednjak in razumevanje, vendar pa se težave kažejo pri branju 

besed, na področju fonologije in pripovedi.  

4. Otroci z težavami na področju fonologije in posameznih besed. Imajo slabo 

razvit ekspresivni besednjak, drugače pa imajo zelo podobne značilnosti kot 

prejšnja skupina. 

5. Otroci z ustrezno fonologijo, ekspresivnim besediščem, razumevanjem slovnice 

in branjem besed. Imajo pa težave s socialno rabo jezika. Ti otroci so definirani 

kot otroci s pragmatično jezikovno motnjo. 

Kognitivne in lingvistične teorije specifične jezikovne motnje 

Poleg kognitivnih teorij, ki bodo predstavljene v nadaljevanju, na raziskovanje 

specifične govorno jezikovne motnje močno vplivajo tudi lingvistične teorije. 

Lingvistične teorije poudarjajo predvsem primanjkljaje, ki se vežejo na sam jezik 

(gramatiko). Specifično jezikovno motnjo razumejo, kot nesposobnost, da otrok razvije 

gramatikalna pravila. Kot možne vzroke specifične jezikovne motnje smatrajo 

posamezne primanjkljaje. Leonard, 1998, Bishop, 1999, Rice in Wexler, 1996, Van der 

Lely, (1996, v Grobler, 2006) so menili, da se specifična jezikovna motnja pojavi zaradi 

enega izmed sledečih vzrokov: 
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 Primanjkljaji na področju funkcionalnih slovničnih kategorij, predvsem tistih, ki 

se nanašajo  na sklanjanje in spreganje (število, oseba, čas, spol, sklon, 

glagolski čas). 

 Kratkotrajnost in nenaglašenost končnic pri besedah, ki se sklanjajo in 

pregibajo. Zgodnja motenost zaznavanja pravil in razvoja gramatike. 

 Nerazvitost glagolske paradigme (oseb, število, trajanje) zaradi delno usvojenih 

slovničnih pravil. Otroci niso zmožni na pravilen način uporabljati glagolske 

oblike.  

 Odsotnost ali primanjkljaj na področju ujemanja med posameznimi stavčnimi 

deli v povedi.   

 Primanjkljaji v reprezentaciji odnosov odvisnosti. Zaradi tega se pojavijo težave 

z izražanjem in razumevanjem relacij v povedi. Najbolj ranljiva so priredja in 

podredja. 

 Določene omejitve v usvajanju slovničnih pravil. 

Kognitivne teorije to razmišljanje nadgradijo in pravijo, da za ne usvojeno gramatiko 

stoji slabše procesiranje. Poudarjajo tudi, da se gramatikalni primanjkljaji nikoli ne 

pojavljajo izolirano, temveč so povezani z nekimi bolj osnovnimi kognitivnimi 

primanjkljaji (Hulme in J. Snowling, 2009). 

Kognitivne teorije tako zagovarjajo, da imajo otroci s specifično jezikovno motnjo 

težave na področju osnovnih mehanizmov, ki so povezani z jezikom in se zato pri teh 

ljudeh kažejo v tolikšni meri. Otroci s specifično jezikovno motnjo imajo težave na 

področju hitrosti in omejene kapacitete. Težave se kažejo tudi na področju avditivnega 

procesiranja. Še posebej je prizadeto procesiranje hitro spreminjajočih avditivnih 

informacij. Prav tako se kaže kot težavno ponavljanje sekvenc zapornikov (pa, ba), 

medtem ko težav ponavljanja ne kažejo pri ostalih samoglasnikih. Kognitivne teorije 

postavljajo predpostavko, da imajo otroci s specifično jezikovno motnjo težave tudi na 

področju fonološkega pomnjenja. O tem so začeli razmišljati, ko so otroci na testih 

diskriminacije in artikulacije dosegali normalne rezultate, veliko težavo pa jim je 

povzročalo ponavljanje »nebesed«. Na tem področju so dosegali zelo nizke rezultate. 

Težave fonološkega pomnjenja še dodatno pojasnjujejo, kakšne težave imajo otroci s 

specifično jezikovno motnjo. Fonološko pomnjenje je namreč pogoj za učenje 

domačega in tujih jezikov. Kognitivne teorije izpostavljajo tudi deficite na področju 

učenja besed. Predvsem se težave kažejo pri učenju glagolov. To bi lahko bila 

posledica tega, da učenje glagolov zahteva v ozadju razumevanje abstraktnih 

gramatikalnih razmerij in semantično znanje (Hulme in J. Snowling, 2009).  

 

Etiologija specifične jezikovne motnje 

Genetika 

Študije dvojčkov kažejo, da je specifična jezikovna motnja dedna. Dednost specifične 

jezikovne motnje je višja pri otrocih, ki imajo težave tudi na področju govora. Otroci, ki 
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imajo splošne težave na področju jezika, niso izpostavljeni dednosti te motnje v tolikšni 

meri, kot otroci z govornimi težavami. Večji genetski vpliv na specifično jezikovno 

motnjo se kaže  pri otrocih z ekspresivnimi težavami. Študija družine, v kateri je imelo 

kar 15 oseb specifično jezikovno motnjo, je pokazala, da imajo vse osebe s specifično 

jezikovno motnjo prisotno mutacijo gena FOXP2 na kromosomu 7. Ostali člani družine, 

ki niso imeli specifične jezikovne motnje, te mutacije niso imeli. Ta študija se ni 

prenesla na splošno populacijo. Zaenkrat znanstveniki povezujejo specifično jezikovno 

motnjo z naslednjimi kromosomi: 16, 12, 19, 13 in 3 (Hulme in J. Snowling, 2009). 

Dejavniki okolja 

Enega  glavnih dejavnikov okolja predstavljajo starši. Pomembno je, da z otroki 

govorijo neposredno, jih spodbujajo k govoru, pomembno je tudi, da starši uporabljajo 

raznolik govor in jezik konceptualizirajo. Ena izmed možnih povezav dejavnikov okolja 

in specifično jezikovno motnjo je tudi večkratno vnetje srednjega ušesa v otroštvu. 

Otrok lahko zaradi pogostega vnetja ušesa ne sliši in sprejema dobro informaciji v 

kritičnem obdobju za učenje jezika. Vendar pa povezava med vnetjem ušesa in 

specifično jezikovno motnjo ni dokazana (Hulme in J. Snowling, 2009). 

Nevrobiologija specifične jezikovne motnje 

Nobena raziskava do sedaj še ni dokazala nenormalnosti v strukturi ali delovanju 

možganov otrok s specifično jezikovno motnjo. So pa bile narejene številne raziskave, 

ki kažejo odstopanja v strukturi in delovanju možganov določenih otrok s specifično 

jezikovno motnjo. Drugačna struktura je bila tako pri nekaterih otrocih prisotna v 

frontalnem režnju, bazalnih gangljih, malih možganih, Brokovem področju, senzorno 

motornem korteksu, talamusu, angularnem girusu, Heschlovem zavoju in planumu 

temporale. Pri nekaterih otrocih je bilo celo možno zaznati večje oziroma manjše 

delovanje zgoraj naštetih področij med procesiranjem jezika. Vendar pa so bile 

raziskave opravljene na zelo majhnih vzorcih, zato se rezultatov ne da posplošiti na 

celotno populacijo otrok s specifično jezikovno motnjo (Hulme in J. Snowling, 2009). 

 

Terapija specifične jezikovne motnje 

Zelo malo raziskav je opravljenih na področju preverjanja uspešnosti določenih terapij 

za specifično jezikovno motnjo. Dokazano je, da terapija bolje deluje na otroke s 

težavami izražanja kot na otroke s težavami razumevanja. Največ raziskav potrjuje 

pozitivne posledice treninga hitrega avditivnega procesiranja, saj naj bi bilo to osnova 

tako za razumevanje kot tudi za izražanje. Vendar pa raziskave, ki so bile narejene z 

otroki z zelo izrazito specifično jezikovno motnjo, kažejo, da so se njihove spretnosti 

avditivnega procesiranja sicer izboljšale, vendar pa so se v zelo majni meri prenesle 

na spontani govor. Na samo uspešnost treninga pa v veliki meri vliva tudi odnos med 

terapevtom, otrokom in njegovo družino. Vedenjski in psihološki vidik igrata veliko 
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vlogo in ne smeta biti spregledana v terapiji specifične jezikovne motnje (Hulme in J. 

Snowling, 2009). 

 

1.13  POGOSTOST GOVORNO-JEZIKOVNIH MOTENJ 

 

National institute of deafness and other communication disorders (NIDCD) ugotavlja, 

da naj bi imelo 8 do 9 % predšolskih otrok govorne motnje. Število govornih motenj 

naj bi se do vstopa v šolo znižalo na 5 % otrok (Statistics on Voice, Speech, and 

Language, b.d.).  

U.S. National library of medicine navaja, da naj bi imel približno 1 od 20 otrok jezikovne 

težave. To pomeni, da naj bi imelo jezikovne motnje približno 5 % predšolskih otrok 

(Language disorder - children, b.d.). 

Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami beleži, da je bil v šolskem letu 

2009/2010 v osnovno šolo vključen 1 % otrok s posebnimi potrebami zaradi govorno 

jezikovnih motenj. Ti naj bi predstavljali 20 % populacije otrok s posebnimi potrebami 

(Analiza vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji, 2010).  
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2 CILJ RAZISKAVE IN HIPOTEZE 
 

Cilj magistrskega dela je analizirati govorno-jezikovni razvoj od pet- do šestletnih 

otrok v Zasavju. Da bi cilj realizirala postavljam naslednje hipoteze: 

 

H1: Med 5–6 letniki v občini Zagorje ob Savi in občini Trbovlje ni statistično pomembnih 

razlik v govorno-jezikovni razvitosti. 

H2: Med 5–6 letniki v občini Zagorje ob Savi in občini Trbovlje ni statistično pomembnih 

razlik v govorni razvitosti. 

H3: Med 5–6 letniki v občini Zagorje ob Savi in občini Trbovlje ni statistično pomembnih 

razlik v jezikovni razvitosti. 

H4: Med 5–6 letniki v občini Zagorje ob Savi in občini Trbovlje ni statistično pomembnih 

razlik v razumevanju govora. 

H5: Obstaja statistično pomembna razlika v govorno-jezikovni razvitosti med dečki in 

deklicami. 

H6: Povprečni govorni dosežek otrok je višji od povprečnega jezikovnega dosežka 

otrok. 

H7: Razumljivost govora otrok se razlikuje glede na spol. 

H8: Zatikanje v govoru otrok se razlikuje glede na spol. 

  



Analiza mnenja vzgojiteljic o govoru in jeziku od pet- do šestletnih otrok v Zasavju, Nika Rakovič 

 
46 

 

3 METODOLOGIJA 

 

3.1 VZOREC 

 

V raziskavi je bil uporabljen namenski vzorec 100 otrok, starih od 5 do 6 let. Otroci so 

bili izbrani v dveh občinah v Zasavju (občina Zagorje ob Savi in občina Trbovlje). Iz 

občine Zagorje ob Savi je izhajalo 50 otrok, od tega 25 dečkov in 25 deklic. Iz občine 

Trbovlje je prav tako izhajalo 50 otrok, od tega 25 dečkov in 25 deklic. Otroci so izhajali 

iz družin s povprečnim socialno-ekonomskim statusom. Otroci so se v šolskem letu 

2015/2016 vključili v osnovnošolsko izobraževanje. Otroke so vzgojiteljice izbrale tako, 

da so v dnevniku izbrale vsakega drugega otroka (1, 3, 5, 7, itd.). Izbirale so tako dolgo, 

da so dobile 5 deklic in 5 dečkov. 

 

3.2 SPREMENLJIVKE 

 

 Govorno-jezikovna razvitost je vsota ocen: 

o razumevanja, 

o govorne produkcije, 

o jezika. 
 

 Razumevanja je vsota ocen: 

o razumevanja sestavljenega navodila iz 3 zahtev, 

o razumevanja časovnih pojmov (včeraj, jutri, naslednje leto, zjutraj, 

popoldan), 

o razumevanja prostorskih pojmov (tukaj, zunaj, na, pod, zgoraj, desno, 

levo, v), 

o razumevanja odnosa vzrok – posledica (npr. Ker sem razmetala sobo, jo 

moram pospraviti.). 

 

 Govor je vsota ocen: 

o razumljivosti govora (govor je razumljiv vsem, tudi tistim, ki otroka ne 

poznajo), 

o pravilne izgovorjave vseh glasov slovenskega jezika, 

o uporabe vseh besednih vrst, 

o poimenovanja 3 osnovnih oblik (krog, trikotnik, kvadrat), 

o poimenovanja vsaj 6 barv, 

o hripavosti govora, 

o dihanje skozi nos (pomembno vpliva na govor), 

o zatikanje (jezikovno pogojena govorna težava). 
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 Jezik je vsota ocen: 

o uporabe povedi iz 6 besed, 

o uporabe pravilnega vrstnega reda besed v povedi, 

o uporabe vsaj 1 priredja, 

o uporabe vsaj 1 podredja, 

o pravilne uporabe nikalnic in nikalnih stavkov, 

o pravilne uporabe vsaj 3 različnih vprašalnih stavkov, 

o določanja pravilnega zaporedja dogodkov v zgodbi. 

 

3.3 VREDNOTENJE SPREMENLJIVK 

 

Spremenljivke se vrednoti na skali od 1 do 5. Pri tem je pomenilo: 1 – ne dosega, 2 – 

redko dosega, 3 – včasih dosega, 4 – pogosto dosega, 5 – vedno dosega. Le pri 

drugem vprašanju v sklopu govora so na skali od 1 do 5 števila pomenila: 1 – 

nepravilno izgovarja več glasov, 2 – nepravilno izgovarja 1 skupino glasov in še 1 

dodaten glas, 3 – nepravilno izgovarja 1 skupino glasov (sičnike, šumnike, L in R), 4 – 

nepravilno izgovarja le 1 glas, 5 – pravilno izgovarja vse glasove. 

 

3.4 INSTRUMENTARIJ 

 

Za raziskavo je bila uporabljena avtorsko sestavljena ocenjevalna lista, v kateri so 

vzgojiteljice ocenjevale določenega otroka (Priloga 1). Ocenjevalna lista je zajemala 

18 postavk, razdeljenih na področje govora, področje jezika in področje razumevanja. 

Otrok je lahko na celotni ocenjevalni listi dosegel maksimalno 90 točk in minimalno 18 

točk. 

 

3.5 NAČIN IZVEDBE 

 

V raziskavi je sodelovalo 10 ocenjevalcev (vzgojiteljic). Vsi ocenjevalci so imeli enotna 

navodila s primeri. Za začetek sta bila Vrtec Zagorje ob Savi in Vrtec Trbovlje 

naprošena za sodelovanje pri raziskavi. Od njih so bili pridobljeni podatki o 

vzgojiteljicah skupin 5–6 letnih otrok. Vzgojiteljice so bile naprošene, da ocenijo 10 

otrok v skupini (5 deklic in 5 dečkov), ki so stari 5–6 let in se bodo s septembrom 2015 

vključili v osnovnošolsko izobraževanje. Starši so pred tem podpisali pisno soglasje, 

da se lahko ocenjuje njihovega otroka za namene raziskave. Vzgojiteljice so najprej 

vprašalnik prebrale, nato so en dan vsakega izmed izbranih otrok bolj podrobno 

opazovale in ga ocenile glede na ocenjevalno listo. Vzgojiteljice so imele poleg 

vprašalnika priloženo legendo, ki jim je pomagala pri reševanju, in primere poleg 

posameznih postavk za lažje ocenjevanje. Imele so 3 tedne časa, da ocenijo 10 otrok.  
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3.6 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

 

Podatki so obdelani s pomočjo programa IBM SPSS in Microsoft Excel 2013. 

Uporabljene so bile naslednje statistične metode: 

 opisna oziroma deskriptivna statistika (število, povprečna vrednost, maksimum, 

minimum, standardni odklon), 

 frekvence 

 T-test za ugotavljanje povezanosti med spremenljivkami, 

 F-test za ugotavljanje homogenosti varianc, 

 Levenov test, 

 χ2 test. 

Z naštetimi testi sem preverjala statistično pomembnost postavljenih hipotez. 

Rezultati raziskave so prikazani opisno in s tabelami. Vsi rezultati so tudi interpretirani. 

Stopnja tveganja za sprejem hipotez je znašala 5 % (p = 0,05). 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

4.1 GLOBALNI REZULTATI 

 

Tabela 2: Globalni rezultati 

 ZAGORJE TRBOVLJE SKUPAJ 

 M σ M σ M 

Razumevanje 17,98 0,61 17,98 0,51 17,98 

Govor 32,04 0,49 32,42 0,35 32,23 

Jezik 30,94 0,54 30,36 0,60 30,65 

Govorno-jezikovna 
razvitost 

80,06 0,38 84,52 0,44 82,29 

 

Glede na globalne rezultate raziskave lahko zaključimo, da med otroki iz obeh občin 

ne prihaja do večjih razlik v razumevanju, govoru, jeziku in govorno-jezikovni razvitosti.  

Povprečje seštevka dosežkov na področju razumevanja je 17,98 točk pri otrocih iz 

občine Zagorje ob Savi in Trbovlje. Otroci so lahko pri razumevanju zbrali 20 točk. 

Najnižji rezultat je bil 11 točk (dosežen pri 1 otroku iz Vrtca Trbovlje). Prvi rezultati torej 

kažejo, da med otroci iz občine Zagorje ob Savi in Trbovlje ni razlik na področju 

razumevanja. 

Na področju govora rahlo višje povprečje seštevka pridobljenih točk dosegajo otroci iz 

občine Trbovlje. Otroci so na področju govora lahko dosegli skupno 35 točk. Otroci iz 

občine Zagorje ob Savi so povprečno zbrali 32,04 točk, otroci iz občine Trbovlje pa 32, 

42 točk. Večjih razlik med rezultati otrok iz obeh občin ni.  

Na področju jezika rahlo višje povprečje dosežkov dosegajo otroci iz občine Zagorje 

ob Savi. Otroci so na področju jezika lahko zbrali skupno 35 točk. Otroci iz občine 

Zagorje ob Savi so povprečno zbrali 30,94 točk, otroci iz občine Trbovlje pa 30,36 točk. 

Večjih razlik med rezultati otrok iz obeh občin ni.  

Na področju govorno-jezikovne razvitosti višji povprečni dosežek dosegajo otroci iz 

občine Trbovlje. Otroci so pri govorno-jezikovni razvitosti lahko zbrali skupno 90 točk. 

Otroci iz občine Zagorje ob Savi so povprečno zbrali 80,06 točk, otroci iz občine 

Trbovlje pa 84,52 točk.  

Rezultati so v obeh občinah približno enako razpršeni. Na področju razumevanja in 

govora so bolj razpršeni rezultati otrok iz občine Zagorje ob Savi. Na področju jezika 
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so bolj razpršeni rezultati otrok iz občine Trbovlje. Najvišje rezultate so v povprečju 

otroci iz obeh občin dosegali na področju govora, najnižje pa na področju jezika. 

Glede na zgornje rezultate lahko zaključimo, da so otroci iz obeh občin izpostavljeni 

podobnemu vplivu okolja. Ne opažamo večjih razlik med govorno jezikovno razvitostjo 

otrok, ki bi izhajala iz okolja oziroma se morebitne okoljske razlike ne odražajo v govoru 

in jeziku.



Analiza mnenja vzgojiteljic o govoru in jeziku od pet- do šestletnih otrok v Zasavju, Nika Rakovič 

 
51 

 

4.2 REZULTATI PO PODROČJIH 

4.2.1 Razumevanje 
Tabela 3: Razumevanje besednega govora 

 ZAGORJE TRBOVLJE SKUPAJ 

 M  σ  M  σ  M  σ  

Razumevanje 
sestavljenega 
navodila iz 3 zahtev 

4,76 0,56 4,68 0,55 4,72 0,55 

Razumevanje 
časovnih pojmov  

4,04 1,09 4,34 0,59 4,19 0,88 

Razumevanje 
prostorskih pojmov  

4,46 0,71 4,32 0,71 4,39 0,71 

Razumevanje odnosa 
vzrok-posledica 

4,72 0,53 4,63 0,64 4,68 0,59 
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Otroci iz obeh občin so zelo uspešni pri  razumevanju sestavljenih navodil in odnosa 

vzrok posledica manj pa pri razumevanju časovnih in prostorskih pojmov. V vseh 

elementih so dosežki otrok iz Zagorja malenkost višji kot dosežki otrok iz Trbovlje. Iz 

rezultatov lahko razberemo, da so otroci iz občine Zagorje ob Savi dosegali najnižje 

rezultate na področju razumevanja časovnih pojmov. Pri tej postavki so bili rezultati 

tudi najbolj razpršeni. Otroci iz občine Trbovlje so najnižje rezultate dosegali na 

področju razumevanja prostorskih pojmov. Rezultati so bili pri tej spremenljivki najbolj 

razpršeni. Najvišje rezultate so otroci iz obeh občin dosegali pri razumevanju 

sestavljenega navodila iz 3 zahtev. Pri celotni postavki razumevanje so višje rezultate 

dosegali otroci iz občine Zagorje ob Savi, vendar te razlike niso velike. 

Glede na rezultate lahko sklepamo, da imajo pet- do šestletni otroci težave z 

razumevanjem prostorskih in časovnih pojmov. Za razumevanje časovnih in 

prostorskih pojmov morajo imeti otroci dobro razvito abstraktno mišljenje. Razumeti 

morajo časovno in prostorsko komponento jezika. Pri prostorskih pojmih morajo 

razumeti predvsem predloge. Pri časovnih pojmih pa morajo imeti razvito shemo 

dneva, tedna, meseca. Dogodke morajo postaviti v neko zaporedje, da lahko določijo 

kdaj se je zgodil določen dogodek. Glede na to, da imajo otroci težave z razumevanjem 

časovnih in prostorskih pojmov, lahko sklepamo, da imajo težave tudi pri izražanju 

časovnih in prostorskih pojmov, saj je razvojno vedno najprej prisotno razumevanje in 

nato produkcija. Najvišje rezultate so otroci dosegali pri razumevanju sestavljenih 

navodil iz 3 zahtev, ker je to razumevanje manj abstraktno. Za razumevanje teh navodil 

mora biti otrok pozoren, si zapomniti 3 krajša navodila in jih izvesti. Proces 

razumevanja sestavljenih navodil je precej manj kompleksen in za njega je potrebnega 

precej manj predznanja kot za proces razumevanja časovnih in prostorskih pojmov.  



Analiza mnenja vzgojiteljic o govoru in jeziku od pet- do šestletnih otrok v Zasavju, Nika Rakovič 

 
53 

 

4.2.2 Govor 
Tabela 4: Govorna produkcija 

 ZAGORJE TRBOVLJE SKUPAJ 

 M  σ  M  σ  M  σ  

Razumljivost govora 4,64 0,63 4,84 0,42 4,74 0,54 

Pravilna izgovorjava vseh 
glasov slovenskega jezika 

4,40 1,01 4,66 0,72 4,53 0,88 

Uporaba vseh besednih 
vrst 

4,28 0,95 4,48 0,74 4,38 0,85 

Poimenovanje 3 osnovnih 
oblik 

4,80 0,53 4,78 0,42 4,79 0,48 

Poimenovanje vsaj 6 barv 4,88 0,48 4,92 0,27 4,90 0,39 

Dihanje skozi nos 4,46 0,86 4,60 0,73 4,53 0,80 

Zatikanje  4,57 0,71 4,78 0,42 4,68 0,59 
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Govorna razvitost otrok iz občine Zagorje ob Savi in občine Trbovlje je zelo podobna 

glede na rang elementov. Vendar je pri otrocih iz občine Trbovlje na malenkost višjem 

nivoju.  Glede na rezultate, ki so jih dosegali otroci pri postavki govor, lahko zaključimo, 

da so najnižje rezultate otroci iz obeh občin dosegali pri spremenljivki uporaba vseh 

besednih vrst. Najvišje rezultate pa so otroci iz obeh občin dosegali pri spremenljivki 

poimenovanja vsaj šestih barv. Rezultati so bili pri tej spremenljivki tudi v obeh občinah 

najmanj razpršeni, kar pomeni, da so bolj zanesljivi. Na splošno so rezultati v občini 

Zagorje ob Savi bolj razpršeni. Največjo razpršenost tako opažamo pri spremenljivkah 

pravilna izgovorjava vseh glasov, uporaba vseh besednih vrst in dihanje skozi nos. 

Opazimo lahko, da so višje rezultate na področju govora dosegali otroci iz občine 

Trbovlje, njihovi rezultati so tudi manj razpršeni. 

Rezultati kažejo, da imajo pet- do šestletniki iz Zasavja največ težav pri uporabi vseh 

besednih vrst. Otroci v predšolski dobi intenzivno razvijajo besedišče. Do približno 

drugega leta otroci pridobivajo največ samostalnikov. Nato pa število usvojeni 

samostalnikov začne upadati in začne rasti število drugih besednih vrst (glagolov, 

pridevnikov, prislovov, veznikov, zaimkov itd.). Glede na rezultate lahko zaključimo, da 

otroci v starosti pet do šest let še nimajo razvitih vseh besednih vrst oziroma jih še ne 

uporabljajo v govoru. glede na lestvice govorno-jezikovnega razvoja, bi morali otroci 

pri tej starosti ne le imeti prisotne vse beseden vrste, vendar naj bi jih že uporabljati v 

spontanem govoru. Za uporabo vseh besednih vrst mora imeti otrok usvojeno 

jezikovno strukturo. Zavedati se mora, na katerem mestu lahko uporabi posamezno 

besedno vrsto, da bo sporočilo nosilo pravi pomen. Najvišje rezultate so pričakovano 

otroci dosegali pri postavki poimenovanja vsaj 6 barv. Otroci so že od majhnega 

soočeni s poimenovanjem barv. Pri treh letih naj bi znali otroci poimenovati vsaj 3 barve 

(največkrat so to rdeča, modra, zelena ali rumena). Kasneje pa dodajo še malo bolj 

kompleksne barve (roza, vijolična, črna, bela, oranžna…). Postavka torej od otrok ne 

zahteva kompleksnega mišljenja, saj gre zgolj za poimenovanje.  

Pri spremenljivki govor je potrebno opozoriti tudi na postavko, ki se nanaša na pravilno 

izgovorjavo vseh glasov slovenskega jezika. Pri tej postavki so bili odgovori vzgojiteljic 

najbolj razpršeni. Otroci so dosegali vse rezultate na lestvici od 1 do 5 (1 – nepravilno 

izgovarja več glasov, 2 – nepravilno izgovarja 1 skupino glasov in še 1 dodaten glas, 

3 – nepravilno izgovarja 1 skupino glasov (sičnike, šumnike, L in R), 4 – nepravilno 

izgovarja le 1 glas, 5 – pravilno izgovarja vse glasove). Opazimo lahko, da pri starosti 

pet do šest let, ko naj bi glede na lestvice govorno-jezikovnega razvoja imeli vsi otroci 

razvite vse glasove, temu ni tako.    
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4.2.3 Jezik 
Tabela 5: Jezikovna razvitost 

 ZAGORJE TRBOVLJE SKUPAJ 

 M  σ  M  σ  M  σ  

Uporaba povedi iz 6 besed 4,30 0,89 4,38 0,73 4,34 0,81 

Uporaba pravilnega 
vrstnega reda besed v 
povedi 

4,28 0,78 4,34 0,80 4,31 0,79 

Uporaba vsaj enega 
priredja 

4,32 0,77 4,32 0,74 4,32 0,75 

Uporaba vsaj enega 
podredja 

4,34 0,77 4,18 0,66 4,26 0,72 

Pravilna uporaba nikalnic in 
nikalnih stavkov 

4,64 0,56 4,54 0,71 4,59 0,64 

Pravilna uporaba vsaj treh 
različnih vprašalnih stavkov 

4,55 0,79 4,36 0,80 4,45 0,80 

Določanje pravilnega 
zaporedja dogodkov v 
zgodbi 

4,45 0,79 4,24 0,77 4,34 0,78 
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Na področju jezika lahko zaključimo, da so najnižje rezultate otroci iz občine Zagorje 

ob Savi dosegali pri spremenljivki uporaba pravilnega vrstnega reda besed v povedi. 

Otroci iz občine Trbovlje pa so najnižje rezultate dosegali pri spremenljivki uporaba 

vsaj enega podredja. Najvišje rezultate pa so otroci iz obeh občin dosegali pri 

spremenljivki pravilna uporaba nikalnic in nikalnih stavkov. V občini Zagorje ob Savi so 

bili ti rezultati tudi najmanj razpršeni. V občini Trbovlje pa so bili najmanj razpršeni 

rezultati pri spremenljivki uporaba vsaj enega podredja Opazimo lahko, da so višje 

rezultate na področju jezika dosegali otroci iz občine Zagorje ob Savi. 

Najvišje rezultate pri postavki uporaba nikalnic in nikalnih stavkov lahko pripišemo 

temu, da se nikalnice razvojno pojavijo hitro. Otroci zelo hitro (že okoli enega leta 

starosti) začnejo uporabljati nikalnico »Ne.«. S tem izražajo svoje potrebe in želje. 

Hkrati uporaba nikalnih povedi ni tako zelo kompleksna. V večini primerov se nikalne 

stavke oblikuje le z dodajanjem predpone. Najnižje rezultate pa sem pričakovala pri 

postavki določanja pravilnega zaporedja. Za doseganje te postavke mora imeti otrok 

dobro razvito abstraktno mišljenje. Dobro mora tudi povezovati znanja in imeti dobro 

usvojeno jezikovno komponento. Glede na rezultate raziskave se je pokazalo, da 

najnižje rezultate otroci dosegajo pri postavkah uporabe pravilnega vrstnega reda 

besed v povedi in uporabe vsaj enega podredja. Postavka uporabe pravilnega 

vrstnega reda besed v povedi se navezuje predvsem na usvojeno jezikovno strukturo. 

Rezultati torej kažejo na to, da otroci še nimajo avtomatizirane pravilne jezikovne 

strukture. Za krepitev tega področja se je potrebno z otrokom veliko pogovarjati. Dobro 

je, da se mu prebira čim več pravljic saj si s poslušanjem uporabe jezika, strukturo le 

tega gradi tudi sam. Nizke rezultate pri postavi pravilne uporabe vsaj enega podredja 

lahko pripišemo dejstvu, da je podredje precej bolj kompleksno kot priredje. Otroci 

morajo imeti za pravilno uporabo podredja dobro razvito jezikovno strukturo. Poznati 

morajo vzročno posledično razmerje in ubesediti v stavku s pravilno uporabo vseh 

besednih vrst (tudi prilastkov).    
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4.3 PREGLED HIPOTEZ 

 

4.3.1 Hipoteza 1  

 

Med 5–6 letniki v občini Zagorje ob Savi in občini Trbovlje ni statistično pomembnih 

razlik v govorno-jezikovni razvitosti. 

Tabela 6: Primerjava govorno-jezikovne razvitosti med otroki iz obeh občin 

Govorno jezikovna razvitost 

 M  σ  F  T  pt pf 

Zagorje 4,55 0,38  
0,06 

 
0,35 

 
0,73 

 
0,81 

Trbovlje 4,52 0,44 

 

  

Na podlagi Levenovega testa sprejmemo ničelno domnevo o enakosti varianc pri 5 % 

stopnji tveganja, saj je p-vrednost enaka 0,81>0,05 (F=0,06). P-vrednost t-testa 

enakosti povprečij znaša 0,73>0,05 (t(sp=94) = 0,35). Torej ničelno domnevo o 

enakosti povprečij sprejmemo pri 5 % stopnji tveganja, kar pomeni, da ni statistično 

pomembnih razlik v celotno govorno jezikovni razvitosti med otroki iz občine Zagorje 

ob Savi in otroki iz občine Trbovlje.  

Hipotezo 1 potrdimo, kar pomeni, da bivanje v občini Zagorje ob Savi in Trbovlje ne 

predstavlja dejavnika vplivanja na govorno jezikovno razvitost predšolskih otrok. Otroci 

so izpostavljeni podobnim socialno ekonomskim vplivom v obeh občinah. Kakovost 

vrtca naj bi bila glede na rezultate podobna, kar se kaže tudi v podobni govorno-

jezikovni razvitosti. 
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4.3.2 Hipoteza 2 

 

Med 5–6 letniki v občini Zagorje ob Savi in občini Trbovlje ni statistično pomembnih 

razlik v govorni razvitosti. 

Tabela 7: Primerjava govorne razvitosti med otroki iz obeh občin 

Govorna razvitost 

 M  σ  F  T  pt pf 

Zagorje 4,58 0,49  
3,20 

 
-1,64 

 
0,11 

 
0,08 

Trbovlje 4,72 0,35 

 

Na podlagi Levenovega testa sprejmemo ničelno domnevo o enakosti varianc pri 5 % 

stopnji značilnosti, saj je p-vrednost enaka 0,08>0,05 (F=3,20). P-vrednost t-testa 

enakosti povprečij znaša 0,11>0,05 (t(sp=97) = -1,64). Torej ničelno domnevo o 

enakosti povprečij sprejmemo pri 5 % stopnji tveganja, kar pomeni, da ni statistično 

pomembnih razlik v  govorni razvitosti med otroki v občine Zagorje ob Savi in otroki iz 

občine Trbovlje. 

Hipotezo 2 potrdimo, kar pomeni, da bivanje v občini Zagorje ob Savi in Trbovlje ne 

predstavlja dejavnika vplivanja na govorno razvitost predšolskih otrok. Otroci so 

izpostavljeni podobnim vplivom v obeh občinah. 
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4.3.3 Hipoteza 3 

 

Med 5–6 letniki v občini Zagorje ob Savi in občini Trbovlje ni statistično pomembnih 

razlik v jezikovni razvitosti. 

 

Tabela 8: Primerjava jezikovne razvitosti med otroki iz obeh občin 

Jezikovna razvitost 

 M  σ  F  T  pt pf 

Zagorje 4,46 0,54  
0,05 

 
1,05 

 
0,30 

 
0,83 

Trbovlje 4,34 0,60 

 

Na podlagi Levenovega testa sprejmemo ničelno domnevo o enakosti varianc pri 5% 

stopnji značilnosti, saj je p-vrednost enaka 0,83>0,05 (F=0,048). P-vrednost t-testa 

enakosti povprečij znaša 0,30>0,05 (t(sp=96) = 1,05). Torej ničelno domnevo o 

enakosti povprečij sprejmemo pri 5% stopnji tveganja, kar pomeni, da ni statistično 

pomembnih razlik v jezikovni razvitosti med otroki iz občine Zagorje ob Savi in otroki 

iz občine Trbovlje. 

Hipotezo 3 potrdimo, kar pomeni, da bivanje v občini Zagorje ob Savi in Trbovlje ne 

predstavlja dejavnika vplivanja na jezikovno razvitost predšolskih otrok. Otroci so 

izpostavljeni podobnim vplivom v obeh občinah. 
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4.3.4 Hipoteza 4 

 

Med 5–6 letniki v občini Zagorje ob Savi in občini Trbovlje ni statistično pomembnih 

razlik v razumevanju. 

 

Tabela 9: Primerjava razumevanja med otroki iz obeh občin 

Razumevanje 

 M  σ  F  T  pt pf 

Zagorje 4,50 0,61  
2,14 

 
0,09 

 
0,93 

 
0,15 

Trbovlje 4,48 0,51 

 

Na podlagi Levenovega testa sprejmemo ničelno domnevo o enakosti varianc pri 5 % 

stopnji tveganja, saj je p-vrednost enaka 0,15>0,05 (F=2,14). P-vrednost t-testa 

enakosti povprečij znaša 0,93>0,05 (t(sp=97) = 0,09). Torej ničelno domnevo o 

enakosti povprečij sprejmemo pri 5 % stopnji tveganja, kar pomeni, da ni statistično 

pomembnih razlik v razvitosti razumevanja med otroki v občine Zagorje ob Savi in 

otroki iz občine Trbovlje. 

Hipotezo 4 potrdimo, kar pomeni, da bivanje v občini Zagorje ob Savi in Trbovlje ne 

predstavlja dejavnika vplivanja na razvitost razumevanja predšolskih otrok. Otroci so 

izpostavljeni podobnim vplivom v obeh občinah. 
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4.3.5 Hipoteza  5 

 

Obstaja statistično pomembna razlika v govorno-jezikovni razvitosti med dečki in 

deklicami. 

Tabela 10: Preverjanje statistične pomembnosti govorno-jezikovne razvitosti med dečki in deklicami 

Vpliv spola na govorno-jezikovno razvitost 

 M  σ  F  T  pt pf 

dekleta 4,63 0,35  
3,21 

 
2,39 

 
0,02 

 
0,08 

dečki 4,43 0,45 

 

Na podlagi Levenovega testa sprejmemo ničelno domnevo o enakosti varianc pri 5 % 

stopnji tveganja, saj je p-vrednost enaka 0,08>0,05 (F=3,21). P-vrednost t-testa 

enakosti povprečij znaša 0,02<0,05 (t(sp=94)=2,39). Torej ničelno domnevo o enakosti 

povprečij zavrnemo pri 5 % stopnji tveganja, kar pomeni, da ne obstaja statistično 

pomembna razlika v govorno-jezikovni razvitosti med dečki in deklicami skupno 

gledano v obeh občinah.  

Hipotezo 5 zavrnemo, kar pomeni, da deklice iz obeh občin ne dosegajo statistično 

pomembno višje rezultate v govorno-jezikovni razvitosti kot dečki. Že opravljene 

raziskave na tem področju kažejo različne rezultate. Dve raziskavi opravljeni v 

Sloveniji- Fekonja (2002) in Marjanovič-Umek (2006) sta pokazali, da ni statistično 

pomembnih razlik med spoloma.  
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4.3.6 Hipoteza 6 

 

Povprečni govorni dosežek otrok je višji od povprečnega jezikovnega dosežka otrok. 

Tabela 11: Primerjava povprečnega govornega in povprečnega jezikovnega dosežka otrok 

Primerjava povprečnega govornega in povprečnega jezikovnega dosežka otrok 

 M  σ  T  pt 

govor 4,69 0,36  
5,89 

 
0,00 

jezik 4,39 0,58 

 

Ničelno domnevo o enakosti povprečij obeh spremenljivk sprejmemo pri 5 % stopnji 

tveganja, saj je p-vrednost enaka 0,00<0,05. To pomeni, da ni statistično pomembnih 

razlik med povprečnim govornim dosežkom in povprečnim jezikovnim dosežkom otrok.   

Hipotezo 6 zavrnemo, saj ni statistično pomembnih razlik med povprečnim dosežkom 
otrok na področju govora in povprečnim dosežkom otrok na področju jezika. To 
pomeni, da otroci dosegajo približno enake dosežke na govornem in jezikovnem 
področju. Torej moramo strokovni delavci in starši enako pozornosti nameniti 
dejavnostim, ki spodbujajo govor in dejavnostim, ki spodbujajo jezik. Nobeno področje 
ni šibkejše.  
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4.3.7 Hipoteza 7 

 

Razumljivost govora otrok se razlikuje glede na spol. 

Tabela 12: Preverjanje vpliva spola na razumljivost govora 

Razumljivost govora glede na spol 

 %  
 

χ2 p 

 dečki dekleta skupaj  
 
 
 
 
 
 
 
0,71 

 
 
 
 
 
 
 
 
0,40 

ne dosega,  
 
redko 
dosega, 
 
včasih 
dosega, 
 
pogosto 
dosega 

 
 
 
 
24,5% 

 
 
 
 
17,6% 

 
 
 
 
21% 

 
vedno 
dosega 
 

 
75,5% 

 
82,4% 

 
79% 

 

Ker je p-vrednost 0,40>0,05 pri χ2=0,71, ničelne domneve pri 5 % tveganju ne moremo 

zavrniti. To pomeni, da se razumljivost govora otrok iz obeh občin ne razlikuje glede 

na spol.  

Hipotezo 7 zavrnemo, saj se razumljivost otrok iz obeh občin ne razlikuje glede na 

spol. To kaže, da ima približno enako število dečkov in deklic artikulacijske in fonološke 

motnje. Njihov govor je torej v podobnem odstotku razumljiv ljudem okoli njih.  
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4.3.8 Hipoteza 8 

 

Zatikanje v govoru otrok se razlikuje glede na spol. 

Tabela 13: Preverjanje vpliva spola na zatikanje 

Zatikanje glede na spol 

 %  
 

χ2 p 

 dečki dekleta skupaj  
 
 
 
 
7,12 

 
 
 
 
 
0,01 

ne dosega, 
  
redko 
dosega, 
 
včasih 
dosega, 
 
pogosto 
dosega 

 
 
 
 
39,6% 

 
 
 
 
15,7% 

 
 
 
 
27,3% 

 
vedno 
dosega 
 

 
60,4% 

 
84,3% 

 
72,7% 

 

 

Ker je p-vrednost 0,01<0,05 pri χ2=7,12, ničelno hipotezo zavrnemo. To pomeni, da se 

zatikanje v govoru otrok iz obeh občin razlikuje glede na spol. Zatika se več dečkom, 

kot deklicam.  

 

Hipotezo 8 potrdimo, saj se zatikanje v govoru otrok iz obeh občin razlikuje glede na 

spol. Statistično pomembno ima več dečkov kot deklic težave z zatikanjem. Tudi 

literatura kaže, da naj bi imelo z zatikanjem težave več dečkov kot deklic.  

National institute on deafness and other communication disorders (NIDCD) ugotavlja, 

da se jecljanje pojavi pri dvakrat več dečkih, kot deklicah. Kasneje se številka še 

povečuje. Število dečkov, pri katerih jecljanje vztraja, je tri do štirikrat večje od števila 

deklic, pri katerih jecljanje vztraja dlje časa (Stuttering, b.d.).  

Prav tako tudi The stuttering foundation navaja, da več deklic preide razvojno jecljanje. 

Pri tri do štirikrat več dečkih jecljanje vztraja dlje časa (Prevalence of stuttering, b.d.).  
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4.4 SPREJEMANJE HIPOTEZ 

 

HIPOTEZA SPREJMEMO/ ZAVRNEMO 

H1: Med 5–6 letniki v občini Zagorje ob 
Savi in občini Trbovlje ni statistično 
pomembnih razlik v govorno-jezikovni 
razvitosti. 
 

Sprejmemo 
 

H2: Med 5–6 letniki v občini Zagorje ob 
Savi in občini Trbovlje ni statistično 
pomembnih razlik v govorni razvitosti. 
 

Sprejmemo 

H3: Med 5–6 letniki v občini Zagorje ob 
Savi in občini Trbovlje ni statistično 
pomembnih razlik v jezikovni 
razvitosti. 
 

Sprejmemo 

H4: Med 5–6 letniki v občini Zagorje ob 
Savi in občini Trbovlje ni statistično 
pomembnih razlik v razumevanju. 
 

Sprejmemo 

H5: Obstaja statistično pomembna 
razlika v govorno-jezikovni razvitosti 
med dečki in deklicami. 

Zavrnemo 

H6: Povprečni govorni dosežek otrok 
je višji od povprečnega jezikovnega 
dosežka otrok. 
 

Zavrnemo 

H7: Razumljivost govora otrok se 
razlikuje glede na spol. 
 

Zavrnemo 

H8: Zatikanje v govoru otrok se 
razlikuje glede na spol. 
 

Sprejmemo 
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5 SKLEP 
 

Cilj raziskave je bil analizirati mnenje vzgojiteljic o govoru in jeziku od pet- do šestletnih 

otrok v Zasavju. Cilj raziskave je bil dosežen. Pridobljene podatke iz ocenjevalnih list 

sem vnesla v program SPSS in jih interpretirala. Najbolj ključna spoznanja so, da ni 

statistično pomembnih razlik v govoru, jeziku, razumevanju in govorno-jezikovni 

razvitosti med otroki iz občine Zagorje ob Savi in otroki iz občine Trbovlje. Ta podatek 

kaže, da imajo otroci iz obeh občin podobno izhodišče in prejemajo podobne spodbude 

iz okolja. V obeh občinah ni zaznati statistično pomembnih razlik v govorno-jezikovni 

razvitosti deklic in dečkov. Deklice so sicer dosegale višje rezultate, vendar razlika med 

govorno-jezikovno razvitostjo deklic in dečkov ni statistično pomembna. To potrjuje 

raziskavo, ki jo je opravila Fekonja (2002). V njej je dokazala, da naj ne bi obstajale 

statistično pomembne razlike pri doseganju rezultatov na Lestvicah govornega razvoja 

med deklicami in dečki. Do podobnega zaključka prihaja tudi Marjanovič Umek (2006), 

ki je ugotovila, da med deklicami in dečki, starimi od tri do šest let ni razlik v govornem 

razumevanju in izražanju (Marjanovič Umek, 2006).  

Preko raziskave sem želela ugotoviti koliko govornih in koliko jezikovnih težav opažajo 

vzgojiteljice. V nasprotju s pričakovanim, vzgojiteljice opažajo približno enako število 

jezikovnih in govornih težav, saj so otroci iz obeh občin v povprečju dosegali podobne 

rezultate. Raziskavo bi lahko na tem področju še razširila ter govor in jezik predšolskih 

otrok ocenila tudi sama. S tem podatkom bi pridobila boljši vpogled v dejansko stanje. 

V primeru, da bi več otrok kazalo težave na enem izmed področij (govor ali jezik), bi 

bilo potrebno vzgojiteljice bolj podučiti o razvoju govora in razvoju jezika. S tem bi v 

prihodnje zaznale več težav govorne ali jezikovne narave in bi otroka prej napotile k 

logopedu. V primeru, da bi ugotovila, da ima več otrok težave na jeziku ali govoru, bi 

lahko svetovala in priporočila določene igre in dejavnosti, ki spodbujajo razvoj jezika 

oziroma govora.  

Raziskava je pokazala, da je govor 79 % otrok vedno razumljiv vsem, kar je za starost 

otrok, ki so bili vključeni v raziskavo nizek odstotek. Otroci naj bi bili v tej starosti 

razumljivi vsem, prav tako naj bi imeli razvite vse glasove slovenskega jezika. Kljub 

temu, da nekateri otroci nimajo razvitih vseh glasov, je v tej starosti pričakovano, da je 

nadomeščanje glasov, ki jih otrok še nima razvitih, konsistentno. To posledično 

pomeni, da je govor razumljiv in otroka ne potrebujemo prositi za ponovitev. Zanimalo 

me je tudi, ali obstaja statistično pomembna povezava med spolom in razumljivostjo 

otrok. Rezultati so pokazali, da so sicer deklice v majhnem deležu bolj razumljive kot 

dečki, vendar ta razlika ni statistično pomembna. Spol torej naj ne bi vplival na 

razumljivost govora. Tudi pri tej postavki bi  lahko raziskavo nadaljevala in ugotovila, 

koliko otrok glasove, ki še niso razviti nadomešča nekonsistentno. V primeru, da je teh 

otrok veliko, bi obe občini potrebovali zgodnejšo logopedsko obravnavo otrok.  

V govoru se zatika več ko 5 % otrok, vendar se vedno zatika le 1 %, kar je sprejemljivo. 

Pri ostalih otrocih je zatikanje občasno in ga torej ne štejemo pod nevrološko pogojeno 

zatikanje, ki potrebuje logopedsko obravnavo. Zanimalo me je tudi, ali sta obstaja 
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statistično pomembna povezava med spolom in zatikanjem. Rezultati raziskave so 

pokazali, da se zatika več dečkom. Razlika med deklicami in dečki je statistično 

pomembna. To se povezuje tudi s spoznanji do sedaj narejenih raziskav na tem 

področju. Jecljanje naj bi se pojavilo pri dvakrat več dečkih, kot deklicah. Vztrajalo pa 

naj bi celo pri tri do štirikrat več dečkih, kot deklicah (Stuttering, b.d.).  

Zanimiv je tudi podatek, da je kar 99 % otrok zmožnih uporabljati povedi, sestavljenih 

iz 6 besed. Vedno je to zmožno narediti 50,5 % otrok.   

V raziskavi sem ugotovila, da 90 % otrok večino časa diha skozi nos, medtem ko  

10 % otrok ne diha skozi nos večino časa. Teh otrok je torej več, kot sem pričakovala 

(5 %). Na podlagi tega podatka lahko zaključim, da bi morali biti starši in strokovnjaki, 

ki se srečujejo z otroki, bolj ozaveščeni o vplivih dihanja skozi usta na razvoj ustne 

votline. Dihanje skozi usta je lahko vzrok križnega ugriza, ki močno vpliva na pravilnost 

izgovorjave posameznih glasov. Prav tako lahko povzroči manjšo funkcijo jezika in 

požiranja, saj se v ustih ne ustvarja podtlak, ki omogoča pravilen razvoj ustne votline. 

Hkrati je dihanje skozi usta eden izmed pokazateljev povečane žrelnice in posledično 

lahko tudi slabšega sluha in govora. 

Preko raziskave sem pridobila precej podatkov, ki jih bom lahko uporabila pri mojem 

nadaljnjem delu. Predvsem bom bolj pozorna na še večje ozaveščanje vzgojiteljic o 

govorno-jezikovnih težavah otrok. Vzgojiteljicam bom ponudila več iger in dejavnosti 

za spodbujanje jezikovnega razvoja. Tako starše kot vzgojiteljice bom ozaveščala o 

pomembnosti posameznih postavk govorno-jezikovne razvitosti.  

Z raziskavo sem podprla nekatera teoretična izhodišča. Rezultati raziskave potrjujejo, 

da med dečki in deklicami ni statistično pomembnih razlik v govorno-jezikovnem 

razvoju. Prav tako potrjujem dosedanje raziskave, ki kažejo na to, da ima več dečkov 

težave z zatikanjem. Kljub močnem vplivu okoljskih dejavnikov na razvoj govora in 

jezika predšolskih otrok, raziskava kaže, da bivanje v občini Zagorje ob Savi in bivanje 

v občini Trbovlje ne vpliva na govorno-jezikovni razvoj pet- do šestletnih otrok. 

Razumljivost govora ni statistično pomembno različna med dečki in deklicami. 

Raziskava mi je dala osnoven pregled govorno-jezikovne razvitosti od pet- do 

šestletnih otrok v Zasavju, kot jih vidijo vzgojiteljice. Vendar pa bi lahko raziskavo še 

nadgradila. Otroke bi lahko pregledala sama. Izpopolnila bi ocenjevalno listo in 

predvsem na področju govora dodala več postavk (fonološki procesi). Zanimivo bi bilo 

narediti tudi primerjalno študijo med mojo oceno in oceno, ki so jo za otroke podale 

vzgojiteljice.   
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7 PRILOGE 
 

7.1 VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJICE 
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VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJICE 

Spoštovani, 

sem Nika Rakovič, študentka podiplomskega študija logopedije in surdopedagogike. 

Ob zaključku študija sem se odločila, da bom v magistrskem delu svoje zanimanje 

usmerila na govorno-jezikovni razvoj otrok pred vstopom v šolo. Pri tem potrebujem 

Vašo pomoč. Prosila bi Vas, da najprej preberete vprašalnik, nato govor in jezik otroka, 

ki ga boste ocenjevali, en dan bolj podrobno opazujete in za tega otroka odgovorite na 

zastavljena vprašanja. Anketa Vam bo vzela približno 5–10 minut časa za vsakega 

otroka. Z Vašo pomočjo bom poskušala ugotoviti, v kolikšni meri otroci pred vstopom 

v šolo dosegajo mejnike govorno-jezikovnega razvoja. Osredotočila se bom tudi na 

pogostost govornih in jezikovnih težav pri otrocih pred vstopom v šolo. Rezultati 

magistrske naloge lahko pomagajo tudi Vam pri Vašem delu, saj boste z njimi lažje 

ugotovili, ali predšolski otroci dosegajo pričakovane mejnike, in jih hitreje napotili k 

logopedu. Logopedi in vzgojitelji smo na tem področju namreč tesno povezani in lahko 

le s skupnim delom pomagamo pri odkrivanju in reševanju težav na področju govora, 

jezika in komunikacije. Če Vas zanimajo rezultati, ki jih bom pridobila v sklopu 

magistrske naloge, mi na koncu vprašalnika v za to namenjen prostor napišite Vaš 

elektronski naslov, kamor Vam bom posredovala celotno magistrsko nalogo z rezultati. 

 

Prosim, odgovorite na nekaj osnovnih vprašanj. 

Starost otroka: ________ let in _______ mesecev 

Spol otroka:  

a) ženski 

b) moški  

 

Prosim, ovrednotite in obkrožite ustrezno številko pod posamezno postavko o govoru 

in jeziku 10 otrok iz vaše skupine (5 deklic in 5 dečkov), ki se bodo s septembrom 2015 

vključili v osnovnošolsko izobraževanje. Otroke izbirajte tako, da v dnevniku izberete 

vsakega drugega otroka (1, 3, 5, itd.). Izbirajte tako dolgo, da dobite 5 deklic in 5 

dečkov. Pri reševanju si pomagajte s spodnjo legendo. 

 

 

Razumevanje:  

 

 

1 – Otrok sploh ne dosega te spremenljivke 

2 – Otrok redko dosega to spremenljivko 

3 – Otrok včasih dosega to spremenljivko 

4 – Otrok pogosto dosega to spremenljivko 

5 – Otrok vedno dosega to spremenljivo 
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Otrok razume sestavljeno navodilo iz 3 zahtev (npr. Ugasni luč, vzemi knjigo in se 

usedi na preprogo.). 

1 – ne dosega 2 – redko dosega 3 – včasih dosega 4 – pogosto dosega 5 – vedno dosega 

 

Otrok razume časovne pojme: včeraj, jutri, naslednje leto, zjutraj, popoldan ipd. 

1 – ne dosega 2 – redko dosega 3 – včasih dosega 4 – pogosto dosega 5 – vedno dosega 

 

Otrok razume prostorske pojme: tukaj, zunaj, na, pod, zgoraj, desno, levo, v ipd. 

1 – ne dosega 2 – redko dosega 3 – včasih dosega 4 – pogosto dosega 5 – vedno dosega 

 

Otrok razume odnos vzrok – posledica (npr. Ker sem razmetala sobo, jo moram 

pospraviti.). 

1 – ne dosega 2 – redko dosega 3 – včasih dosega 4 – pogosto dosega 5 – vedno dosega 

 

Govor: 

Otrokov govor je razumljiv vsem (tudi osebam, ki otroka ne poznajo). 

1 – ne dosega 2 – redko dosega 3 – včasih dosega 4 – pogosto dosega 5 – vedno dosega 

 

Otrok pravilno izgovarja vse glasove slovenskega jezika. 

1 – nepravilno 

izgovarja več glasov 
2 – nepravilno 

izgovarja 1 skupino 

glasov in še 1dodaten 

glas 

3 – nepravilno 

izgovarja 1 skupino 

glasov (sičnike, 

šumnike) 

4 – nepravilno 

izgovarja le 1 glas 
5 – pravilno 

izgovarja vse glasove 

 

Otrok v govoru uporablja vse besedne vrste (samostalnik, pridevnik, glagol, prislov, 

veznik). 

1 – ne dosega 2 – redko dosega 3 – včasih dosega 4 – pogosto dosega 5 – vedno dosega 

 

Otrok poimenuje 3 osnovne oblike (krog, kvadrat, trikotnik). 

1 – ne dosega 2 – redko dosega 3 – včasih dosega 4 – pogosto dosega 5 – vedno dosega 

 

Otrok poimenuje vsaj 6 barv. 

1 – ne dosega 2 – redko dosega 3 – včasih dosega 4 – pogosto dosega 5 – vedno dosega 
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Otrok večino časa diha skozi nos. 

1 – ne dosega 2 – redko dosega 3 – včasih dosega 4 – pogosto dosega 5 – vedno dosega 

 

Otroku se v govoru ne zatika (ne kaže znakov jecljanja). 

1 – ne dosega 2 – redko dosega 3 – včasih dosega 4 – pogosto dosega 5 – vedno dosega 

 

Jezik: 

Otrok je zmožen uporabljati povedi, ki so sestavljene iz 6 besed. 
 

1 – ne dosega 2 – redko dosega 3 – včasih dosega 4 – pogosto dosega 5 – vedno dosega 

 
Otrok v povedi uporablja pravilen besedni red (npr. osebek, povedek, predmet). 
 

1 – ne dosega 2 – redko dosega 3 – včasih dosega 4 – pogosto dosega 5 – vedno dosega 

 
Otrok je v povedi sposoben uporabiti najmanj 1 priredje (npr. Sedeli smo za mizo in 
jedli sadje.). 
 

1 – ne dosega 2 – redko dosega 3 – včasih dosega 4 – pogosto dosega 5 – vedno dosega 

 
Otrok je v povedi sposoben uporabiti najmanj 1 podredje (npr. Fant je odšel, ker se 
mu je mudilo.). 
 

1 – ne dosega 2 – redko dosega 3 – včasih dosega 4 – pogosto dosega 5 – vedno dosega 

 
Otrok pravilno uporablja nikalnice in nikalne povedi. 
 

1 – ne dosega 2 – redko dosega 3 – včasih dosega 4 – pogosto dosega 5 – vedno dosega 

 
Otrok pravilno uporabi 3 različne vprašalne stavke. 
 

1 – ne dosega 2 – redko dosega 3 – včasih dosega 4 – pogosto dosega 5 – vedno dosega 

 
Otrok pravilno določi zaporedje dogodkov v zgodbi. 
 

1 – ne dosega 2 – redko dosega 3 – včasih dosega 4 – pogosto dosega 5 – vedno dosega 

 
Vaš elektronski naslov, v primeru, da bi bili radi seznanjeni z rezultati raziskave: 

___________________________________________________________________ 

NAJLEPŠA HVALA ZA SODELOVANJE! 
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7.2 SOGLASJE STARŠEV ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI 

 

 

SOGLASJE ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI 

 

Sem Nika Rakovič, študentka podiplomskega študija logopedije in surdopedagogike. Za 

namen magistrske naloge v Vrtcu Trbovlje izvajam raziskavo z naslovom ANALIZA 

MNENJA VZGOJITELJIC O GOVORU IN JEZIKU OD PET- DO ŠESTLETNIH 

OTROK V ZASAVJU. Vzgojiteljica Vašega otroka sodeluje v omenjeni raziskavi. Za 

namene raziskave bo vzgojiteljica izpolnila vprašalnik o razumevanju, govoru in jeziku 

Vašega otroka. Ime in priimek Vašega otroka ne bosta uporabljena nikjer. Zaradi 

primerjave potrebujem le podatek o starosti (leta in meseci) ter vzgojiteljičino mnenje. 

Vsi pridobljeni podatki se bodo uporabljali zgolj za namene raziskave.  

Prosim Vas, da podpišete soglasje in s tem dovolite, da je Vaš otrok vključen v omenjeno 

raziskavo. 

Najlepša hvala za razumevanje in sodelovanje. 

 

IME IN PRIIMEK OTROKA:_____________________________________________ 

PODPIS STARŠA:____________________________________________________ 
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7.3 DOPIS VZGOJITELJICAM, KI SO SODELOVALE V RAZISKAVI 

 

DOPIS 

 

Pozdravljeni!  

Pošiljam Vam vprašalnike za namen magistrske naloge z naslovom ANALIZA 

MNENJA VZGOJITELJIC O GOVORU IN JEZIKU OD PET- DO ŠESTLETNIH 

OTROK V ZASAVJU. Vprašalnike bodo/boste izpolnjevali vzgojitelji in 

vzgojiteljice Vrtca Trbovlje in Vrtca Zagorje ob Savi. Vprašalnike mora izpolniti 

5 vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev otrok starih od 5-6 let, ki se bodo s 

septembrom 2015 vključili v osnovno šolo. Vsaka vzgojiteljica izbere 10 otrok iz 

svoje skupine (5 deklet in 5 fantov).  Otroke izbira tako, da v dnevniku izbere 

vsakega drugega otroka (1, 3, 5, itd.). Izbirajte tako dolgo, da dobite 5 deklic in 5 

dečkov. Staršem izbranih otrok razdeli priložena soglasja, ki jih priloži k 

vprašalnikom. Izbrane otroke poglobljeno opazujte. Predvsem opazujete njihov 

govor, razumevanje in jezikovno strukturo. Glede na opaženo odgovorite na 

vprašanja postavljena v vprašalniku. Pri odgovarjanju si pomagajte z legendo, ki je 

priložena vprašalniku.  

Če boste imeli še kakršnokoli dodatno vprašanje, me lahko kontaktirate na 

telefonsko številko: 051 246 000 ali elektronski naslov: nika.rakovic@gmail.com .  

Vprašalnike prosim vrnite do konca meseca maja 2015 na upravo vrtca.  

Že vnaprej se Vam iskreno zahvaljujem za sodelovanje, 

 

 

Nika Rakovič 

 

  

mailto:nika.rakovic@gmail.com
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Vloga staršev in strokovnih delavcev pri razvoju 

govora in jezika otrok pred vstopom v šolo: 

 Igrajte se igre slušnega razlikovanja 

(tiho-glasno, visok-nizek glas, 

razlikovanje različnih vrst zvokov, 

razlikovanje med podobnimi glasovi). 

 Delajte vaje za gibljivost jezika in 

ustnic. 

 Spodbudite otroka, da samostojno 

opisuje slike in dogajanja. 

 Spodbudite otroka, da našteva letne 

čase, mesece v letu, dni v tednu. 

 Učite ga strpnosti v komunikaciji (naj 

počaka, da sogovornik dokonča misel). 

 Igrajte se z glasovi. Skupaj z otrokom 

določajte mesto posameznih glasov v 

besedi. 

 Skupaj z njim glaskujte besede  

(M-I-Z-A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradivo za starše in strokovne 

delavce v vrtcu 

Pripravila: Nika Rakovič  

Zakaj je zgodnje preprečevanje govorno-

jezikovnih težav nujno? 

o S tem vplivamo na kvalitetno življenje 

otroka v prihodnosti. 

o Govor in jezik se najbolj intenzivno 

razvijata v predšolskem obdobju in 

takrat je otrok tudi najbolj dovzeten za 

usvajanje govora in jezika. 

o Logopedska obravnava se mora 

začeti še preden je napačna raba 

jezika avtomatizirana. 

o Zelo pomembno je, da otrok vstopi v 

šolo s čim manjšim odstopanjem od 

svojih vrstnikov. 

Z IGRO DO 

PRAVILNEGA GOVORA 

 

          

PIHALNE VAJE, KI JIH LAHKO IZVAJATE DOMA: 

Pomembne so, ker trenirajo sredinski izpih, ki je zelo 

pomemben za pravilno izgovorjavo glasov slovenskega jezika. 

o Ugašamo svečo iz različnih 

razdalj. 

o Piskamo na razne piščalke, vendar 

smo pozorni, da otrok piščalke ne 

drži z zobmi. 

o Pihamo milne mehurčke. 

o S slamico pihamo koščke vate, 

o na slamici z vpihom zadržimo 

majhen košček papirja. 

o Napihujemo balone. 

 

VAJE ZA RAZGIBAVANJE JEZIKA: 

Pomembne so, ker aktivirajo mišice potrebne za 

precizno postavitev in gibanje jezika med govorom. 

o Oblizujemo se pod ustnico. 

o Oblizujemo se nad ustnico. 

o Oblizujemo se okrog ust. 

o Jezik postavimo za zgornje zobe in jih 

popraskamo. 

o Jezik postavimo za spodnje zobe in jih 

popraskamo. 

o Z jezičkom v ustih poiščemo prst, ki ga 

otroku nastavimo zunaj na lička. 
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Muca se umiva (z jezičkom 

kroži po zg. in sp. ustnici) 

Muca pije mleko (steguj 

jeziček iz ust in obračaj 

konico jezika proti nosu) 

Umivamo si zobe (z jezikom si 

umivaj zobe, delaj podobne gibe 

kot z zobno ščetko) 

Poganjamo konjička 

(oponašaj topotanje kopit, z 

jezikom tleskaj po nebu) 

Tiktakanje ure (poslušaj 

tiktakanje ure, nato pa jo 

posnemaj TIK-TAK, TIK-

TAK. Poskusi jo posnemati 

čedalje hitreje) 

Žogica skače (žogica skače po 

stopnicah T-D, T-D, T-D, TD, TDTD, 

TDTDTD- žogica naj skače čim 

hitreje) 

Klepetam s puranom (s 

konico jezika drgni po zgornji 

ustnici BLLLLLL, BLLLLA, 

BLLLLE, BLLLI, BLLLO, 

BLLLU) 


