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POVZETEK 

 

Govor in s tem tudi jezik je osnovno sredstvo za komunikacijo. Razvoj govornih in 

jezikovnih zmožnosti pri otrocih poteka že od rojstva naprej, zato jim je zelo 

pomembno nuditi optimalne pogoje za razvoj govora in jezika. Otroci se o rabi jezika, 

pomenu in strukturi uči preko interakcije z drugimi ljudmi. Pripovedovanje kot 

jezikovna zmožnost se začne pojavljati že pri malčkih, s starostjo pa postaja zmeraj 

bolj kompleksno in abstraktno. Sposobnost pripovedovanja se namreč razvija 

vzporedno z usvajanjem jezika. Tako so otroci pri šestih letih že zmožni 

pripovedovati na povsem strukturiran način. 

V svojem delu se osredotočam na pripovedovanje zgodbe 6–9 let starih otrok. 

Predvsem me zanima, kakšna je razlika v pripovedovanju zgodbe med otroki s SGJM 

in otroki brez SGJM ter kako na pripovedovanje njihova starost. 

Na začetku predstavim značilnosti pripovedovanja in govorno-jezikovnih motenj. 

Opisujem zgradbo pripovedi in različne tipe pripovedi. Predstavljam vlogo 

pripovedovanja v jeziku in razvoj le-tega glede na starost otrok. Naštejem in opišem 

različne vrste analize pripovedovanja in merila za ocenjevanje pripovedovanja. 

Definiram govor, jezik in govorno-jezikovne motnje, ki jih razdelim na kontinuumu od 

lažjih do težkih. Predstavim značilnosti jezikovnih motenj, še posebej poudarjam 

značilnosti specifičnih govorno-jezikovnih motenj. Težave otrok z govorno-jezikovno 

motnjo razvrščam glede na ravni jezika in jih opisujem.  
 

V empiričnem delu raziskujem, kakšna je razlika v pripovedovanju zgodbe med otroki 

s specifičnimi govorno-jezikovnimi motnjami (v nadaljevanju SGJM) in otroki brez 

SGJM ter kako na pripovedovanje vpliva njihova starost. Vzorec vključuje otroke s 

SGJM in otroke brez SGJM, stare od 6 do 9 let. Zbrala sem 60 zgodb, ki sem jih 

analizirala in ocenila na osnovi kriterijev, določenih z diagnostičnim testom Žabji kralj 

(Marjanovič Umek, L., Fekonja Peklaj, U., Kranjc, S., Sočan, G., Komidar, L., 2012).  

 

Rezultati raziskave so pokazali, da prisotnost SGJM pri otroku izrazito vpliva na 

pripovedovanje zgodbe 6–9 let starih otrok in da starejši otroci pripovedujejo daljše, 

kompleksnejše in bolj strukturirane pripovedi. 

 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: pripovedovanje zgodbe, specifična govorno-jezikovna motnja, 

Žabji kralj 

  



 



ABSTRACT 

 

Language and speech are closely connected, with language being the basic means 

of communication and speech its realisation. The development of speaking and 

language skills begins at a child's birth, therefore it is essential to offer a child the 

most favourable conditions for developing speech and language. Children learn 

about the use of language, its meaning and structure through interactions with other 

people. Narration as a speaking skill begins to evolve with toddlers and becomes 

more complex and abstract as they grow, since the ability to narrate develops 

simultaneously with the acquisition of language. Therefore 6-year-old children are 

already able to tell stories using an adequate narrative structure. 

In my study I concentrate on the storytelling of 6 to 9-year-old children. I put special 

focus on the differences of narration between two groups of children: those with 

specific speech and language impairment (SSLI) and those without it. I also try to 

determine how a child's age affects the storytelling. 

At the beginning, some characteristics of storytelling as well as those of speech and 

language impairment are presented. I also present the role of narration in language 

and the development of narration with a child's age. I list and describe various types 

of analyses of storytelling and the criteria for assessing storytelling. I define speech, 

language, and speech and language impairment, which is presented and defined on 

a continuum from mild to severe. I present the characteristics of language 

impairment, especially those of specific speech and language impairment. The 

difficulties of the children with SSLI are described and classified according to levels of 

linguistic structure.  

The empirical part of the study researches the differences in narration between 

children with specific speech and language impairment and those without SSLI as 

well as the influence of age on the narration of children. The sample comprises 

children with and without SSLI, aged from 6 to 9. I selected 60 stories which I 

analysed and assessed on the basis of criteria determined by the diagnostic test The 

Frog Prince (Marjanovič Umek, L., Fekonja Peklaj, U., Kranjc, S., Sočan, G., 

Komidar, L., 2012).  

The results of the research clearly show that the presence of SSLI has a significant 

influence on storytelling of 6 to 9-year-old children and that the narration of older 

children is longer, more complex and better structured. 

KEY WORDS: storytelling, specific speech and language impairment, The Frog 

Prince 
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1 
 

1 UVOD 
 

Govor je realizacija jezika in ima svoje specifike. Je najbolj sestavljena funkcija 

centralnega živčnega sistema, ob tem je osnovno sredstvo človeške komunikacije in 

pogoj za zadovoljevanje socialnih potreb (Žnidaršič, 1993). Ker otroci razvijajo svoje 

govorne in jezikovne zmožnosti od rojstva naprej, jim je potrebno nuditi optimalne 

pogoje za razvoj govora in jezika, jih spodbujati v interakcijo z drugimi, izkušenejšimi 

uporabniki jezika. Znotraj interakcij se namreč naučijo pomena, strukture in uporabe 

jezika. Malčki najpogosteje začnejo uporabljati jezikovno zmožnost pripovedovanja v 

obdobju enega leta. Ta je vezana na njihovo neposredno  okolje. Z odraščanjem 

postaja pripovedovanje vse bolj kompleksno in abstraktno.  

 

Zmožnost pripovedovanja zgodbe je kompleksna naloga, ki zahteva integracijo 

lingvističnih, spoznavnih in socialnih zmožnosti (Bento, Befi-Lopes, 2010). Zmožnost 

pripovedovanja in razumevanja zgodbe otrokom s specifičnimi govorno-jezikovnimi 

motnjami predstavlja težavo. Specifična jezikovna motnja je razvojna motnja, za 

katero ne poznamo vzroka. Zanjo so značilne različne jezikovne težave (vse od težav 

skromnega besednega zaklada, fonoloških težav, težav z oblikoslovjem, skladnjo, 

semantiko in pragmatiko) in različne stopnje težavnosti.  

 

Sama se v svoji raziskavi osredotočam na analizo pripovedi, ki je zelo pogost 

instrument za identifikacijo otrok s tipičnim in atipičnim razvojem jezika. Prav tako je 

sposobnost pripovedovanja dober napovednik otrokovih kasnejših jezikovnih 

zmožnosti (Bishop in Edmundson, 1987, v Curenton in Lucas, 2007) in šolske 

uspešnosti (Paul in Smith, 1993, v Curenton in Lucas, 2007). Če poznamo otrokove 

značilnosti uporabe jezika pri pripovedovanju zgodbe, lahko zanj izdelamo 

individualiziran, uspešen in kakovosten program pomoči logopedske terapije. 

 

 

 

  

 



2 

2 PRIPOVEDOVANJE ZGODBE 
 

Pripovedovanje zgodbe je po Feinu (1995, v Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc, 

2004) pragmatična zmožnost, ki je v celoti vezana na razumevanje in izražanje 

dekontekstualizirane informacije ali vsebine. Zmožnost pripovedovanja nam nudi 

mnoge informacije o jezikovnem, spoznavnem in socialnem razvoju otrok (Botting, 

2002). Z analizo pripovedi lahko ocenimo in predvidimo jezikovno zmožnost otroka, ki 

pomembno vpliva tudi na njegovo učno uspešnost. 

 

»Pripovedovanje je jezikovno sredstvo, s katerim opisujemo ideje, čustva, zgodovino 

in dediščino« (Curenton in Lucas, 2007, str. 378). Govorjena pripoved je pripoved, 

kjer otrok z govorom opisuje realne ali izmišljene dogodke, ki se dogajajo v 

preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti (Curenton in Lucas, 2007). 

 

Naracija oz. pripovedovanje je po Labovu (1972, v Curenton in Lucas, 2007) metoda 

ponavljanja oziroma povzemanja preteklega dogodka, kjer gre za usklajevanje 

zaporedja povedi z dogodki, ki so se zgodili, v ustreznem vrstnem redu. Minimalno 

pripoved tvorita dve povedi, ki se osredotočata na nek dogodek ali izkušnjo. Povedi v 

pripovedi so omejene z uporabo istega časa, prostora in pripovedno temo. Pripovedi 

so torej oris dogodkov ali idej, ki so med seboj logično povezani, saj imajo skupen 

čas dogajanja, sestavljene pa so iz uvoda, jedra in zaključka. 

 

Pripovedovanje ni samo odraz govorčevih jezikovnih zmožnosti, temveč tudi 

njegovega razumevanja sveta in ljudi. To razumevanje se razlikuje glede na kulturo, 

iz katere oseba prihaja, saj vsak posameznik različno zaznava in konceptualizira svet 

okoli sebe (Arapović, 2015). 

 

Bruner (1990, v Liles, 1993) je menil, da je pripovedovanje oblika mišljenja, katerega 

jedro je človekov namen. V tem pogledu je pripovedovanje organizator človekovih 

izkušenj. 

 

Arapović (2015) meni, da je pripovedovanje veliko težje od pogovora zaradi več 

razlogov. 

1. Pripovedovalec mora hkrati sestaviti zgodbo na dveh nivojih. Na nivoju 

slovnične povezanosti, ki predstavlja površino zgodbe in  pomensko spetost, 

oziroma bistvo zgodbe. Pripovedovalec mora sestaviti povedi, ki se ujemajo z 

bistvom zgodbe in ki si hkrati sledijo po logičnem in smiselnem zaporedju. 

Simultana koordinacija teh dveh nivojev je spoznavno zelo zahtevna. 

2. V pogovoru ima govorec pri organizaciji in vzdrževanju pogovora podporo 

sogovorca, pri pripovedovanju te podpore ni. 

3. Pripovedovanje za razliko od pogovora teži k dekontekstualizaciji. V okolju ne 

obstaja ničesar, kar bi pripoved podprlo. Hkrati za pripovedovanje neresnične 

zgodbe pripovedovalec ne sme slediti svojim lastnim izkušnjam. 
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 2.1  RAZVOJ SPOSOBNOSTI PRIPOVEDOVANJA ZGODBE 
 

Otroci razvijajo svoje jezikovne zmožnosti od rojstva naprej, medtem ko sodelujejo v 

interakciji z drugimi, zrelejšimi uporabniki jezika. V interakcijah se naučijo o pomenu, 

strukturi in rabi jezika. Med tretjim in četrtim letom začnejo otroci uporabljati novo 

jezikovno zmožnost, pripovedovanje zgodbe (Stadler in Ward, 2005). S. Engel (2000, 

v Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2003) opisuje, da se zgodba dvoletnika 

razlikuje od zgodbe petletnika: razlika se kaže predvsem v dolžini, strukturi in stilu 

zgodbe. Liles (1993) pravi, da so otrokove prve zgodbe podobne opisovanju in 

naštevanju dogodkov. Ne moremo torej reči, da gre za dobro oblikovano zgodbo, ki 

bi vsebovala problem, cilj in razplet, saj zgodbe temeljijo na miselnih predstavah. 

McCabe in Peterson (1991) prav tako trdita, da otroci do tretjega leta starosti niso 

zmožni povedati zgodbe, ampak gre za zaporedno nizanje izjav, dogodkov in 

enostavno opisovanje predmetov. Otroci med tretjim in četrtim letom pa že razvijejo 

shemo za konvencionalno pripovedovanje (Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 

2003), torej so zmožni posredovati svoje predstave tako, kot jih sami razumejo. Po 

četrtem letu starosti so njihove zgodbe oblikovane kot celota, s točno določenim 

namenom oziroma ciljem. V zgodbi so že opisani značaji oseb, njihova medsebojna 

razmerja, motivi, občutki, zgodba pa se odvija okoli glavnega junaka. Pomembna so 

tudi čustva in misli junakov (Fein 1995, v Krajnc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2003). 

Štiriletniki večinoma še ne znajo dogodkov v zgodbi postaviti v ustrezno časovno 

zaporedje. Liles (1993) navaja, da otrok v starosti od pet do šest let v pripovedovanje 

zgodbe redno vključuje njen časovni potek in zgodbo oblikuje okoli problema. Za 

petletnike pa McCabe in Peterson (1991) ugotavljata, da se otroci zadržujejo 

predvsem na trenutku, v katerem je zgodba dosegla razplet. Šestletni otroci so 

sposobni pripovedovati na povsem strukturiran način. Med šestim in desetim letom 

starosti začnejo otroci v pripovedovanju vse bolj poudarjati junakova čustva, misli in 

motive (Paiva Bento in Befi-Lopes, 2010).  

 

Z odraščanjem postajajo otroci vse bolj vešči v usmerjanju poslušalca v zgradbo in 

besedilo zgodbe. Slovnične strukture v pripovedovanju prve triade šolskih otrok 

postajajo vse bolj zapletene, vse bolj se razvijajo tudi metajezikovne zmožnosti 

(Arapović, 2015). Nekatere raziskave tujih avtorjev McKeough (2000) ter Izard, Fine, 

Schultz, Mostow, Ackerman in Youngstrom (2001) kažejo, da razvoj zmožnosti 

pripovedovanja doseže svoj višek okoli desetega leta starosti. Kljub temu Paiva 

Bento in Befi-Lopes (2010) ugotavljata, da se pripovedne zmožnosti razvijajo tudi 

kasneje, v času adolescence in odraslosti. 

 

Na samo pripoved pa ne vpliva samo starost, ampak tudi pogoji, v katerih je bila 

zgodba povedana. Guttman in Frederiksen (1985, v Marjanovič Umek, Kranjc, 

Fekonja, 2002) opisujeta tri pogoje, v katerih otroci pripovedujejo zgodbo. Prvi pogoj 

je, da otrok pripoveduje zgodbo, ki je ilustrirana z zaporednimi slikami; v drugem 

pogoju so otroku ponujene slike, ki med seboj niso bile povezane; v tretjem pogoju 
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pa imajo na voljo le eno sliko, na kateri so bili prikazani vsi junaki zgodbe. V njuni 

raziskavi so najvišji nivo pripovedovanja dosegli tisti otroci, ki so lahko izbirali in 

kombinirali več slik med seboj, najnižji nivo pa otroci, ki so imeli na razpolago le eno 

sličico. Shapiro in Hudson (1991, v Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc, 2004) trdita, 

da so za otroke velika spodbuda pri pripovedovanju ilustracije in fotografije, na 

katerih so prikazani nepričakovani, nepredvideni in čustveno intenzivni dogodki (npr. 

slika zažganih piškotkov).  

 

Na pripovedovanje zgodbe pri otrocih pomembno vpliva tudi izpostavljenost otrok  

sistematičnemu in namenskemu branju kakovostne literature v predšolskem obdobju. 

Otroci med četrtim in petim letom starosti, ki so bili izpostavljeni sistematičnemu 

prebiranju kakovostne otroške literature, so pripovedovali zelo dinamične in napete 

zgodbe, junake so postavljali v medsebojna razmerja ter uporabljali tipične fraze, ki 

jih srečamo v pravljicah (npr. in srečno so živeli do konca svojih dni; za devetimi 

gorami in devetimi vodami, ipd.). Prav tako so tvorili pomensko in strukturno 

kompleksnejše stavke glede na svoje vrstnike, ki sistematičnemu prebiranju otroške 

literature niso bili izpostavljeni (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2002). 

 

 

2.2  ZGRADBA PRIPOVEDNEGA BESEDILA      
 

Osnovna enota pripovednega besedila je poved, ki vsebuje osebek in povedek. 

Povedi, ki imajo časovni potek dogodkov, se imenujejo pripovedne povedi (narrative 

clause). Temelj pripovedi je sestavljen iz več takšnih časovno razvrščenih povedi 

(Kuvač Kraljević, 2004). Labov in Waletzky (1967, v Arapović, 2015) sta z uvedbo 

pojma časovno zaporedje ali kronološko razvrščanje (gre za sosledje dogodkov) 

poudarila pomen časovne dimenzije pri pripovedovanju.  

 

Model slovnične strukture zgodbe se povezuje z izrazom »dobra« zgodba oziroma 

zgodba, ki vsebuje vse njene tipične elemente. V tem modelu je v središču dogajanja 

vsaj en glavni junak, ki ima motivacijo za dosego točno določenega cilja (npr. princ, ki 

želi rešiti princeso). Zgodba se razvija okoli različnih načrtov in akcij glavnega junaka, 

da bi dosegel svoj cilj. Praviloma se konča tako, da glavni junak doseže svoj cilj. 

Model zajema dve glavni komponenti: strukturne vzorce in slovnične elemente. 

Strukturni vzorci opisujejo splošno vsebino in samo organizacijo zgodbe, medtem ko 

slovnični elementi nosijo informacije o njenem jedru (Schneider, Hayward in Dubé, 

2006). 
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   2.3  TIPI PRIPOVEDOVANJA 
 

Ljudje se lahko poslužujemo različnih tipov pripovedovanja, ki jih v nadaljevanju 

opišem. 

 OPIS (script): Tip pripovedovanja, ki se uporablja za izražanje znanih, 

ponavljajočih dogodkov. Uporablja se za pojasnjevanje, dajanje napotkov in 

opisovanje neposrednega dogajanja. Po navadi je uporabljen sedanjik 

(Hedberg in Westby, 1993). Kot pravi Baloh (2013, str. 26), je opis »objektivno 

besedilo, s katerim naslovniku sporočimo splošne značilnosti bitja ali 

predmeta, tj. njegovo zunanjost, sestavo, položaj, delovanje. Glagoli so 

navadno v sedanjiku, ki pa ne pomeni prave sedanjosti, temveč pomeni 

brezčasnost, splošnost. Značilnosti opisa so: natančnost (navedeni so vsi 

sestavni deli opisanega), jasnost (ob vsakem sestavnem delu so navedene 

njegove lastnosti), nazornost (opisano je predstavljeno tako, da si ga 

poslušalec lahko predstavlja), jedrnatost (opis vsebuje le predmet 

opisovanja)«. 

 PRIPOVED (recount): Oseba pripoveduje o osebnem doživetju. Ta način 

pripovedovanja otrok usvaja do 3. leta in je njegov prvi način pripovedovanja. 

(Arapović, 2009). V pripovedi je večinoma  uporabljen preteklik (Hedberg in 

Westby, 1993). 

 IZPOVED (accaunt): Oseba pripoveduje o osebnih izkušnjah, ki jih poslušalec 

ne  pozna (Hedberg in Westby, 1993). Pripovedovalec ob tem pove svoje 

osebno mišljenje o neki stvari, dogodku oz. osebi (Arapović, 2009). 

 RAZLAGA (event cast): Govorec pripoveduje o tem, kaj ta trenutek počne, 

torej gre za pojasnitev tekoče dejavnosti ali napovedi o prihodnjem načrtu 

(Hedberg in Westby, 1993).  

 DOMIŠLJIJSKA ZGODBA (fictional story): Pripoved o preteklih, sedanjih ali 

prihodnjih dogodkih, ki niso resnični. Dogodki se nanašajo na nekoga ali 

nekaj, ki želi doseči zastavljen cilj (Hedberg in Westby, 1993, v Omahna, 

2011). 

  

2.4 STRUKTURA PRIPOVEDOVANJA 
 

Applebee (1978) opisuje šest glavnih struktur pripovedovanja oz. šest pripovednih 

vzorcev, skozi katere otrok povezuje zaporedje dogodkov in temo zgodbe ter motiv 

glavnega junaka med seboj in tako privede pripoved do logičnega razpleta.  

 

1.) KOPIČENJE (2 leti): Gre za najnižji nivo zgodbe, kjer se pojavljajo 

nepovezane izjave in ideje. Otrok najpogosteje stvari poimenuje ali poimenuje 

z opisom konkretnih značilnosti. Pogosto ne uporablja kohezivnih sredstev za 

povezovanje zgodbe. Če kohezivno sredstvo uporabi, ga predstavlja veznik in. 

Prisotne so enostavne povedi v sedanjiku. 
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Lasten primer pripovedi: To kladivo. In ta pila. To čisti mizo. Oče bi rad zaspal. 

 

2.) ZAPOREDJE (2–3 leta): Otrok začne med seboj povezovati konkretne ideje in 

elemente zgodbe. Zaporedje v zgodbi je povezano z jedrom zgodbe. To je 

lahko neko ponavljajoče se dogajanje, določena oseba ali situacija. Zgodba se 

lahko podaljša, vendar se ne more razviti v novo smer. 

Lasten primer pripovedi: Mama živi v hiši. Deklica živi v hiši. In ona mačka živi 

v hiši. Vsi živijo v hiši. 

 

3.) PRIMITIVNO PRIPOVEDOVANJE (3–4 leta): Tudi pri tem pripovednem 

vzorcu je jedro pripovedi neka oseba, dogodek ali kraj dogajanja. Od 

zaporedja se razlikuje v tem, da otrok pri primitivnem pripovedovanju 

razpravlja tudi o obraznih izrazih osebe in njegovi drži telesa. 

Lasten primer pripovedi:  Deklica je tukaj zaspala. To je njena postelja. Ali veš, 

zakaj je legla v svojo posteljo? Deklica ne želi iti iz svoje postelje. Deklica rada 

spi v svoji postelji. Deklica spi. To je moja postelja. 

 

4.) NEOSREDOTOČENA VERIGA (4–4,5 let): Neosredotočene verige pripovedi 

se pojavljajo pri otrocih s tipičnim jezikovnim razvojem, vendar so pogostejše 

pri otrocih s komunikacijskimi težavami. V pripovedi ni osrednjega lika, ampak 

gre za zaporedje medsebojno logično povezanih dogodkov ali vzročno-

posledičnih odnosov. V pripovedi se pojavljajo vezniki, kot so in, ali, zato. 

Lasten primer pripovedi: Nekega dne so ljudje videli, da je pes lizal dojenčka. 

In pes je imel rad dojenčka. Eden od njih je prišel in vzel dojenčka in potem je 

dojenčka odnesel mami. In on se je skril k mami. Potem je bil dojenček pri 

mami. 

 

5.) OSREDOTOČENA VERIGA (5 let): Osredotočena veriga zajema pripoved, 

kjer je v središču dogajanja osrednji lik, ki gre skozi vrsto medsebojno logično 

povezanih  dogodkov.  

Lasten primer pripovedi: Nekoč je v veliki hiši živela deklica Lili. Imela je 

mamico z imenom Rozi. Mamica je rekla Lili, da naj gre na dvorišče nabrati 

rože. Lili je prišla nazaj in rekla, da pred hišo mijavka mucek. Mama je rekla, 

da bo šla pogledat, zakaj mucek mijavka. Šla je ven po mucka in ga prinesla v 

hišo. 

 

6.) PRAVA PRIPOVED 

Najvišji nivo v Applebeejevih (1978) analizah je naracija oziroma prava 

pripoved. Zanjo je značilno, da je organizirana okoli dogodka v zgodbi. Za 

zgodbo je značilna zasnova, zaplet, vrh, razplet, razvoj lika in pravo zaporedje 

dogodkov. Zgodba ima dobro razvit zaplet z večjim številom oseb, ki imajo 

določen cilj in načrt. 

Lasten primer pripovedi: Nekoč je živel deček po imenu Mitja. Ko se je igral na 

vrtu, je našel majhnega ježka. Odnesel ga je domov in ga nahranil. Potem se 
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je z ježkom igral. Ko je šel nazaj na vrt, je videl malo večjega ježka. Ugotovil 

je, da je mamica iskala ježka, ki ga je odnesel v hišo. Odšel je v hišo po ježka 

in ga dal k mamici. Ježka sta se nato še ves teden igrala na dečkovem vrtu. 

 

 

2.5 ANALIZA PRIPOVEDOVANJA 
 

Večina otrok se brez težav sporazumeva z drugimi, vendar je kljub temu veliko otrok, 

ki imajo težave s pripovedovanjem. To so na primer otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami, otroci z avtističnimi motnjami, gluhi in naglušni otroci ter otroci z motnjami 

v duševnem razvoju. Pomembno je, da učitelji razumejo, kako prepoznati stopnjo 

jezikovne zmožnosti otrok. Obstaja veliko standardiziranih testov, s katerimi lahko s 

pomočjo pripovedovanja ocenimo jezikovne zmožnosti otrok. V tujini so znani 

naslednji testi: The Bus Story (Renfrew, 1991), The Frog Story (Frog, Where Are 

You?; Mayer, 1969), ENNI (Schneider, Hayward, Dube, 2006) in CDI III (MacArthur 

Bates, 2007), pri nas pa sta znana Preizkus pripovedovanja zgodbe: Rokavička in 

Preizkus pripovedovanja zgodbe: Žabji kralj (Marjanovič Umek, L., Fekonja Peklaj, 

U., Kranjc, S., Sočan, G., Komidar, L., 2012). Poznamo pa tudi različne analize 

pripovedi, s katerimi pridobimo podatke o otrokovem znanju oblikoslovja in skladnje.  

Analize pripovedovanja oziroma narativne analize nam omogočajo razumevanje 

govornega razvoja in razumevanje pojmov, ki so nad nivojem besed in povedi.  

 

Pripovedovanje od otroka zahteva, da besedilo obvlada na dveh ravneh – lokalnem 

oziroma mikronivoju in na globalnem oziroma makronivoju.  

Mikronivo predstavlja jezikovni nivo, torej besede, povedi in zveze med povedmi. 

Večina jezikovnih analiz ocenjuje govorčevo znanje mikrostruktur, torej znanje 

oblikoslovja, skladnje in semantike. Narativne analize pa so v nasprotju z jezikovnimi 

analizami usmerjene na posameznikovo znanje in načine, s katerimi doseže kohezijo 

in koherenco pri različnih zvrsteh pripovedovanja z uporabo različnih časovnih 

prilagoditev, zaimkov, anafor, katafor, paralelizmov, parafraz, ipd. Gre torej ne samo 

za jezikovni vidik, ampak za jezikovno-pragmatični vidik pripovedovanja. 

Makronivo pa predstavlja splošno organizacijo in strukturo pripovedovanja. 

Predstavlja torej vsebino ali pojmovni nivo zgodbe ter pomen, bistvo, zaplet ali temo, 

torej celotno strukturalno zgradbo zgodbe (Hudson in Shapiro, 1991). 

 

2.5.1 VRSTE ANALIZ PRIPOVEDOVANJA 
 

Hedberg in Westby (1993) govorita o treh vrstah oziroma tipih analiz pripovedovanja 

oz. narativnih analiz: 

1.) Analiza na pripovednem nivoju (Narrative level analysis): ocenjuje sposobnost 

povzemanja in povezovanja idej pri pripovedovanju. Takšno analizo 

priporočata za šolske otroke z zmernimi jezikovnimi motnjami. 
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2.) Analiza slovnične strukture zgodbe (Story grammar analysis): ocenjuje 

uporabo makro elementov v domišljijski zgodbi. Analiza nam da podatke o 

vsebini in o makro strukturi zgodbe. Najbolje jo je uporabiti pri šolskih otrocih z 

lažjimi in zmernimi jezikovnimi motnjami. 

3.) Analiza koherentnosti in kohezivnosti: ocenjuje uporabo lingvističnih strategij 

za povezovanje mikro struktur, torej ocenjuje, kako pripovedovalec logično 

povezuje sedanje pripovedovanje s preteklimi dogodki. 

 

Arapović (2015) govori tudi o sekundarnih analizah pripovedovanja. Te  nam dajo 

dodatne informacije o posameznih vidikih pripovedovanja: 

 Analiza Karmiloff-Smith (Karmiloff-Smith analysis): Je zelo hitra analiza, s 

katero pridobimo holistični pogled na posameznikovo uporabo kohezivnih zvez 

z namenom organizacije zgodbe po ogledu filma ali slikanice. Gre za to, da si 

strokovnjak zapisuje kohezivna sredstva, ki jih posameznik uporabi, da opiše 

potek filma ali slikanice. Nato subjektivno oceni ali so ta ustrezna in če jih je 

dovolj glede na značilnosti pripovedovalca.  

 Analiza razumevanja z vprašanji (Comprehension questions): Uporablja se za 

preverjanje razumevanja vsebine slikanice ali zgodbe, ki so jo otroci poslušali 

ali brali. Gre za to, da otrokom postavljamo vprašanja o zgodbi, junakih, 

dogodkih v zgodbi ipd. Uporabna je za vse starostne skupine. 

 Analiza načrtnega vedenja (Analysis of planned behavior): Pri tej analizi se 

uporabljajo vprašanja, s katerimi se želi pripovedovalca napeljati do izdelave 

načrta za dosego cilja v zgodbi. Pri tem se testirana oseba poistoveti z 

glavnim junakom in poskuša načrtovati plan, kako doseči cilj. Ta analiza je 

primerna za otroke, starejše od osem let, in za odrasle z lažjimi in zmernimi 

jezikovnimi motnjami. 

 Celostna analiza (High-point analysis): Ocenjuje globalne strukture v zgodbi, 

vsebino in jezikovno zgradbo. Pri celostni analizi najprej analiziramo povedi, ki 

nam dajejo informacije o zapletu (kaj se je zgodilo), osnovnih podatkih (kdo, 

kje in kdaj), vrednotenje (čustvena stanja, vzkliki, obsojanja, zaznave). 

Pripoved, ki vsebuje osnovne podatke in vrednotenja, je namreč veliko bolj 

koherentna v primerjavi s pripovedjo, ki je sestavljena izključno iz zapleta. 

Globalno koherentnost v pripovedi ocenimo tako, da pogledamo, ali je v 

pripovedi prisoten vrh zgodbe (t. i. »high-point«), ki mu sledi razplet, ali ne. 

Primerna je za ocenjevanje pripovedovanja pri osebah z lažjimi in zmernimi 

jezikovnimi motnjami po koncu terapije (Reese idr., 2011). 
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2.6 MERILA ZA OCENJEVANJE PRIPOVEDOVANJA 
 

Curenton in Lucas (2007) opisujeta slovnično in leksikalno kompleksnost kot merili za 

ocenjevanje pripovedovanja.  

2.6.1 SLOVNIČNA KOMPLEKSNOST 

 

Ko pripoved transkribiramo, jo razdelimo na manjše smiselne jezikovne enote, 

imenovane komunikacijske oz. slovnične enote. Te temeljijo na strukturi povedi 

(sestavljeni iz osebka in povedka). V osebku je primarno samostalnik, lahko pa so to 

tudi druge besedne vrste, ki pa so morale prevzeti lastnosti samostalnika v 

imenovalniku, da so lahko v osebku. Ta samostalnik je tema celotne povedi. 

Glagolski stavek ima nujno osebno glagolsko obliko, s katero poimenujemo 

dogajanje, stanje ali lastnost.  

Huges et al. (1997, v Curenton in Lucas, 2007) trdi, da je segmentiranje 

komunikacijskih enot posebej pomembno pri analizi pripovedi. Še posebej poudarja 

ustreznost uporabe segmentiranja, kadar želimo primerjati podatke med skupinama 

otrok z jezikovnimi motnjami in brez njih (Greenhalgh in Strong, 2001, v Curenton in 

Lucas, 2007). S tem lahko določimo povprečje dolžine teh enot in jih primerjamo s 

starostjo otrok (Craig et al., 1998, v Curenton in Lucas, 2007). 

Slovnična kompleksnost omogoča povezanost zgodbe in predstavljanje idej in 

dogodkov, ki jih pripoved zajema. Slovnično kompleksnost običajno izračunamo tako, 

da preštejemo število povedi v pripovedi in izračunamo povprečno število besed v 

povedih. Večje število povedi v pripovedi pomeni, da ima otrok boljši nadzor nad 

njeno strukturo (Curenton in Lucas, 2007). Slovnična kompleksnost zgodbe je 

odvisna tudi od rabe zloženih povedi. Večje število podredno zloženih povedi nam 

daje informacijo, da je zgodba slovnično kompleksnejša od tiste, ki v večini zajema 

priredno zložene povedi. 

 

2.6.2 LEKSIKALNA RAZNOLIKOST 

 

Z leksikalno raznolikostjo pridobimo podatke o otrokovem produktivnem besednjaku. 

Goffman in Leonard (2000, v Curenton in Lucas, 2007) sta ugotovila, da na 

leksikalno raznolikost pri otroku pomembno vpliva prisotnost jezikovne motnje in 

starost otroka. Zavedati se moramo, da na raznolikost ne vpliva samo prisotnost 

motnje, ampak nanjo vplivajo tudi številni drugi dejavniki, kot na primer kod, ki mu je 

otrok izpostavljen in število besed, tudi različnih, ki so naslovljene nanj. Najbolj 

pogosto merilo leksikalne raznolikosti je količnik med številom različnih besed v 

pripovedi in številom vseh besed v pripovedi.  
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2.6.3 KOHERENCA IN KOHEZIJA 

 

Dressler in de Beaugrande uvrščata koherenco in kohezijo med dva izmed sedmih 

kriterijev besedilnosti. 

Koherenca se nanaša na strukturo zgodbe in povezanost različnih delov zgodbe med 

seboj. Gre za smiselnost besedilnega sveta, na katerem temelji površinsko besedilo. 

Govorimo o tem, kako posamezni elementi besedila sodijo skupaj in tvorijo nek 

smisel (Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2003). Karmiloff in Karmiloff-Smith 

(2001, v Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2003) pravita, da zgodba, ki temelji na 

koherentni strukturi, pomeni več kot nekaj nepovezanih stavkov.  

Kohezivnost zgodbe pa se nanaša na »jezikovna izrazila, s pomočjo katerih 

pripovedovalec med seboj povezuje posamezne dele zgodbe in zagotavlja logično 

razmerje znotraj posameznih vsebin (npr. ko uporablja vzročne in časovne veznike). 

Gre torej za površinsko spetost pripovedovane zgodbe.« (Marjanovič Umek, Fekonja, 

Kranjc, 2004) Jezikovna izrazila, s katerimi pripovedovalec vzdržuje kohezivnost 

zgodbe, so: anafore (npr.: Maja je poklicala Metko in ji povedala resnico.), katafore 

(npr.: Čeprav je ne maram posebej, sem Majo vseeno povabila na rojstni dan.), 

elipse oz. izpusti (npr. A: Kam greš? B: V knjižnico. Polni odgovor osebe B bi brez 

elipse bil: »Grem v knjižnico.« in junkcije (uporaba veznikov, kot so: in, pa, tudi, ali, 

oziroma, ipd.). 

 

Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja (2003) opisujejo različne kriterije za ocenjevanje 

kohezivnosti in koherentnosti. 

Kriteriji za ocenjevanje koherentnosti: 

 Zgodba brez strukture; 

 Zgodba s strukturo, ki vsebuje preproste opise oseb, predmetov ali ilustracij; 

 Zgodba s strukturo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov; 

 Zgodba s strukturo, ki vsebuje opise misli in čustev junakov ter odnosov med 

njimi; 

 Zgodba s strukturo, ki vsebuje opise vzročno-posledičnih odnosov. 

 

Kriteriji za ocenjevanje kohezivnosti: 

 Tematska razporeditev: 

o Linearna razporeditev s tematskimi preskoki; 

Primer: In je … in je … šel po svetu. Pol jo je spet potrkalo na vrata. 

o Linearna razporeditev brez tematskih preskokov. 

Primer: Tam je blo not zr… zrno. Še danes se lahko vidi če ga je kdo 

odnesel. 

 Sredstva, s katerimi ohranjamo referenco: 

o Dobesedno ponavljanje; 

Primer: Kraljevič je odprl vrata. In potem je kraljevič zagledal žabo. 

o Ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, podpomenkami …. 

Primer: Prišla je kraljična. Ona je bla lepa. Pol so jo vprašali, kdo je. 
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2.7 PRIPOVEDOVANJE ZGODBE KOT PRIPOMOČEK ZA 

UGOTAVLJANJE OTROKOVEGA GOVORNO-

JEZIKOVNEGA RAZVOJA 
 

Analiza pripovedi je zelo pogost instrument za identifikacijo otrok s tipičnim in 

atipičnim razvojem jezika. Kot tipični razvoj jezika razumemo stopnjo razvoja jezika, 

ki sovpada z mejniki za določeno otrokovo starost, medtem ko atipični razvoj jezika 

razumemo kot jezikovno odstopanje in jezikovni zaostanek. Prav tako je sposobnost 

pripovedovanja dober napovednik otrokovih kasnejših jezikovnih zmožnosti (Bishop 

in Edmundson, 1987, v Curenton in Lucas, 2007) in šolske uspešnosti (Paul in Smith, 

1993, v Curenton in Lucas, 2007). 

 

Ker pripovedovanje zgodbe vsebuje zahtevnejše jezikovne elemente, kot so potrebni 

pri vsakodnevnem pogovoru, je to dober pokazatelj otrokovih jezikovnih sposobnosti. 

Pripovedovalec mora namreč uporabljati posebno besedišče, torej besedišče, ki je 

značilno samo za pripovedovanje (npr. za devetimi gorami in devetimi vodami, živela 

sta do konca svojih dni, ipd.), vešč mora biti v uporabi zaimkov ter vseh 

koreferirajočih sredstev. Poleg veznikov, ki uvajajo časovne odvisnike, še vzročne, 

posledične, pogojne, dopustne, …) (Stadler in Ward, 2005). 

 

Botting (2002) govori o treh glavnih teoretičnih razlogih, zakaj je dobro uporabiti 

pripovedovanje otrok kot klinični pripomoček. 

 Obstaja dovolj normativnih podatkov, ki prikazujejo tipičen razvoj otroka, torej 

lahko pripovedovanje uporabimo za primerjavo populacije med seboj in 

primerjavo otrokovega razvoja skozi čas; 

 Sposobnost pripovedovanja se močno povezuje tudi z razvojem pismenosti; 

 Sposobnost pripovedovanja je del pragmatične zmožnosti otroka, zato se 

uporablja pri prepoznavanju različnih skupin otrok s komunikacijskimi 

težavami, kot so otroci z jezikovnimi motnjami, otroci s primarnimi 

pragmatičnimi jezikovnimi težavami in otroci z avtističnimi motnjami.   

 

Strokovnjaki se v klinični praksi večinoma poslužujejo dveh načinov otrokovega 

pripovedovanja zgodbe: 

1.) Ponovno pripovedovanje zgodbe oz. obnova (ang. retelling): pri tem načinu 

strokovnjak otroku pove zgodbo, ki jo otrok nato ob slikanici ponovi. 

Najpogosteje uporabljen pripomoček je The Bus Story (Renfrew, 1991), pri 

katerem strokovnjak otroku ob slikanici pripoveduje zgodbo o avtobusu. 

Testiranje poteka individualno, pri čemer testator in otrok gledata isto knjigo s 

slikami. Sprva testator otroku pokaže prvo stran sličic in mu pove, da bo 

povedal zgodbo o avtobusu ter da bo po tej pripovedi poskušal še sam 

povedati zgodbo. Pri pripovedi se mora strokovnjak natančno držati besedila, 

lahko pa prilagaja hitrost pripovedovanja, glede na otrokove zmožnosti 
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sledenja in koncentracije. Po strokovnjakovi pripovedi ta otroka prosi, da si 

ogleda slikanico in poskuša zgodbo ponoviti (Renfrew, 1991). 

2.) Ustvarjanje zgodbe (ang. generation): za otroke je pripovedovanje na ta način 

bolj zahtevno, saj se od njih pričakuje, da bodo sami sestavili zgodbo. Ta 

način je še posebej uporaben, kadar želimo preverjati otrokov makro nivo 

obvladanja besedila (Curenton in Lucas, 2007) ali kadar želimo preverjati 

otrokove morebitne težave s priklicem besed (Liles, 1993). V tujini je najbolj 

pogosto uporabljen instrument The Frog Story ('Frog, where are you?'; Mayer, 

1969). The Frog Story zajema 24 slik brez besedila. Otroka se naprosi, da 

slikanico pregleda in nato poskuša po slikah povedati zgodbo.  

 

V Sloveniji je na voljo standardiziran instrument Preizkus pripovedovanja zgodbe: 

Rokavička in Preizkus pripovedovanja zgodbe:  Žabji kralj. Pri obeh preizkusih otrok, 

ob pomoči slikanice, sam pripoveduje zgodbo. 

 

 

2.7.1   DOSTOPNI INSTRUMENTI  

 

V slovenskem prostoru je dostopnih le malo instrumentov, s katerimi bi lahko preko 

pripovedovanja ugotavljali otrokov jezikovni status. Trenutno sta na razpolago dva 

standardizirana merska instrumenta: 

 

1. PREIZKUS PRIPOVEDOVANJA ZGODBE: ROKAVIČKA 

PPZ: Rokavička (Marjanovič Umek, L., Fekonja Peklaj, U., Kranjc, S., Sočan, G., 

Komidar, L., 2012) je namenjena ocenjevanju pripovedovanja zgodbe otrok, starih od 

tri do šest let. Preizkus je sestavljen iz slikanice brez besedila. Slikanica vsebuje 

enajst ilustracij, ki izvirajo iz ljudske zgodbe o izgubljeni rokavički. Ilustracije 

upodabljajo zgodbo o dedku, ki je med sprehodom s svojim psom v gozdu izgubil 

rokavico. To rokavico je našla miška in prva zlezla vanjo. Nato so druga za drugo 

prihajale živali in spraševale, ali lahko tudi one zlezejo vanjo. V rokavici je tako 

prebivalo veliko živali. Ko se je dedek vrnil s sprehoda, je ugotovil, da je izgubil eno 

rokavico. S psom sta se vrnila v gozd, da bi jo poiskala. Pes je rokavico našel, z 

laježem pregnal živali in izgubljeno rokavico vrnil dedku. 

V testu je bila pri risanju ilustracij posebna pozornost namenjena prikazovanju čustev 

in drugih mentalnih stanj junakov v zgodbi ter odnosom med njimi. Pri testu se od 

otroka pričakuje, da bo samostojno, brez predhodne pripovedi in brez sugestij, sam 

sestavil zgodbo. 

Otrokov dosežek pri preizkusu zajema skupni dosežek pri vseh 11 kazalnikih zgodbe. 

Ti kazalniki so: število besed, število različnih besed, povprečna dolžina povedi, 

število priredno zloženih povedi, število podredno zloženih povedi, delež enostavčnih 

povedi, raba prirednih veznikov, raba podrednih veznikov, število dogodkov, število 

zamenjav perspektive, število besed za opisovanje mentalnih stanj. 
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Test je namenjen uporabi univerzitetnim diplomiranim psihologom in magistrom 

psihologije ter univerzitetnim diplomiranim specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 

(smer logo-surdo) in magistrom logopedije in surdopedagogike (Marjanovič Umek, L., 

Fekonja Peklaj, U., Kranjc, S., Sočan, G., Komidar, L., 2012). 

 

2. PREIZKUS PRIPOVEDOVANJA ZGODBE: ŽABJI KRALJ 

PPZ: Žabji kralj (Marjanovič Umek, L., Fekonja Peklaj, U., Kranjc, S., Sočan, G., 

Komidar, L., 2012) je namenjen ocenjevanju pripovedovanja zgodb otrok, starih od 

šest do devet let. Preizkus je sestavljen iz slikovne predloge, v kateri je ilustriranih 21 

ilustracij, ki ne vsebujejo besedila. Zgodba je bila ilustrirana na podlagi zgodbe o 

žabjem kralju bratov Grimm. Pripoveduje o kraljični, ki ji je zlata krogla, s katero se je 

igrala ob ribniku, padla v vodo. V ribniku je bil žabec, ki mu je kraljična obljubila vse, 

če ji prinese kroglo iz vode. Žabec je kraljični vrnil žogo, kraljična pa je pozabila na 

obljubo in odšla v grad. Pri večerji je žabec potrkal na vrata gradu in kralj je ukazal 

kraljični, naj ga spusti noter. Žabec je za mizo jedel iz kraljičninega krožnika. Nato ga 

je odnesla v svojo sobo, kjer je želel spati v njeni postelji. To je kraljično zelo 

razjezilo, zato je žabca vrgla v steno. Žabec se je spremenil v kraljeviča. Kraljevič in 

kraljična sta se nato poročila. 

Tudi tu je bila pri risanju ilustracij posebna pozornost namenjena prikazovanju čustev 

in drugih mentalnih stanj junakov v zgodbi ter odnosi med njimi. Na nekaterih 

ilustracijah so v oblačkih zapisane izjave posameznih junakov, ki so otrokom, ki znajo 

brati, v pomoč pri razumevanju vsebine zgodbe in povezovanju dogodkov med seboj. 

Pri testu se od otroka pričakuje, da bo samostojno, brez predhodne pripovedi in brez 

sugestij, sam sestavil zgodbo. 

Otrokov dosežek pri preizkusu zajema skupni dosežek pri vseh 11 kazalnikih zgodbe. 

Ti kazalniki so: število besed, število različnih besed, povprečna dolžina povedi, 

število priredno zloženih povedi, število podredno zloženih povedi, delež enostavčnih 

povedi, raba prirednih veznikov, raba podrednih veznikov, število dogodkov, število 

zamenjav perspektive, število besed za opisovanje mentalnih stanj. 

Test je namenjen uporabi univerzitetnim diplomiranim psihologom in magistrom 

psihologije ter univerzitetnim diplomiranim specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 

(smer logo-surdo) in magistrom logopedije in surdopedagogike (Marjanovič Umek, L., 

Fekonja Peklaj, U., Kranjc, S., Sočan, G., Komidar, L., 2012). 

V tujini je teh pripomočkov veliko več. Predstavila bom le tiste, ki so v svetu najbolj 

prepoznani. 

 

1. THE BUS STORY 

Test je namenjen otrokom, starim od 3 do 8 let, in odraslim z učnimi težavami. 

Čeprav test v Sloveniji ni standardiziran, lahko z njim ugotavljamo težave na področju 

govornega razumevanja, fonologije, semantike, slovnice in sekvencioniranja. Prav 

tako ga lahko uporabimo kot presejalni test. Test je sestavljen iz 12 slik (po 3 slike na 

vsaki strani). Zgodba se začne z avtobusom, ki se odloči, da bo pobegnil svojemu 

vozniku. Da bi pobegnil, se pelje po cesti, mimo njega vozi vlak, oddrvi v mesto, na 

podeželju skoči čez ograjo in se pelje po hribu navzdol. V svojih poskusih, da bi 



14 
 

pobegnil, je neuspešen. Na koncu avtobus pade v ribnik, od koder mu njegov voznik 

pomaga, da se vrne na cesto (Renfrew, 1991). 

Test je narejen tako, da testator otroku ob slikanici najprej prebere zgodbo. Šele nato 

otroka zaprosi, da poskuša zgodbo ob slikah tudi ponoviti. V testu se točkuje: število 

informacij, povprečna dolžina petih najdaljših povedi, število podrednih povedi, 

artikulacija in besedišče. 

Test lahko uporabljajo logopedi in psihologi (Renfrew, 1991). 

 

2. THE FROG STORY: »Frog, Where Are You?« 

The Frog Story ('Frog, where are you?'; Mayer, 1969) zajema 24 slik brez besedila. V 

zgodbi sta glavna junaka deček in njegov pes, ki iščeta svojo domačo žival – žabo. 

Ta jima je namreč nekega dne pobegnila. Pri njenem iskanju naletita na veliko 

gozdnih živali, ki jima pri iskanju žabe pomagajo. Po številnih prigodah jo najdeta z 

njenim partnerjem in kopico mladih žabic. Zgodba se konča tako, da deček in pes 

vzameta eno izmed mladih žabic in se odpravita domov. 

Otroka pri testiranju naprosimo, da slikanico najprej pregleda in nato poskuša po 

slikah povedati zgodbo. Pri obdelavi podatkov lahko otrok dobi od 0 do 5 točk pri 

posamezni postavki: uvod, junaki v zgodbi in njihov razvoj, mentalna stanja junakov, 

raba zaimkov, prepoznavanje in reševanje konfliktnih situacij, kohezija, zaključek 

(Mayer, 1969). 

 

3. ENNI 

ENNI (Edmonton Narrative Norms Instrument) je instrument, s katerim se ocenjuje, 

kateri vidiki rabe jezika so  pri otrocih šibki. Namenjen je otrokom, starim od 4 do 8 

let. ENNI je sestavljen iz šestih sklopov slik (šestih zgodb v sličicah). Zgodbe so 

glede kompleksnosti razdeljene v tri težavnostne stopnje. V posamezno težavnostno 

stopnjo sta vključeni po dve zgodbi. Za najnižjo stopnjo je značilno, da sta v zgodbi 

prisotna le dva junaka, medtem ko je za najkompleksnejšo stopnjo značilno, da v 

zgodbi nastopajo štirje junaki, ki poskušajo na najrazličnejše načine doseči svoj cilj. 

Otrokov dosežek na testu se meri po naslednjih kazalnikih: povprečna dolžina 

povedi, število informacij, število in spol junakov (Schneider, Hayward, Dube, 2006).  

 

4. CDI III 

MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (CDI) III je namenjen 

otrokom, starim od 30 do 37 mesecev. S testom se meri ekspresivni besednjak in 

slovnica. Test je sestavljen iz ček-liste 100-ih besed, 12 povedi, s katerimi gledamo 

slovnično kompleksnost in 12 da/ne vprašanj o razumevanju, semantiki in pragmatiki. 

Opazovalno lestvico oz. ček-listo izpolnjujejo starši oziroma skrbniki otroka, 

strokovnjaki pa jo nato pregledajo in ovrednotijo. Čas njenega izpolnjevanja je 20–40 

minut, medtem ko je za njeno vrednotenje potrebno približno 10–15 minut (Salling, 

2015). 
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3 GOVORNO-JEZIKOVNE MOTNJE 
 

Združenje American-Speech-Language-Hearing Association (ASHA, 2007) definira 

kot govorno-jezikovno motnjo naslednje motnje: 

 motnjo produkcije določenega glasu (fonetsko – fonološke motnje, apraksija, 

dispraksija), 

 motnje resonance (hipernazalnost in hiponazalnost), 

 motnje glasu (kakovost glasu, dihanje, višina glasu), 

 motnje fluentnosti (jecljanje), 

 motnje jezika (razumevanje, izražanje, pragmatika, semantika, skladnja), 

 motnje zaznavanja (pozornost, spomin, reševanje problemov, izvršilne funkcije), 

 motnje hranjenja in požiranja (oralna, žrelna in požiralna faza). 

 

O govorno-jezikovni motnji govorimo takrat, kadar govor odstopa od tipičnega v 

tolikšni meri, da vzbuja našo pozornost (bolj kot na vsebino smo pozorni na način 

govora) (CSGM, 2014). 

 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo opredeljuje otroke in mladostnike z govorno-

jezikovnimi motnjami kot »skupino otrok, ki imajo zmanjšano zmožnost usvajanja, 

razumevanja, izražanja in/ali smiselne uporabe govora, jezika in komunikacije. 

Odstopanja na teh področjih pomembno vplivajo na otrokovo vsakodnevno 

sporazumevanje in učenje. Posledice motenj se odražajo na otrokovi sposobnosti 

interakcije z okoljem, učenju prek jezika in vedenju že v predšolskem obdobju. V 

šolskem obdobju se motnje odražajo tudi pri usvajanju in izkazovanju šolskih znanj in 

veščin, medosebnih odnosih, vedenju in čustvovanju. Pri otrocih z govorno-

jezikovnimi motnjami praviloma obstajajo neskladja med besednimi in nebesednimi 

sposobnostmi, pri čemer so nebesedne sposobnosti običajno boljše od besednih. 

Govorno-jezikovne motnje se lahko pojavljajo samostojno kot primarne motnje, 

sekundarne motnje (kot posledica drugih motenj) ali kot pridružene motnje hkrati z 

drugimi motnjami, če so ugotovljena odstopanja v skladu s strokovnimi standardi po 

kriterijih za opredelitev govorno-jezikovne motnje.« (ZRSŠ, 2014) 

 

Glede na izrazitost govorno-jezikovne motnje razlikujemo otroke z lažjimi, zmernimi, 

težjimi in težkimi govorno-jezikovnimi motnjami. Opredelitve teh skupin povzemam in 

navajam po ZRSŠ, 2014. 

Za otroke z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami je značilno, da njihova 

»komunikacija odstopa od povprečja kronološko enako starih otrok vsaj na enem od  

teh področij: pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija, artikulacija in fluentnost 

govora.« Otroci razumejo jezik v skladu z njihovo kronološko starostjo, razumljivost 

njihovega govora pa je »lahko zmanjšana zaradi nadomeščanja, popačenja in 

izpuščanja več glasov, neustreznega ritma, tempa in hitrosti govora« (ZRSŠ, 2014). 

Pri otrocih z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami komunikacija že 

»pomembno odstopa od povprečja kronološko enako starih otrok na več področjih.« 
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Razumevanje jezika je zmanjšano predvsem na višjih jezikovnih ravneh. Enako je 

tudi z razumljivostjo otrokovega govora. Ta je zmanjšana »zaradi ene ali več motenj, 

kot so omisije, substitucije in distorzije več glasov ali zlogov, neustrezna raba ali 

izpuščanje besed, skromen besednjak, neustrezna sintaksa, krajša povprečna 

dolžina povedi, zaostanek v fonološkem razvoju, neustrezen ritem, tempo in hitrost 

govora itn.« Otrok bo komunikacijsko uspešen le z znanimi ljudmi. V  šolskem 

obdobju se lahko pojavljajo težave s priklicem besed, zapomnitvijo novih izrazov, 

tvorbo povedi, z besednim redom, oblikoslovjem, uporabo abstraktnih besed, 

fonologijo, zato potrebuje sistematično pomoč in podporo. Te motnje ga ovirajo pri 

usvajanju veščine branja in pisanja ter posledično vplivajo na »celotno otrokovo učno 

uspešnost« (ZRSŠ, 2014). 

Pri otrocih s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami je »komunikacija glede na 

otroke enake kronološke starosti zelo omejena.« Otrokovo sporazumevanje je 

omejeno na njegovo ožjo okolico in poteka s pomočjo gest, posameznih glasov, 

besed in kratkih povedi. Ker je lahko otrokovo razumevanje jezika slabo razvito, mu 

moramo na prilagojen način podajati informacije, pri čemer se moramo posluževati 

konkretnih vizualnih pripomočkov. Razumljivost govora otroka je izrazito zmanjšana 

zaradi različnih težav, kot so: slabše razvite sociopragmatične veščine, omisije, 

substitucije in distorzije več glasov in zlogov, neustrezna raba ali izpuščanje 

vsebinskih besed, težave s priklicem besed in šibkost besedišča, težave v motorični 

realizaciji govora, neustrezna skladnja, poenostavljene in okrnjene povedi, zaostanek 

v fonološkem razvoju, neustrezen ritem, tempo in hitrost govora ipd. Ker je tempo 

usvajanja jezika bistveno počasnejši, otrok potrebuje »sistematično logopedsko 

obravnavo tako v predšolskem kot v šolskem obdobju«. Pri svoji komunikaciji je 

»sposoben uporabljati dopolnilno in nadomestno komunikacijo« (ZRSŠ, 2014). 

Učinkovitost komunikacije otrok s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami je glede 

na otroke enake kronološke starosti izrazito zmanjšana. Prisotni so veliki zaostanki 

oziroma »težke motnje funkcionalne komunikacije z vrstniki in odraslimi«. Večinoma 

so moteni vsi vidiki govora, jezika in komunikacije. Otrokovo razumevanje jezika je 

večinoma omejeno na razumevanje znanih besed in fraz v znanem kontekstu, ki jih 

uporabljajo osebe, ki so otroku najbližje. »Za sprejemanje jezika in ustvarjanje 

jezikovnih konceptov potrebuje konkretne pripomočke in zelo poenostavljen način 

govora. »Otrok se govorno ne izraža ali pa je njegov govor za okolico nerazumljiv.« 

Težave se lahko pojavljajo pri »prenašanju pomena s kretnjo«. Otrok potrebuje 

pomoč logopeda, saj ga je potrebno učiti uporabo nadomestne in dopolnilne 

komunikacije na zelo sistematičen način (ZRSŠ, 2014). 
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3.1  VZROKI ZA ODSTOPANJA V GOVORU, JEZIKU IN 

KOMUNIKACIJI 
 

Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja (2006) omenjajo različne dejavnike, ki vplivajo na 

razvoj otrokovega govora in jezika. Delijo jih na: 

 

1.) NOTRANJE DEJAVNIKE, med katerimi je osnovni pogoj otrokova biološka 

zasnova. Mednje uvrščajo: 

• Sluh in vid: Dobro razvit sluh je pomemben za razvoj govora, saj otrok 

prve glasove izraža predvsem kot odziv na človeški glas. Proti koncu 

prvega leta pa začne ponavljati tudi govor odraslih. Tako se tudi nauči 

prvih besed in nadaljnjega govora. Vid je pomemben predvsem pri otrocih, 

ki nimajo dobro razvitega sluha, saj gledajo odrasle v usta, da ugotovijo, 

kaj govorijo. 

• Govorni aparat: Za govor je nujno potreben dobro razvit govorilni aparat, 

h kateremu spadajo ustna votlina, glasilke, jezik, nosna votlina, pljuča in 

trebušna prepona. Vsi našteti organi imajo pomembno vlogo pri procesu 

ustvarjanja glasov pri človeku. 

 

• Spoznavno delovanje: Otroci, ki imajo dobro razvite inteligenčne 

sposobnosti, se bodo tudi lažje in hitreje govorno razvili.  

• Spol: Rezultati proučevanj o razlikah govornega razvoja med dečki in 

deklicami so pokazali, da deklice prej spregovorijo, hitreje usvojijo slovnico, 

pravilneje izgovarjajo besede, oblikujejo daljše izjave, imajo širši besednjak 

in dosegajo višje rezultate na lestvicah govornega razvoja. Avtorja Reznick 

in Goldsmith (1989, v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006) poročata o 

tem, da se razlike med deklicami in dečki v govornem razvoju pojavijo le v 

obdobju zgodnjega otroštva, pozneje pa izginejo. 

 

• Genetski dejavniki: Predvsem vplivajo na različne komponente jezika, kot 

so otrokova slovnica, semantika, fonologija in artikulacija. 

 

2.) ZUNANJE DEJAVNIKE, ki jih v veliki meri ustvarjamo odrasli, pa naj bo to v 

družinskem okolju, v vrtcu, med vrstniki ali drugimi odraslimi. Mednje so 

uvrstili: 

• kakovost družinskega okolja: Družina je za otrokov govor zelo 

pomembna, saj je njegov prvi stik z zunanjim svetom. Otrok že hitro po 

rojstvu posnema svoje starše, se od njih uči. Zato je pomembno, da se 

starši zavedajo, da vplivajo na razvoj otrokovega govora v vseh obdobjih. 

Otroci živijo v družinah, ki različno razvijajo njihove govorne sposobnosti. 

Več kot se bodo starši z otrokom pogovarjali, postavljali vprašanja in 

razširjali ter preoblikovali, kar je otrok povedal, tem širši bo otrokov 
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besednjak. Z otrokom je potrebno veliko brati in ga seznanjati z literaturo, 

ustrezno njegovi starosti.  

 

• socialno-ekonomski dejavniki družine: Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja (2006) sem uvrščajo ugodnejši ekonomski status, visoka stopnja 

izobrazbe in velikost družine. Starši, ki imajo višjo izobrazbo in višji 

dohodek, lahko otroku nudijo različne materiale in gradiva, s katerimi mu 

omogočajo večje pridobivanje izkušenj. Prav tako se starši z višjim 

ekonomskim statusom pogosteje pogovarjajo s svojimi otroki, njihov govor 

je bolj raznolik in besednjak obširnejši. 

 

• vrtec in vrstniška skupina: Otroka spodbuja h govoru v različnih 

situacijah, z različnimi osebami, s prosto igro, z materialom, z velikim 

prostorom, primernim za gibanje, s pravili in z vključevanjem otrok v 

govorne interakcije z odraslimi. Tudi vrstniki vplivajo na razvoj govora in 

jezika, saj jih otrok rad posnema, z njimi komunicira, zato se mora potruditi, 

da je njegov govor razumljiv. V igri z vrstniki pridobi pomembne govorne 

izkušnje, saj rabi jezik v različnih situacijah in funkcijah, dogovarja se o 

pravilih, vlogah.  

 

• vloga vzgojitelja: Vzgojitelj v skupini poskrbi za dobre odnose med otroki, 

prav tako kot med otroki in odraslimi. Odzvati se mora na otrokova 

vprašanja in prošnje ter otroke tudi sam spodbujati k zastavljanju vprašanj, 

k razgovoru ali poslušanju. Vzgojitelj mora poskrbeti, da majo otroci vedno 

dostop do knjig, slikanic, revij v za to določenih kotičkih. Premišljeno mora 

izbirati pravljice, zgodbe, igre (Marjanovič Umek, Krajnc, Fekonja, 2006). 

 

3.2 GOVOR IN GOVORNE MOTNJE 
 

Govor je zelo pomemben v človekovem razvoju: gre za oblikovanje človeka kot 

posameznika (individualna funkcija govora) in za vzpostavljanje komunikacije z 

okolico (družbena funkcija govora) (Marjanovič-Umek, 1990: 11). 

 

Saussure (1997, 21, 22) pravi, da je glas oz. govor le »orodje misli in sam zase ne 

odgovarja. Glas torej ne tvori jezika. Je nekaj konkretnega in individualnega, medtem 

ko jezik razumemo kot »sistem razločevalnih znakov, ki ustrezajo raznovrstnim 

idejam«. Jezik torej »zagotavlja enotnost govorice«. 

 

Govor je realizacija jezika in ima svoje specifike. Je najbolj sestavljena funkcija 

centralnega živčnega sistema, ob tem je osnovno sredstvo človeške komunikacije in 

pogoj za zadovoljevanje socialnih potreb (Žnidaršič, 1993). 
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Preden je otrok zmožen izraziti svoje misli, preide določene razvojne faze, skozi 
katere se nauči usklajevanja gibov različnih mišičnih skupin in govornih organov. 
Rezultat tega je artikuliran govor (Sgerm, 2004: 9). 
 

Francoski avtorji Brunet, Pagè in Joly (v Marjanovič-Umek, 1990: 11) definirajo govor 

kot »mentalno sposobnost, ki človeku omogoča, da v komunikaciji uporablja 

organizirane simbolne sisteme, kot je jezik.«  

 

3.2.1 POGOJI ZA RAZVOJ GOVORA IN JEZIKA 
 

Za pravilen razvoj govora in jezika morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 

 ustrezno razvite psihične funkcije: zaznavanje, pozornost, mišljenje, 

občutenje, pomnjenje, slušni spomin ipd., 

 dobro zdravje otroka, 

 zdrav in razvit živčni sistem, ki usklajuje in nadzoruje delovanje govoril, 

 ustrezno razviti govorni organi, 

 dober sluh in poslušanje, 

 dobro razvita motorika, 

 spodbudno in ugodno okolje, ki otroka spodbuja pri njegovem razvoju (Levc, 

2014). 

 

3.3 JEZIK IN JEZIKOVNE MOTNJE 
 

Jezik je abstrakten sistem simbolov, ki ga uporablja določena skupina ljudi. Je sistem 

sredstev za govorno in pisno sporazumevanje (Saussure, 1997).  

Bloom in Lahey (1978, v Owens, 1984) sta jezik razdelila na tri glavne komponente: 

obliko, vsebino in uporabo.  

Oblika je način, kako predstavimo simbole s pomenom (govor, znakovni jezik in 

pisanje). Vsebuje fonologijo, oblikoslovje in skladnjo. Vsebina zajema semantično 

komponento jezika – koncepte in ideje, ki so enkodirane v besede (pomen besed). 

Uporaba pa zajema funkcijo jezika znotraj določenega konteksta, torej pragmatiko. 

 

Slika 1: Bloomov in Laheyev model komunikacije (Elleseff, 2013) 

  

OBLIKA
- vrstni red besed

- besedne končnice

- govor
VSEBINA
- pomen besed

- način, kako se 
pomen besed med 

seboj povezuje

- členjenje

UPORABA
- pogovor

- družbena pravila

- prilagajanje jezika  
situaciji
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Ker se v svojem magistrskem delu večkrat dotaknem različnih komponent jezika, še 

posebej pa dajem poudarek pragmatiki, jih v nadaljevanju na kratko opisujem. 

 

1. FONOLOGIJA se nanaša na glasovni sistem jezika. Glas obravnava z vidika 

lastnosti, ki jih ima fonem v določenem jezikovnem sistemu. »Preučuje 

pomenskorazločevalno vlogo pojavov zvočne strani jezika« (Toporišič, 1992, 

str. 42). Fonetika je del fonologije, ki »preučuje zvočno stran jezika od glasu in 

naglasa do besedila« (Toporišič, 1992, str. 42). Vsebuje učenje o glasovih 

govora (akustične in izgovorne značilnosti posameznih glasov). Zanima jo, ali 

ima fonem vlogo pomenskega razločevanja v morfemu znotraj nekega jezika 

(npr. pas – bas). Najmanjša pomensko razločevalna jezikovna enota je fonem 

(Unuk, 2003). 

2. OBLIKOSLOVJE oz. MORFOLOGIJA je veda, ki se ukvarja z besednimi 

vrstami. Preučuje notranjo strukturo besed in načine, kako se struktura 

spreminja glede na druge besede (Grobler, 2002). Je »nauk o vrstah 

skladenjskih sredstev in – kolikor ne gre za besedne vrste – še tvorjenje le-

teh« (Toporišič, 1992, str. 153). 

3. SKLADNJA oz. SINTAKSA je »tisti del nauka o besedilu, ki raziskuje naravo 

medsebojnih zvez besed, zvez besednih zvez, stavkov, povedi, ali ki uči, kako 

se poved in njene sestavine tvorijo« (Toporišič, 1992, str. 274). 

4. POMENOSLOVJE oz. SEMANTIKA je nauk o pomenu besed. Toporišič 

(1992, str. 191) pravi, da je pomenoslovje »veja jezikoslovja, ki raziskuje 

pomensko stran jezikovnih znamenj. Pri tem izrazni podobi teh znamenj 

pripisuje pojmovnost ob zavesti, da je ta pojmovnost v določeni zvezi z 

nanosnikom (referentom), tj. predmetom samim, ki ga besedno znamenje 

predstavlja.« 

5. RABA JEZIKA oz. PRAGMATIKA se ukvarja z rabo sporočila v procesu 

komunikacije glede na situacijo, pričakovanja, potrebe in vloge sodelujočih v 

komunikaciji. »Pragmatika je mlada jezikoslovna veda, ki proučuje jezikovna 

znamenja v razmerju do njihovih uporabnikov, družbena razmerja in vprašanja 

učinkovitosti jezikovnega sporočila. Med drugim rešuje zlasti vprašanja 

kazalstva (deiksa), enoumnosti jezikovnih znamenj, podrazumevanja 

(implikacije), predpostavljanja (supozicije), nenavadnosti (anomalije), členitve 

po aktualnosti, razgovornega (pogovarjalnega) sporočanja, sobesedila 

(konteksta), sotvarja (konteksta v širšem pomenu), vse do poučevanja in 

učenja jezika, zlasti tujega.).« (Toporišič, 1992, str. 202) 

  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Komunikacija
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Pri uporabi jezika ne poteka zmeraj vse tako, kot pričakujemo. Včasih se zgodi, da se 

pojavijo različne težave, ki motijo tako govorca kot sogovorca. Takrat govorimo o 

jezikovni motnji. 

 
Pod jezikovne motnje razvrsti ASHA: 

 težave z učenjem, ki temeljijo na jeziku,  

 selektivni mutizem,  

 jezikovne motnje predšolskih otrok.  

 

O jezikovni motnji govorimo takrat, ko ima oseba težave z razumevanjem drugih 

(zaznavna komponenta jezika) ali ko ima oseba težave z izražanjem misli, idej in 

čustev (ekspresivna komponenta jezika) (ASHA, 2007). 

Jezikovne težave se lahko pojavijo zaradi različnih vzrokov. Včasih so v ospredju 

organski vzroki (izguba sluha, senzomotorne okvare govornega aparata ali šibkosti in 

prizadetosti spoznavnih funkcij), včasih pa so vzroki dejavniki okolja (huda 

sociokulturna prikrajšanost) (Grobler, 2002). 

Zaradi kompleksnosti samega jezikovnega sistema in povezave z ostalimi 

spoznavnimi sistemi ni mogoče, da bi bil vzrok za jezikovne težave en sam. Nekateri 

otroci imajo težave na določeni komponenti oziroma nivoju jezika, spet drugi imajo 

bolj splošne težave na različnih komponentah jezika, tretji pa lahko imajo težave bolj 

v spoznavnih procesih, ki so odgovorni za funkcioniranje jezika (Grobler, 2002). 

 

Jezikovna motnja se nanaša na slabšo zmožnost razumevanja in/ali rabo besed v 

kontekstu.  

Otroci imajo lahko ekspresivno motnjo (težave v izražanju idej ali potreb), receptivno 

motnjo (težave z razumevanjem govorca) ali pa mešano obliko motnje. Otroci lahko 

vidijo ali pa slišijo določeno besedo, vendar ne razumejo njenega pomena. Velikokrat 

zunanja okolica ne razume, kaj želijo sporočiti (NICHCY, 2013). 

Težave v razumevanju navadno vodijo k težavam v izražanju, težave v izražanju 

oziroma govoru pa se lahko pojavijo v odsotnosti težav pri razumevanju (Grobler 

2002). 

Kadar so sposobnosti razumevanja in izražanja govora otroka pod nivojem 

pričakovanem za starostno obdobje otroka, govorimo o zaostanku v govorno-

jezikovnem razvoju (Golubović, 2006). 

 

 
Prvi pokazatelj jezikovnih težav je zapozneli pojav ali zastoj v govornem razvoju 

otroka. Pri starosti od 4 do 5 let lahko ločimo dve skupini jezikovnih težav, ki se med 

seboj razlikujeta glede na etiologijo in simptomatologijo: 

 jezikovni zaostanek: težave se zaradi znanih vzrokov kažejo kot zakasneli 

pojav govora, vzorci samega jezikovnega razvoja pa potekajo normalno s 

časovnim zamikom; 

 specifični govorno-jezikovni primanjkljaj: vzroki za težave niso znani, usvajanje 

jezika pa poteka na specifičen način (Grobler, 2002). 
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3.4 TEŽAVE, KI SE POJAVLJAJO PRI OTROCIH Z GOVORNO-

JEZIKOVNIMI MOTNJAMI  
 

Otroci lahko imajo izolirane težave znotraj komponent jezika ali določenih sistemov. 

Bolj verjetno je, da se bodo težave pojavile na različnih komponentah z različno 

stopnjo prizadetosti, tako na področju razumevanja kot pri izražanju govora (Grobler, 

2002). 

Značilnosti otrok z jezikovno motnjo: 

 spregovorijo kasneje kot vrstniki; 

 govorijo manj od svojih vrstnikov in uporabljajo omejeno število besed; 

 uporabljajo krajše in bolj preproste povedi kot njihovi vrstniki; 

 uporabljajo agramatične izjave; 

 uporabljajo neobičajni vrstni red besed; 

 pogosto spuščajo in/ali zamenjujejo zloge v besedah; 

 delajo številne sistematične in nesistematične napake v izgovoru, tako da je 

njihov govor težje razumljiv okolici; 

 imajo težave v razumevanju vprašanj in navodil (Grilc, 2013). 

 

3.4.1 TEŽAVE S PRIKLICEM BESED 
 

Težave s priklicem besed se nanašajo na nezmožnost možganov, da iz spomina 

dovolj hitro prikličejo besedo v določenem kontekstu.  

Pri otrocih se težave s priklicem besed pojavljajo, kadar je prisotna velika razlika med 

otrokovim izražanjem in razumevanjem jezika. Otrok tako lahko razume, kaj določena 

beseda pomeni, ko pa ga vprašate po njej, pa je ne more imenovati. Tudi otroci z 

MAS in drugimi razvojnimi težavami lahko imajo težave s priklicem besed, kar močno 

zmanjša njihov ekspresivni besednjak. Pogosteje uporabljajo mašila, da zapolnijo 

tišino, medtem ko iščejo besedo za določen pojem. Ker je govor 3–5-letnih otrok 

pogosto zapolnjen s ponavljanji, premori, se težave s priklicem besed pokažejo šele 

okoli 7. in 8. leta. V tem obdobju bi moral biti otrokov govor fluenten. Težave s 

priklicem besed se najpogosteje pojavljajo pri otrocih z ekspresivnimi jezikovnimi 

motnjami, motnjami slušnega procesiranja in pri brbotanju (McAleer Hamaguchi, 

2010). 

 

ZNAČILNOSTI ŠOLSKIH OTROK, KI IMAJO TEŽAVE S PRIKLICEM BESED 

 Prisotne so lahko učne težave, pogosto povezane z bralnimi težavami. 

 Uporabljajo zelo veliko mašil. 

 Prisotne so lahko obrazne grimase, pretirano mežikanje z očmi ali drugi znaki 

frustracije, kadar se jim zatakne. 

 Pogosta raba nejasnih besed, kot so: stvar (pusti tisto stvar tam). 
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 Raba besed, ki so podobne ciljni, vendar niso tako natančne (npr.: V soboto 

smo šle … amm … na tisti peščeni prostor (plažo)). 

 Razlaganje besede, namesto da bi jo natančno definirali (npr.: Tista stvar, ki si 

jo daš v uho. Je nakit.). 

 Težave z izgovorom zahtevnih soglasniških sklopov in pogosto napačen zapis 

teh besed, izpuščanje glasov znotraj teh besed (npr.: zobna ščetka  zobna 

tetka, zdravnica  taunita) 

 Težave z ustreznim dopolnjevanjem besedil, kjer je potrebno podatke samo 

dopisati. 

 Potrebujejo več časa, da povežejo svoje misli med seboj. 

 V razredu pogosto dvignejo roko, čeprav nimajo odgovora na vprašanje. 

 Pisanje esejev je zanje izziv (McAleer Hamaguchi, 2010). 

 

3.4.2 TEŽAVE S FONOLOGIJO IN ARTIKULACIJO 
 

Pri otrocih z govorno-jezikovno motnjo so prisotne tudi težave na področju fonetike in 

fonologije. V svoji raziskavi tega področja sicer ne raziskujem, vendar sta fonetika in 

fonologija sestavni del vsakega jezika, zato te težave na kratko opisujem.  

 

Fonologija je tako veda o pravilih sistema, ki urejajo enote govora (foneme) v 

pomenske enote. Raziskuje tudi organizacijo glasov v določenem jeziku. Enote 

govora so organizirane v tri kategorije: fonemi, ki se združujejo v zloge na osnovi 

fonotaktičnih pravil, ti pa nato v besede (Muznik, 2012). 

  

Pri otrocih z jezikovno motnjo so prisotni fonološki in artikulacijski problemi. 

Artikulacijski problemi so vezani na težave z izgovorjavo posameznih glasov govora 

tako, da jih sistematično izpuščajo ali zamenjujejo z artikulacijsko in fonetsko lažjim 

glasom (npr. RLJ). Te težave imenujemo dislalije in nimajo vpliva na skladnjo. 

Poznamo pa tudi artikulacijske težave, ki nastanejo kot posledica težav s slušnim 

zaznavanjem ali fonološkim procesiranjem.  

Najpogostejše fonološke težave, ki se pri otrocih pojavljajo so naslednje. 

 Nedoslednost izgovora posameznih glasov, predvsem tistih z nizko slušno 

diskriminacijsko vrednostjo (tistih, ki so si slušno zelo podobni – predvsem 

sičnikov in šumnikov, D-T, P-B, Š-Ž, S-Z). 

 Nedoslednost izgovora posameznih besed (ne vedo natančno, kateri glas je 

potrebno izgovoriti ali v kakšnem sosledju). 

 Težave pri izgovoru daljših in glasovno zahtevnih besed in glasovnih zvez 

(predvsem tistih besed, ki zajemajo glasove z nizko diskriminacijsko 

vrednostjo). 

 Zabrisana izreka glasov v besedi ali besed v stavku. 

Vse te težave vodijo tudi v napačen zapis črk za glasove, saj to zahteva še bolj 

natančen priklic (Grobler, 2002). 
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3.4.3 TEŽAVE Z OBLIKOSLOVJEM IN SKLADNJO 
 

Morfologija ali oblikoslovje je veda, ki se ukvarja z besednimi vrstami. Preučuje 

njihovo notranjo strukturo in načine, na katere se ta spreminja glede na druge 

besede. Nekateri vidiki morfologije (sklanjatev in spreganje) so pod kontrolo sintakse 

ali skladnje, oblikoslovje (besedne vrste) in besedotvorje pa sodita v morfologijo 

(Grobler, 2002). 

Besede so osnovne enote jezika, ki nosijo pomen. Skupaj jih sestavljamo, da dobimo 

stavke in povedi. Nabor besed, ki ga otrok usvoji, tvori besednjak. Tudi sam razvoj 

besednjaka pa ima svoje zakonitosti in potek. Najprej se pojavijo medmeti, sledijo jim 

samostalniki in glagoli (t.i. telegrafski govor; npr.: »Mama piti.«), potem funkcijske 

besede (vezniki, predlogi in členki), nato pa še zaimki, prislovi in pridevniki 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2013). 

Poglavji o oblikoslovju in skladnji sem združila, saj se tesno povezujeta med seboj. 

Spodaj opišem najprej vsako področje zase, nato pa ju združim in opišem skupne 

značilnosti otrok, ki imajo težave na teh dveh področjih ter opišem, kako se te težave 

kažejo pri šolskih otrocih. 

MORFOLOŠKI DEFICITI: 

Morfem je najmanjša jezikovna enota, ki nosi pomen. Otrok z morfološkimi deficiti bo 

imel največ težav pri uporabi ustreznih končnic – z izražanjem. Pogosta vnetja ušesa 

in posledično slabši sluh je zelo pogost vzrok za morfološke napake, saj so končnice 

nenaglašene in jih vneto uho težko prepozna. Otrok bo namreč povedal besedo tako, 

kot jo bo slišal. Če dela besede ne bo slišal, potem ga tudi ne bo povedal. Vzrok za 

morfološke težave so lahko tudi artikulacijske težave, saj se lahko končnice zdijo 

pretežke za izgovor in jih bodo zato izpuščali. Otroci s splošnim zaostankom v 

razvoju imajo lahko prav tako težave pri učenju morfoloških pravil in ustreznem 

govoru (McAleer Hamaguchi, 2010). 

 

Na morfološkem nivoju se največ težav kaže v izbiranju ustreznih oblik, ki imajo 

skladenjsko funkcijo (pregibanje besed). Otroci med besedami iz iste besedne 

družine, ki se med seboj razlikujejo po pred-, pri- in medponah, težko vzpostavijo 

pomensko povezavo. Težave jim delajo predpone in obrazila, kar se odraža tudi na 

skladenjskem nivoju rabe jezika. Primanjkljaji se kažejo tudi v pogostejši rabi 

polnopomenskih besed, kot so samostalniki, glagoli, pridevniki in zaimki. Ker so 

nepolnopomenske besede (vezniki, števniki, prislovi in predlogi) v besedišču manj 

prisotne, jih otroci včasih ne uporabljajo, pogosto pa jih uporabljajo neprimerno 

(Grobler, 2002). 

 

TEŽAVE S SKLADNJO 

Skladnja ureja vrstni red besed v stavku. Gre za urejanje formalnostrukturnih in 

pomenskih pravil, ki nam omogočajo povezovati manjše enote v večje – besede v 
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besedne zveze, te v stavke, stavke v povedi, te v besedila. Chomsky meni, da lahko 

z omejenim številom končnih simbolov in omejenim številom tvorbno-pretvorbnih 

pravil tvorimo neskončno število stavkov (Grobler, 2002). 

Pri treh letih se pojavljajo napake, ki kažejo, da otroci ne več samo posnemajo, 

ampak tvorijo oblike in jih povezujejo v stavke na podlagi pravil, ki so jih izpeljali iz 

inputov. Pri tej starosti so npr. običajne in pričakovane besede v besedilih otrok 

človeki ipd. Od 5. leta starosti naprej bi morali otroci večino časa uporabljati slovnično 

ustrezne stavke. Nekateri otroci zamenjujejo vrstni red besed. Prav tako lahko otrok s 

težavami na področju skladnje tvori vprašanje na enak način kot trditev, le da s 

prozodijo nakaže, ali je želel na stavek odgovor ali ne (npr.: Mama, pes.  Ta stavek 

lahko ima dva pomena, katerega izvemo preko prozodije: 1. Mama, glej psa.; 2. 

Mama, lahko pobožam psa?). Včasih otroci uporabljajo le polnopomenske besede, 

medtem ko nepolnopomenske besede izpuščajo (npr.: Daj knjigo na mizo.  Knjiga 

miza.) (McAleer Hamaguchi, 2010). 

 

ZNAČILNOSTI OTROK, KI IMAJO TEŽAVE Z OBLIKOSLOVJEM IN SKLADNJO 

 V govoru otrok prevladujejo kratki stavki, eno- ali večstavčne povedi, znotraj 

povedi manjkajo nepolnopomenske besedne vrste (Mami, sedi na stol.  

Mami, sedi, stol.). 

 Pogosto imajo težave s pomožnimi glagoli izpuščajo besede ali skrčijo stavek 

za »je« (npr. pri triletniku, ki bi moral imeti prisoten že vsaj trobesedni stavek 

ni značilno, da bi govoril: Zunaj je mrzlo  Zunaj mrzlo.). 

 Prisotne so težave z zaporedjem besed v stavku in zaporedjem stavkov v 

povedi (Danes je na urniku matematika.  Danes matematika je na urniku.). 

 V vprašanju ohranijo zgolj besedo iz jedra (Ali imaš bonbon?  Bonbon?). 

 Uporabljajo zaimke v neustrezni obliki (Ne vidim je.  Ne vidim jo.). 

 Pri zapisu uporabljajo napačne končnice (Videl  videu; domov  domou; 

golob  golop). 

 Podredne in priredne povedi so manj pogoste, torej prevladujejo enostavčne 

povedi (Golob leti. Je siv. Ima krila. Ima kljun. Dela gru, gru.). 

 Pri pisnem izražanju so težave bolj izrazite kot pri ustnem. (McAleer 

Hamaguchi, 2010 in Grobler, 2002). 

 

KAZANJE TEŽAV V ŠOLI 

Otroci, ki imajo težave z oblikoslovjem in skladnjo, jih lahko imajo tudi pri pisanju 

povedi in zgodb. Kažejo se pri pretvarjanju iz premega v odvisni govor in obratno. Če 

ima otrok težave pri ponotranjanju pravil jezika, bo lahko imel težave pri usvajanju 

pravil tujega jezika in s tem posledično tudi težave z branjem in pisanjem tujega 

jezika. (McAleer Hamaguchi, 2010) 
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3.4.4 TEŽAVE S SEMANTIKO – počasno učenje novih besed in 

šibek besedni zaklad 

 

Med drugim se pri otrocih z jezikovno motnjo pojavljajo tudi težave s semantiko in 

pragmatiko. V nadaljevanju te težave predstavljam, pri opisu težav s semantiko vpliv 

teh težav razdelim tudi na težave pri razumevanju in v izražanju. 

 

Semantika se nanaša na preučevanje pomena besed v jeziku. Pri razlagi pomenov si 

pomaga z »opozarjanjem na sopomenke, protipomenke in podpomenke, s 

sklicevanjem na drugo enoto besedne družine in tudi s prevajanjem v druge jezike ali 

zvrsti« (Toporišič, 1992, str. 191, 192).  

Najverjetneje najpogostejša lastnost otrok z jezikovnimi težavami je nezmožnost 

pravilnega razumevanja pomena besede ali rabe določene besede. Razumevanje in 

raba besed sta pomemben sestavni del jezikovnega razvoja (McAleer Hamaguchi, 

2010). 

 

ZNAČILNOSTI OTROK, KI IMAJO TEŽAVE S SEMANTIKO 

 Počasnejši so pri usvajanju novih besed glede na svoje vrstnike. 

 Težje prikličejo besede, zato je v pripovedovanju prisotno oklevanje, 

dolgovezenje, uporabljanje mašil (predvsem pogosto mašilo je »kako se 

reče«). 

 Motena je sposobnost pripovedovanja oziroma naracije. 

 Imajo omejen besednjak. 

 Prisotne so bolj konkretne kot abstraktne besede. 

 Primanjkuje jim besednih asociacij. 

 Težave imajo pri iskanju homonimov (besed z istim pomenom) in antonimov 

(besed z nasprotnim pomenom). 

 Odsotnost oz. majhna uporaba metafor (Grobler, 2002).  

 

KAKO SE KAŽEJO TEŽAVE NA RAVNI RAZUMEVANJA V VEDENJU 

ŠOLAJOČEGA SE OTROKA  

 Socialno vedenje: Lahko se izogibajo pogovorom, prijatelje iščejo na druge 

načine (šport). 

 Pisanje testov: V šoli so vsakodnevno v uporabi nove besede. Tudi testi so 

običajno zastavljeni na način, da preverjajo, koliko pojmov otroci razumejo. 

Povezovanje stolpcev, pravilno/nepravilno, vstavljanje manjkajočih pojmov  

na takšnih testih se ti otroci zelo slabo odrežejo. To pa nadalje pomeni, da 

izgubijo interes za učenje. 

 Bralno razumevanje: Težave z receptivnim besediščem imajo vpliv tudi na 

razumevanje prebranega. Težave se stopnjujejo, v začetnih razredih morda to 

ni opazno, kasneje pa je (večja zahtevnost predmetov, večje število 

predmetov). 
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 Pozornost pri navodilih: Pri ustnem posredovanju navodil je otrok zmeden, 

saj mora sestaviti pomene vseh povedanih besed, kar pa je dolgoročno 

gledano nemogoče. 

 Sledenje navodilom: Učitelj lahko uporabi besede, ki zmedejo otroka, zato 

lahko ta naredi nalogo popolnoma narobe. 

 Gledano dolgoročno: Posledice, ki jih imajo osebe zaradi svoje težave, jih 

lahko spremljajo skozi vse življenje. Šolanje po osnovnošolskem 

izobraževanju: otroci, katerih zaostanek je dve leti ali več, bodo imeli velike 

težave v šoli. Razumevanje povedanega je pomembno tudi v odraslosti: 

novice na televiziji, socialne interakcije, službene obveznosti (pogosteje se 

odločajo za tehnične/praktično naravnane poklice, kjer ni v ospredju 

komunikacije z drugimi (računalniško programiranje, tesarstvo …) (McAleer 

Hamaguchi, 2010). 

VPLIVANJE SKROMNEGA PRODUKTIVNEGA JEZIKA NA ŠOLAJOČEGA SE 

OTROKA 

Starejši otroci z ekspresivnimi jezikovnimi motnjami pogosto kažejo naslednje 

značilnosti: 

 Enostaven/skromen besednjak: Otrok uporablja splošne in nejasne pojme 

namesto specifičnih besed. Na primer: opisal  naj bi dečka, ki se sanka v 

snežnem metežu. Petošolec z jezikovnimi težavami lahko opiše sliko takole: 

»Fantek se vozi po hribu navzdol. Ima zimska oblačila. Zunaj je slabo vreme.« 

Takšna razlaga nikakor ni primerna za 5. razred. V večini primerov pa bi otrok 

na zastavljeno vprašanje odgovoril pravilno (»Se deček na tej sliki vozi s 

sanmi?« »Da.«). Razlika je v tem, da tak otrok sopomenk, protipomenk in 

nadpomenk nima v naboru vsakdanjega besedišča (pri starosti, za katero je 

pričakovano, da bo imel določen nabor besed). 

 Pomanjkanje zahtevnejših jezikovnih operacij: Nekateri otroci so dobri v 

poimenovanju slik v izolirani situaciji, pri pogovoru in drugih jezikovnih izzivih 

pa ne uporabljajo besed v pravilnem kontekstu. 

o Sinonimi. 

o Antonimi. 

o Besede z več pomeni (homonimi). 

o Klasifikacija besed v kategorije. 

o Uporaba besed v stavkih. 

 Ponavljanje stavkov: Pri pisnih izdelkih (zapisani stavki, pisanje zgodbe …) 

je struktura povedi na videz pusta, povedi se ponavljajo in so kratke. To je 

zaradi omejenega nabora besed, med katerimi lahko otrok izbira.  

 Težave pri opredeljevanju besed: Otroci z ekspresivno jezikovno motnjo 

pogosto razumejo prebrano. Težave nastopijo, ko morajo definirati nove 

besede in/ali jih uporabiti v izolirani situaciji. Te težave so vidne in otroka 

ovirajo tako pri družboslovju kot tudi pri naravoslovju (McAleer Hamaguchi, 

2010). 
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3.4.5 TEŽAVE S PRAGMATIKO 
 

Otroci se lahko soočajo tudi s težavami na področju ustrezne rabe jezika tako pri 

razumevanju kot pri tvorjenju. Ko so težave znatno vidnejše, govorimo o motnjah 

avtističnega spektra (MAS), ker zaostanek v jeziku spremlja še slabša socialna 

interakcija in drugačna igra, kar pa je primarni simptom za identifikacijo MAS 

(McAleer Hamaguchi, 2010). 

 

KAZANJE TEŽAV S PRAGMATIKO V ŠOLSKEM OBDOBJU 

 Pravila vedenja v komunikaciji. Npr.: Nekomu želim povedati skrivnost. 

Kako blizu sogovorca stojim? Seveda se sklonim in šepetam, morda si celo 

pokrijem usta. Toda kdaj in kje? Otroci s težavami na področju pragmatike 

potrebujejo zelo jasno pojasnitev pravil, ker se jih ne naučijo samo z 

opazovanjem. Potrebujejo nekoga, ki jih lahko vodi skozi toliko situacij, kot je 

le mogoče. 

 Uporaba atipičnih obraznih izrazov in govorice telesa. Če otrok pozdravi, 

toda gleda stran in se ne nasmehne, si lahko njegovi vrstniki različno 

interpretirajo njegov pozdrav. Njegovim vrstnikom se lahko zdi čuden, če se 

nasmehne ali zasmeji brez očitnega razloga. Prav tako, če stoji s prekrižanimi 

rokami, gleda navzdol in hodi v krogih, drugim otrokom ne daje znaka, da bi se 

rad pridružil igri. Nekateri otroci se zelo slabo zavedajo, kako jih zaznavajo 

drugi, ne zavedajo se sporočil, ki jih pošiljajo s svojo neverbalno komunikacijo. 

 Pogajanja v igri. Otroci se skupaj odločijo, katera pravila bodo veljala, kdo se 

bo igral, kje se bodo igrali in tako naprej. Otroci, ki se ne morejo prilagajati 

pravilom, zelo težko sprejemajo spremembe. To lahko vodi v paniko, jok ali 

vznemirjenost.  

 Ritem, zven in način otrokovega govora. Otrok se lahko sooča z različnimi 

težavami v načinu govora. V vrtcu to še ni takšen problem, v osnovni šoli pa 

govor otrok, ki je prekinjen zaradi nerodnih ubeseditev, ali pa je preveč 

monoton, lahko pri vrstnikih izzove nelagodje. V smislu artikulacije in naglasa 

so otroci precej brezbrižni do tega, razen če čutijo, da je otrokov govorni 

vzorec povezan z nasprotnim spolom, ali če se sliši nenavadno.  

 Preveč informacij in neprimerna vprašanja. Včasih delitev preveč informacij 

lahko resnično odvrne sošolce. Prav tako jih lahko odvrne spraševanje o 

osebnih stvareh ali spraševanje o njihovih pomanjkljivostih. 

 Raba subtilnih signalov: humor, sarkazem, fraze in sleng. Ko otroci pridejo 

v tretji in četrti razred, postane komunikacija veliko bolj družbeno usmerjena in 

je veliko manj dobesedna. Nekateri otroci, ki se zelo dobro znajdejo v 

preprostih učnih situacijah, se pogosto znajdejo pred izzivi med odmori, 

kosilom in pred/po šoli, ker je struktura komunikacije bolj ohlapna, interakcija z 

vrstniki pa je manj predvidljiva. Otroci  s socialno-pragmatičnimi težavami 

pogosto mislijo zelo dobesedno. Sposobnost preklapljanja (spreminjati način 
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govorjenja glede na poslušalce, kraj in čas) je pomembna in to je za nekatere 

otroke zelo zapleten koncept (McAleer Hamaguchi, 2010). 

 

 

3.4.6 TEŽAVE S POJASNJEVANJEM IN PRIPOVEDOVANJEM 

ZNAČILNOSTI OTROK, KI IMAJO TEŽAVE S POJASNEVANJEM IN 

PRIPOVEDOVANJEM 
 

Otroke z ekspresivno motnjo tega tipa lahko razvrstimo v tri skupine:  

1. To so otroci s težavami členjenja – dajanje besed v pravilni vrstni red.  

2. Otroci s težavami razumevanja besed, ki se nanašajo na to, da vemo, o kom 

ali o čem govorimo, torej imajo težave z razumevanjem zaimkov in zaradi tega 

jih tudi ne uporabljajo.  

3. Prav tako pa so to otroci z divergentnimi jezikovnimi težavami, kar pomeni, 

da imajo težave govoriti o neki točno določeni temi (npr. ko morajo opisati 

sliko). Lahko imajo težavo s tem, da ne razberejo, kaj je na sliki pomembno 

(McAleer Hamaguchi, 2010). 

 

Takšni otroci 

 Imajo težave učenja na drugih področjih, kot so branje in perceptivne težave 

ali ADHD. 

 Vzame jim veliko časa, da začnejo z odgovorom na odprto vprašanje, kot je 

npr. Povej mi o svojih načrtih za jutri. 

 Ko pripovedujejo zgodbo, preskakujejo s teme na temo – dogodki v zgodbi 

nimajo logičnega zaporedja ali pa izpustijo pomembne informacije. 

 Začnejo in ustavijo se sredi stavka, spreminjajo besede v nadaljevanju 

stavkov. Npr. On … mislim ona … je šla po nakupih ... torej šla je nakupovat, 

toda ne vem in … 

 Še posebej imajo težave pri govorjenju o dogodkih in izkušnjah, ki so izven 

njihovega vidnega polja. Npr. Ti otroci so sposobni opisati, kaj ima nekdo 

oblečeno, ker to lahko vidijo, vendar pa ne znajo razložiti, kaj so delali en dan 

prej ali kaj so delali med  počitnicami, ki so bile le pred nekaj dnevi. 

 Zamenjujejo levo/desno, prvi/zadnji. 

 Mislijo, da poslušalec sledi pogovoru, v resnici pa je poslušalec zelo zmeden.  

 Imajo težave s fokusiranjem na eno nalogo in z ohranjanjem pozornosti. 

 Raje govorijo »ne vem«, ali »pozabil sem«, kot da bi si prizadevali nekaj 

razložiti. 

 Imajo težave pri odgovarjanju na esejska vprašanja. 

 Imajo težave pri pisanju zgodb, predvsem s postavljanjem dogodkov v pravilni 

vrstni red. Kljub temu so lahko njihove ideje zelo kreativne. 

 Imajo težave z naštevanjem mesecev ali dni v pravilnem vrstnem redu. 
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 Imajo težave z začenjanjem pogovora ali razmišljanjem o stvareh, ki bi jih radi 

povedali. 

 Imajo veliko znanja, vendar ga verbalno in/ali s pisanjem zelo težko pokažejo. 

 Zgrešijo pomen slike, saj se osredotočijo na nepomembne detajle. 

 Imajo težave s priklicem besed. 

 Po naravi so ustvarjalni, močni v vizualni umetnosti, glasbi, dramatiki in plesu 

(McAleer Hamaguchi, 2010). 

 

3.5 SPECIFIČNA GOVORNO-JEZIKOVNA MOTNJA 
 

Specifična govorno-jezikovna motnja se lahko pojavi zaradi različnih vzrokov, zanjo 

pa je značilen primanjkljaj na področju jezikovnega izražanja, jezikovnega 

razumevanja, ali obojega hkrati (Grobler, 2002). 

»Specifična jezikovna motnja je razvojna motnja brez prisotnega znanega vzroka, za 

katero so značilni različni profili jezikovnih težav in stopenj težavnosti« (Grobler, 

2006a). 

Pri nas se za termin specifična-jezikovna motnja uporablja različne sopomenke, kot 

so govorno-jezikovna motnja (ZUOPP), razvojna disfazija in specifični zaostanek v 

jezikovnem razvoju (medicinski izraz) in specifični jezikovni primanjkljaj (Žerdin, 

2003). Na hrvaškem logopedi uporabljajo termin »posebne jezične teškoće« 

(Grobler, 2006b). V svetu je bila motnja prepoznavna pod imenom »specific language 

impairment«, v DSM-V (izdan leta 2013) pa te specifičnosti ni več. Termin je danes 

torej prepoznan pod imenom »jezikovne motnje« (ang. language disorder). 

Grobler (2006b) govori o rezultatih raziskav o pojavnosti specifične jezikovne motnje. 

Pravi, da rezultati kažejo, da ima od 6 do 8 % otrok specifično jezikovno motnjo. Pri 

tem je poudarila, da se oblika, ki prizadene jezikovno izražanje, pojavlja pogosteje od 

tiste, ki prizadene razumevanje. Prav tako je dvakrat pogostejša pri dečkih kot pri 

deklicah (APA, 1994, v Grobler, 2006b). 

Sopojavljanje specifične jezikovne motnje in jezikovno pogojenih učnih težav je dokaj 

visoko. Okoli 60 % otrok s specifično jezikovno motnjo ima namreč tudi učne težave 

(Schoenbrodt, Kumin, Sloan, 1997 po Paul, R, 2001, v Grobler, 2006a). 
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Merila, ki se najpogosteje uporabljajo za definicijo specifičnih govorno-jezikovnih 

motenj pri otrocih, so naslednja: 

 nebesedne intelektualne sposobnosti so normalne; med besednim in 

nebesednim IQ je za 2 standardna odklona razlike; 

 odsotnost slušnih deficitov; 

 odsotnost nevroloških disfunkcij, kot so možganske poškodbe, cerebralna 

paraliza ali razne kronične bolezni; 

 odsotnost primanjkljajev, ki izvirajo iz interakcije z okoljem; 

 dosežki na jezikovnih testih so za 1,25 ali več standardnih odklonov nižji od 

povprečne populacije (Grobler, 2002). 

Rezultati raziskav mnogih avtorjev (Leonard, 1998, Bishop 1999, Rice in Wexler, 

1996, Van der Lely, 1996, Clahsen, 1991, v Grobler, 2006a) kažejo, da so 

pravzaprav specifični primanjkljaji na področju oblikoslovja in skladnje tisti, ki najbolj 

označujejo jezikovno motnjo. Nadalje ugotavljajo, da se motnja pojavi: 

 zaradi primanjkljajev na področju funkcionalnih slovničnih kategorij, predvsem 

tistih, ki se nanašajo na sklanjanje in spreganje,  

 zaradi delno usvojenih slovničnih pravil, 

 zaradi odsotnosti ali primanjkljajev na področju ujemanja med posameznimi 

stavčnimi deli v povedi, 

 zaradi primanjkljajev v predstavljanju odnosov v odvisnosti. 

Mnogi avtorji so mnenja, da so specifični jezikovni primanjkljaji posledica težav 

procesiranja slušnih informacij (poslušanja) in predelovanja informacij. Ti otroci so 

namreč šibki pri procesiranju predvsem hitrih in kratkih slušnih dražljajev, razumejo 

oziroma sprocesirajo pa lažje, če se jim govori počasneje. In prav ta počasnost 

procesiranja besednih sporočil je glavna značilnost specifičnih jezikovnih motenj. 

Primanjkljaji s hitrim dekodiranjem so povezani tudi s primanjkljaji dolgoročnega 

spomina, saj se večina govornih vpisov uniči, še preden se uskladišči. To se kaže še 

predvsem na področju besednjaka. Otroci namreč zadržijo v svojem fonološkem 

skladišču za delovni spomin manj besednega materiala (Grobler, 2002). 

Za analizo težav je zato dobro uporabiti model procesiranja jezika, saj zajema 

komponente, ki so pri otrocih s specifičnimi težavami bolj ali manj oslabljene. Na 

posameznih komponentah nato identificiramo tip težave in intenziteto pojavnosti, ki je 

pri otroku v ospredju. To je zelo pomembno predvsem za načrtovanje logopedske 

terapije, saj je le-ta učinkovita samo v primeru, da je usmerjena na tiste primanjkljaje, 

ki so pri otroku v ospredju (Grobler, 2002). 
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Tabela 1: Model procesiranja jezika (Dockrell, J., McShane, J., 1993, Blackwell Inc., 1993, v 
Grobler, 2002) 

Grobler (2006b) kot ustrezen model za ocenjevanje in odkrivanje otrok s specifično 

jezikovno motnjo opisuje tudi Bloomov in Laheyev model komunikacije, ki delita jezik 

na tri komponente. Pri opazovanju vsebine jezika (semantike) moramo ugotoviti, ali 

otrok uspešno razume in sporoča pomen, ali je zaporedje misli logično in 

predstavljeno z uporabo primernega besednjaka, ali otrok razume odnos med 

predmeti in dogodki, kako razume in izraža znanje o svetu, ki ga obdaja. Težave, ki 

se na področju vsebine jezika pojavljajo, se kažejo kot težave v razumevanju jezika, 

ki so praviloma skrite in redkokdaj zelo izrazite. Pri opazovanju oblike jezika 

(skladnja – glasovi govora, besede, besedne zveze, povedi) smo pozorni na težave, 

kot so  pomanjkljiva ali napačna raba slovničnih pravil jezika – napačna raba 

sklonskih končnic, označevanje dvojine in množine, napačna raba spola, težave pri 

ujemanju povedka z osebkom ter uporaba manj kompleksnih slovničnih kategorij. Pri 

uporabi jezika pa ocenjujemo rabo jezika v kontekstu. Ker jezik pri šolskem učenju 

uporabljamo za nabiranje in izkazovanje znanja, lahko ocenimo tudi »šolski« jezik. 

 

Ustrezen pripomoček za ocenjevanje zmožnosti tvorjenja je tudi PALPA. PALPA 

(ang.: Psycholinguistic Assessment of Language Processing in Aphasia) je 

psiholingvistični pripomoček za ocenjevanje procesiranja jezika. Namenjen je 

osebam z afazijami, vendar ga lahko uporabljamo tudi pri splošni oceni 

posameznikovega procesiranja jezika. Uporabljamo ga lahko logopedi in kognitivni 

ter klinični nevropsihologi. Sestavljen je iz 60 nalog, preko katerih ugotovimo, kakšne 

težave ima oseba pri procesiranju jezika (Matarazzo, 2014). 
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Tabela 2: Model procesiranja jezika PALPA (Matarazzo, 2014). 

Primer za prepoznavanje zapisa besede »mačka«. 

 

Tabela 3: Model procesiranja jezika PALPA (Models of Language and PALPA  
slides, 2011). 

Značilnosti otrok s specifično govorno-jezikovno motnjo: 

 v predšolskem obdobju se začnejo pozneje govorno oglašati; 

 ne kažejo interesa za poslušanje zgodb, pravljic; 

 ne pokažejo pobude za pogovor; 

 njihovo izražanje je skromno; 

A      Č      M      K      A 

»Ja, to so črke.« 

 
MAČKA: »Ja, to je 

beseda.« 

Ta beseda ima 

pomen. 

Beseda je črkovana: 

M, A, Č, K, A. 

GOVOR 

MAČKA 
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 z izgovorjavo daljših besed imajo precej težav, raje tudi uporabljajo kratke 

povedi; 

 ob vstopu v šolo imajo težave s sklanjanjem in pregibanjem besed (uporaba 

ustreznega spola, sklona, oblike za čas), zelo malo uporabljajo predloge in 

veznike; 

 težave imajo pri oblikovanju prirednih in podrednih povedi; 

 težave imajo pri začetnem opismenjevanju, narekih in samostojnem pisnem 

izražanju (Grobler, 2002). 

 

Težave z razumevanjem govora sicer sprva niso tako izrazite, saj je pragmatična 

vloga jezika v socialni funkciji. Kasneje, ko pa jezik postane orodje za pridobivanje 

znanja v   procesu učenja, pa se te težave pojavijo (Grobler, 2002). 

 

Gramatika oziroma slovnica, ki združuje oblikoslovje in skladnjo, je tisto področje, na 

katerem so jezikovni primanjkljaji najizrazitejši. Ravno zaradi tega se tipične 

slovnične napake pogosto omenjajo kot prepoznavni znak specifične jezikovne 

motnje. Produkcija in razumevanje slovnice (slovničnih pravil) je pri nekaterih otrocih 

jedro deficita. Značilnosti otrok s težavami na področju slovnice se kažejo v 

neujemanju stavčnih delov v povedi, težave z izražanjem prirednih in podrednih 

odnosov v besedni zvezi ali/in povedi, primanjkljaj pa se kaže tudi pri oblikovanju 

določenih nedvoumnih slovničnih relacij med besedami ter besednimi zvezami in se 

najhitreje prepoznava in kaže v pripovedih, še bolj pa pri pisnem jeziku (Grobler, 

2006a). 

Primanjkljaji na področju oblikoslovja in skladnje se pokažejo v situacijah strukturno 

in vsebinsko zahtevnejšega sporazumevanja, kar pa že na samem začetku šolanja 

prizadene učence v začetnem opismenjevanju in razumevanju matematičnih 

problemov. Manj uspešni so pri jezikovnem procesiranju kompleksnih povedi, saj 

določenih struktur zaradi primanjkljajev niso zmožni razumeti. Prav tako pri izražanju 

kompleksne strukture zamenjujejo z bolj enostavnimi ali jim spremenijo pomen. 

Zaradi tega so ovirani predvsem na področju učnega procesa, kjer se zahteva 

uporaba strukturno in vsebinsko zahtevnejšega jezika, kot je metajezik in različne 

zvrsti pripovedovanja (Grobler, 2006a). 

 

Mnogi avtorji (Rapin in Alen, 1987, Van der Lely in Stollewerk, 1996, Bishop, 1999, v 

Grobler, 2006b) opisujejo podskupine otrok s specifično govorno-jezikovno motnjo na 

podlagi tega, kateri vidik jezika je najbolj prizadet: 

 Fonološko-sintaktični primanjkljaj: kaže se kot težave z izražanjem in 

pomenom povedi, izgovorjavo in skladnjo povedi. Težave z razumevanjem so 

pogostejše pri daljših in bolj kompleksnih sporočilih. Otroci za komunikacijo 

uporabljajo le malo govora, včasih skoraj nič, njihov govor pa je slabo ali 

slabše razumljiv. 
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 Leksično-semantični primanjkljaj: kaže se kot težave z razumevanjem 

besed in besednih sporočil izven konteksta komunikacije. Otroci potrebujejo 

več časa, da dekodirajo pomen. Njihova artikulacija je pogosto dobra. 

 Razvojna verbalna dispraksija: težave se pojavljajo zaradi težav z motoriko 

govoril, pri čemer je najbolj prizadeta artikulacija govora. Pogosto se pojavljajo 

tudi težave z zaporedjem glasov v besedi in besed v povedi. 

 Semantično-pragmatična motnja: težave so predvsem s procesiranjem 

besednih sporočil, zato posledično napačno dojemajo situacije, v katerih jezik 

uporabljajo, in imajo težave z razumevanjem pomena besed. Sama raba 

jezika je toga in mehanična, nimajo pa težav z artikulacijo. Njihovo učenje je 

lažje s pomočjo posnemanja in ponavljanja. 

 Receptivna agnozija: prizadeto je razumevanje govora, predvsem 

kompleksnejših sporočil. Otroci težko in dolgo usvajajo pomen besed, vezan 

na šolski besednjak, prav tako imajo težave z iskanjem pomenske povezave 

med izpeljankami. Včasih delujejo, kot da bi bili naglušni ali odsotni. 

 

3.5.1 PRIPOVEDOVANJE OTROK S SPECIFIČNO GOVORNO-

JEZIKOVNO MOTNJO 

 

Pripovedovanje ali naracijo uvrščamo na področje pragmatike jezika, torej  področje 

rabe jezika v komunikaciji. Bowen (2001, v Arapović in Grobler, 2006: 33) pravi, da je 

»pragmatika področje, ki preučuje rabo jezika v socialnih interakcijah.« Tako 

pragmatika opisuje pravila konverzacije in pripovednega oziroma narativnega 

diskurza. Prav zaradi pomanjkljivega jezikovnega znanja, ki je značilen za otroke s 

specifično govorno-jezikovno motnjo, se kot najbolj izrazite kažejo težave s 

pripovedovanjem zgodb. 

Sposobnost pripovedovanja se razvija vzporedno z usvajanjem jezika. Otroci so pri 

šestih letih že zmožni pripovedovati na povsem strukturiran način (Liles, 1993). Tudi 

v šolskem obdobju se sposobnost pripovedovanja razvija naprej, saj se med 

šolanjem začnejo razvijati tudi literarne sposobnosti otrok, kot na primer ustno in 

pisno izražanje, spoznavanje literature, različnih knjižnih zvrsti, bibliografska 

opismenjenost ipd.  

Grobler (2005, v Arapović in Grobler, 2006) je v svoji raziskavi ugotovila, da 

osnovnošolski otroci s specifično jezikovno motnjo v pripovedovanju dosegajo slabše 

rezultate od otrok brez jezikovnih težav. Ugotovila je, da je število povedi, ki so jih 

otroci s specifično jezikovno motnjo uporabili v pripovedi, manjša. V pripovedovanju 

uporabljajo tudi manj prirednih povedi, za pripovedovanje pa potrebujejo veliko več 

spodbud. Kljub temu so v pripovedi uporabili konektorje, s katerimi so povezovali 

povedi in stavke med seboj, ter tako ustvarjali kohezivnost pripovedi. Konektorje so 

uporabljali tudi na mestih, ko to ni bilo potrebno, z namenom, da bi premagali oviro v 

zastoju pripovedovanja ali z namenom spodbude za nadaljnje pripovedovanje. 

Uporabljali so jih na napačen način, tako da so jih dodajali ali ponavljali in si tako 
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pomagali pri premagovanju premorov v tekočnosti pripovedovanja (Arapović, 1996, v 

Arapović in Grobler, 2006).  

Tudi Liles (1993), Botting (2002), Kadervarek in Sulzby (2000) v svojih študijah 

navajajo doseganje pomembno slabših rezultatov na področju pripovednih 

sposobnosti otrok s specifično jezikovno motnjo, ki se v glavnem nanašajo na 

mikrolingvistične analize ne glede na pripovedni žanr. Razlike so večje pri 

predšolskih otrocih, manjše pa pri starejših. Ugotovili so, da dejavnik razvoja razlikuje 

otroke predvsem v koherentnosti zgodbe, manj pa v kohezivnosti. 

Schneider, Hayward, Dube (2006) so raziskovalci Univerze Alberta Edminton v 

Kanadi. S pomočjo ENNI (Edmonton Narrative Norms Instrument) so ocenjevali, ali je 

slovnična struktura zgodbe zadostno merilo za ugotavljanje razvoja pripovedovanja 

pri otrocih, starih od 4 do 9 let. V raziskavo je bilo vključenih 377 otrok (300 otrok s 

tipičnim govorno-jezikovnim razvojem, 77 otrok s specifičnimi govorno-jezikovnimi 

motnjami). Ugotovili so, da otroci s SGJM dosegajo slabše rezultate na področju 

slovnične strukture kot otroci brez SGJM, z izjemo 9 let starih otrok.  

Botting (2002) je v svoji študiji narativnih sposobnosti primerjala 7,7 in 8,8 let stare 

otroke s specifično jezikovno motnjo, otroke s težavami na področju pragmatike in 

otroke brez težav. Pripovedna besedila je pridobila s pomočjo otrok, ki so opisovali 

slike. Ta je nato analizirala v odnosu na dolžino zgodbe. Ugotovila je, da sta obe 

skupini otrok z jezikovnimi motnjami pripovedovali krajše zgodbe. 

Tudi Reilly, Losh, Bellugi in Wulfeck (2004) so raziskovali pripovedne sposobnosti 

treh skupin otrok: otrok z jezikovno motnjo, otrok z unifokalno možgansko lezijo 

(vzorec je zajemal otroke s prenatalnimi in perinatalnimi možganskimi lezijami tako v 

levi kot desni hemisferi in na različnih področjih v možganih) in otrok z Williamsovim 

sindromom, starih od 4 do 12 let. Te skupine so primerjali s skupino otrok z 

normativnim jezikovnim razvojem. Otroci so pripovedovali zgodbe ob slikah, te 

pripovedi pa so nato analizirali na jezikovni ravni. Ugotovili so, da otroci z jezikovno 

motnjo uporabljajo najmanj prirednih in predvsem podrednih povedi. Glede na druge 

skupine je tudi njihova skladenjska kompleksnost manjša. Odstopala je le skupina 12 

let starih otrok z unifokalno lezijo, ki je dosegala iste rezultate kot vrstniki brez 

jezikovnih težav. 

V slovenskem prostoru sta avtorici Arapović in Grobler (2006) analizirali vpliv 

razvojnega dejavnika na pripovedne sposobnosti otrok z jezikovno motnjo in otrok 

brez jezikovnih težav. Ugotovili sta, da se značilnosti pripovednih sposobnosti po 

starostnih skupinah razlikujejo. Obširnost pripovedovanja se glede na starost otrok 

ne spreminja.  Otroci s specifično jezikovno motnjo so pri ustvarjanju enako obširnih 

besedil potrebovali več spodbud kot vrstniki brez jezikovne motnje. 

Glede na raziskave lahko rečem, da je za otroke s specifično jezikovno motnjo 

značilno, da manj pripovedujejo, težje povezujejo jezikovne elemente besedila in 

manj strukturirano pripovedujejo. Samo število povedi, ki jih otroci s specifično 

jezikovno motnjo uporabijo v pripovedi, je manjše v primerjavi z vrstniki brez 
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jezikovne motnje, vendar se ta obširnost pripovedovanja glede na starost otrok ne 

spreminja. Starost otrok vpliva predvsem na to, da starejši potrebujejo več spodbud 

za pripovedovanje kot mlajši. Prav tako starejši otroci bolj zaostajajo v večini 

značilnosti analiziranega pripovedovanja, torej razvojni dejavnik razlike povečuje. 

Glede na rezultate raziskave Arapović in Grobler (2006), sta avtorici sklenili, da otroci 

s specifično jezikovno motnjo po desetem letu morda nikoli ne bodo dosegli polne 

sposobnosti na področju pripovedovanja. Ravno zaradi tega je potrebno hitro 

ukrepanje in nudenje pomoči, usmerjene na tiste primanjkljaje, ki so pri vsakem 

otroku specifični.  

 

 3.5.2  NASVETI ZA DELO Z OTROKOM, KI IMA GOVORNO-JEZIKOVNO 

MOTNJO 

Različni avtorji (Grobler, 2006a, Levc, 2014, Grilc, 2014) navajajo številne nasvete 

tako za starše kot za učitelje in vzgojitelje, kako delati z otrokom, ki ima govorno 

jezikovno motnjo, ter kako pri otroku razvijati govor in jezik. 

 

Grobler (2006a) se osredotoča predvsem na različne implikacije za delo v razredu. 

Učiteljem in vzgojiteljem svetuje, da naj v pouk vključujejo: 

 multisenzorno učenje, predvsem združevanje vizualnih sredstev in načinov z 

besednim sporočilom; 

 sprotno preverjanje razumevanja tako, da se zahteva parafraziranje ali obnova 

povedanega; 

 jasen, natančen in sistematičen pristop pri komunikaciji in podajanju znanja, 

 poudarjanje pomembnih dejstev; 

 pri manj strukturiranih nalogah (prosti spis, obnova prebranega) ponuditi 

pomoč z opornimi točkami; 

 omogočiti dodaten čas za preverjanje razumevanja; 

 upočasniti tempo podajanja informacij; 

 poenostavljanje besedila (abstraktno besedilo pretvorimo v konkretno); 

 deljenje daljših nalog na krajše; 

 izogibanje zaprtim vprašanjem in nalogam esejskega tipa ter ponuditi več 

nalog izbirnega tipa in tipa dopolnjevanja; 

 prilagoditi zahtevnost jezika otroku glede na značilnosti njegovega 

primanjkljaja. 

Levc (2014) in Grilc (2014) pa dajeta nasvete za delo staršem in skrbnikom otrok. 

Starše nagovarjata k temu, da otroku nudijo čim bogatejše okolje, kajti z razvijanjem 

otrokovega govora starši ustvarjajo prvi pogoj za razvoj predbralnih spretnosti. 

Pravita, da je zelo pomembno, da se z otrokom pogovarjamo v vseh življenjskih 

situacijah, naš govor pa mora biti jasen in bogat, s preprostimi povedmi. Za 

spodbujanje otrokovega govora in jezika je najbolje uporabiti različne govorno-

jezikovne igre, kot so: 
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 prepoznavanje in poimenovanje znanih zvokov, 

 opisovanje slik, 

 obnavljanje različnih dogodkov, 

 pripovedovanje zgodb, 

 iskanje besed na prvi glas (npr. r – riba; h – hiša), 

 členjenje zlogov in besed na glasove (npr. riba: ri-ba; r-i-b-a), 

 sestavljanje zlogov in glasov v besede (npr. ri-ba ali r-i-b-a: riba, 

 iskanje besed, ki se med seboj rimajo (Grilc, 2014). 

 

Pomembno je, da otroku sproti opisujemo vse, kar se dogaja. Pri tem moramo 

uporabljati kratke in enostavne stavke, isto besedo ali stavek pa je potrebno večkrat 

tudi ponoviti, da si jo bo otrok lažje zapomnil. Novo besedo utrjujemo v različnih 

kombinacijah (ali v različnih situacijah, okolju, z različnimi ljudmi ipd.).  

Primer: glagol piti. Mama pije. Bratec pije. Kuža pije.  

Nato je potrebno ta stavek razširiti. Npr.: Mama pije kavo. Bratec pije mleko. Kuža 

pije vodo. 

 Vse te dejavnosti lahko podkrepimo tudi z gibanjem (Levc, 2014). 

Levc (2014) staršem daje tudi naslednje nasvete: 

 Pri otroku je zelo pomembno razvijati poslušanje, zato z otrokom veliko 

poslušajte. 

 Poimenujte dele telesa, oblačila, medtem ko se oblačite. Oblecite tudi 

medvedka ali punčko in ob tem naštevajte dele telesa. 

 Z otrokom se veliko gibajte ter tako razvijajte grobo in fino motoriko (plezajte, 

plazite, lovite žogo, nizajte, oblikujte, modelirajte). 

 Preko igre razgibavajte govorila. 

 Pojte, plešite in se igrajte izštevanke, saj je ritem v učenju govora zelo 

pomemben. 

 Zmeraj poudarjajte otrokovo močno področje in pri učenju izhajajte iz tega, kar 

otrok zmore.  

 Bodite sproščeni, kajti otrok to občuti in se tudi sam veseli. 

 Navodila otroku naj bodo jasna in prilagojena njegovi starosti (npr. 

Enoletnemu otroku dajte navodilo z eno besedo: »Daj.«, dvoletniku z dvema 

besedama: »Daj žogo.«, triletniku z daljšim stavkom: »Prinesi mi žogo.«, 

starejšim otrokom pa dajte sestavljeno navodilo: »Prinesi žogo in jo daj v 

škatlo.«). 
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4  EMPIRIČNI DEL 
 

4.1 PROBLEM 
Pri otrocih s specifično jezikovno motnjo so prisotni primanjkljaji na vseh ravneh 

jezika. Le-ti se kažejo tudi pri zmožnosti pripovedovanja. Zanje je značilno, da manj 

pripovedujejo, težje povezujejo jezikovne elemente besedila, njihovo pripovedovanje 

pa je manj strukturirano (Arapović, Grobler, 2006). 

V magistrskem delu me zato zanima, kakšna je razlika v pripovedovanju zgodbe med 

otroki s SGJM in otroki brez SGJM ter kako na pripovedovanje vpliva starost otrok. 

Za ugotavljanje razlik v pripovedovanju zgodbe med otroki s SGJM in otroki brez 

SGJM ter ugotavljanju vpliva starosti otrok na pripovedovanje uporabljam testni 

material Preizkus pripovedovanja zgodbe: Žabji kralj, avtorjev Ljubice Marjanovič 

Umek, Urške Fekonja Peklaj, Simone Kranjc, Gregorja Sočana in Luke Komidarja 

(2012).  

 

4.2  CILJI IN HIPOTEZE 

4.2.1 CILJ 
 

Cilj magistrskega dela je ugotoviti, kakšna je razlika v pripovedovanju zgodbe med 

otroki s SGJM in otroki brez SGJM. Ugotoviti želim tudi, kako na pripovedovanje 

vpliva starost otrok. 

 

4.2.2 HIPOTEZE 
 

HIPOTEZA 1:  

Povprečno število besed v pripovedovanju je večje pri otrocih brez SGJM kot pri 

otrocih s SGJM. 

 

HIPOTEZA 2: 

Povprečna dolžina povedi je krajša pri otrocih s SGJM kot pri otrocih brez SGJM. 

 

HIPOTEZA 3: 

Povprečno število priredno zloženih povedi je večje pri otrocih s SGJM kot pri otrocih 

brez SGJM. 

 

HIPOTEZA 4: 

Povprečno število podredno zloženih povedi je večje pri otrocih brez SGJM kot pri 

otrocih s SGJM. 

 

HIPOTEZA 5: 

Povprečni delež enostavčnih povedi je večji pri otrocih s SGJM kot pri otrocih brez 

SGJM. 
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HIPOTEZA 6: 

Povprečno število dogodkov se ne razlikuje med skupinama otrok brez SGJM in 

otrok s SGJM. 

 

HIPOTEZA 7: 

Slovnična struktura zgodbe otrok prve starostne skupine (6–7 let) je šibkejša od 

slovnične strukture otrok tretje starostne skupine (8–9 let) ne glede na 

prisotnost/odsotnost SGJM. 

 

HIPOTEZA 8: 

Vsebinska struktura zgodbe je enako homogena pri otrocih prve starostne skupine 

brez SGJM. 

 

HIPOTEZA 9: 

Vsebinska struktura zgodbe je enako homogena pri otrocih prve starostne skupine s 

SGJM. 

 

HIPOTEZA 10: 

Pripovedne sposobnosti otrok brez SGJM so višje od otrok s SGJM. 

 

4.3 METODOLOGIJA 

4.3.1 VZOREC 

Začetni vzorec je zajemal 74 predšolskih in šolskih otrok, v starosti med 6 in 9 let, 

vendar se je ta zmanjšal zaradi neuporabnih posnetkov (posnetki so bili neuporabni 

zaradi najrazličnejših hrupov v prostoru, ki so preglasili otrokovo pripovedovanje).  

Končni vzorec je tako predstavljalo 60 predšolskih in šolskih otrok, v starosti med 6 in 

9 let. Od tega je bilo 30 otrok brez SGJM in 30 otrok s SGJM. Otroci brez SGJM so 

obiskovali OŠ Mladika Ptuj (10 otrok, starih med 6 in 7 let, 10 otrok, starih med 7 in 8 

let, ter 10 otrok, starih med 8 in 9 let). Vzorec 30 otrok s SGJM (10 otrok, starih med 

6 in 7 let, 10 otrok, starih med 7 in 8 let ter 10 otrok, starih med 8 in 9 let) sem 

pridobila na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana in v rednih osnovnih šolah ter 

vrtcih, na Štajerskem, v Pomurju in Prekmurju.  

Ker je vzorec zajemal otroke z različnih območij Slovenije, sem se odločila, da 

preverim, ali med območji prihaja do statistično pomembnih razlik v skupnem 

dosežku otrok s SGJM. Preverila sem samo rezultate otrok s SGJM, saj so otroci 

brez SGJM vsi prihajali iz iste pokrajine (Štajerska). 
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Test za neodvisne vzorce 

prisotnost specifične govorno-jezikovne motnje Levenejev test homogenosti t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F p t Stopnje 

prostosti 

Stopnja 

tveganja (2-

stranska) 

s SGJM skupni dosežek 

Predpostavlja se enakost 

varianc 
,532 ,472 1,727 28 ,095 

Enakost varianc se ne 

predpostavlja 

  
1,747 26,965 ,092 

Tabela 4: T-test za spremenljivko "skupni dosežek" glede na pokrajino, iz katere prihajajo otroci s SGJM. 

Rezultati kažejo, da med pokrajinama (torej med Štajersko in Pomurjem ter 

Notranjsko) pri otrocih s SGJM ni statistično pomembnih razlik pri tveganju p < 0,05. 

Rezultati, ki bodo kasneje prikazani in interpretirani, so torej verodostojni, saj v 

rezultatih pripovedovanja otrok, ki prihajajo iz različnih pokrajin, ni statistično 

pomembnih razlik. 

 

4.3.2 SPREMENLJIVKE 

 

Neodvisne spremenljivke so: 

 starost, 

 spol, 

 prisotnost oziroma odsotnost SGJM. 

Odvisne spremenljivke so: 

 povprečno število besed v celotni pripovedi, 

 povprečna dolžina povedi, 

 povprečno število priredno zloženih povedi, 

 povprečno število podredno zloženih povedi, 

 povprečni delež enostavčnih povedi, 

 povprečno število dogodkov, 

 slovnična struktura zgodbe, 

 vsebinska struktura zgodbe, 

 pripovedne sposobnosti otroka. 
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4.3.3 INSTRUMENTARIJ 

 

Podatke sem zbrala s pomočjo testnega materiala Preizkus pripovedovanja zgodbe: 

Žabji kralj, avtorjev Ljubice Marjanovič Umek, Urške Fekonja Peklaj, Simone Kranjc, 

Gregorja Sočana in Luke Komidarja (2012). Zgodbo oz. pripoved otroka sem 

zapisala in vrednotila glede na navodila priročnika Preizkusa pripovedovanja zgodbe: 

Žabji kralj (Marjanovič Umek, L., Fekonja Peklaj, U., Kranjc, S., Sočan, G., Komidar, 

L., 2012). Ocenjevanje zgodbe je potekalo na podlagi 11 kazalnikov, združenih v tri 

kategorije:  

 besednjak (število besed in število različnih besed); 

 slovnična struktura zgodbe (povprečna dolžina povedi, število priredno 

zloženih povedi, število podredno zloženih povedi, delež enostavčnih povedi, 

raba prirednih veznikov in raba podrednih veznikov); 

 vsebinska struktura zgodbe (število dogodkov, število zamenjav perspektive in 

število besed za opisovanje mentalnih stanj). 

Merske značilnosti instrumenta: 

 Objektivnost: za doseganje objektivnosti instrumenta sta dve ocenjevalki 

neodvisno ocenili 30 zgodb otrok pri preizkusu PPZ: Žabji kralj (Marjanovič 

Umek, L., Fekonja Peklaj, U., Kranjc, S., Sočan, G., Komidar, L., 2012), nato 

pa so primerjali njune ocene. Pearsonov količnik povezanosti med dosežki pri 

zgodbi Žabji kralj je bil 0,99 (95% IZ: 0,98 < p <1,00), količnik intraklasne 

povezanosti za absolutno ujemanje je bil prav tako 0,99 (95% IZ: 0,97 < ICC 

< 0,99). Objektivnost vrednotenja je zelo visoka. 

 Zanesljivost: zanesljivost so ocenili po metodi notranje skladnosti. Uporabili 

so Lordov obrazec za količnik α prve glavne komponente. Tako kot norme so 

tudi količnike α izračunali za starostne razmike enega leta. Vsi količniki so 

znašali vsaj 0,80. 

 Kriterijska veljavnost: kot kriterijsko spremenljivko so vzeli celostno ekspertno 

oceno razvojne ravni zgodbe. Dve ekspertni ocenjevalki sta na podlagi 

celostnega vtisa ocenili razvojno raven 59 zgodb. Vsoto njunih ocen so vzeli 

kot zunanji kriterij razvojne ravni pripovedovanja zgodbe. Povezanost med 

skupnim dosežkom in kriterijem s popravkom za nepopolno zanesljivost 

kriterija je znašala 0,82. Brez popravka je povezanost za 0,01 nižja. Količnik 

povezanosti nakazuje dobro veljavnost preizkusa. (Marjanovič Umek, L., 

Fekonja Peklaj, U., Kranjc, S., Sočan, G., Komidar, L., 2012) 

 

4.3.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Zgodbe otrok, za katere sem pridobila dovoljenja staršev, sem posnela na diktafon in 

jih kasneje prepisala na odgovorne liste. Srečanja z otroki so bila individualna, 

snemanje pa je potekalo v mirni sobi oziroma najmirnejšem prostoru na šoli (kabineti, 

prazne učilnice in sobe za učno pomoč). Vsako srečanje z otrokom se je začelo že v 

učilnici, kjer sem otroke najprej spoznala, se jim predstavila in opisala svoje delo. 



43 
 

Nato sva s posameznim otrokom odšla v mirno sobo, kjer sem otroku pokazala 

diktafon in mu povedala, kaj bova počela. Pokazala sem mu tudi slikovno predlogo, ki 

si jo je lahko pred pripovedovanjem v miru pogledal. Otrokovo pripovedovanje 

zgodbe časovno ni bilo omejeno – trajalo je glede na posameznikove zmožnosti. 

Zagotovljena je bila anonimnost, prostovoljni vstop ali izstop iz raziskave. Starši so 

bili naprošeni, da podpišejo soglasje za vključitev v raziskavo in za odhod otroka iz 

razreda v mirno sobo v spremstvu raziskovalke. Dodatno so bili starši naprošeni za 

podpis soglasij za objavljanje in predstavitev izsledkov ter uporabo anonimnih 

izsekov avdio-posnetkov v izobraževalne namene logopedov ter posredovanje 

korpusa pripovedovanja (transkripcije) v znanstvene podatkovne zbirke jezikovnega 

gradiva. 

 

4.3.5 OBDELAVA PODATKOV 

Pridobljene podatke sem obdelala s programom IBM SPSS Statistics 20, v katerem 

sem oblikovala osnovno bazo podatkov. 

V SPSS-u sem uporabila naslednje statistične metode: 

 Opisna statistika: numerus, maksimalna, minimalna vrednost, aritmetična 

sredina, standardni odklon. 

 Koeficient variacije za ugotavljanje homogenosti vsebinske strukture zgodbe. 

 T-test (1-tailed) za ugotavljanje statistične pomembnosti v razlikah med otroki 

s SGJM in brez SGJM glede na povprečno število besed v pripovedovanju, 

povprečno dolžino povedi, povprečno število priredno zloženih povedi, 

povprečno število podredno zloženih povedi, povprečni delež enostavčnih 

povedi, povprečno število dogodkov in pripovednih sposobnosti.  

 

4.3.6 PROGRAMI IN TEHNIČNA OPREMA 

 

Za snemanje pripovedi otrok sem uporabila diktafon Smart Voice Recorder. Posnetke 

sem nato z diktafona prenesla na računalnik in jih za namene zapisa pripovedi 

poslušala v tihem prostoru s slušalkami VoIP Headset CNR-HS7. Posnetke sem 

poslušala v programih VLC media player in Audacity. 
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4.4 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 
 

Rezultati so razdeljeni glede na to, ali ima otrok prisotne SGJM ali ne, znotraj teh 

dveh skupin pa so razdeljeni še v tri skupine, glede na njihovo starost (6–7 let, 7–8 

let in 8–9 let). 

 

4.4.1 ŠTEVILO BESED V PRIPOVEDI 
 

prisotnost specifične govorno-

jezikovne motnje 

STAROST N Min. Maks. M SD 

brez SGJM 

6-7 let število besed 10 103 329 165,00 70,839 

7-8 let število besed 10 103 332 196,30 77,663 

8-9 let število besed 10 188 303 244,30 40,530 

s SGJM 

6-7 let število besed 10 47 287 120,30 68,235 

7-8 let število besed 10 40 175 114,60 44,903 

8-9 let število besed 10 52 324 182,20 85,566 

Tabela 5: Število besed v pripovedi glede na starost in prisotnost/odsotnost motnje. 

 
Graf 1: Grafični prikaz spremenljivke "Število besed v pripovedi" glede na starost in prisotnost/odsotnost 

motnje. 
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Število besed v pripovedi predstavlja število samostojnih besed, ki jih je otrok v 

zgodbi uporabil. Poleg polnopomenskih besed (samostalniška beseda, pridevniška 

beseda, glagol in prislov) so v število besed vključeni tudi predlogi, vezniki, členki in 

medmeti. 

Število besed v pripovedi pri otrocih brez SGJM s starostjo narašča. Najkrajše 

zgodbe so torej pripovedovali otroci, stari med 6 in 7 let (M = 165 besed), srednje 

dolge zgodbe so pripovedovali otroci srednje starostne skupine (M = 196,3), 

najdaljše zgodbe pa so tvorili najstarejši otroci (M = 244,3 besed). Pri skupini otrok, 

kjer so prisotne SGJM, so prav tako najdaljše zgodbe pripovedovali najstarejši otroci 

(M = 182,2), medtem ko so najkrajše zgodbe tvorili otroci srednje starostne skupine 

(M = 114,6). Do takšnega rezultata v skupini otrok s SGJM bi morda lahko prišlo 

zaradi vpliva šole na otrokovo uspešnost pripovedovanja. Otroci, stari 6–7 let s 

SGJM, so namreč večinoma še vključeni v predšolske programe (zaradi odložitve 

šolanja), kjer se veliko pozornosti namenja pripovedovanju otrok in spodbujanju 

govorno-jezikovnega razvoja. Ti otroci nato v starosti 7–8 let vstopijo v šolo in se 

soočijo z novim okoljem, učenjem in spoznavanjem velike količine nove učne snovi. 

Zaradi tega lahko pride do nazadovanja, saj postanejo naenkrat močno obremenjeni, 

ne zmorejo slediti pouku in dojemati tako velike količine učne snovi. Ta stres oziroma 

obremenjenost se tako lahko pokaže tudi kot slabša zmožnosti pripovedovanja. Če 

primerjamo še rezultate glede na prisotnost oziroma odsotnost SGJM, vidimo, da so 

rezultati v vseh starostnih skupinah pri otrocih s SGJM nižji. Pripovedi otrok s SGJM 

so bile torej krajše od otrok brez SGJM ne glede na to, koliko so bili otroci stari. 

SGJM torej vpliva na zmožnost pripovedovanja otrok tako, da otroci v pripovedi 

uporabijo manj besed. Vzrok za to je lahko šibko besedišče, ki je značilno za otroke s 

SGJM. 

Ker vidimo, da so podatki v tabeli pri obeh skupinah otrok zelo razpršeni, je potrebno 

pri rezultatih upoštevati tudi standardno deviacijo (+/- SD). Razpršenost podatkov se 

najbolj kaže pri najstarejših otrocih s SGJM (SD = 85,57) in otrocih srednje starostne 

skupine brez SGJM (SD = 77,66), medtem ko je ta najmanjša pri najstarejših otrocih 

brez SGJM (SD = 40,53) in otrocih srednje starostne skupine s SGJM (SD = 44,9). Iz 

tega lahko sklepamo, da je dolžina pripovedi pri najmlajših otrocih brez SGJM in s 

SGJM, otrocih srednje starostne skupine brez SGJM in najstarejših otrocih s SGJM 

zelo raznolika. Nekateri otroci so torej pripovedovali zelo obširne zgodbe, medtem ko 

so pripovedi drugih bile kratke. Na samo dolžino pripovedi lahko vplivajo različni 

dejavniki, kot so počutje otroka, pripravljenost na sodelovanje, motivacija, pri otrocih 

s SGJM lahko na pripoved vpliva tudi izrazitost motnje. 
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4.4.2 ŠTEVILO RAZLIČNIH BESED 

 

prisotnost specifične govorno-

jezikovne motnje 

STAROST N Min. Maks. M SD 

brez SGJM 

6-7 let število različnih besed 10 54 119 70,90 20,750 

7-8 let število različnih besed 10 53 137 84,50 26,022 

8-9 let število različnih besed 10 88 131 106,40 13,542 

s SGJM 

6-7 let število različnih besed 10 32 115 54,90 23,695 

7-8 let število različnih besed 10 32 76 52,70 12,311 

8-9 let število različnih besed 10 45 110 78,00 26,111 

Tabela 6: Število različnih besed v pripovedi glede na starost in prisotnost/odsotnost motnje. 

 
Graf 2: Grafični prikaz spremenljivke "Število različnih besed" glede na starost in prisotnost/odsotnost motnje. 

Število različnih besed predstavlja število različnih besed, ki jih je otrok v zgodbi 

uporabil, pri čemer se za isto besedo štejejo tudi različne oblike iste besede (uporaba 

različnih sklonov, števil, oseb in časa – gre za menjavo končnice), ter 

pomanjševalnice. Kot različno besedo pa se šteje beseda, ki ima drugo predpono 

(npr.: pisati : prepisati) in stopnjevanje besede (npr.: velik : večji). 

Tudi pri kriteriju števila različnih besed v pripovedi, število teh pri otrocih brez SGJM s 

starostjo narašča. Največ različnih besed so v pripovedi uporabili najstarejši otroci (M 

= 106,4), medtem ko so najmanj različnih besed v pripovedi uporabili najmlajši otroci 
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(M = 70,9). Pri otrocih s SGJM pa rezultati kažejo podoben trend kot pri prejšnjem 

kriteriju. Največ različnih besed so torej povedali najstarejši otroci s SGJM (M = 78), 

medtem ko so najmanj različnih besed v pripovedi uporabili otroci srednje starostne 

skupine s SGJM (M = 52,7). Tudi tukaj rezultati kažejo manjše število uporabe 

različnih besed pri otrocih s SGJM v primerjavi z otroki brez SGJM, kar je posledica 

šibkega besedišča. 

Rezultati kažejo, da je razpršenost podatkov glede na število različnih besed manjša. 

To pomeni, da so otroci v pripovedovanju uporabili podobno število različnih besed. 

Iz tega lahko sklepamo, da so otroci ne glede na prisotnost oz. odsotnost motnje ter 

starost, v pripovedovanju večkrat uporabili različne oblike iste besede in 

pomanjševalnice. 

 

4.4.3 POVPREČNA DOLŽINA POVEDI 

 

prisotnost specifične govorno-

jezikovne motnje 

STAROST N Min. Maks. M SD 

brez SGJM 

6-7 let povprečna dolžina povedi 10 5,9 12,0 8,990 1,8046 

7-8 let povprečna dolžina povedi 10 5,5 10,7 8,840 1,6311 

8-9 let povprečna dolžina povedi 10 7,2 10,3 8,590 1,0619 

s SGJM 

6-7 let povprečna dolžina povedi 10 2,2 8,4 5,610 1,7854 

7-8 let povprečna dolžina povedi 10 3,2 6,8 5,030 1,3115 

8-9 let povprečna dolžina povedi 10 3,6 9,3 6,850 1,7412 

Tabela 7: Povprečna dolžina povedi glede na starost in prisotnost/odsotnost motnje. 
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Graf 3: Grafični prikaz spremenljivke "Povprečna dolžina povedi" glede na starost in prisotnost/odsotnost 

motnje. 

 

Povprečno dolžino vseh povedi v zgodbi izračunamo tako, da preštejemo vse besede 

v zgodbi in jih delimo s številom vseh povedi v zgodbi. 

Povprečna dolžina povedi otrok brez SGJM s starostjo upada. Najmlajši otroci so v 

pripovedi v povprečju uporabljali 8,99 dolge povedi, medtem ko so najstarejši otroci 

uporabljali 8,59 dolge povedi. Krajšanje povedi je lahko povezano s tem, da so eno 

poved raje razbili na dve in tako lepše zaokrožili zgodbo. Prav tako je bilo pri starejših 

prisotno manj naštevanja, kar je povezano z daljšanjem dolžine povedi. Drugače pa 

se je pokazalo pri otrocih s SGJM. Najkrajše povedi so  tvorili otroci srednje starostne 

skupine (M = 5,03), najdaljše pa najstarejši otroci (M = 6,85). Daljše povedi starejših 

otrok so lahko povezane s tem, da so se otroci želeli izkazati in so zato v povedi 

uporabili čim več besed. Najkrajše povedi otrok srednje starostne skupine pa so 

lahko povezane s stresom in pomanjkanjem zunanje spodbude k pripovedovanju. 

Glede na prisotnost oziroma odsotnost SGJM vidimo, da je povprečna dolžina povedi 

v vseh starostnih skupinah večja pri otrocih brez SGJM. Dolžina povedi je lahko večja 

zaradi večje uporabe prilastkov znotraj povedi, prav tako ti otroci uporabljajo več 

priredno zloženih povedi, kar dolžino povedi podaljšuje. Otroci brez SGJM so v 

pripovedi namreč uporabili več prilastkov in priredno zloženih povedi kot otroci s 

SGJM. Za otroke s SJGM so značilni tudi primanjkljaji na področju slovnice, kar tudi 

vpliva na samo dolžino povedi, saj imajo otroci težave s produkcijo prirednih in 

podrednih odnosov, zaradi česar poved raje skrajšajo in se tako izognejo težavam. 
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4.4.4 ŠTEVILO PRIREDNO ZLOŽENIH POVEDI 

 

prisotnost specifične govorno-

jezikovne motnje 

STAROST N Min. Maks. M SD 

brez SGJM 

6-7 let 
število priredno zloženih 

povedi 
10 3 13 7,10 2,998 

7-8 let 
število priredno zloženih 

povedi 
10 1 12 6,30 3,622 

8-9 let 
število priredno zloženih 

povedi 
10 6 13 9,20 2,348 

s SGJM 

6-7 let 
število priredno zloženih 

povedi 
10 0 6 2,40 2,366 

7-8 let 
število priredno zloženih 

povedi 
10 0 3 1,60 1,350 

8-9 let 
število priredno zloženih 

povedi 
10 0 10 5,00 3,127 

Tabela 8: Število priredno zloženih povedi glede na starost in prisotnost/odsotnost motnje. 

 
Graf 4: Grafični prikaz spremenljivke "Število priredno zloženih povedi« glede na starost in prisotnost/odsotnost 

motnje. 
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Pri tem kriteriju štejemo število priredno zloženih povedi, ki so sestavljene iz dveh ali 

več enakovrednih stavkov. Gre za uporabo različnih vrst priredij, kot so vezalno 

priredje (vezniki: in, ter, pa), ločno priredje (veznik: ali – ali), protivno priredje (vezniki: 

pa, toda, vendar, a, ampak, temveč), pojasnjevalno priredje (vezniki: in sicer, saj, 

namreč) ter sklepalno priredje (veznika: zato, torej). 

Rezultati kažejo, da najstarejši otroci v pripovedovanju povprečno uporabljajo največ 

priredij (M otrok brez SGJM = 9,2; M otrok s SGJM = 5,0). Sledijo jim najmlajši otroci 

(M otrok brez SGJM = 7,1; M otrok s SGJM = 2,4). V povprečju najmanj priredno 

zloženih povedi pa tvorijo 7–8 let stari otroci. Večjo uporabo priredno zloženih povedi 

lahko povežemo z daljšo povprečno dolžino povedi, kajti več kot je v povedi priredij, 

tem daljša je poved. Tudi tukaj rezultati kažejo manjše število uporabe priredno 

zloženih povedi pri otrocih s SGJM v primerjavi z otroki brez SGJM.  

 

4.4.5 ŠTEVILO PODREDNO ZLOŽENIH POVEDI 

 

prisotnost specifične govorno-

jezikovne motnje 

STAROST N Min. Maks. M SD 

brez SGJM 

6-7 let 
število podredno 

zloženih povedi 
10 0 13 4,00 4,269 

7-8 let 
število podredno 

zloženih povedi 
10 1 12 4,80 3,765 

8-9 let 
število podredno 

zloženih povedi 
10 1 13 6,30 4,084 

s SGJM 

6-7 let 
število podredno 

zloženih povedi 
10 0 5 2,00 1,563 

7-8 let 
število podredno 

zloženih povedi 
10 0 2 ,90 ,568 

8-9 let 
število podredno 

zloženih povedi 
10 0 7 2,70 2,669 

Tabela 9: Število podredno zloženih povedi glede na starost in prisotnost/odsotnost motnje. 
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Graf 5: Grafični prikaz spremenljivke »Število podredno zloženih povedi« glede na starost in 

prisotnost/odsotnost motnje. 

Tukaj štejemo število podredno zloženih povedi, ki so sestavljene iz enega glavnega 

stavka in enega ali več odvisnih stavkov. V pripovedovanju se lahko pojavljajo 

različne vrste odvisnikov, ki se med seboj ločijo glede na veznik, ki povezuje glavni in 

odvisni stavek med seboj. Poznamo predmetni odvisnik (veznik: da), prilastkov 

odvisnik (veznika: kateri, ki), krajevni odvisnik (vezniki: kjer, kamor, koder), časovni 

odvisnik (vezniki: ko, medtem ko, kadarkoli), načinovni odvisnik (vezniki: s tem da, ne 

da, da), primerjalni odvisnik (vezniki: kot, kakor, ko), posledični odvisnik (vezniki: da, 

tako da, toliko da), pogojni odvisnik (vezniki: če, ko, le da), dopustni odvisnik 

(veznika: čeprav, četudi), vzročni odvisnik (veznik: ker) in namerni odvisnik (veznik: 

da). 

Rezultati kažejo, da število podredno zloženih povedi glede na starost pri otrocih brez 

SGJM narašča. Najstarejši otroci so tako v povprečju v pripovedi uporabili 6,3 

priredno zložene povedi, medtem ko so najmlajši v pripovedi uporabili 4 podredno 

zložene povedi. Podoben trend se pojavlja tudi pri otrocih s SGJM, kjer ponovno 

izstopa rezultat srednje starostne skupine, kjer je rezultat občutno nižji kot v ostalih 

skupinah. Tudi rezultati tega kriterija kažejo, da otroci s SGJM uporabljajo manjše 

število podredno zloženih povedi v primerjavi z otroki brez SGJM.   

Opažam, da se izrazito nižji rezultati srednje starostne skupine s SGJM kažejo na 

skoraj vseh kriterijih v raziskavi, kar bi lahko povezali s tem, da pred raziskavo nisem 
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posebej izvedela, kako izrazite so motnje v posamezni starostni skupini otrok. Tako 

je prisotna možnost, da je v srednji starostni skupini veliko več otrok, ki imajo 

izrazitejše težave, kot pa v drugih dveh starostnih skupinah otrok s SGJM. 

 

4.4.6 RABA PRIREDNIH IN PODREDNIH VEZNIKOV 

 

prisotnost specifične govorno-

jezikovne motnje 

STAROST N M SD 

brez SGJM 

6-7 let raba prirednih veznikov 10 ,40 ,516 

7-8 let raba prirednih veznikov 10 ,30 ,483 

8-9 let raba prirednih veznikov 10 1,00 ,000 

s SGJM 

6-7 let raba prirednih veznikov 10 ,30 ,483 

7-8 let raba prirednih veznikov 10 ,30 ,483 

8-9 let raba prirednih veznikov 10 ,40 ,516 

Tabela 10: Raba prirednih veznikov glede na starost in prisotnost/odsotnost motnje. 

prisotnost specifične govorno-

jezikovne motnje 

STAROST N M SD 

brez SGJM 

6-7 let raba podrednih veznikov 10 ,70 ,483 

7-8 let raba podrednih veznikov 10 ,80 ,422 

8-9 let raba podrednih veznikov 10 ,90 ,316 

s SGJM 

6-7 let raba podrednih veznikov 10 ,20 ,422 

7-8 let raba podrednih veznikov 10 ,30 ,483 

8-9 let raba podrednih veznikov 10 ,50 ,527 

Tabela 11: Raba podrednih veznikov glede na starost in prisotnost/odsotnost motnje. 

 
Graf 6: Grafični prikaz spremenljivke »Raba prirednih veznikov« glede na starost in prisotnost/odsotnost 

motnje. 
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Graf 7: Grafični prikaz spremenljivke "Raba podrednih veznikov" glede na starost in prisotnost/odsotnost 

motnje. 

Pri rabi prirednih veznikov govorimo o prisotnosti veznikov, ki se v pripovedi 

pojavljajo, pri čemer ne upoštevamo vezalnega priredja. V poštev torej pridejo 

vezniki, ki izražajo druge vrste priredij. Gre za veznike, kot so vendar, ali, zato, saj, 

ampak, toda. Če je otrok uporabil priredni veznik, ki ne izraža vezalnega priredja, se 

je kazalnik vrednotil z 1 točko, sicer je otrok dobil 0 točk. 

Pri rabi podrednih veznikov pa govorimo o prisotnosti podrednih veznikov, ki se v 

pripovedi pojavljajo, pri čemer štejemo kot podredne veznike zgolj tiste, ki izražajo 

vzročno-posledično razmerje. To so vezniki: ker, da, toliko da, tako da. Tudi tukaj je 

otrok dobil 1 točko, če je uporabil veznik, ki izraža vzročno-posledično razmerje, sicer 

je bil njegov rezultat vrednoten z 0 točkami. 

Pri rabi prirednih veznikov vidimo, da se v povprečju pogosteje pojavljajo pri otrocih 

brez SGJM kot pri otrocih s SGJM. Najstarejši otroci brez SGJM so v svojih 

pripovedih prav vsi uporabili priredni veznik, ki ni izražal vezalnega priredja. Najmanj 

prirednih veznikov, ki niso izražali vezalnega priredja, so v obeh skupinah otrok (brez 

in s SGJM) uporabili otroci druge starostne skupine = 3 otroci. 

Pri rabi podrednih veznikov v obeh skupinah otrok (brez in s SGJM) vidimo, da raba 

teh s starostjo narašča, saj je v starosti od 8 do 9 let največ otrok uporabilo podredni 

veznik, ki poroča o vzročno-posledičnem razmerju. V skupini otrok brez SGJM je teh 

otrok bilo devet, v skupini s SGJM pa pet. Tudi tukaj rezultati kažejo manjšo rabo 

priredij in podredij pri otrocih s SGJM.  

Dobljeni rezultati pri kriterijih števila prirednih in podrednih povedi ter kriterijih rabe 

prirednih in podrednih veznikov potrjujejo raziskave tudi drugih avtorjev o 

primanjkljajih otrok s SGJM na področju oblikoslovja in skladnje. Ti se kažejo kot 

manjša raba priredij in podredij v pripovedovanju. Otroci s SGJM lahko nenaglašene 

besede oziroma nepolnopomenske besede v govoru drugih ljudi »preslišijo« (npr. 

zaradi vnetja ušes) in jih zato tudi sami kasneje v govoru ne uporabljajo. 

Nepolnopomenske besede v govoru pa predstavljajo tudi vezniki, ki povezujejo 
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stavke med seboj in s pomočjo katerih tvorimo priredne in podredne odnose. Otroci 

nepolnopomenskih besed prav tako ne uporabljajo, ker so tudi v samem besedišču 

manj prisotne, pogosto pa te uporabljajo tudi neustrezno.  

 

4.4.7 DELEŽ ENOSTAVČNIH POVEDI 

 

prisotnost specifične 

govorno-jezikovne motnje 

STAROST N Min. Maks. M SD 

brez SGJM 

6-7 let delež enostavčnih povedi 10 ,19 ,83 ,5010 ,18574 

7-8 let delež enostavčnih povedi 10 ,28 ,80 ,5490 ,19723 

8-9 let delež enostavčnih povedi 10 ,30 ,59 ,4680 ,08817 

s SGJM 

6-7 let delež enostavčnih povedi 10 ,43 1,00 ,7550 ,20463 

7-8 let delež enostavčnih povedi 10 ,59 ,98 ,7910 ,11150 

8-9 let delež enostavčnih povedi 10 ,00 ,83 ,5880 ,24358 

Tabela 12: Delež enostavčnih povedi glede na starost in prisotnost/odsotnost motnje. 

 
Graf 8: Grafični prikaz spremenljivke "Delež enostavčnih povedi" glede na starost in prisotnost/odsotnost 

motnje. 

 

Pri tem kriteriju govorimo o deležu enostavčnih povedi, ki se pojavljajo v zgodbi. Med 

te štejemo vse povedi z enim povedkom, pa tudi pastavke. Med enostavčne povedi 
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torej štejemo samostalniške povedi (npr. Kraljična.), pridevniške povedi (npr. Lep.), 

prislovne povedi (npr. Dobro.), glagolske povedi z neosebno glagolsko obliko (npr. 

Tiho biti!), medmetne povedi (npr. Uh!) in členkovne povedi (npr. Ja.). 

Rezultati kažejo, da je največji povprečni delež enostavčnih povedi prisoten v obeh 

skupinah otrok (brez SGJM: M = 0,549 in s SGJM: M = 0,7910) srednje starosti. 

Najmanjši povprečni delež enostavčnih povedi je prisoten pri najstarejših otrocih. Pri 

otrocih brez SGJM povprečni delež predstavlja vrednost M = 0,4680, pri otrocih s 

SGJM pa je ta delež M = 0,5880. 

Otroci srednjih starostnih skupin so dosegali takšen rezultat zato, ker so uporabljali 

veliko enostavčnih povedi (veliko je bilo prisotnih medmetnih povedi) in pastavkov 

glede na ostale skupine otrok. Starejši otroci so uporabljati približno enako število 

medmetnih povedi, vendar so pogosteje uporabili večstavčne povedi. Na drugi strani 

pa so najmlajši otroci uporabljali manj enostavčnih povedi. Pri najmlajših otrocih s 

SGJM se še posebej pogosto pojavljajo samostalniške povedi.  Rezultati nam tudi 

kažejo, da so otroci s SGJM v pripovedovanju dosegali večji povprečni delež 

enostavčnih povedi od otrok brez motenj. S tem rezultatom se potrjujejo teoretična 

izhodišča številnih avtorjev, kot so McAleer Hamaguchi (2010), Grobler (2005), 

Leonard (1998), Bishop (1999), Rice in Wexler (1996), Van der Lely (1996), Clahsen 

(1991), Liles (1993), Botting (2002), Kadervarek in Sulzby (2000), ki so se ukvarjali z 

značilnostmi pripovedovanja otrok s SGJM in pravijo, da imajo otroci s SGJM težave 

na področju skladnje. Med drugim je zanje namreč značilno tudi, da v svojih 

pripovedih uporabljajo več enostavčnih povedi od otrok brez SGJM. 

 

4.4.8 ŠTEVILO DOGODKOV 

 

prisotnost specifične govorno-

jezikovne motnje 

STAROST N Min. Maks. M SD 

brez SGJM 

6-7 let število dogodkov 10 3 10 6,30 2,406 

7-8 let število dogodkov 10 4 14 8,30 3,302 

8-9 let število dogodkov 10 5 15 9,40 3,026 

s SGJM 

6-7 let število dogodkov 10 0 7 3,40 2,459 

7-8 let število dogodkov 10 2 8 4,00 1,700 

8-9 let število dogodkov 10 3 11 6,90 2,331 

Tabela 13: Število dogodkov glede na starost in prisotnost/odsotnost motnje. 
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Graf 9: Grafični prikaz spremenljivke "Število dogodkov" glede na starost in prisotnost/odsotnost motnje. 

 

V zgodbi so otroci lahko prepoznali 18 dogodkov. Dogodek  je štel kot prepoznan, če 

ga je v raziskavi prepoznalo vsaj 5 otrok. V raziskavi ni bil prepoznan samo en 

dogodek, zato je bil ta v točkovanju izločen (gre za dogodek številka 4). Pri tem ni 

bilo nujno, da je otrok opisal določen dogodek natanko tako, kot piše v navodilih, 

vendar mora biti opisano ključno dejanje tega dogodka. Dogodek je lahko opisan tudi 

z večjim številom povedi, ne samo z eno. Šteli so se dogodki, ki so si sledili v 

ustreznem zaporedju. Če je otrok katerega izmed dogodkov izpustil, se je točkovanje 

nadaljevalo takrat, ko je ponovno opisal kakšnega izmed dogodkov.   

Otroci so lahko v zgodbi prepoznali naslednje dogodke: 
1. Nekoč je živel kralj, ki je imel štiri hčerke. Ena od kraljičen se je ob ribniku igrala z zlato kroglo. 

2. Nekega dne pa, ko se je tako igrala, ji je krogla padla v globok ribnik. »O, ne!« je zaklicala 

kraljična. 

3. Kraljična je počepnila k ribniku in glasno zajokala. 

4. V ribniku je na lokvanju sedel žabec, ki je gledal žalostno kraljično. 

5. Žabec je vprašal kraljično, kaj mu da, če ji prinese kroglo iz ribnika. 

6. Kraljična mu je obljubila vse, kar si želi. 

7. Žabec se je potopil na dno ribnika in iz njega kraljični prinesel zlato kroglo. 

8. Vesela kraljična je vzela kroglo (se je igrala s kroglo) in odšla proti gradu. 

9. Kraljična je šla v grad, žabec pa za njo. 

10. Zvečer, ko so kralji in njegove hčerke sedeli za mizo pri večerji, so slišali trkanje. Kraljična je rekla, 

da trka in jo kliče tisti žabon, ki ji je iz ribnika prinesel zlato kroglo, zdaj pa hoče k njej. 

11. »Če si mu obljubila, da gre lahko k tebi, moraš obljubo držati,« ji je rekel kralj. 

12. Kraljična je žalostna odprla vrata in spustila žabca v grad. 
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13. Žabec je hodil za njo, skoči je na mizo k njenemu krožniku in vse prevrnil. (Hotel je jesti iz njenega 

krožnika). 

14. Jezna kraljična je odnesla žabca po stopnicah. 

15. V sobi je žabec plezal h kraljični v posteljo. (Žabec je hotel spati pri kraljični v postelji.) 

16. Jezna kraljična je vrgla žabca ob steno. 

17. Žabec se je spremenil v kraljeviča. 

18. Kraljevič in kraljična sta se poročila, in če nista umrla, živita še danes. 

(Marjanovič Umek, L., Fekonja Peklaj, U., Kranjc, S., Sočan, G., Komidar, L., 2012) 

Rezultati prepoznanega števila dogodkov kažejo, da povprečje števila prepoznanih 

dogodkov ne glede na prisotnost oziroma odsotnost SGJM s starostjo narašča. Kljub 

temu ,da so otroci brez SGJM prepoznali večje število dogodkov, pa razpršenost 

podatkov kaže, da je ne glede na prisotnost ali odsotnost SGJM ter starost otrok v 

večini število prepoznanih dogodkov variiralo za +/- 2 ali +/- 3 dogodke. To pomeni, 

da so otroci prepoznavali približno enako število dogodkov. To pa še ne pomeni, da 

so prepoznavali enake dogodke. Če bi želeli ugotoviti, ali so prepoznavali enake 

dogodke ali ne, bi bilo potrebno narediti dodatno analizo vseh odgovorov. Kljub temu 

menim, da so otroci pri tej postavki dosegali zelo nizke rezultate. Če pogledamo 

povprečja rezultatov vidimo, da so najstarejši otroci v skupini brez SGJM prepoznali 

le polovico vseh dogodkov, ki bi jih lahko, medtem ko so otroci s SGJM dosegali še 

nižje rezultate. Ti (najstarejša skupina) so v povprečju prepoznali namreč le slabih 7 

dogodkov od 18-ih. Slaba prepoznavnost dogodkov je lahko povezana s tem, da 

otroci niso opisali čisto vseh slik, ki so v slikovni prilogi prisotne. Z izpustitvijo ene 

sličice so namreč lahko izpustili tudi dva dogodka. Opazila sem tudi, da je velikokrat 

prišlo do napačne interpretacije sličice, zaradi česar dogodki prav tako na koncu niso 

bili označeni kot prepoznavni, saj je otrok sličico napačno razumel (npr. sklop sličic, 

kjer želi žabec pojesti kraljičino hrano, je bil večkrat prepoznan kot sličica, na kateri je 

kraljična zaspala, kraljična gleda žabca, kraljična z žabcem telovadi, ipd.). 
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4.4.9 ŠTEVILO ZAMENJAV PERSPEKTIVE 

 

prisotnost specifične govorno-

jezikovne motnje 

STAROST N Min. Maks. M SD 

brez SGJM 

6-7 let 
število zamenjav 

perspektive 
10 1 4 2,50 ,972 

7-8 let 
število zamenjav 

perspektive 
10 1 5 3,20 1,476 

8-9 let 
število zamenjav 

perspektive 
10 2 6 3,90 1,449 

s SGJM 

6-7 let 
število zamenjav 

perspektive 
10 0 3 1,00 ,943 

7-8 let 
število zamenjav 

perspektive 
10 1 4 1,90 ,994 

8-9 let 
število zamenjav 

perspektive 
10 1 4 2,40 ,966 

Tabela 14: Število zamenjav perspektive glede na starost in prisotnost/odsotnost motnje. 

 
Graf 10: Grafični prikaz spremenljivke "Število zamenjav perspektive" glede na starost in prisotnost/odsotnost 

motnje. 
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Pri številu zamenjav perspektive govorimo o dogodkih, v katerih se zamenja vloga iz 

ene osebe v drugo (iz žabca v kraljično ali iz kraljične v žabca). Zamenjave 

perspektiv so razdeljene v dva niza dogodkov, ki so vezani na prepoznane dogodke 

v zgodbi. V vsakem nizu dogodkov so prisotne tri zamenjave perspektive. 

Prvi niz dogodkov: 

1. Žabec – kraljična (dogodka 5 in 6): žabec vpraša kraljično, kaj mu da, če ji 

prinese kroglo iz ribnika – kraljična žabcu obljubi vse, kar si želi. 

2. Kraljična – žabec (dogodka 6 in 7): kraljična žabcu obljubi vse, kar si želi – 

žabec se potopi na dno ribnika in kraljični prinese zlato kroglo. 

3. Žabec – kraljična (dogodka 7 in 8): žabec se potopi na dno ribnika in kraljični 

prinese zlato kroglo – kraljična vzame kroglo, se igra in odide proti gradu. 

Drugi niz dogodkov: 

1. Kraljična – žabec (dogodka 14 in 15): jezna kraljične odnese žabca po 

stopnicah – žabec želi splezati h kraljični v posteljo 

2. Žabec – kraljična (dogodka 15 in 16): žabec želi splezati h kraljični v posteljo – 

kraljična vrže žabca ob steno. 

3. Kraljična – žabec (dogodka 16 in 17): kraljična vrže žabca ob steno – žabec se 

spremeni v kraljeviča. 

(Marjanovič Umek, L., Fekonja Peklaj, U., Kranjc, S., Sočan, G., Komidar, L., 2012) 

Rezultati kažejo, da so otroci s starostjo ne glede na motnjo pri pripovedovanju 

večkrat uporabili zamenjavo perspektive. Najmlajši otroci so v povprečju pri 

pripovedovanju uporabili najmanj zamenjav perspektive (otroci brez SGJM: M = 2,5; 

otroci s SGJM: M = 1), medtem ko so najstarejši otroci zamenjavo perspektive v 

povprečju uporabili največkrat (otroci brez SGJM: M = 3,9; otroci s SGJM: M = 2,4). 

Starejši kot so bili otroci, bolj uspešno so prepoznavali vršilce glavnih dejanj in glavne 

dogodke v zgodbi. Tako so znali tudi zamenjave vlog ustrezno in razumljivo vključiti v 

svoje zgodbe. Prav tako so starejši opisali večje število dogodkov, zato so tudi 

večkrat zamenjali perspektivo. Če otrok namreč ne prepozna določenega dogodka, 

prav tako ne more zamenjati vloge. 
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4.4.10 ŠTEVILO BESED ZA OPISOVANJE MENTALNIH STANJ 

 

prisotnost specifične govorno-

jezikovne motnje 

STAROST N Min. Maks. M SD 

brez SGJM 

6-7 let 
število besed za opisovanje 

mentalnih stanj 
10 0 2 1,00 ,816 

7-8 let 
število besed za opisovanje 

mentalnih stanj 
10 0 3 1,20 1,033 

8-9 let 
število besed za opisovanje 

mentalnih stanj 
10 1 4 2,00 1,155 

s SGJM 

6-7 let 
število besed za opisovanje 

mentalnih stanj 
10 0 1 ,30 ,483 

7-8 let 
število besed za opisovanje 

mentalnih stanj 
10 0 1 ,10 ,316 

8-9 let 
število besed za opisovanje 

mentalnih stanj 
10 0 2 ,60 ,699 

Tabela 15: Število besed za opisovanje mentalnih stanj glede na starost in prisotnost/odsotnost motnje. 

 
Graf 11: Grafični prikaz spremenljivke "Število besed za opisovanje mentalnih stanj" glede na starost in 

prisotnost/odsotnost motnje. 
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Gre za besede, ki jih otrok pri pripovedovanju uporabi za opis mentalnih stanj 

junakov v zgodbi. Kot mentalna stanja se štejejo zaznave (npr. videti, slišati), 

čustvena stanja (npr. vesel, jezen), želje in hotenja (volja) (npr. želeti, potrebovati) ter 

mišljenje (npr. vedeti, misliti, spomniti). Pri štetju besed za opis mentalnih stanj so se 

upoštevale le tiste besede, ki so bile izrečene znotraj 18-ih prepoznanih dogodkov. 

Rezultati kažejo, da so otroci brez SGJM s starostjo v povprečju večali število besed 

za opisovanje mentalnih stanj junakov v zgodbi. Prav tako se to število veča v skupini 

otrok s SGJM, ponovno z izjemo povprečnega rezultata srednje starostne skupine, ki 

ponovno močno izstopa v negativni smeri. Otroci srednje starostne skupine s SGJM 

so namreč v zgodbah v povprečju uporabili manjše število besed za opisovanje 

mentalnih stanj junakov v zgodbi tudi od skupine najmlajših otrok. Če pogledamo 

celoten rezultat pa lahko vidimo, da so otroci vseh treh starostnih skupin opise 

mentalnih stanj junakov le redko vključili v svoje pripovedi, čeprav so jih starejši 

vključili več kot mlajši. To je verjetno povezano tudi z rastjo in razvojem otrokovega 

uma, socialnim razumevanjem in razvojem metajezika (Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj, Podlesek, 2010). 
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4.4.11 SKUPNI DOSEŽEK 

 

prisotnost specifične govorno-

jezikovne motnje 

STAROST N Min. Maks. M SD 

brez SGJM 

6-7 let skupni dosežek 10 -,265 2,191 ,87700 ,753355 

7-8 let skupni dosežek 10 -1,231 2,393 ,61590 1,230846 

8-9 let skupni dosežek 10 -,215 1,258 ,48390 ,522017 

s SGJM 

6-7 let skupni dosežek 10 -1,138 1,497 -,11220 ,718198 

7-8 let skupni dosežek 10 -2,338 -,414 -1,34080 ,695874 

8-9 let skupni dosežek 10 -2,660 ,588 -,85910 1,071116 

Tabela 16: Skupni dosežek glede na starost in prisotnost/odsotnost motnje. 

 
Graf 12: Grafični prikaz spremenljivke "Skupni dosežek" glede na starost in prisotnost/odsotnost motnje. 

 

Skupni dosežek posameznega otroka predstavlja skupni dosežek pri vseh 11 

kazalnikih zgodbe. Rezultat nakazuje, kakšne so pripovedne sposobnosti 

posameznega otroka glede na norme v Sloveniji. Za pridobitev rezultatov skupnega 

dosežka otrok, sem morala podatke vnesti v za to v naprej pripravljen obrazec na 

spletni strani Centra za psihološko merjenje in svetovanje oddelka za psihologijo, 

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Skupni dosežek je bil nato izračunan glede 

na norme, ki so jih raziskovalci pridobili s pomočjo svoje raziskave. 
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Razvoj otrokovega pripovedovanja zgodbe smo opredelili kot normativen, če je 

otrokov skupni dosežek pri preizkusu spadal v 25. percentil ali višje, pri čemer je 25. 

percentil zajemal vrednost -0,67. Glede na rezultate skupnih dosežkov vidimo, da so 

otroci brez SGJM v povprečju dosegali pozitivne rezultate, v primerjavi z otroki s 

SGJM, ki so dosegali negativne rezultate. Kljub temu pa lahko vidimo, da je skupina 

najmlajših otrok s SGJM dosegala rezultate, ki spadajo pod normative, saj imajo v 

povprečju rezultat nad -0,67 (M = -0,1122). Seveda moramo pri tem upoštevati, da 

vsi otroci niso imeli tako dobrih rezultatov. Že trije otroci, ki so dosegali izrazito boljše 

rezultate od ostalih otrok (z1 = 1,4 – 90. percentil; z2 = 0,3 – 50. percentil; z3 = 0,1 – 

50. percentil) so namreč zvišali povprečje celotni skupini. V povprečju rezultatov 

ponovno močno negativno izstopa skupina 7-8 let starih otrok s SGJM, ki dosega 

glede na ostale skupine otrok izjemno nizke rezultate. Vzrok za takšne rezultate se 

lahko skriva v tem, da je v tej skupini ogromno otrok, ki ima težje ali težke GJM, 

medtem ko se lahko v ostalih skupinah v večini pojavljajo otroci z lažjimi GJM. Teh 

podatkov v svoji raziskavi sicer nisem pridobivala, bi pa morda lahko v prihodnje 

upoštevali in raziskali tudi vpliv izrazitosti motnje na pripovedne zmožnosti otrok. Na 

razlike v rezultatih pa vplivajo tudi razlike v samem govornem razvoju otrok, še 

posebej se primanjkljaji kažejo pri otrocih s SGJM, ki na vseh kazalnikih dosegajo 

slabše rezultate od svojih vrstnikov, ki teh težav nimajo. Na dosežke na preizkusih so 

lahko vplivale tudi morebitne zdravstvene težave otroka, neugodne socialno 

ekonomske razmere in kulturni dejavniki družine, kot so nizka izobrazba staršev, 

nespodbudno družinsko okolje in odsotnost skupnega branja s staršem. Tudi teh 

razmer v svoji raziskavi nisem ugotavljala, bi pa bilo morda v prihodnje dobro 

upoštevati tudi to, saj lahko pomembno vpliva na uspešnost otrokovega 

pripovedovanja. 
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4.5 PREVERJANJE HIPOTEZ 

4.5.1 HIPOTEZA 1:  

 

Povprečno število besed v pripovedovanju je večje pri otrocih brez SGJM kot pri 

otrocih s SGJM. 

 

prisotnost specifične govorno-

jezikovne motnje 

STAROST N Min. Maks. M SD 

brez SGJM 

6-7 let število besed 10 103 329 165,00 70,839 

7-8 let število besed 10 103 332 196,30 77,663 

8-9 let število besed 10 188 303 244,30 40,530 

s SGJM 

6-7 let število besed 10 47 287 120,30 68,235 

7-8 let število besed 10 40 175 114,60 44,903 

8-9 let število besed 10 52 324 182,20 85,566 

Tabela 17: Število besed glede na starost in prisotnost/odsotnost motnje. 

 N M SD 

ŠTEVILO 

BESED 

brez SGJM 30 201,87 70,988 

s SGJM 30 139,03 72,886 

Tabela 18: Aritmetična sredina in standardna deviacija za spremenljivko »število besed« glede na 
prisotnost/odsotnost motnje. 

Test za neodvisne vzorce 

 Levenejev test homogenosti varianc t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F p t Stopnje 

prostosti 

Stopnja 

tveganja (1-

stranska) 

ŠTEVILO 

BESED 

Predpostavlja se enakost 

varianc 
,267 ,607 3,383 58 ,0005 

Enakost varianc se ne 

predpostavlja 

  
3,383 57,960 ,0005 

Tabela 19: T-test za spremenljivko »število besed«. 

Povprečno število besed v pripovedovanju je večje v vseh treh starostnih skupinah 

otrok brez SGJM (skupni rezultat M = 201,87) v primerjavi z otroki s SGJM (skupni 

rezultat M = 139,03), zato hipotezo 1 sprejmemo. Ker so bili vsi pogoji izpolnjeni 

(normalna porazdelitev in homogenost varianc = p > 0,05), sem za preverjanje 

statistične pomembnosti uporabila t-test za neodvisne vzorce. Rezultati kažejo, da so 

razlike med tema dvema skupinama statistično pomembne, saj je vrednost statistične 

pomembnosti pod 0,05 (stopnja tveganja = 0,0005). Za ugotavljanje statistične 

pomembnosti razlik med tema dvema skupinama, sem upoštevala enostransko 

usmerjeno statistično pomembnost, saj sem rezultat že v naprej napovedovala. 
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Otroci brez SGJM pri pripovedovanju torej uporabljajo večje število besed kot otroci s 

SGJM.  

4.5.2 HIPOTEZA 2: 
 

Povprečna dolžina povedi je krajša pri otrocih s SGJM kot pri otrocih brez SGJM. 

 

prisotnost specifične govorno-

jezikovne motnje 

STAROST N Min. Maks. M SD 

brez SGJM 

6-7 let povprečna dolžina povedi 10 5,9 12,0 8,990 1,8046 

7-8 let povprečna dolžina povedi 10 5,5 10,7 8,840 1,6311 

8-9 let povprečna dolžina povedi 10 7,2 10,3 8,590 1,0619 

s SGJM 

6-7 let povprečna dolžina povedi 10 2,2 8,4 5,610 1,7854 

7-8 let povprečna dolžina povedi 10 3,2 6,8 5,030 1,3115 

8-9 let povprečna dolžina povedi 10 3,6 9,3 6,850 1,7412 

Tabela 20: Povprečna dolžina povedi glede na starost in prisotnost/odsotnost motnje. 

 N M SD 

POVPREČNA 

DOLŽINA POVEDI 

brez SGJM 30 8,807 1,4881 

s SGJM 30 5,830 1,7493 

Tabela 21: Aritmetična sredina in standardna deviacija za spremenljivko »povprečna dolžina povedi« glede na 
prisotnost/odsotnost motnje. 

Test za neodvisne vzorce 

 Levenejev test homogenosti varianc t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F p t Stopnje 

prostosti 

Stopnja 

tveganja (1-

stranska) 

POVPREČNA 

DOLŽINA POVEDI 

Predpostavlja se enakost 

varianc 
,499 ,483 7,099 58 ,000 

Enakost varianc se ne 

predpostavlja 

  
7,099 56,546 ,000 

Tabela 22: T-test za spremenljivko »povprečna dolžina povedi«. 

 

Rezultati kažejo, da je povprečna dolžina povedi krajša v vseh treh starostnih 

skupinah  otrok s SGJM (skupni rezultat M = 5,830), v primerjavi z otroki brez SGJM 

(skupni rezultat M = 8,807), zato hipotezo 2 sprejmemo. Ker so bili vsi pogoji 

izpolnjeni (normalna porazdelitev in homogenost varianc = p > 0,05), sem za 

preverjanje statistične pomembnosti uporabila t-test za neodvisne vzorce. Ta nam 

kaže, da je razlika med skupinama tudi statistično pomembna, saj je statistična 

pomembnost manjša od 0,05 (stopnja tveganja = 0,000). Otroci s SGJM pri 

pripovedovanju torej uporabljajo krajše povedi kot otroci brez SGJM.  
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4.5.3 HIPOTEZA 3: 

 

Povprečno število priredno zloženih povedi je večje pri otrocih s SGJM kot pri otrocih 

brez SGJM. 

 

prisotnost specifične govorno-

jezikovne motnje 

STAROST N Min. Maks. M SD 

brez SGJM 

6-7 let 
število priredno zloženih 

povedi 
10 3 13 7,10 2,998 

7-8 let 
število priredno zloženih 

povedi 
10 1 12 6,30 3,622 

8-9 let 
število priredno zloženih 

povedi 
10 6 13 9,20 2,348 

s SGJM 

6-7 let 
število priredno zloženih 

povedi 
10 0 6 2,40 2,366 

7-8 let 
število priredno zloženih 

povedi 
10 0 3 1,60 1,350 

8-9 let 
število priredno zloženih 

povedi 
10 0 10 5,00 3,127 

Tabela 23: Število priredno zloženih povedi glede na starost in prisotnost/odsotnost motnje. 

 N M SD 

ŠTEVILO PRIREDNO 

ZLOŽENIH POVEDI 

brez SGJM 30 7,53 3,181 

s SGJM 30 3,00 2,742 

Tabela 24: Aritmetična sredina in standardna deviacija za spremenljivko "število priredno zloženih povedi" glede 
na prisotnost/odsotnost motnje. 

Test za neodvisne vzorce 

 Levenejev test homogenosti 

varianc 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F p t Stopnje 

prostosti 

Stopnja 

tveganja (1-

stranska) 

ŠTEVILO PRIREDNO 

ZLOŽENIH POVEDI 

Predpostavlja se enakost 

varianc 
,933 ,338 5,912 58 ,000 

Enakost varianc se ne 

predpostavlja 

  
5,912 56,764 ,000 

Tabela 25: T-test za spremenljivko "število priredno zloženih povedi". 

Povprečno število priredno zloženih povedi je večje v vseh starostnih skupinah otrok 

brez SGJM (skupni rezultat = 7,53), v primerjavi z otroki s SGJM (skupni rezultat M = 

3,00), zato hipotezo 3 ovržemo. Ker so bili vsi pogoji izpolnjeni (normalna 

porazdelitev in homogenost varianc = p > 0,05), sem tudi tukaj za preverjanje 

statistične pomembnosti uporabila t-test za neodvisne vzorce. Ta nam kaže, da je 
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razlika statistično pomembna, saj je statistična pomembnost manjša od 0,05 (stopnja 

tveganja = 0,000). Otroci brez SGJM v svojih pripovedih torej uporabljajo več 

priredno zloženih povedi kot otroci s SGJM. Ta rezultat me je rahlo presenetil, saj 

sem pričakovala, da bo v pripovedih otrok s SGJM prisotnega več naštevanja 

(uporaba veznika »in«) in posledično tudi večja raba priredno zloženih povedi. 

Izkazalo se je, da so otroci s SGJM uporabljali manjše število priredno zloženih 

povedi, kar se neposredno povezuje tudi s samo povprečno dolžino povedi, ki je pri 

teh otrocih zelo kratka. Če bi bila povprečna dolžina povedi daljša, bi morda otroci v 

pripovedi uporabili več prirednih ali celo podrednih povedi. 

 

 

4.5.4 HIPOTEZA 4: 
 

Povprečno število podredno zloženih povedi je večje pri otrocih brez SGJM kot pri 

otrocih s SGJM. 

 

prisotnost specifične govorno-

jezikovne motnje 

STAROST N Min. Maks. M SD 

brez SGJM 

6-7 let 
število podredno 

zloženih povedi 
10 0 13 4,00 4,269 

7-8 let 
število podredno 

zloženih povedi 
10 1 12 4,80 3,765 

8-9 let 
število podredno 

zloženih povedi 
10 1 13 6,30 4,084 

s SGJM 

6-7 let 
število podredno 

zloženih povedi 
10 0 5 2,00 1,563 

7-8 let 
število podredno 

zloženih povedi 
10 0 2 ,90 ,568 

8-9 let 
število podredno 

zloženih povedi 
10 0 7 2,70 2,669 

Tabela 26: Število podredno zloženih povedi glede na starost in prisotnost/odsotnost motnje. 

 N M SD 

ŠTEVILO PODREDNO 

ZLOŽENIH POVEDI 

brez SGJM 30 5,03 4,021 

s SGJM 30 1,87 1,907 

Tabela 27: Aritmetična sredina in standardna deviacija za spremenljivko "število podredno zloženih povedi" 
glede na prisotnost/odsotnost motnje. 
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Test za neodvisne vzorce 

 Levenejev test homogenosti 

varianc 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F p t Stopnje 

prostosti 

Stopnja 

tveganja (1-

stranska) 

ŠTEVILO 

PODREDNO 

ZLOŽENIH POVEDI 

Predpostavlja se enakost 

varianc 
21,688 ,000 3,897 58 ,000 

Enakost varianc se ne 

predpostavlja 

  
3,897 41,416 ,000 

Tabela 28: T-test za spremenljivko "število podredno zloženih povedi«. 

Rezultati kažejo, da je povprečno število podredno zloženih povedi večkrat prisotno v 

pripovedih otrok brez SGJM (skupni rezultat M = 5,03) kot v pripovedih otrok s SGJM 

(skupni rezultat M = 1,87), zato hipotezo 4 sprejmemo. Ker vsi pogoji niso bili 

izpolnjeni (normalnost porazdelitve je bila prisotna, vendar variance niso bile 

homogene = p < 0,05), sem za preverjanje statistične pomembnosti uporabila t-test 

za neodvisne vzorce, kjer sem upoštevala rezultat druge vrstice. Ta nam kaže, da je 

razlika med skupinama otrok statistično pomembna, saj je vrednost statistične 

pomembnosti pod 0,05 (stopnja tveganja = 0,000). Otroci brez SGJM pri 

pripovedovanju torej večkrat uporabijo podredno zložene povedi kot otroci s SGJM. 

 

4.5.5 HIPOTEZA 5: 
 

Povprečni delež enostavčnih povedi je večji pri otrocih s SGJM kot pri otrocih brez 

SGJM. 

prisotnost specifične 

govorno-jezikovne motnje 

STAROST N Min. Maks. M SD 

brez SGJM 

6-7 let delež enostavčnih povedi 10 ,19 ,83 ,5010 ,18574 

7-8 let delež enostavčnih povedi 10 ,28 ,80 ,5490 ,19723 

8-9 let delež enostavčnih povedi 10 ,30 ,59 ,4680 ,08817 

s SGJM 

6-7 let delež enostavčnih povedi 10 ,43 1,00 ,7550 ,20463 

7-8 let delež enostavčnih povedi 10 ,59 ,98 ,7910 ,11150 

8-9 let delež enostavčnih povedi 10 ,00 ,83 ,5880 ,24358 

Tabela 29: Povprečni delež enostavčnih povedi glede na starost in prisotnost/odsotnost motnje. 

 
 N M SD 

DELEŽ ENOSTAVČNIH 

POVEDI 

brez SGJM 30 ,5060 ,16228 

s SGJM 30 ,7113 ,20822 

Tabela 30: Aritmetična sredina in standardna deviacija za spremenljivko "delež enostavčnih povedi" glede na 
prisotnost/odsotnost motnje. 
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Test za neodvisne vzorce 

 Levenejev test homogenosti varianc t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F p t Stopnje 

prostosti 

Stopnja 

tveganja (1-

stranska) 

DELEŽ 

ENOSTAVČNIH 

POVEDI 

Predpostavlja se enakost 

varianc 
,984 ,325 -4,260 58 ,000 

Enakost varianc se ne 

predpostavlja 

  
-4,260 54,735 ,000 

Tabela 31: T-test za spremenljivko "delež enostavčnih povedi". 

Povprečni delež enostavčnih povedi v pripovedovanju je večji v vseh treh starostnih 

skupinah otrok s SGJM (skupni rezultat M = 0,7113) v primerjavi z otroki brez SGJM 

(skupni rezultat M = 0,5060), zato hipotezo 5 sprejmemo. Ker so bili vsi pogoji 

izpolnjeni (normalna porazdelitev in homogenost varianc = p > 0,05), sem za 

preverjanje statistične pomembnosti uporabila t-test za neodvisne vzorce. Rezultati 

kažejo, da so razlike med tema dvema skupinama statistično pomembne, saj je 

vrednost statistične pomembnosti pod 0,05 (stopnja tveganja = 0,0000). Pri otrocih s 

SGJM je v pripovedovanju torej prisoten večji delež enostavčnih povedi kot v 

pripovedovanju otrok brez SGJM. 
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4.5.6 HIPOTEZA 6: 

 

Povprečno število dogodkov se ne razlikuje med skupinama otrok brez SGJM in 

otrok s SGJM. 

 

 N M SD 

ŠTEVILO 

DOGODKOV 

brez SGJM 30 8,00 3,118 

s SGJM 30 4,77 2,622 

Tabela 32: Aritmetična sredina in standardna deviacija za spremenljivko "število dogodkov" glede na 
prisotnost/odsotnost motnje. 

Test za neodvisne vzorce 

 Levenejev test homogenosti varianc t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F p t Stopnje 

prostosti 

Stopnja 

tveganja (1-

stranska) 

ŠTEVILO 

DOGODKOV 

Predpostavlja se enakost 

varianc 
1,560 ,217 4,347 58 ,000 

Enakost varianc se ne 

predpostavlja 

  
4,347 56,340 ,000 

Tabela 33: T-test za spremenljivko "število dogodkov". 

Rezultati kažejo, da otroci brez SGJM v povprečju v pripovedovanju prepoznajo in 

opišejo večje število dogodkov (M = 8,00) kot otroci s SGJM (M = 4,77). Ker so bili 

tudi tukaj vsi pogoji izpolnjeni (normalna porazdelitev in homogenost varianc = p > 

0,05), sem za preverjanje statistične pomembnosti uporabila t-test za neodvisne 

vzorce. Ta dokazuje, da je razlika statistično pomembna, saj je statistična 

pomembnost manjša od 0,05 (stopnja tveganja = 0,000). Povprečno število 

dogodkov se torej statistično pomembno razlikuje med skupinama otrok brez SGJM 

in s SGJM, zato hipotezo 6 ovržemo. Na rezultat je morda vplivalo to, da so otroci s 

SGJM prepoznali večje število dogodkov, vendar jih niso znali ubesediti, zato so jih 

raje izpustili. 
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4.5.7 HIPOTEZA 7: 

 

Slovnična struktura zgodbe otrok prve starostne skupine (6–7 let) je šibkejša od 

slovnične strukture otrok tretje starostne skupine (8–9 let) ne glede na 

prisotnost/odsotnost SGJM. 

 

 STAROST N M SD 

SLOVNIČNA 

STRUKTURA 

6-7 let 20 -,103 ,464 

8-9 let 20 ,226 ,614 

Tabela 34: Aritmetična sredina in standardna deviacija za kompozitno spremenljivko "slovnična struktura" glede 
na dve starostni skupini. 

 

prisotnost specifične govorno-jezikovne motnje STAROST N M SD 

brez SGJM Slovnična struktura 

6-7 let 10 ,178 ,449 

8-9 let 10 ,591 ,320 

s SGJM Slovnična struktura 

6-7 let 10 -,384 ,280 

8-9 let 10 -,138 ,630 

Tabela 35: Aritmetična sredina in standardna deviacija za kompozitno spremenljivko "slovnična struktura" glede 
na prisotnost/odsotnost motnje in dve starostni skupini. 

Test za neodvisne vzorce 

 Levenejev test homogenosti varianc t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F p t Stopnje 

prostosti 

Stopnja 

tveganja (1-

stranska) 

SLOVNIČNA 

STRUKTURA 

Predpostavlja se enakost 

varianc 
1,354 ,252 -1,914 38 ,032 

Enakost varianc se ne 

predpostavlja 

  
-1,914 35,378 ,032 

Tabela 36: T-test za kompozitno spremenljivko "slovnična struktura". 

Slovnična struktura zgodbe je sestavljena iz več kazalnikov. Ti so: povprečna dolžina 

povedi, število priredno zloženih povedi, število podredno zloženih povedi, delež 

enostavčnih povedi, raba prirednih veznikov in raba podrednih veznikov.  

Najprej sem vsako od šestih spremenljivk, kazalnikov, slovnične strukture pretvorila v 

»z-vrednosti«. S tem sem poenotila mersko enoto, variabilnost oz. različen obseg 

prvotnih spremenljivk. Ker so bili izpolnjeni vsi pogoji (normalna porazdelitev in 

homogenost varianc = p > 0,05), sem za preverjanje statistične pomembnosti 

uporabila t-test za neodvisne vzorce. Razlika med aritmetičnimi sredinami 

spremenljivke slovnične strukture glede na starostni skupini je statistično pomembna 

s tveganjem p < 0,05. Rezultat aritmetične sredine 6–7 let starih otrok je -0,103, 

medtem ko je ta rezultat pri otrocih, starih 8–9 let 0,226. Iz tega sklepam, da je 

slovnična struktura zgodbe otrok prve starostne skupine (6–7 let) šibkejša od 
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slovnične strukture otrok tretje starostne skupine (8–9 let), zato hipotezo 7 

potrdimo. 

 

4.5.8 HIPOTEZA 8: 
 

Vsebinska struktura zgodbe je enako homogena pri otrocih prve starostne skupine 

brez SGJM. 

 

 KOEFICIENT VARIACIJE (KV): 

VSEBINSKA STRUKTURA ZGODBE 

ŠTEVILO DOGODKOV ŠTEVILO ZAMENJAV 

PERSPEKTIVE 

ŠTEVILO BESED ZA 

OPISOVANJE 

MENTALNIH STANJ 

𝐾𝑉 =  
𝑆𝐷

𝑀
 × 100 % 

𝐾𝑉 =  
2,406

6,30
 × 100 % 

𝐾𝑉 = 38,19 % 

𝐾𝑉 =  
𝑆𝐷

𝑀
 × 100 % 

𝐾𝑉 =  
0,972

2,5
× 100 % 

𝐾𝑉 = 38,88 % 

 

𝐾𝑉 =  
𝑆𝐷

𝑀
 × 100 % 

𝐾𝑉 =
0,816

1
 × 100 % 

𝐾𝑉 = 81, 6 % 

 

Podatki so zelo razpršeni. Podatki so zelo razpršeni. Podatki so zelo razpršeni. 

Tabela 37: Koeficient variacije za spremenljivko "vsebinska struktura zgodbe" za prvo starostno skupino brez 
SGJM. 

Vsebinska struktura zgodbe je sestavljena iz treh kazalnikov: števila dogodkov, 

števila zamenjav perspektive in števila besed za opisovanje mentalnih stanj junakov 

v zgodbi. Za ugotavljanje homogenosti zgodbe sem uporabila koeficient variacije, ki 

nam kaže večjo ali manjšo razpršenost podatkov. Ta predstavlja količnik med 

standardnim odklonom in aritmetično sredino, z njim pa tudi odstranimo vpliv merske 

enote. 

Vidimo, da so v vseh treh kazalnikih rezultati zelo razpršeni (toleranca razpršenosti je 

30 %). Najmanj razpršeni rezultati so v kazalniku število dogodkov, sledi mu kazalnik 

število zamenjav perspektive.   

Ker so podatki v vseh treh kazalnikih zelo razpršeni, hipotezo 8 ovržemo. Sklepam, 

da je do takšnega rezultata prišlo zaradi velikih razlik v govornem in jezikovnem 

razvoju med otroki iste starostne skupine. Na razpršene rezultate otrok so prav tako 

lahko vplivale tudi druge okoliščine, kot so zdravstveno stanje otroka, družinski 

dejavniki, ekonomski dejavniki, ki lahko tako pozitivno kot tudi negativno vplivajo na 

otroka in na rezultate testiranja. Prav tako nekateri otroci za večjo uspešnost 

potrebujejo več neposrednih spodbud in dodatnih vprašanj, kar pri testiranju ni bilo 

prisotno.  
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4.5.9 HIPOTEZA 9: 

 

Vsebinska struktura zgodbe je enako homogena pri otrocih prve starostne skupine s 

SGJM. 

 

 KOEFICIENT VARIACIJE (KV): 

VSEBINSKA STRUKTURA ZGODBE 

ŠTEVILO DOGODKOV ŠTEVILO ZAMENJAV 

PERSPEKTIVE 

ŠTEVILO BESED ZA 

OPISOVANJE 

MENTALNIH STANJ 

𝐾𝑉 =  
𝑆𝐷

𝑀
 × 100 % 

𝐾𝑉 =  
2,459

3,4
 × 100 % 

𝐾𝑉 = 72,3 2% 

𝐾𝑉 =  
𝑆𝐷

𝑀
 × 100 % 

𝐾𝑉 =  
0,943

1
× 100 % 

𝐾𝑉 = 94,3 % 

 

𝐾𝑉 =  
𝑆𝐷

𝑀
 × 100 % 

𝐾𝑉 =
0,483

0,30
 × 100 % 

𝐾𝑉 = 161 % 

 

Podatki so zelo razpršeni. Podatki so zelo razpršeni. Podatki so zelo razpršeni. 

Tabela 38: Koeficient variacije za spremenljivko "vsebinska struktura zgodbe" za prvo starostno skupino s SGJM. 

Tudi pri tej hipotezi sem za ugotavljanje homogenosti zgodbe uporabila koeficient 

variacije, ki nam kaže večjo ali manjšo razpršenost podatkov. 

Glede na rezultate vidimo, da so tudi tukaj v vseh treh kazalnikih rezultati zelo 

razpršeni (toleranca razpršenosti je 30 %). Najmanj razpršeni rezultati so v kazalniku 

število dogodkov, sledi mu kazalnik število zamenjav perspektive.   

Ker so podatki v vseh treh kazalnikih zelo razpršeni, tudi hipotezo 9 ovržemo. 

Sklepam, da je do takšnega rezultata prišlo zaradi razlik med izrazitostjo SGJM. 

Otroci z lažjimi motnjami so verjetno pri testu dosegali boljše rezultate od otrok, ki 

imajo zmerne, težje ali težke SGJM. V raziskavi razlik med izrazitostjo izraženosti 

motnje sicer nisem merila, bi pa bilo zanimivo pogledati tudi te razlike. Na razpršene 

rezultate otrok so prav tako tudi pri tem rezultatu lahko vplivale tudi druge okoliščine, 

kot so zdravstveno stanje otroka, družinski dejavniki, ekonomski dejavniki, 

pomanjkanje spodbud pri testiranju in pomanjkanje pomoči z dodatnimi vprašanji. 
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4.5.10  HIPOTEZA 10: 

 

Pripovedne sposobnosti otrok brez SGJM so višje od otrok s SGJM. 

 

prisotnost specifične govorno-

jezikovne motnje 

STAROST N Min. Maks. M SD 

brez SGJM 

6-7 let skupni dosežek 10 -,265 2,191 ,87700 ,753355 

7-8 let skupni dosežek 10 -1,231 2,393 ,61590 1,230846 

8-9 let skupni dosežek 10 -,215 1,258 ,48390 ,522017 

s SGJM 

6-7 let skupni dosežek 10 -1,138 1,497 -,11220 ,718198 

7-8 let skupni dosežek 10 -2,338 -,414 -1,34080 ,695874 

8-9 let skupni dosežek 10 -2,660 ,588 -,85910 1,071116 

Tabela 39: Skupni dosežek glede na starost in prisotnost/odsotnost motnje. 

 N M SD 

SKUPNI 

DOSEŽEK 

brez SGJM 30 ,65893 ,870903 

s SGJM 30 -,77070 ,964732 

Tabela 40: Aritmetična sredina in standardni odklon za spremenljivko "skupni dosežek" glede na 
prisotnost/odsotnost motnje. 

Test za neodvisne vzorce 

 Levenejev test homogenosti varianc t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F p t Stopnje 

prostosti 

Stopnja 

tveganja (1-

stranska) 

SKUPNI 

DOSEŽEK 

Predpostavlja se enakost 

varianc 
,540 ,465 6,025 58 ,000 

Enakost varianc se ne 

predpostavlja 

  
6,025 57,403 ,000 

Tabela 41: T-test za spremenljivko "skupni dosežek". 

Glede na rezultate lahko vidimo, da so pripovedne sposobnosti otrok brez SGJM v 

povprečju višje (M = 0,659) od otrok s SGJM (M = -0,771), zato hipotezo 10 

sprejmemo. Pripovedne sposobnosti so višje tudi v vseh starostnih skupinah otrok 

brez SGJM. Ker so bili izpolnjeni vsi pogoji (normalna porazdelitev in homogenost 

varianc = p > 0,05), sem za preverjanje statistične pomembnosti uporabila t-test za 

neodvisne vzorce. Ugotovila sem, da so razlike statistično pomembne, saj nam 

rezultati t-testa kažejo, da je statistična pomembnost manjša od 0,05 (stopnja 

tveganja = 0,000). Otroci brez SGJM dosegajo v pripovednih zmožnostih boljše 

rezultate od otrok s SGJM. Iz rezultatov raziskave lahko sklepam, da prisotnost 

SGJM izrazito vpliva na sposobnost pripovedovanja 6–9 let starih otrok.
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5 SKLEP 
 

Kot pravi Grobler (2002), so karakteristike jezikovnih težav pri specifični govorno-

jezikovni motnji zelo različne, zaradi kompleksnosti komponent in sistemov, 

vključenih v govorno-jezikovno vedenje, pa zelo heterogene.  

Ravno zaradi tega je zelo pomembna natančna diagnostika jezikovnih težav. Eden 

izmed najpreprostejših načinov za diagnosticiranje jezikovnih težav je 

pripovedovanje. Preko pripovedovanja zgodbe nam otrok podaja najrazličnejše 

informacije, tako o svojem govoru, jeziku, mišljenju, empatiji, ipd.  

V svoji raziskavi sem ugotavljala, kakšna je razlika v pripovedovanju zgodbe med 

otroki s SGJM in otroki brez SGJM ter kako na pripovedovanje vpliva starost otroka. 

Pri pridobivanju podatkov sem uporabila testni material Preizkus pripovedovanja 

zgodbe: Žabji kralj, avtorjev Ljubice Marjanovič Umek, Urške Fekonja Peklaj, Simone 

Kranjc, Gregorja Sočana in Luka Komidarja (2012).  

Že številni tuji avtorji (na primer Reilly, Losh, Bellugi in Wulfeck (2004), Liles (1993), 

Botting (2002), Kadervarek in Sulzby (2000)), ter domača avtorica Grobler (2002), so 

raziskovali značilnosti pripovedovanja otrok s SGJM. Ugotovili so, da je za otroke s 

SGJM značilno šibkejše besedišče, krajše in enostavnejše povedi, manjša raba 

priredij in podredij ter težave na področju oblikoslovja in skladnje. Pripovedi teh otrok 

so torej krajše, otroci težje povezujejo jezikovne elemente besedila, njihove pripovedi 

pa so manj strukturirane. 

Z raziskavo sem ugotovila, da prisotnost SGJM izrazito vpliva na pripovedovanje 

zgodbe 6–9 let starih otrok. Ugotovila sem torej, da otroci s SGJM pri pripovedovanju 

uporabljajo manjše število besed, tudi povprečna dolžina povedi je krajša v primerjavi 

z njihovimi vrstniki brez SGJM. Tudi povprečno število priredno zloženih povedi je pri 

otrocih s SGJM manjše, kar se močno povezuje s krajšo povprečno dolžino povedi. 

Če bi otroci s SGJM pri pripovedovanju uporabljali več besed in bi bile dolžine povedi 

daljše, bi lahko v svojih pripovedih uporabljali več priredij in podredij. Z raziskavo sem 

namreč ugotovila, da so otroci s SGJM v povprečju uporabljali manjše število 

podrednih povedi. Do podobnih rezultatov so prišli tudi številni raziskovalci, kot so  

Reilly, Losh, Bellugi in Wulfeck (2004) Grobler (2002) in Botting (2002), ki so se 

ukvarjali s preučevanjem pripovedovanja otrok s SGJM. Ugotovili so, da otroci z 

jezikovno motnjo uporabljajo malo prirednih in predvsem podrednih povedi, da so 

zgodbe otrok z jezikovno motnjo krajše, število povedi, ki so jih otroci s specifično 

jezikovno motnjo uporabili v pripovedi, je manjše, prav tako pa za pripovedovanje 

potrebujejo veliko več spodbud.  

V raziskavi sem ugotovila tudi, da je delež enostavčnih povedi pri otrocih s SGJM 

večji kot pri otrocih brez SGJM. Prav tako obstajajo razlike med skupinama otrok s 

SGJM in brez SGJM v povprečnem številu prepoznanih dogodkov v zgodbi. Do razlik 
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je morda prišlo zaradi tega, ker otroci s SGJM dogodkov niso prepoznali ali  jih niso 

znali ubesediti, zato so jih raje izpustili. 

Raziskovala sem tudi vpliv razvojnega dejavnika oziroma starosti na pripovedovanje 

zgodbe. Ugotovila sem, da so starejši otroci dosegali boljše rezultate v obeh 

skupinah otrok, tako pri otrocih s SGJM kot pri otrocih brez SGJM. Tudi avtorici 

Arapović in Grobler (2006) sta analizirali vpliv razvojnega dejavnika na pripovedne 

sposobnosti otrok z jezikovno motnjo in otrok brez jezikovnih težav. V svoji raziskavi 

sta ugotovili, da obstajajo razlike v pripovedih glede na starost. Sama sem z 

raziskavo ugotovila, da je slovnična struktura zgodbe 6 do 7 let starih otrok šibkejša 

od slovnične strukture otrok, starih 8 do 9 let. 6 do 7 let stari otroci s SGJM in brez 

SGJM so torej na kazalnikih povprečna dolžina povedi, število priredno zloženih 

povedi, število podredno zloženih povedi, delež enostavčnih povedi, raba prirednih 

veznikov in raba podrednih veznikov, v povprečju dosegali slabše rezultate od otrok 

starih med 8 in 9 let, brez in s SGJM. 

V raziskavi me je zanimala tudi homogenost vsebinske strukture zgodbe pri otrocih 

prve starostne skupine brez SGJM in s SGJM. Ugotovila sem, da vsebinska struktura 

zgodbe ni bila homogena. Takšen rezultat sem dobila zato, ker so razlike v govornem 

in jezikovnem razvoju otrok zelo velike. Na rezultate so lahko vplivale tudi druge 

okoliščine, kot so razne motnje v prostoru, zdravstveno stanje otroka na dan 

testiranja, izrazitost SGJM, ipd.  

Glede na rezultate raziskave lahko trdim, da so pripovedne sposobnosti otrok s 

SGJM šibkejše od pripovednih sposobnosti otrok brez SGJM. S svojo raziskavo sem 

ugotovila, da SGJM izrazito vplivajo na pripovedovanje zgodbe 6–9 let starih otrok ter 

da starejši otroci pripovedujejo daljše, kompleksnejše in bolj strukturirane pripovedi.  

Rezultati raziskave nam podajajo ključne informacije o tem, da je pri otroku, pri 

katerem smo opazili primanjkljaje, potrebno čim prejšnje ukrepanje in nudenje 

pomoči, usmerjeno na tiste primanjkljaje, ki so pri vsakem otroku specifični. 

Rezultati, ki jih pridobimo s pomočjo pripovedovanja otroka, nam nudijo dober 

vpogled v značilnosti otrokovega pripovedovanja in so dobro začetno izhodišče za 

oblikovanje logopedske terapije. Raziskava nam namreč daje smernice za nadaljnja 

raziskovanja narave jezikovnih primanjkljajev, predvsem pragmatičnih zmožnosti in s 

tem v zvezi narativnih sposobnosti. S poznavanjem značilnosti in razlik uporabe 

jezika pri pripovedovanju zgodbe otrok s SGJM in brez SGJM bomo lahko izdelali 

uspešen program pomoči logopedske terapije, ki se lahko iz sklopa dodatne 

strokovne pomoči razširi tudi na sam učni proces v šoli.  
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7 PRILOGE 

7.1 DOPIS ZA STARŠE 
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SPOŠTOVANI STARŠI! 

 

Sem Tamara Sevšek, študentka podiplomskega študijskega programa Logopedija in 

surdopedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V okviru svoje magistrske 

naloge z naslovom »Pripovedovanje zgodbe 6–9 let starih otrok s specifičnimi govorno-

jezikovnimi motnjami«, katere mentorica je dr. Martina Ozbič in somentorica dr. Simona 

Kranjc, bom raziskovala pripovedne sposobnosti šolskih otrok. V ta namen bom srečanja 

izvedla posamezno. Za preizkus bom uporabila Preizkus pripovedovanja zgodbe: Žabji kralj 

(Marjanovič Umek, L., Fekonja Peklaj, U., Kranjc, S., Sočan, G., Komidar, L., 2012). Otrok 

bo glede na slikovno predlogo pripovedoval zgodbo,  njegovo pripovedovanje pa bom posnela 

z diktafonom. Testiranje bom opravila v mesecu juniju 2015. Pridobljeni podatki bodo 

anonimni in bodo uporabljeni v magistrski nalogi in strokovnih člankih.  

Otrok in starši lahko iz raziskave izstopite kadarkoli. Posnetki, ki ji bom pridobila, se bodo v 

skladu z zakonom izbrisali po 5 letih. 

Dele posnetkov z brisanimi osebnimi podatki bi želela uporabljati – če boste soglašali –  tudi 

za izobraževanje logopedov in surdopedagogov, saj je to dragoceno gradivo za učenje 

bodočih strokovnjakov. 

Na spodnji strani so za ta namen posamezna soglasja, ob katerih posamezno označite, ali 

soglašate s postavko. 

 

V kolikor imate kakršna koli vprašanja, me lahko kontaktirate preko elektronske pošte: 

tamcy_sevsek@hotmail.com ali telefona: 040 459 451. 

 

Že v naprej se Vam lepo zahvaljujem za razumevanje in sodelovanje! 

 

Lep pozdrav, 

Tamara Sevšek 

 

KAJ JE SPECIFIČNA GOVORNO-JEZIKOVNA MOTNJA? 

Specifična govorno-jezikovna motnja se lahko pojavi zaradi različnih vzrokov, zanjo pa je 

značilen primanjkljaj na področju jezikovnega izražanja, jezikovnega razumevanja, ali 

obojega hkrati.  

Kako se le-ta kaže pri otroku?  

 v predšolskem obdobju se začne pozneje govorno oglašati; 

 ne kaže interesa za poslušanje zgodb, pravljic; 

 ne pokaže pobude za pogovor; 

 njegovo izražanje govora je skromno; 

 z izgovorjavo daljših besed ima precej težav, raje uporablja kratke povedi; 

 ob vstopu v šolo ima težave s sklanjanjem in pregibanjem besed (uporaba ustreznega 

spola, časa, sklona), zelo malo uporablja predloge in veznike; 

 težave ima pri oblikovanju prirednih in podrednih povedi; 

 težave ima pri začetnem opismenjevanju, narekih in samostojnem pisnem izražanju. 

(Grobler, 2012) 
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SOGLASJE STARŠEV/SKRBNIKOV O SODELOVANJU OTROKA V TESTIRANJU 

 

Podpisani/a_________________________________________ (IME IN PRIIMEK) 

izjavljam, da soglašam s tem, da moj 

otrok/varovanec__________________________________ (IME IN PRIIMEK), rojen 

_____________________ (dan, mesec, leto) sodeluje v zgoraj navedenem testiranju, in da: 

 lahko moj otrok odide v spremstvu raziskovalke iz razreda v mirno sobo, kjer se bo 

testiranje izvajalo;                DA                              NE 

 da se pripovedovanje otroka snema na diktafon;        DA                                NE 

 

ter dovoljujem, 

 da se lahko podatki zbirajo, obdelujejo in uporabijo v namen izdelave magistrske 

naloge in strokovnih člankov;                DA                       NE 

 

 da se lahko ZVOČNO GRADIVO Z ZABRISANIMI OSEBNIMI PODATKI uporabi 

v IZOBRAŽEVALNE NAMENE;           DA                         NE 

 

 da otrok za nagrado dobi majhno darilce.              DA                      NE. 

 

 

 

 

Datum: ______________________   Podpis: __________________________ 
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7.2    DOPIS ZA USTANOVO 
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Tamara Sevšek 

Ciril Metodov drevored 7 

2250 Ptuj 

E-mail: tamcy_sevsek@hotmail.com 

         Ljubljana, 23.4.2015 

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA 

Vojkova cesta 74 

1000 Ljubljana  

 

DOPIS 

 

ZADEVA: Prošnja za sodelovanje – sodelovanje otrok v raziskavi v sklopu 

magistrskega dela 

 

Spoštovani, 

sem Tamara Sevšek, študentka podiplomskega študijskega programa Logopedija in 

surdopedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 

V okviru magistrskega dela z naslovom »Pripovedovanje zgodbe 6–9 let starih otrok 

s specifičnimi govorno-jezikovnimi motnjami«, katere mentorica je dr. Martina Ozbič 

in somentorica dr. Simona Krajnc, bom raziskovala pripovedne sposobnosti šolskih 

otrok. V sklopu empiričnega dela bi želela opraviti testiranje pripovednih sposobnosti 

6-9 let starih otrok (po 10 otrok vsakega starostnega obdobja: 6–7, 7–8 in 8–9 let) s 

specifično jezikovno motnjo. V ta namen bi izvedla individualno testiranje, za 

katerega bi potrebovala mirno sobo, v kateri bi se le-to izvajalo. Za testiranje bom 

uporabila Preizkus pripovedovanja zgodbe: Žabji kralj (Marjanovič Umek, L., Fekonja 

Peklaj, U., Kranjc, S., Sočan, G., Komidar, L., 2012). Otrok bo glede na slikovno 

predlogo pripovedoval zgodbo, njegovo pripovedovanje pa bom posnela z 

diktafonom, ga zapisala, analizirala in ocenila na osnovi kriterijev, določenih z 

diagnostičnim testom. Pridobljeni podatki bodo anonimni in bodo uporabljeni v 

magistrski nalogi in strokovnih člankih. Testiranje bi opravljala v mesecu maju in/ali 

juniju 2015. 

 

V pričakovanju pozitivnega sodelovanja Vas lepo pozdravljam, 

 

Tamara Sevšek 



87 
 

7.3   PRIPOVEDI OTROK 

 
1 – s SGJM; 7-8 let 

Punčka se je igrala z žogico. Potem pa ji je padla v vodo. Potem je pa jokala. Pol pa 

ji je hotel. Potem pa ji je hotel žabica rešit žogico, ampak je ni mogel, ker se je 

potopila. Potem je pa punčka rekla, da se bo igrala s čem drugim. Potem pa se je 

žabica potopila v vodo. In potem je punčki dala nazaj žogico. Potem se je punčka 

spet podajala. In nato je potem zbežala ven. Tuki so pa jedli. Tuki je pa punčka 

bežala spat. Potem pa je prišla žabica. Žabica je prišla. In potem je šla pod mizo. In 

potem jo je prijela za obleko. In potem ji je vzela hrano. Potem je pa punčka dala 

žabica, je šla gor z žabo. In potem je počivala. In potem je žabico vrgla. In potem se 

je en fant potemenil v skor v žabo. Potem pa sta se malo dala roke. In potem sta se 

poročila. 

 

2 – s SGJM; 7-8 let 

Nekoč je živel kralj. Nekega dne pa: »O, ne!« »Kaj mi daš, če ti prinesem kroglo 

nazaj?« »Vse ti obljubim.« »Počakaj, vzemi me s seboj. Kvak.« Bum. »Kdo te kliče?« 

Tok tok. Tok tok. »Obljuba?« Kvak. »Spusti me noter.« Potem se: »Vzemi me v 

posteljo.« »Zdaj mi je pa dovolj.« »Kdo si ti?« »Kraljevič.«  

 

3 – s SGJM; 8-9 let 

Nekoč je živel kralj. Nekega dne pa: »O, ne!« »Kaj mi daš, če ti prinesem kroglo 

nazaj?« »Več vse ti obljubim.« »Počakaj, vzemi me seboj kvak.« Bum. »Kdo te 

kliče?« Tok tok tok. Obljuba. Kvak. »Spusti me noter.« Potem. »Vzemi me v 

posteljo.« »Zdaj mi je pa dovolj.« »Kdo spi?« »Kraljevič.« Konec. 

 

4 – s SGJM; 8-9 let 

Nekoč je živela kralj pa tri, štiri kraljične. Četrta kraljična se je podajala z žogico in ji 

je padla v vodo. In je žabec in je začela jokati. Prišla je žabica. »In kaj je bilo to? 

Zakaj jokaš?« »Zato, ker mi je žoga padla v vodo.« In je prosila žabo če lahko gre po 

žogico. Na dno. In je žaba najdla žogico in je dala kraljični. In je bila kraljična vesela. 

In se je smejala. In bla zadovoljna. In potem je zbejžala v grad. Ker so imeli kosilo. In 

je in sem. In je gostitelj prinesel hrano. In so in je potrkal kaj tok tok. In poem je rekla, 

pol pa so vsi rekli: »Kdo te kliče?« Pol pa je šla pogledat, pa je videla žabo. In je 

žabo prosila, če jo lahko not spusti. In poem je kralj reku: »Žabe ne spuščamo v 

grad.« In jo je kraljična na skrivaj spustila notri. In je začela žaba kvakat ko je šla 

kraljična jesti, je žaba začela nagajati. In ji je pojedla kosilo. In ko je kralj videl, da 

kraljična nosi žabo, je bil jezen in je rekel: »Takoj pejdi v sobo.« In je žaba rekla, če jo 

lahko gre z njo v posteljo. In je kraljična rekla: »Ne morem več tega prenašati!« In je 

in ga je vrgla in se je spremenela žaba v kralja. V kraljeviča. In potem sta zaplesala. 

In pol ženin in nevesta sicer šla na poroko. 
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5 – s SGJM; 8-9 let 

Nekoč je živel kralj. Je skočila v vodo. Žogca je skočila v vodo. Žabec je šel iskat 

žogco. In ko jo je našel je dal punčki. In punčka se je igrala. Z žogco. In potem je 

žabec skakau. Potem je šla kraljična not. Žabec je hotel tudi it. In potem je nekaj 

potrkalo na vrata. Potem je bil oče jezen na kraljično. In potem je kraljična odprla 

vrata. In potem je šla stran od žabca. Potem je žabec pod mizi pod mizo šel pod stol, 

potem je šel na mizo in vzel kruh. In potem je oče reku: »Daj žabca.« In ga je dala 

ven. In potem je šla v posteljo in ga je z roko odbila v steno. In potem se je žabec 

spremenil v kraljeviča. In potem sta plesala. In potem sta še poročila. 

 

6 – s SGJM; 7-8 let 

Ena princesa. Si je vrgla žogo. In jo vrgla tam, ko je bliz vode. Je padla v vodo. Se je 

jokala. Žabji princ je prišel, da bi odšla, da. In potem ko je reku nekaj. Je reku, da gre 

po žogo. Pa je šel. Potem pa mmm, je vrgla. Šla not. Jedla hran. In tko vzame kosilo 

not. In potem ga je zjezila. Pa tko. Pa tko. Pa to. Potem to. To. Potem to. Potem je 

vrgla. Potem bi šel mal princa. Pa še krake je imel. Zdaj se je spremenil v človka. In 

potem konec. Poroka. 

 

7 – s SGJM; 8-9 let 

Nekoč je živel pa kralj. Potem tuki ne pa tele kraljični padla krogla v vodo. Potem pa 

je začela jokat. Potem ga je pa žabec vprašu: »Pa kaj naj mu dam da pa ji bom vlnu 

knoglo«. Pol je pa potli lekla da mu poljubi samo vseeno. Pa tuki je žaba šla se je 

žaba potopila, žaba ji je pa plinesla kroglo. Tuki nekak nič ne hata da že je žaba ja pa 

vprašala pa če jo bo pa sabo vzela. Pol je pa tale kraljična šla noter pa je pa zaprla 

vrata. Tuki je pa obljuba. Ta nekak. Ta žaba ji je rekla: »Kvak, pusti me notel«. Tuki 

ne vem kaj je blo tuki je žaba telovadila. Pol je žaba je sedela pod mizo pa pod 

stolom pa na mizi. Potem jo je pa kraljična gol nesla. Potem je žaba spet rekla: 

»Vzemi me v posteljo«. Pol je pa tuki rekla kraljična da pa ji je zdaj tega dost. Tuki: 

»Kdo si?«. »Žaba«. Pa kraljevič pa kraljična sta se vrtela. Potem sta se pa poročila. 

 

8 – s SGJM; 8-9 let 

Živela je ena punca, ki je imela žogo, pa se je le igrala, imela tri sestrice in svojega 

atija, ki jo je gledo pa se je igrala z žogo. Potem pa ji po nesreči padla v vodo, žoga, 

pol pa v je bla zelo žalostna ker ni mogla dobit ker je globoka. Te pa je bil zdaj neki 

žabec pa ji bo vrno nazaj pa bo nekaj dala punca žabi. Žaba je šla pod vodo po in ji 

je dala žogo, punčka pa je bla vesela ker se je dalje naučila potem je šla domov jest. 

Pol je pa prišel žabec. Potem so jedli, pa so bli čisto vsi sestrice pa sosedi so kar jedli 

in oče pa je rekel: obljubiš da ne boš več tega delala. Potem je šla k vratom, pa je bil 

tam žabec, pol pa je prišel polek nje žabec sedežno pa sta šla v kuhinjo pa je 

pogledal če je pod mizo pa sta se pogovarjala potem pa se je prestrašla ker je šla gor 

na mizo, potem ga je žaba dala nekam, je šla spat. Potem pa ga je tresnila da se je 
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butno, pol pa se je nekaj spremeno v enega princa pa sta se tatrala, pol pa je bla 

poroka. 

 

9 – brez SGJM; 7-8 let 

Deklica se je igrala z žogo, pa ji je žoga pala v vodo te pa je jokala. Pa se je zmenla z 

žabo, da ji gre po žogico. Pa je šla po žogo, potem pa je žogo odnesla k deklici, te pa 

se je deklica nazaj igrala pa sta se zmenla za dogovor te pa ga je ni oblubla. Te pa je 

bla kraljevska večerja, ati pa ji je reko da odpre vrata te pa je odprla vrata pa je žaba 

prišla v jedilnico. Žaba pa je htela vsest na kavč, te pa ni princesa dovolila. Potli pa 

princesa na stoli ko je pojedla zaspala. Te pa je žaba htela vsest na njene noge pa 

tut ni dovolila te pa je skočla na mizo pa ji pojela. Potli pa jo je odnesla v eno sobo te 

pa je šla na njo, žaba. Te pa je princesa žabo vrgla v zid. Potli pa je najšla princa pa 

se lupčka podala te pa se je to zgodlo. Te pa je pol se ozdravi pa sta se poročila. 

 

10 – brez SGJM; 7-8 let 

Kraljična se je igrala s svojo zlato žogico, potem pa ji je žogica padla v ribnik. Začela 

je jokati in iz vode je prilezla žaba. Vprašala jo je, zakaj kraljična joče. Kraljična ji je 

povedala, da je izgubila zlato žogico. Žabec jo je vprašal: »Kaj mi daš, če ti grem po 

žogico?« »Vse ti dam«, je odgovorila kraljična. Žabec se je potopil na dno ribnika in 

prinesel zlato žogico. Kraljična se je vesela odpravila proti gradu. Žabec pa je ostal 

pri ribniku. Stekel je za kraljično, kraljična pa mu je pred očmi zaprla vrata. Ko so 

večerjali, je potrkalo na vrata: tok, tok. Kraljična je pogledala, kdo trka. Videla je žabo 

in takoj zaprla vrata. Kralj pa jo je vprašal: »Kdo je trkal'«. Kraljična mu je povedala, 

da je trkal žabec, ki ji je prinesel žogo iz ribnika. Kralj jo je vprašal: »Ali si mu kaj 

obljubila?« Kraljična je odgovorila očetu: »Obljubila sem mu, da če mi prinese žogo, 

mu bom dala vse«. In kralj je rekel: »Obljuba dela dolg«. Kraljična je odprla vrata 

žabcu in ga spustila noter. Prinesla ga je v palačo. Žabica je hotela jesti  iz njenega 

zlatega krožnika. Želela je tudi piti iz njenega zlatega kozarčka. Kraljična je dovolila 

žabici. Ko so se najedli je oče rekel: »Zdaj pa odnesi žabico v svojo sobo«. Kraljična 

se je vlegla v posteljo in zaspala. Žabec je rekel: »Vzemi me v posteljo«. Kraljična pa 

je rekla: »Oh, zakaj bi te vzela, ko pa si tako sluzast«. Žabec jo je spomnil, da mu je 

obljubila čisto vse. Kraljična ga je prijela z dvema prstoma, ker ji je bilo že dovolj, da 

sprašuje za vse. In je rekla žabcu: »Zdaj mi je pa dovolj«, in ga je vrgla v steno.  

Kmalu se je žabec spremenil v princa. »Kdo si pa ti?«, ga je vprašala princesa. 

»Kraljevič«. Ko se je princesa zaljubila vanj in kraljevič v njo, jo je kraljevič zaprosil za 

roko. In poročila sta se in živela srečno do konca svojih dni. 

 

11 – brez SGJM; 7-8 let 

Da je kraljični padla žoga v vodo. Je vidla žabo in se je začela jokat. Pa bi ji žaba 

probala poiskat. Pol pa da je šla žaba pod vodo pa je šla pobrati kroglo. Pa je žaba 

vrnila punčki žogo. Pa je punčka šla v svoj blok. Pa je kralj prineso kosilo. Pa je 

kraljična odprla vrata žabi. Pa je kraljična vidla da je pod mizo žaba. Pa je kraljična 
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žabo odnesla v spalnico, pol pa je šla kraljična v posteljo. Da je žabo vrgla v zid. Da 

je kraljična vidla, da ma kraljevič žabje krake pa noge. Da je kraljica bla noseča? 

 

12 – brez SGJM; 7-8 let 

Nekoč je živela deklica, kraljica in kralj, pa je mela zlato žogo. Nekega dne ji je žoga 

pala v vodnjak pa se je začela jokat. Pol pa je žabica z krono, pa je rekla, »Kaj mi 

daš, če ti prinesem žogo?«. »Vse«. Pol pa ji je žaba prinesla žogo, pol pa je hitro 

stekla domov pa je rekla žaba, da nisem tako hitra. Pol pa so glih malcali, no kaj, so 

jedli, pol pa jo je kralj kaže »obljuba drži«, pol pa jo je spustla noter, pol pa rekla 

»lahko jem s tvojega zlatiga krožnika«, pa je rekla ja, pol pa še je rekla žaba »Vzemi 

me gor v pojstlo«, pol pa je kraljica žabo vrgla, pol pa je vidla, da je žaba princ, pa ji 

je rekla, da jo je ena čarovnica začarala, pa sta se poročila. 

 

13 – brez SGJM; 7-8 let 

Nekoč je živel kralj, ki je mel eno princeso. Princesa se je igrala z žogo, zlato, in 

nekega dne ji je padla v vodo in pol je zagledala žabo in ji je, mu je rekla, da če lahko 

ji prinese zlato kroglo, pa je reko, če mi kaj daš, pa je rekla vse. Potem pa je žabica 

šla v vodo, pol pa ji je prinesla kroglo, pa ji ona ni pol vse dala, je šla kar v grad. In je 

šla k mizi, pol pa je njegovi oče ali kralj skregal, pol pa je morala žabico not spustit, 

pol pa je vsaki dan spraševala, če lahko pride k njej, pa je vedno prišla, pa ona ni 

hotela, pol pa je enkrat vrgla v okno in se je žabica spremenila v žabjega kralja. 

Potem pa sta srečno živela do konca svojih dni. 

 

14 – brez SGJM; 7-8 let 

Pred davnimi časi je živela princesa, ki je imela zlato kroglo in si jo je vedno metala 

ob vodnjaku. Nekoč ji je padla v vodo. Kraljična je jokala ob vodnjaku. Žabji kralj je to 

videl in rekel, da ji bo vrnil kroglo, če … Žabji kralj je vprašal: »Kaj mi daš, če ti 

prinesem kroglo?«. Kraljična je odgovorila: »Vse, čisto vse.« Žabji kralj se je potopil v 

kroglo in kraljični prinesel kroglo. »Počakaj, vzemi me s seboj, kvak.« Kraljična je 

stekla hitro kakor je mogla pred žabjim kraljem in zaprla vrata. Pri večerji je kraljična, 

so vsi v gradu slišali zvok trkanja na vrata. Kralj je vprašal kraljično: »Kdo te kliče?«. 

Princesa je odgovorila, da ji je krogla padla v vodnjak in ji jo je žabec prinesel nazaj 

in da ga noče spustiti noter. Kralj je rekel: »Če si mu obljubila, mu moraš odpreti 

vrata«. Kraljična je odgovorila: »Ja.« Kraljična je odprla vrata in žabji kralj je šou 

noter. Kraljična ni hotela, da ji žabec sledi, a ji je sledil. Ko je kraljična vidla na mizo, 

je žabec rekel: »Hočem jesti iz tvojega zlatega krožnika«. Kraljična je rekla: »Ne, ne 

moreš«. Žabec je skočil na mizo in jedel iz njenega krožnika. Potem, kraljična je 

odnesla žabca v svojo sobo in žabec ji je rekel: »Vzemi me v posteljo«. Kraljična je 

rekla: »Zdaj mi je pa dovolj!« In vrgla žabca v zid. Ko je žabji kralj padel dol iz zida, 

se je spremenil v princa in kraljična se je začudila: »Kdo si?« Potem je kraljevič 

odgovoril: »Jaz sem kraljevič«. In sta se poročila in živela do konca svojih dni. 
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15 – brez SGJM; 7-8 let 

Da nekoč živel en kralj s princeso, pol nekega dne pa se je šla igrat z žogo, pol žaba 

je vidla, da se joče, pol pa je princesa prosila, če ji žogo da, ne, kroglo. Pol pa je ji 

dal, pa je ona ni mu obljube držala, pa hitro stekla v grad, pol pa potrkala v gradu, 

kralj pa je reko, da obljuba more se vedno držat, pol pa so žabo spustli notri, pol pa je 

deklica vedno noče bit z njim, pa jest noče z njim , pol pa ko je kralj vido, da gre spat, 

pa deklica ni mogla spat, pol ga je vrgla v steno, pa pol žabji kralj pa se je spremenil 

v kralja, pol pa sta se poročila, pa sta srečno živela do konca svojih dni. 

 

16 – brez SGJM; 7-8 let 

Nekoč sta živela kralj in kraljica, od njiju dva hči je mela zlato kroglo in se je vsaki 

dan šla z njo si jo metat. Potem, ko jo je vrgla, ji je padla v vodo in je rekla, da jo bi 

rada nazaj, samo nikoga neje blo ka si ni upala iti po njo. Te pa je bil žaba je bla vuni, 

je rekla, da ji bo pobrala, če bo lahko stopil v njen grad. Reko je: »Kaj mi daš, če ti 

dam žogo nazaj?« »Vse ti dam, kaj mi boš reko.« Potem, ko je šo po njo, ji jo je dal, 

te pa je ona kar odšla, te pa je prišo: »Počakaj, kaj pa zdaj dobim?« Potem je hitro 

zatreskala z vrati, je hitro odhitela. Potem je potrkal po vratih, ker so prvo šli so jest, 

potem je potrko po vratih in ko je princesa odprla vrata, ga je vidla.  Žaba je rekla: 

»Pridi, spusti me notri«, ampak princesa je rekla, da ne sme, on pa je kar šo za njo. 

Ko je ona jedla, je žaba šla pod mizo, potem je šla k princesi in je rekla, »Pusti me«, 

je rekla princesa. Potem je žaba skočla gor na mizo, potem pa je vse hotla ji pojest, 

potem še je polila. Potem ko je šla princesa spat, je prišla žabica in je rekla: »Vzemi 

me v posteljo.« in ji je odgovorila: »Ne.«, zato ga je prijela in ga je odvrgla v steno. 

Potem je vprašala: »Kdo pa si?«, ker je postal neki človek, princ, in ko je princesa ga 

vidla je rekla: »Kdo pa si ti?«, je vprašala, te pa je reko, da je princ. Te pa ko sta bila 

poroka, sta se poročila.  

 

17 – brez SGJM; 7-8 let 

Nekoč je živel kralj, je imel štiri hčerke. Ena je si podajala žogico zlato, ki ji je bla 

najljubša, pol pa ji je padla v neki ribnik pol pa se je začela jokat zato, pol pa je prišo 

žabji kralj pa je reko, lahko gre po žogico, če lahko pri njej iz zlatega krožnika pa iz 

zlatega kozarca pije pa pri njej spi pa to. Pol pa je toti žabji kralj prišo, pa je skočil na 

njo, pa je začel jesti iz zlatega krožnika pa piti iz zlatega kozarca. Potem ga je 

princesa odnesla gor v svojo sobo, ga je dala na tla spat, žabji kralj pa je hoto it na 

pojstlo spat. Ona pa ga je primla pa ga vrgla v steno, pol pa se je žabji kralj spremenil 

v kraljeviča. Pol pa sta se pogledali, da se ji je zahvalil pa to, pol pa sta se poročila. 

 

18 – s SGJM; 7-8 let 

»O, ne«. »Kaj mi daš.« »Vse ti obljubim«. »Kaj mi daš, če ti prinesem kroglo nazaj?«. 

»Počakaj, vzemi se seboj, kvak«. »Kdo te kliče?« »Obljuba«. »Kvak, pusti me noter«. 

»Vzemi me v posteljo«. »Zdaj mi pa dovolj«. »Kdo si?« »Kraljevič«. 
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19 – s SGJM; 6-7 let 

Nekoč je živel kralj, nekega dne pa: »O, ne«. »Kaj mi daš če ti prinesem kroglo 

nazaj?« »Vse ti obljubim«. »Počakaj, vzemi me s seboj, kvak«. »Kdo te kliče?« 

»Obljuba«. »Kvak, spusti me noter«. Potem: »Vzemi me v posteljo«. »Zdaj mi je pa 

dovolj«. »Kdo si?« »Kraljevič«. 

 

20 – brez SGJM; 7-8 let 

Grad, princese pa ribnik, grmovje, kralj, drevesa, zastava, žoga, smreke. Plešejo, pa 

mečejo žogo. Princesa pa je nekaj zagledala vodo. Žogo je vrgla. V vodo. Princesa 

se je jokala, pa je prišo ven žabec, pa je skočo v slap, pa skočo je, pa je dal žogo, 

žogo ji je dal, pa je princesa bla spet vesela, pa se je zahvalila. Pa je spet bla vesela 

pa je metala žogo v zrak. Pa so tresnila skoraj že vrata, skoraj do konca, pa je šla 

zadnji hip not, žabec pa jo je hoto ujet. Tu so jedli, pa pili so. Te pa je princesa odprla 

vrata žabec pa je priskakljal. Te pa je rekla princesa žabcu naj gre vstran, pa bla je 

žalostna. Te pa so ji dali neke za jest pa za pit, te pa je zaspala na stolu, pa je prišo 

žabec, potem pa jo je hoto zbudit, pa še vedno ni slišala, pa jo je že zbudil, pa se je 

vstrašla, te pa ji je ponudil za jest, pa je polil kozarec, te pa  ko je odnesla na 

stopnice pol je šla gor v svojo sobo, te pa je šla ležat pa je žabec prišo nazaj k njej, 

pa je bla žalostna, te pa ga je vrgla, je še vedno bla žalostna, te pa je začudena bla, 

da se je žabec spremenil v princa, potem pa sta ble en drugemu všeč, potem pa je 

bla poroka. 

 

21 – brez SGJM; 6-7 let 

Neka deklica je vrgla žogo, potem ji je padla v vodo, vidla je žabico, prosla jo je za 

pomoč. Žabica je splavala po žogico, jo je dala punčki, potem je šla v grad, potem je 

potrkal žabec, potem pa se je odprla, nekaj jo je žabec vprašal, samo ne vem kaj. 

Potem je rekla ne. On je šel na mizo, vzel je krožnik, potem pa vzela ga je, pa 

odnesla v neko sobo. Vprašal jo je, če lahko spi v njeni postli. Vrgla ga je v kot, pa 

spremenil se je v človeka, v nekega, ne vem, princa, potem pa sta se poročila. 

 

22 – brez SGJM; 6-7 let  

Se tota punčka igra z žogo, pol pa ji v reko pade, pa potli žaba pride ven pa punčka ji 

reče, da naj gre po žogico dol pod vodo, potem pa je žaba nazaj, te pa je šla dol, pa 

je žaba prinesla njej žogico nazaj, ko je šla ona noter je še on hoto it noter. Potem pa 

so tu jedli. Pa je žaba potrkala , pa je šla punčka pred vrata, potem pa je žaba hotla s 

punčko jest zraven, pa plesat, pa spat, pa ji je na v steno nekajkrat vrgla, pa je prišo 

princ ven. Potem pa sta se poročila. 
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23 – brez SGJM; 6-7 let 

Bil je grad, je bla v njem kraljična in kralj. Potem pa je šla kraljična vun, pa se je igrala 

z žogico, pa ji je žogica padla v vodo, pa se je jokala, pa je vidla žabjega krala. Potli 

pa je žabji kralj skočo pod vodo, pa ji je vzel žogo, z vode. Potli pa je šla princesa 

naprej, pa je žabji kralj poskočo. Potem pa je šla princesa v grad, pa je žabji kralj šo 

za njo, pa so jedli, pa ji je kralj reko, da več nene sme vun, pa je šla vun, pa je pred 

vrati bil žabji kralj. Potli pa je šla nazaj not, pa je šla na kavč, pa je šo žabji kralj 

polek, pa je šla princesa jest, pa jo je žabji kralj zbudo, potem pa je žabji kralj, je 

skočil na mizo, pa ga je princesa odnesla, ker je šla v sobo spat na svojo pojstlo, pa 

je žabji kralj šo za njo. Potem pa je šla princesa žabjega krala vrečt v steno, pa je 

vidla da je to bil en fant, potli pa je princesa se pa se je zalubla v njega in potem je 

bla poroka. 

 

24 – brez SGJM; 6-7 let 

Princeska se je igrala z zlato žogo, pa jo je tak daleč vrgla, da ji je padla v ribnik, pa 

ni mogla do njega, te pa je zagledala žabca pa je rekla če bi ji prosim pomagal prit do 

žoge, pa je reko: »Ja, če obljubiš nekaj«. Te pa je rekla da bo oblubla, pa je vprašala 

kaj naj obljubi, te pa je rekla, da bo lahko vse delal pri njej. Te pa ji je prineso žogo, 

pa je pozabla na obljubo pa je kar stekla domov, te pa je potrkal, pa je reko kralj: 

»Kdo pa trka?«, pa je proso najmlajšo če pogleda, pa je vidla da je žabec, pa je hitro 

zaprla vrata, pa je reko: »Kdo pa je?«. Pa je vido da je žabec, pa je reko: »Zakaj pa 

je tu?«, pa je rekla: »Zato, ker sem mu oblubla, da bo lahko pri meni«, te pa je reko, 

da obljube ne sme prelomit, da more držat, te pa ni hotla da zraven njega leži, pa je 

oblubla pa da zraven njega je, te pa je reko da je zaspan, pa da ga naj nese gor, ker 

so stopnice za njega prevelike, te pa ga je nesla v svojo sobo, pa je zaspala, pa se je 

zjutraj spremenil v kraljeviča, pa sta se poročila. 

 

25 – brez SGJM; 6-7 let 

Princeska se je igrala z žogo. Nato ji je padla v vodo. In je jokala in jokala, dokler se 

ni prikazal žabji kralj. Potem ji je rekel: »Jaz ti vrnem žogo, če mi pustiš v tvoj grad«. 

Nato je šel po slapu navzdol po žogo. »Izvoli«. »Hvala«. »Počakaj, vzemi me s 

sabo«. Princeska je stekla hitro v grad. »Kdo te kliče?« »Nihče.« Potem je princeska 

zamolčala. »Obljubila sem žabcu, če mi vrne žogo, da mu dam vse svoje stvari in 

kronice in da bi lahko spal pri meni, a nato ga ona ni hotela. Hotela je jesti, a ji je on 

preganjal, da bi šel k njej, ampak ona še vedno ni hotela, ampak on je skočil in je 

pojedel kosilo. Odnesla ga je v svojo sobo in je hotela spati ampak on je tudi hotel pri 

njej spati in je rekel vzemi me v posteljo. Ampak ona ni hotela in ga je vrgla v zid. 

Ampak nato se je spremenil v lepega princa. In nato je rekla: »Kraljevič.«, in potem 

sta se spoznala in sta se poročila. 

 

 



94 
 

26 – brez SGJM; 6-7 let 

Tale deklica si je podajala žogo, druge deklice pa so plesale. Potem je prišo kralj ven 

gledat in je deklici padla noter žoga, v vodo. In potem se je jokala, potem je prišel 

žabec. Potem ko se je nehala jokati, je odišla stran. Potem pa je drugi dan prišla in je 

žabec šel v vodo in ji ga je prinesel nazaj. Potem si je spet podajala in je žabec 

vzkliknil. Potem je šla noter v svojo sobo in je žabec hoto it za njo. Potem pa so jedli 

in je mela celi čas žogico pri sebi. Potem je kralj prišel, naj ne gre več ven, potem je 

žabec prišel nazaj drugi večer in mu je deklica odprla. Potem ga je noter spustila in je 

rekel … in potem je šla jest, potem pa je padla. Potem je jo prijel in je hotel da ji da 

lupčka, potem je žabca vrgla v steno in je videla, da ni pravi žabec. In potem sta se 

objela in sta se poročila in srečno srečno sta živela.  

 

27 – brez SGJM; 6-7 let 

V gradu sta živela kralj in kraljica in princese. Princesa je šla do ribnika. Žogica ji je 

padla v vodo, nato je jokala. Žabec ji je pomagal, da bi ji dal nazaj. In princesa se mu 

je zahvalila. Nato je vrnil žabec princesi nazaj žogo. In princesa je bila spet vesela. 

Princesa je odhitela v svoj dom. Nato so se vsedli k mizi in so pojedli kosilo. Kralj ji je 

rekel, da ne sme hoditi sama k ribniku. Nato je prišel žabec v njeno hišo. Žabec je bil 

pod njeno mizo, dotikal se je nje in še kosilo ji je vzel. Nato ga je princesa odnesla 

ven. Nato je princesa zbolela in žabec je bil ob njeni postelji. Potem ko je princesa 

ozdravela, je se poročila.  

 

28 – brez SGJM; 6-7 let 

Na gradu je živela princeska, ki se je zelo rada igrala z svojo rumeno žogico. Na tem 

gradu je živel kralj in kraljica. Kralj samo. Potem je šla princeska malo na sprehod v 

gozd. Žogala se je in naenkrat je žogica padla v vodo. A kar naenkrat je se prikazala 

žaba. Princeska se je začela jokati, saj je vendar bila žalostna. Žaba je rekla: »Ne 

jokaj.«, zato ji je rekla. Rekla ji je, da če kaj ji ona da, če potem bo ji prinesla žogico. 

Dogovorila sta se, da žaba pride zvečer v grad na večerjo. Potem ji bo žaba prinesla 

ven žogo. Žaba je hitro smuknila navzdol po žogo in ji je lepo prinesla. Princeska se 

je zahvalila in odšla nazaj v grad. Žaba je rekla: »Počakaj, se spomniš, kaj sma se 

dogovorila?«, a princeska je takoj zbežala nazaj v grad. Potem ji je kralj naročil, da 

pa zdaj so že šli jest, a nekaj je spet potrkalo na vrata: tok, tok. A nad vrati je 

princeska šla odpret. Videla je majhne žabico. Potem ji je rekla očetu, da je prišel 

nešče na obisk. Reko je: »Kdo?« A princeska je odgovorila, da je to bil majhna 

žabica, žabji kralj. Potem ji je rekel oče, da mu naj postreže, da se bo lepo najedel 

potem da če sta se dogovorila, še da prespi, a princeska nikakor ni hotla, zato je 

takoj zbežala pri večerji je se princeska najedla. Potem je malo zaspala. Žabji kralj je 

nato jo hotel buditi in potem se je zbudila, a on pa je še vedno hotel jeti, zato pa je 

vzel njen krožnik in hotel pojest. Zato pa ga je princeska odnesla v svojo sobo. Vrgla 

ga je v zid. Potem je šla spat. Žabji kralj je jo hotel zbuditi in se ji opravičiti. Potem ko 

sta zaspala je še žabji kralj spremenil v lepega princa. Potem se je še princeska 

zbudila in sta se spoznala. In na koncu zgodbice sta postala mož in žena. 
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29 – brez SGJM; 6-7 let 

Da je princesa neke vrgla vun. Je se začela jokat, pa je potem prišla žaba, ona pa je 

šla vstran. Potem je žaba šla jo iskat, pa je dala, pa je vzela, pa je bla vesela spet, pa 

je žaba vzkliknila, pa kraljica potem stekla nazaj v grad. Oni so meli večerjo pa so se 

veselili. Kralj je nekaj govoro, žaba je spet prišla, pa je žaba hotla nekaj dokazat, pa 

potem je žaba je ni pomagala. Potem je žabo gor odnesla pa je žaba v postlo prišla 

pa je žabo vrgla pa se je potem spremenila žaba v princa, pa sta se objela pa 

poročila. 

 

30 – brez SGJM; 6-7 let 

Je kraljica vrgla neko žogo. Padla v reko. In je vidla žabjiga kralja in jo je potolažo. In 

potli je šel žabji kralj po žogo, potli pa ji je vrno, potli pa se je naprej zabavala. In je 

šla v grad nazaj, potli pa je prišla pa jo je že čakalo kosilo, pa je ni blo nazaj. Potli pa 

jo je kralj skregal. In je prišla vun užaljena, pa jo je žabji kralj potolažo. In je žabji kralj 

postajal človek in je zaspala nad kosilom in se je zbujala in je žabjiga kralja odnesla. 

Te je ležala v pojstli je prišo k njej. In potli ga je vrgla bek in je postajal princ. In je 

postal človek in sta se poročila. 

 

31 – brez SGJM; 8-9 let 

Nekoč je živel kralj z štirimi hčerami. A najmlajša se je najrajši igrala z svojo zlato 

žogo. Nekega dne pa se je žogala sredi sončnega lepega dne in ji je žoga padla v 

vodo. Začela se je jokati in to je slišal žabon. Rekel je: »Kaj mi daš, če ti prinesem 

kroglo nazaj?« »Vse ti obljubim.« In žabon je skočil v vodo in ga že ni bilo več. Ko ji 

je prinesel žogo, je princeska odhitela domov. Bila je prehitra za žabona in tresnila 

vrata. On pa je ostal zunaj. Pri mizi za kosilom je žabon začel trkati. »Kdo te kliče?«, 

je rekel kralj. Najmlajša hčer mu je povedala vse in kralj je rekel: »Obljuba je obljuba, 

moraš ga spustiti.« »Kvak, spusti me noter.« Žabon je hotel jest z njo, a je bil ves 

moker. Po kosilu je princeska ga nesla in žabon je hotel spati z njo. Nato je imela 

hčer že dovolj in ga je zabrisala v steno. Žabon se je spremenil v lepega kraljeviča. 

»Kdo si?« »Kraljevič. Hudobna čarovnica me je začarala v žabona.« Naslednji dan je 

bila poroka in komaj včeraj so jo končali. 

 

32 – brez SGJM; 8-9 let 

Nekoč je živel kralj. Kralj je imel štiri vnučk, ena je bila zelo vesela in razigrana in zelo 

rada se je igrala z svojo žogico. Nekega dne ji je žogica padla v potoček. Žabec je 

videl to žogico in je vprašal kraljico: »Zakaj pa jočeš?« »Žogica mi je padla v potoček. 

Mi jo lahko poiščeš?« »Kam pa je odplavala?« »Ne vem.« Žabec se je potopil v vodo 

in na podnu videl rumeno žogico. Pobral jo je in jo vprašal: »Je ta žogica tvoja?« »Ja, 

ta žogica je moja. Hvala. Se boš igral z mano?« »Ja, bom se.« Žabec pa, ko je 

kraljica šla v grad, mu je obljubila, da bo lahko zraven njega, njo jedel in spal ter vse 

delal. Ko je odšla noter, obljube ni hotela več držati. Šla je jest, po vratih pa je trkal 
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žabec. Kralj je vprašal: »Nekdo trka in kdo je to, idi mu odpret.« Kraljica pa ni hotela 

mu odpret. Povedala mu je vso zgodbo in kralj ji je povedal, da obljubo mora zmeraj 

držati. Spustila ga je noter in šla sta skupaj se igrat. Zraven ni hotela da bi jedel, ker 

je delal zelo zelo različne stvari, kaj si jih ni hotela kraljica. Pojedel ji je vso kosilo. 

Potem ga je prijela z dvema prstoma in ga je odnesla v spalnico. Ko je mogel it spat, 

je ni hotel spat na tleh ampak je hotel spati na postelji. Kraljica pa ni hotela, da bi ji 

spal zraven nje, ker je delal ni hotel spati in se je samo premetaval. Ko se je zbudila, 

pa je videla nekoga z štirimi prsti in je bil še malo zelen. Vprašala ga je: »Kdo si?« » 

Ne vem, jaz sem kralj.« »Kako si lep.« mu je povedala. Ko sta en čas bivala skupaj, 

sta se odločila, da se bota skupaj poročila.  

 

33 – brez SGJM; 8-9 let 

Nekoč se je deklic igrala z žogo, ki je bila zlata. Enega dne ji je padla v vodo in je 

naredilo čof. Nato je začela jokati, dokler ni prišla žaba in jo vprašala kaj je narobe. 

Odgovorila je, da ji je padla žoga v vodo in da je ne more dobiti več nazaj. In jo je 

žaba vprašala: »kaj mi daš, če ti prinesem žogo?« in je rekla deklica vse. Nato se je 

žaba potopila do dna in vzela žogo. Tako je deklica šla z žogo stran. Žaba pa je 

rekla: »Počakaj, vzemi me s sabo!« In jo je začela loviti. Deklica pa je hitro stekla v 

grad in zaprla vrata. Ko so bili pri mizi, pri kosilu je potrkalo po vrata: tok tok. In kralj 

je vprašal: »Kdo je?« Nato je deklica šla, nato je kralj odprl vrata in je videl, da je 

žaba. In je žaba grozila, da mi je kraljična obljubila vse, ker sem ji vrnila žogo, zato jo 

je kralj malo kaznoval. In zato sta nato sta šla jest, zato je žaba hotla jesti s krožnika 

in deklica prvo  ni dovolila, potem je pa žaba kar sama splezala in pojedla. Nato je 

princesa odnesla žabo po stopnišču navzgor v svojo sobo. Bila je že tema. Ko jo je 

pa žaba rekla, da bi z njo spala. In tako je deklica ni več prenesla in jo je zabrisala v 

steno. In tako se je žaba spremenila v princa in sta se zaljubila in poročila. 

 

34 – brez SGJM; 8-9 let 

Nekoč je živel en kralj. Imel je lepo mlado princesko. Nekega dne pa je princeska šla 

na travnik in videla mlako. Videla je žabo, ki je skočila na lokvanj. Potem je zajokala 

in videla žabo, žabo, ki ima krono. Princeski je krogla padla v vodo in potem je žabec 

rekel: »Kaj mi daš, da ti dam kroglo nazaj?« Potem je princeska je rekla, da ji bo dal 

vse, kar hoče. Potem je žabica skočila v vodo in šla po kroglo. Dala je roko in 

princeska je lahko zopet vzela svojo žogo. In potem se je veselo žogala. Žabec pa je 

rekel: »Počakaj me, saj si mi rekla, da boš mi naredila kaj hočem.« In potem je stekla 

k vratom in šla noter v hišo brez žabca. Potem ko je bla noter je zaslišala tok, tok. 

Potem je kralj rekel: »kdo te kliče.« Princeska je povedala, da je žabcu obljubila, da 

lahko nardi vse kar hoče. In potem je šla odpret vrata in žabec je lahko šel noter. 

Potem je vse razmetal. Govoril je kvak kvak. Princesa ki je jedla, žabec jo je prosil 

naj mu da hrano. Potem je skočil na mizo in vso hrano pojedel samo zase. Potem je 

bil čas za spanje. Princeska je žabca prijela in ga nesla v posteljo. Potem ko je mislila 

zaspati, je žabec rekel: »Vzemi me v posteljo.« in potem se je princeska razjezila in 

rekla: »Zdaj te pa imam dovolj!« Potem se je prikazal lep kraljevič. In potem mu je 
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vprašala če je kralj in je rekel da je. In tako sta se kraljevič in princeska poročila. 

Konec. 

 

35 – brez SGJM; 8-9 let 

Nekoč se je princesa igrala z žogo. In padla ji je v vodo. Rekla je: »O, ne«, in je 

jokala. Slišala jo je žaba in jo vprašala, kaj mu da, če bi ji dal nazaj žogico. In 

princesa mu je rekla: »Vse.« Potem je žaba šla po žogo in dala princesi. Princesa se 

je še naprej igrala in žaba je šla za njo: »Počakaj, vzemi me s seboj.« In princesa je 

že šla in pred njim pahnila vrata. Potem so šli na kosilo. In od zunaj zaslišali, da 

nekdo kliče. In kralj je princesi rekel: »O, ljuba.« In potem je šla princesa odpret 

vrata. Bila je žaba in je rekla: »Spusti me noter.« Potem je princesa žabe ni marala, 

zato ker jo je tudi pri kosilu spraševala. Nekega dne jo je odnesla v svojo sobo in je 

šla spat. Žaba je hotla v posteljo, a ji princesa ni dovolila. Potem princesa ni mogla 

spat. In je rekla: »Zdaj pa te imam dovolj!«, in jo vrgla v steno. In naenkrat se je žaba 

spremenila v kralja. In je princesa rekla: »Kdo si?« In ji reče: »Kraljevič.« In potem 

sta priredila poroko. Oba sta živela do konca svojih dni. 

 

36 – brez SGJM; 8-9 let 

Je živela deklica, ki je imela zlato žogico. Si jo je metala v zrak in ji je padla v ribnik. 

»O, ne! Moja žogica! Kaj naj zdaj storim?« Potem je prišel žabji kralj ven iz mlake in 

je potisnil glavo ven. »Kaj se ti je zgodilo?« »Padla mi je žogica.« »Aha, ti jo grem 

poiskat.« »Hvala.« »Samo, če boš moja prijateljica.« »No prav, pa bom.« In žabji kralj 

ji je šel iskat žogico. Ni bilo dolgo od tega ji je že prinesel žogico. Bila je zelo vesela, 

ampak je prelomila obljubo. Potem ni hotela biti njegova prijateljica. Zbežala je 

domov v grad, oče jo je skregal: »O, joj, kje pa si že spet bila?« »Pri mlaki.« šla je 

domov k večerji. Vsi so jo začudeno gledali, kaj tako teka. Potem je odprla vrata in ji 

je trkal žabji kralj: »Zakaj si prelomila obljubo, zakaj?« Potem je zbežala spet naprej. 

Ni hotela biti njegova prijateljica. Potem je jedla juho, ampak je gledala pod mizo: »o, 

ne, ne.« In je stopla stran od mize in je priskočil žabji kralj. »O, jaz pa imam rad to 

juhico.« »Nehaj, pusti me pri miri.« pa je stekla v sobo, ampak on je še vedno sledil 

njej. Rad bi bil njen prijatelj. Potem ga je odvrgla vstran in se je spremenil v princa. 

Potem sta se prijela in bila sta srečna do konca njegovih dni.  

 

37 – brez SGJM; 8-9 let 

Nekoč je živela mlada princeska in rada se je igrala z zlato kroglo ob vodnjaku. Zlata 

krogla je nekoč padla v vodnjak. Nenadoma je prišla žaba s krono na glavi in 

vprašala je deklico: »Zakaj jokaš?« Deklica me je povedala kaj se je zgodilo. Žaba je 

rekla, da če jo vzeme k sebi, pa da če bo lahko jedla iz njenega krožnika pa spala v 

njeni postelji, bo šel po njeno zlato kroglo. Žaba je šla po kroglo dal jo je princeski. 

Princeska je tako hitro odšla, da je žaba ni mogla dohitevati. Princeska je že 

pozabila, kaj se je pripetilo. In nenadoma je potrkalo na vrata: tok tok. Princeska je 

šla odpret vrata in rekla: »Kaj, nagnusna žaba.« in zaloputnila vrata. Oče ji je rekel: 
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kdo je bil. Njena hčerka je vse povedala od začetka, kaj je zaljubila žabi. Oče pa ji je 

rekel, da obljuba obljuba. Žabo je spustila noter in žaba je rekla: »Daj mi malo za 

jesti, naj jem iz tvojega krožnika.« Potem ko so se vsi najedli, je šla princeska spat, 

žaba pa je rekla: »Vzemi me v posteljo, da se naspim.« Princeska je žabo vrgla v 

steno in ko jo je vrgla, se je žaba spremenila v mladega mladeniča. Že prvi dan sta 

sklenila poroko. 

 

38 – brez SGJM; 8-9 let 

Nekega dne se je punčka igrala veni z žogo. Imela je tri sestrice in enega očeta. 

Nekoč je pa šla do ribnika in se je spet igrala z žogo. Padla ji je v ribnik in ona je 

skočila za njo. Bala se je najprej, potem pa je ni našla in je videla žabo. Ni je hotela 

gledati, zato je rajši odišla stran. Drugi dan pa je šla do ribnika in je spet videla to isto 

žabo in jo je vprašala zakaj ima gor krono. Rekla je, da je žabji kralj. Dala ji je žogico 

in ona se je lahko naprej igrala z žogico. Zdaj pa je šla noter, da bi pospravila žogo. 

Bum! Se je slišalo, ker je tako tresnilo z vrati. Očka pa je imel glih večerjo in jih je 

zmotila pri večerji. Hitro je rajši šla v svojo sobo in oče ji je priel v sobo in ji rekel, da 

se tega več nikoli ne zgodi. Prav, oči. Žabica je prišla iz kleti. Rekla je: »kvak kvak. 

Zdravo, a si ti tista princeska, ko sma se srečala?« Žabica pa je glih takrat rekla: 

»Poljubi me, pa boš vidla kaj bo.«  A glih jo je oči poklical, naj pride k večerji. Jedla 

je, a žaba jo je gledala na stol. Prišla je do stola in skočila na mizo in ji pojedla vso 

hrano. Princesa jo je hotela odnesti ven. In ji je uspelo samo je žaba se izmuznila in 

je prišla nazaj noter. Ko je morala iti spat, je razmišljala o žabi in žaba je res prišla do 

nje in je splezala na posteljo. A spet se je ustrašila in je žaba rekla: »Poljubi me.« 

Ampak princeska ga je res poljubila. Začel se je spreminjati v princa in ona dva sta 

se na koncu poročila. 

 

39 – brez SGJM; 8 - o9 let 

Nekoč je živel kralj, ki je imel princeso. Nekega dne je princesa našla kroglo. Ko se je 

igrala, ji je žogica padla v reko. Princesa se je jokala. Krogla se je potopila do dna. 

Nato je prišel žabec, ki je imel krono in je rekel: »Kaj mi daš, če ti prinesem kroglo?« 

Princesa pa je rekla, da mu bo vse dala. Potem ko je prinesla stvar, ki jo je žabec 

želel, je se žabec potopil in vzel kroglico. Kroglico je dal princesi. Potem mu je bila 

princesa spet srečna. Žabec je pel za njo in ji rekel, naj ga vzame seboj. A ga ni 

želela vzeti. Šla je domov in zaloputnila z vrati. Potem ko so imeli kosilo, je nekdo 

potrkal na vrata. Kralj je vprašal princeso: kdo te kliče. Bil je žabec. Oče je rekel, naj 

obljubi njej, da ne bo več nič kriva .Šla je, odprla je vrata in videla žabca. Žabec je 

rekel: »Spusti me notri.« Princesa ga je spustla notri. A tako je pazla nanjo, da oče ni 

videl žabca. Ko je mela zajtrk, jo je dal sobi, da je nebi oče videl. Potem je žabec 

princeso prijel za krila. Nato je skočil na mizo in ji vzel zajtrk. Potem ko je šla po 

stopnicah, je žabo nesla v roki. Oče je videl. Ko je šla spati, je žabec hotel spati polek 

nje. Ona pa ni želela, da on spi polek nje in je rekla, da ji je dovolj. Potem ko ga je 

porinila v steno je videla, da je bil en lep princ in vprašala je kdo je. In odgovoril je, da 

je kraljevič. In sta plesala. Potem se je princesa poročila. Konec.  
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40 – brez SGJM; 8-9 let 

Nekoč je živel kralj in princeska. Princeska se ni imela s kom igrat in enega dne je v 

vodi vidla žabca. Žabec ji je rekel: »Ali me lahko vzameš?« Rekla je: »Ja.« Žabec je 

naenkrat šel spet v vodo in spet nazaj. Rekel je: »Počakaj me, jaz se bi tudi igral s 

tabo.« Potem je princeska šla notri, ker jo je oče klical k kosilu. Bum, je stresnila z 

vrati. Žabec pa je rekel: »Počakaj me, jaz bi tudi šel.« A takrat je ni bilo več. Šla je na 

kosilo in si je z različnimi ljudmi. Ata je rekel: »Kdo te kliče?« »Kvak, spusti me 

noter.« Žabca je spustila notri. »Kvak, kvak.« Hotel je skočiti na kavč, ampak 

princeska je rekla: »Ne, ne, ne boš skočil, ker mi ga boš zamazal.« Potem je 

princeska odšla k večerji in žabec je bil z njo. Celi čas jo je gledal, ona pa njega. 

Potem je rekla: »Zakaj me gledaš?« kvak je že skočil na mizo in ji hotel vzeti večerjo. 

Žabca je odnesla po stopnicah gor. Že ko je bila zelo zelo slabe volje, ker ni imela 

nobenga, potem pa še tega žabca, je bila slabe volje. Nato je rekel: »Vzami me v 

posteljo.« »Zdaj mi je pa dovolj.« In ga vrže v steno. »Kdo si ti?« Žabec se je začel 

spreminjati. »Kraljevič.« Kraljevič se je na koncu dneva poročil z princesko. 

 

41 – s SGJM; 7-8 let 

Nekoč je bil kralj. In potem je, nekega dne je. Potem nekega dne pa, pa ČOF. In je 

potem in je jokala. Kralj pa je kr pa je reku kralj, da če je reku kralj da bo prinesla 

kroglo nazaj. Rekla vse ti bo. In potem je pa upotopil, tu ni morskih psov. Potem je 

plaval po tole kroglo. In je dala žabica kroglo. Pa ji je reku: »Počakaj, vzemi me s 

seboj, kvak.« Potem je pa ona je tekla, bum. »Kdo te kliče?« »Obljuba.« Je reku: 

»Kvak, spusti me noter.« Potem je pa spala in se je punčka zbudila. Potem je rekla: 

»Zdaj mi je pa dovolj.« Pol je stena, pa fantek. 

 

42 – s SGJM; 7-8 let 

Deklica se je igrala ž žogo. Potem pa žoga čof v vodo padla. Pol je pa bil žabec kako 

je deklica jokala. Je žabec reku: »Prinesem ti žogo, če mi kaj daš.« Je žabec šou po 

žogo, jo je mladi dami. Žabek: »Počakaj, vzemi me s seboj. Kvak.« »Bum.« »Kdo te 

kliče?« Pol je pa žabec reku kvak. Pol je princesa spala, pa je dala roke gor, on je pa 

šou jabec na mizo, tempeto mu je svoj dala. Dol pa je šla v posteljo in ga je pa vrgla. 

Ši bang. »Kdo si?« »Kraljevič.« Poroka. 

 

43 – s SGJM; 8-9 let 

Nekoč je živela princensa. Mela je tli otloke in eno klaljično. Potem je padla žoga v 

libnik. Potem je jokala. Potem je žabica lekla: »Mi plinešeš žogo, žaba?« Potem žaba 

je šla v globoko vodo. Potem žaba je dala plincesi in lekla: »Boš skupaj doma.« 

Potem sta šla. Ta punca je hitlo zaplla vlata. Potem je blo kosilo. Potem je nekaj slišu 

klalj. Potem je pogledala. Potem je bla tak vidla eno žabo še. Potem sta skupaj 

plesala. Potem punca hitlo pogledala kdo spala potem je hotela gol jesti tel mu je vse 

pojedla. Potem je ni mogel iti k stopnicah je punca mogla nositi. Potem je žaba hotela 
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it v posteljo, sam je punca odlinla. Potem je spremenil plinca. Potem sta prvo sta neki 

govolila, pol sta pa ločila potem sta poločila. 

 

44 – s SGJM; 6-7 let 

Nekoč je bil žabec pa kraljica in kraljica je tle jokala kr je žabec šel v vodo. In potem 

je žabec ji dal kroglo. In potem so jedli in žabec je mel eno posebno mizo, kraljica pa 

mu je dala. in potem je gor skoču in je jedla. In kralj je reku: »Zihr si obljubila. Žaba 

mora it vn. Žabec je kvaku ji in kraljica je še enkrat jedla, potem ji je žabec nagaju in 

večerjo ji je ukradu, potem ga je odnesla vn. Potem ni mogla zaspat, potem je žabico 

vrgla v steno in je dobila novga prijatla. Zaplesala in potem še je poroka. 

 

45 – s SGJM; 7-8 let 

Glad. Pa klal. Pa ježeva. Pa tuki je ta žoga. Tuki je tu žoga pa to zeleno. Tuki je pa 

žaba, pa ma olanžne lase, belo kiklco, belo majico. Tuki je pa spet žaba pa glmovja 

pa lamene lase ma deklica pa belo tuki in modlo. Tuki je žaba v vodo šla, pa žoga, pa 

tuki je pa libica. Tuki je žogo nazaj. Žoga je dal deklici. Pol je tuki vesela bla pa 

deklica se spet žoga. Žaba skače. Tuki je punčka šla v bajto. Žaba neki kliče. Tuki zaj 

jejo, kokoš. Tuki ma tale ogledalce. Tuki je klal. Tuki so pa vlata. Klal punčko gleda. 

Deklica je odplla vlata. Pa tuki so glmovja, tukije oglaja taka. Žaba neki govoli. Pod 

mizo je žaba, žaba nene more do kraljice. Tuki žaba šla na mizo. Tuki joj e žaba 

hotla nekaaj dat. Tuki je pa v poštelji. Pol jo je v zid vlgla. Pol ma pa lumeno obleko 

pa lase. Pa fantek se žaba se spremenila v fantka. Neki sta plesala, potem sta sla na 

poloko. 

 

46 – s SGJM; 8-9 let 

Tuki je grad je pršu eno klat oči stopnicah. Te punce neki delajo, očija ni. Pol je žoga 

padla, je punčka tko ina, pol je jokala, pol tko dela, pol je šla pa je žaba plšla. Pa 

žaba lekla: »Davaj si jokala.« »Nimam več žoge.« Pol je plšla žaba z žogo. »Hvala.« 

Pol je šla notl. Pol je še enklat. Pol je šla notl. Pol pa oči pol pa da skupej. Pol je un 

ni meu. Pol pa tko ona, pol pa tko, pol je nesla tko, plobala pojeto, pol je šla spet, pol 

je to, pol je hvala, je postal plinc, pol sta slepo lepo živela. 

 

47 – s SGJM; 8-9 let 

Nekoč je živel kralj. Tle je bil kralj in onidve sta plesali. Tale je bla na miru in ta se je 

igrala z žogico. Nekega dne pa ji je padla v vodo. Potem je bila žalostna. In potem je 

rekla: »Kaj mi daš, če ti prinesem kroglo nazaj?« »Vse ti obljubim.« Potem je šla 

žaba po žogico. Potem ji je dala nazaj. Potem je rekla: Počakaj, vzemi me s seboj«, 

in žaba je rekla »kvak, kvak, kvak«. In pol je žaba potrkala na grajska vrata in kralj je 

reku: »Kdo te kliče?« Tok, tok. »Obljuba.« »Kvak, spusti me noter.« Potem je rekla 

žaba: »Kvak, kvak.« Potem je bla žaba ob njej in pol je žaba vzela hrano in potem jo 
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je vzela s seboj v posteljo. Potem je rekla: »Zdaj mi je pa dovolj«, in tale kraljevič se 

je spremenu v žabo. In potem so šli na poroko. 

 

48 – s SGJM; 7-8 let 

O, ne. O, ne. O, ne. Kvak. »Kaj mi daš, če ti prinesem krogol nazaj?« »Vse ti 

obljubim.« Žaba je prinesla žogo in pol je dala tetki in ji je rekla naj pomagal in je 

žaba je šla tetki po žogo in se je tetka igrala z žogico. In pol žaba šla gre v grad in pol 

je bum. In pol je bil pridna in pol je vprašau oči kralj je vprašu in je ona rekla obljubo 

žabo kje je on. Je zelen in pol kralj je bil jezen in pol je šla tetka po žabo in pol so 

večerjali in pol je šla spat in pol je vrgla v zid in je žabec namesto kralj bil princ in pol 

so se poroka. 

 

49 – s SGJM; 8-9 let 

Nekoč je živel kralj. Imel je hčerko in imela je žogo, padla je v vodo in je rekla: »O, 

ne.« Pol je začela jokat, je žaba not skočila, kralj žaba, žabji kralj je not skoču in je 

začela jokat, ne vem, kako ji je ime. In pol je on reku: »Kaj mi daš, če ti prinesem 

kroglo nazaj?« »Vse ti obljubim«, je rekla. In potem je šou v vodo iskat za kroglo 

zlato in potem jo je dal njej, pol se je ona spet igrala, ampak on je reku: »Počakaj, 

vzemi me s seboj«, ko je šla, al neki tazga. In pol je pa reku: »Pridi notri«, pa je šeu 

notr pa je zaloputnila vrata, bum. Pol pa je oči reku: »Kdo te kliče?« In ona je rekla: 

»Moj prijatelj je od zuni in me kliče da pridem ven.« In pol je tok, tok. Pa je rekla: 

»Obljubla sem prijatelju žaba.« In pol je reku oči, da mora obljubo držat. Kraljica je 

šla ven in je reku žabji kralj: »Kvak, spusti me notr.« In pol je kvakal. Ko so šli na 

večerjo je žabji kralj tut spat htel, ona je pa ko je sedela tam pa nč pojedla, je pa kr 

zaspala. In pol se je prestrašla in je rekla: »Aaa, žaba v hiši«, pol se je pa spomnla, 

da mu je držala obljubo in potem je žabo nesla v svojo sobo in oče je reku: »Kaj pa ta 

žaba tukaj počne?« Pol sta šla gor v svojo sobo in je hotla zaspat pa ni mogla zarad 

žabe. In pol je žabji kralj vprašu: »Vzemi me v svojo posteljo«, in ga odvrgla ga, 

takole, z roko in pol je rekla: »Zdaj mi je pa dovolj.« Žabec se je spremenil v človeka, 

princeska je rekla: »Kdo pa si?« In pol je reku: »Kraljevič sem.« »Kako si se pa 

spremenil v žabo?« »Ko sem popil eno stvar, ki te spremeni v žabo. Čarovnica me je 

prepričala.« 

 

50 – s SGJM; 8-9 let 

Tuki so šli ven iz gradu, ne? In pol je gledu kaj so vse delal. Pol je od kralja hčerka je 

metala žogco in je padla v vodo. Potem ji je pa kralj in jo je ena čarovnca zadela in se 

je spremenil v žabo in pol je prnesla žogico in pol ji ni dal in se je jokala ampak kralj 

je oblubu in potem je reku: »Kaj mi daš, če ti prinesem kroglo nazaj?« In pol je vse te 

obljubil in pol je in potem je skoču v vodo in se je potem potopu do žogce pa jo je 

prnesu, pol jo je pa metala in potem je žoga in potem ji je vrgla žogo v eno, nekam v 

stanovanje in pol ji je krokodil na žabca je hotla zapret direkt vrata. In pol so eni 

gospodje pršli in pol je reku oče, kralj je reku: »Kdo te kliče?« Kvak. In pol je, ne vem 
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al je slišu, no, in pol je reku obljuba, a ne, da je obljubila tle na uni prejšnji strani ne, 

tle ko je obljuba ne. In pol je reku da nekdo te opazu, da ga nekdo kliče. In pol je ta 

žabca spet pršla pa rekla: »Kvak, spusti me notr.« Potem je spet neki hotu, ne vem, 

kaj, potem je tle zaspala in pol se je zbudila in je vidla, da ji je žaba vse pojedla. 

Potem je nesla gor žabo, a ne, se je vstala. In pol sta šla in je reku žaba: »Vzemi me 

s seboj«, in pol se zgodi: »zdaj mi je pa dovolj.«  Potem se je spremenil v enga kralja 

in pol je kraljica vprašala kdo je, »kdo si?«, in potem sta se zaplesala in na koncu sta 

se ta žaba pa kraljica žaba ne, sta se poročila. 

 

51 – s SGJM; 6-7 let 

Nekoč je živela deklica pa kak je zlato žogo imela pa jih je vrgla iz grada potem ji je 

žoga padla not v vodo potem je jokala potem je pa pjišla žaba. Zdaj pa jo je prepitala: 

»Zakaj jočeš deklica?« Ona je pa povedala: »Joga mi je padla.« Te pa jo je pitala: 

»Če hočeš ti pinesem žogo mi nekaj maš obljubiti.« Potem je pa kaljica povedala da 

naj ne vse drugo ji ponujajo samo ni hotela hotela je pi njej jesti z njo, spati pji njej pa 

igjati potem pjeden ji je pjinesla žogo. Potem se je potopila pod vodo pa je pjinesla 

žogo. Potem je dala pa hvala. Potem je kjaljična zbežala žaba pa je jekla: »Počasi, 

vzme, ne morem tako hitjo skakat.« Potem pok na pom. Potem pa jo je oče isjegal pa 

je povedala kaj si ji objubila to ji djži. Potem je pjišel po njo. »Kvak kvak spoti me 

notj.« Potem so pjišli jest. Žaba je za kosilo jedla muhe, je sedela pji kjaljični, djugi pa 

so jedli meso. Hotela je z njo bit. Kvak kak kvak kvak. Potem je kjaljica zaspala. 

Potem je žaba šla gol, potem je pjišla k njej in zbudila se je. Da se je tako pjestjašila 

da je jedla potem jo je pa mogla nesti goj. Vedno bilo ji je dolgočasno da moja žaba 

spati pji njej. »Vzmeti me v postelo.« Potem so zdja mis je podolgova jo je vzela 

nazaj not potem ji je postal v pjinca. Potem je še mel vedno kot žaba še noge pa kot 

žaba še joke. Potem so še spremenil ji je dobo joke. Potem ji je pa povedal: 

»Hudobnica kjaljica me je začajala v žabo.« Potem je pa bija poroka. 

 

52 – s SGJM; 7-8 let 

Kralj je šou ven, deklica je izgrala žogo. Deklica je padla žoga v vodo. Deklica joka, 

žaba je prišla. Žaba rekla. Žaba je šla po vodi žogo. Žaba je dala deklici. Žaba 

deklica je hodla, igrala in žaba za mano hodla. Žaba je shatla. Bum. Notri šla deklica, 

pa neki trk vrata. Kralj je reko je zelel na deklico, žaba je šla notri, deklica sta šla v 

sobo. Deklica je žalostna bla, žaba je skakala. Deklica jedla še deklica je roko dala, 

dvignila je roko, žaba je in je žaba šla na mizo, deklica je nesla žabo v sobo, deklica 

je šla na posteljo, žaba je šla v postelje. Deklica je vrgla žabo. Deklica je žaba je 

postala človek. Deklica je pa deček se pol sporočila sta. 

 

53 – s SGJM; 7-8 let 

Punčka se igra balet. Kralj je jo prišo pogledat. Dve punčki se plesejo. Ena punc 

apogleda. Punca je zgubila žogo. Pol se joka, žaba je prišla ven. »Kaj mi daš, če ti 

prinesem kroglo nazaje?« »Vse ti obljubima.« Punčka je pogledala za žabo je šla z 
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žogo. Žaba ji je dal žogo. Žaba je bla pol jezna, ni je dala žogo, je rekla bo jo dal, ona 

bo jo dala. Pol žabec je trkal vrata, pol ata vsi so prišli družina in kraljica. Kraljica: 

»Kdo te trka, kliče? Kdo kliče?« obljubi. Krlaj je reko titi kraljica. Kvak spuči me noter. 

Žaba je prišo v sobi. Žaba, kraljica je bolana. In žaba je se smeji. Žaba je pogledla, 

tak je delala. Žaba je jela hrano. Ono, haa, kaj je zaj to. Kraljica je vrgla žabo ven, 

kralj jo je pogledo. »Vzemi me v posteljo.« Kraljica je vrgla žabo v steno. Fant je bil 

žaba. Fant nije bil žaba. Fant cela družina, kraljica in fant sta se senali. 

 

54 – s SGJM; 6-7 let 

Deklica je mela kroglo. Krogla je v vodi. Potli pa tu se je jokala pa tu pa tu pa je 

vprašala: »Kaj mi daš, če ti prinesem kroglo nazaj?« »Vse ti oblubim.« Žaba je v 

kosila kroglico potem je žaba dala deklici pa potem bo čakam. »Vzemi me s seboj, 

kvak.« Potem je deklica notri šla v grad. Potem žaba potem je vprašala potem je 

deklica potem so jo vsi pogledali kaj je bilo. »Kdo te kliče.« tok tok. Potem obljuba. 

Potem žaba je »kvak, pusti me noter«. Deklica pa je vun prišla potem pa kvak kvak 

potem je zaspala potem pa roke gor zdignula potem žaba pojedla potem je deklica 

gor strla potem pa deklica žabo gor odnesli. Potem vzemi me v posteljo. Potem pa 

vrgla da tak mi ja pa dovolj. Potem pa koragije vič potem pa: »Kdo si.« Potem pa sta 

jo bila potem sta se ženila. 

 

55 – s SGJM; 6-7 let 

Kraljica se je igrala z žogo, pa ji v vodo padla. Pol pa ji je bla žalostna pa je prišla pol 

pa se jokala pa je pomagala žabica. Potli pa je dala žabica pa je bla vesela. Pa ni je 

not spustila. Pol je pa so meli večerjo, pol pa je kralj povedal kraljici da mora not 

spustit žaba. Pol ko pa je šla kraljica spat pa je prišla gor. Pa ni mela rada pa ga je 

kar v steno vrgla. Pol pa je naenkrat prišo žaba. Da je prišo fant kralj je prišo. Pa je 

bil tak vesel.  

 

56 – s SGJM; 6-7 let 

Princesa je vidla žabo ampak je nekaj blo zelenega prti so se postavila ampak je 

vidla jabo ki je delala vrega vrega. Zdaj pa je žaga je skočila in kraljica je dala roke 

zraven da bi ujela zogico. Kraljica je pritekla v vrata. Kraljica je bla zalostna. Jedli so. 

Žaba zavilo kaj počne tukaj zakaj je zabica. Opotli so zalostna zakaj si zalostna. 

Kraljica se je zbudla in vidla, da ima gospod žabe roke. Potem so se objela, se 

pocartala. 
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57 – s SGJM; 6-7 let 

Žoga. Joka. Hodi. Potem žoga greje. Potem neke plava. V vodo plava po žogo. Ja 

žogo. Meči. Not v hišo. Tu not je. Potem hud. Potem žabica not. Potem žabica. Aja. 

Žabica ja. Je. Nese ven. Aja. V poslico. Tu je spat. Hoja. Zato kr, kr je grda. Potem 

pa žabica. Potem ooo. Potem kraljica. Skup. 

 

58 – s SGJM; 6-7 let 

Punčka izgubila zogico, padla v morje, se jokala, zaba slišala in žaba je šla po njo. 

Deklica oblubla da bo te vse storila kaj bo reko. In je šo po njo in je dal in je deklica 

vse pozabila. Ni oblube držala in je šla, prišla v grad in je reko ata, da objuba je 

obljuba in je punčka pustila žabo. Punčka je se vadilo, punčka je šla jest, spala je, se 

zbudla, žaba je pojedla kosilo. Punčka vrgla je glavo, pustla je spat, ga vrgla v steno. 

Fant se je spremenil v žabo in je bla poroka in konec. 

 

59 – s SGJM; 6-7 let 

Punčka se je igrala z rumeno žogo. V ribnik ji je pala. Te pa je začela jokat pa je vidla 

kralja pa je rekla: »Lej žab«. Potem pa: »Kok me boš vbogala kaj ti bom naročil«. Pa 

je vbogala. Pa potem pa je pau žabji kralj pa potem pa potem pa je šla not, ne. Je 

dobila žogo pa je vrgo, potem pa je šla not. Potem pa so jedli. Potem pa je reko kralj, 

potem je šla vn. Potem pa je žabji kralj šel, pa ji prpravo zajterk. Potem pa je skočo 

na polico, potem pa je žabo primla, potem pa je šla spat. Žaba pa se je potiho. Potem 

pa se je zbudla pa je vidla enega fanta potem pa so se primla in naredla tak. 

 

60 – s SGJM; 6-7 let 

Živela je deklica, ki ji je blo ime. Bilo ji je ime Jasmina. Ta Jasmina je se igrala z 

žogico in je izgubila žogico. Potem se je jokala. Potem je vidla žabo. In je rekla žaba: 

»Daj mi sem, da ti bom. Zakaj jokaš Jasmina?« »Zato ker mi je žogica padla v 

vodnjak.« Jaz ti bom prneso. Potem je šo do žoge. Potem ji je dal žabec. Potem pa je 

letela domu. Potem je potrkal na vrata. Mamica je rekla naj odpere vrata in gre 

naprej. Potem pa so šli jest. Potem je dala si dol žogico. Potem je vidla da je bil, 

potem je bil žabec. Potem ji je reko žabec naj bi prespal na njeni postli. Potem ga je 

vrgla v steno. Vrgla je žabca potem pa je šla spat in je žabec je bil potem kralj. Potem 

je vidla, da je to bil kralj. Potem so se poročili. 


