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POVZETEK 

Govor je sistem simbolov, ki so namenjeni komuniciranju med ljudmi. Govor se izpolnjuje 

vse življenje, njegov najintenzivnejši razvoj pa se odvija prav v prvih letih življenja. Pri 

majhnem otroku je pomen še večji, saj prikazuje odsev otrokovega razvoja tudi na drugih 

področjih. Tega se mora najbolj zavedati vzgojitelj kot tudi vsi, ki otroka obkrožajo. V tem 

času postaja otrokov govor vse bolj celovit; od novorojenčka, ki se sporazumeva le 

nebesedno, se otrok v zelo kratkem času prelevi v aktivnega govorca. Potek govornega 

razvoja mora še posebej dobro poznati vzgojitelj, če hoče otroka ustrezno motivirati in 

vključevati v komunikacijo, zato sem v teoretičnem delu diplomske naloge ta potek tudi 

opredelila. V teoretičnem delu sem s pomočjo različne literature predstavila razvoj govora, 

dejavnike govornega razvoja in jezikovne dejavnosti v vrtcu, ki jih izvaja vzgojiteljica. V 

predšolskem obdobju, ko otroci obiskujejo vrtec, vzgojiteljica kot vodja skupine predstavlja 

pomembno vlogo, saj otroke usmerja, spodbuja, prepoznava in vodi na poti do uspešnega 

govornega razvoja. V empiričnem delu diplomske naloge je bilo z anketnim vprašalnikom za 

vzgojiteljice ugotovljeno, da je vpliv vzgojiteljice izrednega pomena in da s svojim načinom 

govora predstavlja otrokom pomembni govorni zgled. Načrtovana dejavnost, ki jo 

vzgojiteljice najpogosteje uporabljajo za spodbujanje govornega razvoja, je pripovedovanje. 

Poleg načrtovanih dejavnosti izkoristijo čas za spodbujanje govornega razvoja med dnevno 

rutino, na sprehodu, med igro. Vzgojiteljica mora torej skrbeti za kulturo lastnega govora, če 

hoče z zgledom jezikovno vzgajati otroka, ki ji je zaupan. 

 

KLJUČNE BESEDE: govor, vrtec, spodbujanje govora, otrok, vzgojitelj.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

Language is a system of symbols which are designed to communicate between people. 

Language takes an entire lifetime to develop, whereas its most intensive development takes 

place precisely in the first years of life. The significance of this is particularly heightened in 

the case of the young child since it represents the child’s development also in other areas. 

Nursery teachers should be well aware of this, as well as all those persons that spend 

considerable time with the child. During this time, the child's speech is becoming increasingly 

integrated; from a newborn who only communicates non-verbally, the child is in a very short 

time transformed into an active speaker. A nursery teacher should be particularly aware of the 

process of language development in order to appropriately motivate and involve the child in 

communication, which is the reason why I defined this process in the theoretical part of the 

thesis. The theoretical part, backed up by a variety of literature, presents the development of 

language, factors of speech development, and linguistic activities in a nursery context as 

performed by a nursery teacher. In the pre-school period, when children are attending nursery 

care, the nursery teacher as the group leader plays an important role, since she directs, 

stimulates, recognises and guides the children on the path to successful language 

development. A questionnaire for nursery teachers was used in the empirical part of the thesis, 

which confirmed that the influence of the nursery carer is of utmost importance, setting the 

child an important linguistic example. The planned activity most frequently used by nursery 

teachers to promote language development is telling stories. Besides planned activities, 

available time is also used to promote language development during the daily routine, when 

taking a walk, during playtime, and so on. The nursery teacher must therefore take care for the 

culture of her own language, if she is to set a linguistic example to the child that has been 

entrusted into her care. 

 

KEY WORDS: language, nursery, promoting speech, child, nursery teacher. 
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UVOD 

Specifičnost življenja in dela v vrtcu ponuja vzgojitelju različne možnosti realizacije 

svojega poslanstva. Najpomembnejša naloga vzgojitelja je, da pozna, spoštuje in neguje 

naravni proces razvoja otroka. Vsekakor ni pozvan, da bi jih oblikoval po svoji predstavi, 

vendar je odgovoren, da jih modro podpira in omogoči optimalen razvoj njihovih 

zmožnosti. 

Razlog za izbor teme spodbujanje govornega razvoja pri otrocih, starih od 1 leta do 2 let je, 

ker je prav predšolsko obdobje za otrokov razvoj nadvse pomembno in se tega mnogi niti 

ne zavedajo. Prepričana sem, da je prav to obdobje nekakšno glavno obdobje za otrokov 

razvoj na vseh področjih, tudi na govornem. Zavedam se namreč, da je v današnji družbi 

govorna zmožnost izredno pomembna, lahko bi rekla, da je ključna. Govor je namreč 

osnovno orodje za sporazumevanje, človek pa bi brez njega v družbi težko preživel. Prav 

zaradi pomembnosti govora v sodobnem življenju je nujno, da se razvija pravilno, v 

okolju, ki je temu razvoju naklonjeno. Zavedati se je namreč potrebno, da je razvoju 

govora potrebno posvetiti pozornost, kajti zamujeno v najzgodnejšem obdobju življenja je 

težko nadoknaditi. Govor se namreč začne razvijati ob rojstvu, najintenzivnejše poteka do 

petega leta starosti, konča pa se nekje pri devetih letih. Seveda pa poteka izpopolnjevanje 

govora vse življenje.  

Z branjem literature in s teoretičnim delom diplomske naloge sem se želela podrobneje 

seznaniti s potekom razvoja govora, saj mislim, da moram kot vzgojiteljica mejnike 

govornega razvoja dobro poznati, če želim biti pri svojem delu uspešna. Poleg tega sem v 

prvem delu opisala tudi dejavnike, ki vplivajo na razvoj otrokovega govora, tj. družinsko 

okolje, vrtec in vrstnike - ter vlogo vzgojitelja v otrokovem govornem razvoju. Opredelila 

sem tudi delo vzgojiteljice po Kurikulumu za vrtce – cilje jezikovne vzgoje in primere 

dejavnosti za prvo starostno obdobje. 

V empiričnem delu diplomske naloge pa sem z anketnim vprašalnikom želela dokazati 

hipoteze, da ima vzgojitelj v otrokovem govornem razvoju zelo pomembno vlogo in da 

prav tako je zelo pomembno, kakšen govorni zgled daje vzgojitelj otrokom ter da 

jezikovne dejavnosti, ki jih načrtuje vzgojitelj, pomagajo pri govornem razvoju otrok.  
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Sama se zavedam, da je govor velikega pomena, saj otrokom omogoča vključevanje v 

družbo in rast otrokove socialnosti. Otrok pridobi veliko novih besed. Otrokov govor se v 

predšolskem obdobju avtomatizira, zato je pomembno, da posvetimo jeziku posebno 

pozornost, otroka spodbujamo, saj bo to zanj dobra popotnica za uspešno pismenost. 
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SPODBUJANJE GOVORNEGA RAZVOJA PRI OTROCIH, STARIH OD 1 LETA DO 2 

LET 

1 TEORETI ČNI DEL 

1.1 TEORETI ČNE OSNOVE GOVORNEGA RAZVOJA 

1.1.1 Kaj je govor? 

Ljudje smo socialna bitja in govor nam pomaga vzpostavljati odnose in jih ohranjati vse 

življenje. 

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

posameznika (individualna funkcija govora) in za vzpostavljanje komunikacij z okolico 

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

V literaturi najdemo številne definicije, ki opredeljujejo, kaj je govor. Naštela jih bom le 

nekaj. 

R. Titone pravi, da je »govor sestavljena sposobnost ali skupek sposobnosti fiziološko – 

psihološke narave, ki so funkcionalno organizirane, da bi prenašale sporočila« (Marjanovič 

– Umek, 1990: 11). 

S. Vasič meni, da je »govor oblika človekovega naučenega vedenja, ki rabi lastnemu 

izražanju in komuniciranju. Govor je pomemben dejavnik v razvoju osebnosti in njegovi 

socilalizaciji« (Marjanovič – Umek, 1990: 11). 

D. Žnidarič pravi, da je »govor najbolj sestavljena funkcija centralnega živčnega sistema. 

Je osnovno sredstvo ljudske komunikacije, pogoj za zadovoljevanje socialnih potreb 

posameznika in orožje za prenos znanja. Govor je komunikacija s pomočjo jezika« 

(Žnidarič, 1993: 13). 

M. Batistič Zorec pravi, »da ima govor mnoge funkcije, najosnovnejša pa je, da besede 

simbolizirajo stvari in dogodke, zato s pomočjo govora mišljenje osvobaja vezanosti na 

trenutno situacijo. V razvoju govor otroku omogoča, da inteligentno sodeluje v socialnem 

življenju skupine, ki ji pripada« (Batistič Zorec, 2000: 73). 
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 Horvat in L. Magajna (1989: 68) pravita, »da govora ne uporabljamo samo za sporočanje 

misli, občutkov in čustev. Z govorom pridemo do informacij, pokažemo lahko rezultate 

lastnega presojanja, dajemo si duška, izzivamo reakcije pri drugih ljudeh in z njimi 

vzdržujemo stike«.  

O razvoju otrokovega govora se je razvilo več teorij, o katerih bom spregovorila v 

nadaljevanju. 

 

1.1.2 Teorije govornega razvoja 

Govornega razvoja se ne da povsem natančno opredeliti, lahko pa razmišljamo v različnih 

smereh. V literaturi zasledimo več teorij govornega razvoja. 

Glede na to, ali so raziskovalci poudarjali predvsem naravo, tj. notranje dejavnike ( 

psihološke in biološko – fiziološke), ki vplivajo na razvoj govora, ali predvsem vzgojo, tj. 

zunanje dejavnike (socialne in sociološke), ali oboje, se teorije raziskovanja otroškega 

govora delijo na nativistične in empiristične (Skubic, 2004: 32). 

 

1.1.2.1 Teorija J. Piageta 

 Piaget je na podlagi raziskav prišel do mnenja, da je jezikovni razvoj del splošnega 

kognitivnega razvoja, zato torej posebni mehanizmi za razvoj jezika ne obstajajo. 

Kognitivni razvoj je videl kot rezultat otrokovega raziskovanja sveta s pomočjo 

senzomotoričnih mehanizmov čutil, kot so vid, dotik, voh in okus: to raziskovanje 

omogoči izdelavo posebnih in konkretnih posplošitev o delovanju sveta. Začetne konkretne 

posplošitve se nato s pomočjo serij miselnih reorganizacij prevedejo v abstraktno vedenje. 

Del tega abstraktnega vedenja je jezikovno vedenje; za njegov razvoj zato niso potrebni 

nikakršni posebni mehanizmi, ločeni od tistih, ki so potrebni za druge vidike 

intelektualnega razvoja (Kranjc, 1999: 26). 

1.1.2.2 Teorija N. Chomskega 

Chomsky je bil nativist. Po nativistični teoriji otrok pridobi jezik svojega govornega okolja 

s pomočjo dednega mehanizma. Nativisti pojmujejo jezikovno zmožnost kot biološki 
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organ. Po Chomskem ima otrok na voljo temeljne podatke o jeziku, ki ga sliši. Na podlagi 

teh podatkov izoblikuje sistem, ki te podatke upošteva. Podatki so vnos (»input«), ta vstopa 

v mehanizem za usvajanje jezika. Kot proizvod (»output«) dobimo sistem, za katerega 

imamo podatke. Chomsky je poudarjal, da imajo jeziki kljub razlikam v površinski 

strukturi veliko skupnega v globinski strukturi. Ugotavljal je, da smo samo ljudje razvili 

sistem komunikacije, ki ima lastnosti naravnega jezika. Znotraj jezikovnih teorij je 

razlikoval dve komponenti: univerzalno slovnico in slovnice posebnih jezikov. 

Univerzalna slovnica je vrsta načel, ki so skupna vsem jezikom. Po njegovemu mnenju se 

vsak otrok rodi z znanjem univerzalne slovnice, tako da se lahko hitro nauči jezikov. Tisto, 

česar se mora naučiti, je slovnica posameznega jezika. Chomsky je trdil, da se vsi otroci do 

petega leta naučijo temeljne strukture svojega jezika kljub razlikam v inteligentnosti in 

okolju, ki jih obkroža. Po njegovem mnenju ima okolje le vlogo katalizatorja – ta poganja 

govorni organ, ki ga ima vsak posameznik v sebi. 

Nativistična teorija zmanjšuje vlogo okolja kot vlogo sprožilca in se zanaša na mehanizem 

dozorevanja (Skubic, 2004: 32 – 35). 

 

1.1.2.3 Behavioristična teorija 

Predstavniki behavioristične teorije (Skinner in sodelavci) uvrščajo govor med motorične 

reakcije in razlagajo učenje govora po modelu: dražljaj – odgovor – okrepitev ( pri govoru 

je okrepitev vedno socialne narave) – posplošitev ( Marjanovič – Umek, 1990: 12). 

Pri ti. »eho« odgovorih otrok posnema besede, ki jih sliši od staršev, starši pa te otrokove 

besede, če so dovolj podobne prvotnemu dražljaju, nagrajujejo. Otrok slučajno izgovori 

določeno besedo, ki izzove reakcijo (odgovorov) staršev. Če ta reakcija zadovolji otrokovo 

potrebo, bo ponovil izgovorjeno besedo. Npr. otrok slučajno reče besedo »mama«. Mama 

pride k otroku, ga poboža, vzame v naročje, torej sproži pri otroku občutek ugodja in otrok 

bo ponavljal »mama, mama«. Otrok ob določenem dražljaju izgovori besedo. Kasneje bo 

to besedo ponavljal vedno, ko bo prisoten prvotni dražljaj. 

Z načelom okrepitve pa ne moremo v celoti razložiti govornega razvoja, predvsem ne 

sintakse govora kot govora tudi ne moremo zožiti v določene sheme in zanikati njegovor 

ustvarjalno komponento (Marjanovič – Umek, 1990: 12). 



 

6 

 

1.1.2.4 Kognitivne teorije 

Kognitivne teorije razlagajo govorni razvoj v kontekstu razvoju pojmov. Njeni avtorji 

menijo, da govorni razvoj temelji na spoznavnem razvoju (razvoju mišljenja). V 

starostnem obdobju od enega leta do štirih let in pol, otroci aktivno oblikujejo svoj govor, 

vendar na posameznih razvojnih stopnjah razumejo in izražajo le tiste pojme, ki so se jih že 

naučili z miselnimi predstavami (Marjanovič – Umek, 1990: 13). 

Nobena teorija ne pove vsega o govoru, zagotovo pa vsaka prispeva k komplementarni 

razlagi različnih vidikov govornega razvoja. Seveda pa to ni presenetljivo, saj je prav 

govor tisti, ki nam ponazarja zapleten in neomejen potencial človekovega funkcioniranja. 

Pri učenju govora gre za interakcijo med dozorevanjem (za razvoj in splošne zakonitosti 

spoznavnega razvoja) in vzgojo, pri kateri je v ospredju komunikacija otrok – starši 

(Marjanovič – Umek, 1990: 13). 

Ker je otrok predvsem v zgodnjem obdobju svojega razvoja enkratna celota, bom v 

nadaljevanju spregovorila o odnosu med mišljenjem in govorom. 

 

1.1.3  Razvoj mišljenja v predšolski dobi 

Razvoj otrokovega mišljenja gre skozi določene razvojne stopnje. Vsako stopnjo 

označujejo določene značilnosti otrokovega mišljenja. Vsak otrok sledi tem stopnjam v 

določenem zaporedju, hitrost pa se razlikuje od otroka do otroka (Skubic, 2004: 18). 

V literaturi sem zasledila razprave o odnosu med mišljenjem in govorom oz. mišljenjem in 

jezikom, zato naj pojasnim razliko med govorom in jezikom.  

L. Marjanovič – Umek v knjigi Mišljenje in govor predšolskega otroka (1990: 11) pravi, da 

je govor individualen in konkreten, medtem ko je jezik socializiran sistem simbolov. 

Razvoj govora, podobno kot čustveni, socialni, gibalni razvoj, že v tem zgodnjem obdobju 

vstopi v odnos do razvoja mišljenja. 
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1.1.3.1 Odnos med mišljenjem in govorom 

Odnos med mišljenjem in govorom je eno izmed osrednjih vprašanj, s katerim se srečujejo 

tako psihologi, filozofi kot tudi jezikoslovci. V stoletnem razpravljanju o tem vprašanju so 

se raziskave razdelile na dva pola, in sicer so na eni strani tiste, ki zagovarjajo popolno 

izenačevanje misli in besede, na drugi pa tiste, ki zagovarjajo popoln razhod (Kranjc, 1999: 

13). 

Zanimiva je primerjava v pojmovanju razvoja ter odnosa mišljenje – govor med Piagetom 

in Vigotskim. 

Piaget meni, da se mišljenje razvija neodvisno od govora in da mišljenje omogoča razvoj 

govora (Marjanovič – Umek, 1990: 51). Bistvo Piagetove teorije za razvoj otrokovega 

govora je koncept otrokove egocentričnosti. Piaget je razdelil otroške dialoge v dve 

skupini: v skupino egocentričnega in skupino socializiranega govora. Po Piagetu govorimo 

o egocentričnem govoru takrat, kadar otrok govori sam s seboj, ko se ne skuša postaviti v 

sogovorčev položaj, ko ga ne zanima, ali ga sogovorec posluša, hkrati pa otrok tudi ne 

pričakuje odgovora. Takšen govor je za Piageta dokaz za egocentričnost otrokovega 

mišljenja. Ta se kasneje z otrokovim razvojem izgubi, zamenja ga socializirani govor. Z 

njim otrok prosi, ukazuje, pojasnjuje, kritizira, sprašuje. Po Piagetovih merjenjih je več kot 

polovica otrokovih izrekov do šestega oz. sedmega leta egocentričnih. Vigotski temu 

oporeka; po njegovih raziskavah je odstotek egocentričnega govora pri otrocih nižji, če pa 

je bila otrokova dejavnost motena, je odstotek narasel in je bil celo višji kot pri Piagetu. Iz 

tega je Vigotski sklepal, da egocentrični govor poleg ekspresivne vloge opravlja tudi vlogo 

spremljanja otrokove dejavnosti ter postaja izraz mišljenja v pravem pomenu besede. 

Vigotski meni, da je prvotni otrokov govor popolnoma socialen, opravlja vlogo sporočanja, 

družbene interakcije. Šele kasneje ta govor po načelu diferenciacije razvije posamezne 

funkcije, razvijeta se egocentrični in sporazumevalni govor. Na podlagi egocentričnega 

govora, ki se je ločil od socializiranega govora, nato nastaja notranji govor otroka, ki 

predstavlja osnovo mišljenja. Vigotski vidi v egocentričnem govoru razvojno 

najpomembnejši dejavnik prehoda od zunanjega k notranjemu govoru (Skubic, 2004: 10 - 

12). 

Vigotski pravi, da sta mišljenje in govor ključ za razumevanje človekove zavesti. Zveza 

med njima nastaja, se spreminja in raste v razvoju (Batistič Zorec, 2000: 75). 
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Predšolsko obdobje je obdobje otrokovega intenzivnega razvoja, kar lahko opazimo tudi 

pri razvoju govora. 

 

1.1.4  Razvoj govora 

Otrokova uporaba jezika se z razvojem zelo spreminja. Od novorojenčka, ki se 

sporazumeva le nebesedno, saj ne zna izustiti čistih glasov, se v zelo kratkem času 

»prelevi« v aktivnega govorca.  

»Razvoj govora se prične ob rojstvu, najintenzivneje do petega leta starosti, konča pa se 

nekje pri devetih letih. Seveda pa izpopolnjevanje govora poteka vse življenje« (Sgerm, 

2002: 6). 

 

1.1.4.1 Pogoji za razvoj govora 

Govor in jezikovno znanje nam nista preprosto položena v zibelko, ampak si ju moramo 

prisvojiti po naravni poti. D. Žnidarič (1993: 39) pravi, da za pravilen govorni razvoj nujno 

potrebujemo: 

- zdrav živčni sistem z nepoškodovanimi govornimi središči in živčnimi zvezami med 

njimi, ki nadzorujejo in usklajujejo delovanje govoril, 

- pravilno in dobro razvite psihične funkcije (pozornost, zaznavanje, mišljenje, 

pomnjenje s slušnim spominom), 

- razvita čutila (predvsem sluh), 

- zdrava govorila, 

- pravilen in zgleden govor ljudi, ki otroka obkrožajo, 

- dobro počutje otroka in zadovoljene potrebe, ki jih ima. 

Kakovost otrokovega govora je odvisna od vseh teh središč in zvez med njimi. 

1.1.4.2 Dejavniki, ki vplivajo na razvoj govora 

Na govorni razvoj vpliva: 

- vzgoja v družini (koliko in kako govorijo z otrokom), 
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- splošna inteligentnost (največji vpliv ima na kompleksnost govora, manj na besedišče 

in najmanj na izgovorjavo), 

- spol (deklice naj bi večinoma prej in bolje govorile kot dečki, kar so številne novejše 

študije močno omajale), 

- drugi neugodni vplivi (npr. hospitalizacija, neugodna emocionalna klima, 

bilingvizem) - (Ribič Hederih, 2002: 17 – 18). 

Tudi razvoj govora poteka po določenih zakonitostih, ki so značilne za določeno obdobje v 

otrokovem življenju, zato je dobro oz. pomembno, da te osnovne značilnosti govornega 

razvoja poznamo, saj nam lahko o otroku povedo veliko. Govorni razvoj mora še posebej 

dobro poznati vzgojitelj, če hoče otroke ustrezno motivirati in vključevati v komunikacijo. 

 

1.1.4.3 Notranji dejavniki govornega razvoja – genetski dejavniki 

 Za otrokov govorni razvoj imajo pomembno vlogo genetski dejavniki. 

Muller (Marjanovič Umek, 2006) meni, da na razvoj govorne kompetentnosti vpliva 

interakcija večjega števila genov. 

Z analizo različnih vedenjsko – genetskih raziskav so ugotovili, da imajo genetski 

dejavniki delni vpliv na razvoj različnih področij govornega razvoja tako na razvoj 

otrokove slovnice kot področje semantike, fonologije in artikulacije (Marjanovič Umek, 

2006: 63, 64). 

 

1.1.4.4  Otrokov spol 

Rezultati več raziskav so pokazali razlike v govornem razvoju dečkov in deklic, ki kažejo, 

da se govor deklic razvija hitreje od govora dečkov.  

Deklice hitreje spregovorijo, prej usvojijo slovnico jezika, dosegajo višje rezultate pri 

preizkusih pravilne izgovorjave besed, oblikujejo daljše izjave, imajo širši besednjak ter 

dosegajo višje rezultate na lestvici govornega razvoja. Dečki imajo pogostejše motnje 

branja in pisanja kot deklice, deklice berejo več knjig in pišejo daljša besedila od dečkov v 

prvih razredih osnovne šole.  
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Pellegrini in Jones (Marjanovič Umek, 2006) navajata, da se deklice pogosteje vključujejo 

v simbolno igro in s tem pogosteje rabijo govor tudi v simbolni igri. 

S. Golobok in R. Fivush (Marjanovič Umek, 2006) povzemata rezultate raziskav, v katerih 

so ugotovili, da deklice začnejo prej brati kot dečki, imajo manj težav pri branju in se 

hitreje odzivajo na navodila testatorja. 

Ugotovili so tudi, da dečki pozneje razlikujejo med splošnimi samostalniki in lastnimi 

imeni kot deklice. 

Avtorji poudarjajo, da so ugotovljene razlike med spoloma le razlike v hitrosti usvajanja 

določenih slovničnih pravil, medtem ko je vzorec usvajanja jezika pri deklicah in dečkih 

enak. 

 

1.1.4.5 Zunanji dejavniki govornega razvoja 

Jezik mora otroku postati sredstvo, ki mu omogoča, da pridobiva informacije o čem, kako 

in zakaj. Tu je pomemben odziv okolja (staršev, vzgojiteljev…), saj je otrokov govor 

odvisen od vrednosti, ki jo ima za okolje besedno izražanje nasploh. Med otroki obstajajo 

velike razlike v uporabi govora, te razlike pa so po navadi povezane z razlikami v jeziku, 

ki ga govorijo v njegovem neposrednem okolju (Erženičnik – Pačnik, 1999: 309). 

 

1.1.4.6 Družinsko okolje 

Družinsko okolje ima pomembno vlogo v razvoju in učenju, še posebej v obdobju 

dojenčka, malčka in zgodnjega otroštva. Pomembna dejavnika družinskega okolja sta: 

- kakovost družinskega okolja, 

- socialno – ekonomski status družine. 

Kakovost družinskega okolja oblikujejo starši. Različne možnosti za razvoj, ki jih otroku 

ponuja družinsko okolje, pa so najpogostejša posledica razlik v prepričanju staršev o 

pomembnosti spodbujanja govornega razvoja. Te razlike imajo tudi učinek na izbiro 

dejavnosti, med katerimi vstopajo v govorno interakcijo s svojim otrokom. Povezanost 

različnih dejavnikov družinskega okolja in otrokove govorne kompetentnosti je dvosmeren 
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proces, saj starši z izbiro dejavnosti in značilnostmi svojega govora spodbujajo otrokov 

razvoj, tako tudi otroci s svojim govorom in zanimanjem za določeno dejavnost vplivajo na 

govor staršev in njihovo izbiro dejavnosti, v katerih se v komunikaciji vključujejo z njim. 

Raziskovalca Foy in Mann (Marjanovič Umek, Fekonja, 2008) razlikujeta med tremi vidiki  

družinskega okolja, ki imajo pomemben učinek na otrokov govorni razvoj: 

- skupno branje otroka in njegovih staršev, 

- prepričanje staršev o pomenu skupnega branja in otroške literature, 

- izpostavljenost staršev literarnim besedilom. 

Skupno branje otrok in staršev se začne že pred prvim letom življenja, ko starši vključujejo 

svoje otroke v govorno interakcijo ob branju otroških knjig in s svojimi izjavami usmerjajo 

otrokovo pozornost. Ko otroci začnejo v drugem letu življenja uporabljati dvobesedne 

izjave, se začne postopno prevzemanje vlog med otrokom in starši, ki poteka, tako da 

mama postavi vprašanje, otrok se nanj odzove z izjavo, ki jo mama nato podkrepi. Skupno 

branje nato poteka v smeri dvogovora, ki poteka tako, da otrok na izjavo starša odgovori z 

novo izjavo (Marjanovič Umek, Fekonja, 2008: 114,115). 

Starši, ki sami radi in veliko berejo, tudi otrokom pogosteje nudijo priložnost za 

spoznavanje literature, različnih besedil, jih pogosteje peljejo v knjižnico in imajo doma na 

policah več knjig kot starši, ki redkeje berejo (Fekonja idr., 2005: 54). 

Browne (1996) men, da starši, ki se pogovarjajo s svojimi otroki ob slikah o tem, kaj se 

dogaja, kaj se bo zgodilo, otroke tako še dodatno spodbujajo h govornemu izražanju 

(Marjanovič Umek idr., 2006:50). 

Socialno – ekonomski status družine (SES) vključuje tri kvantitativne dejavnike: 

- izobrazbo staršev, 

- poklic staršev, 

- finančni položaj. 

Ti dejavniki ponujajo pomembno informacijo o neposrednem okolju, v katerem otrok živi 

(Marjanovič Umek, Fekonja, 2008: 103).  
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Ugodni demografski dejavniki otrokove družine se pozitivno povezujejo z obsegom in 

kakovostjo govorne interakcije med starši in njihovimi otroki in s tem tudi z otrokovim 

govornim razvojem. 

Starši z višjo stopnjo izobrazbe in ugodnejšim ekonomskim stanjem, ki otrokom nudijo 

različne materiale in gradivo, tako otrokom omogočajo priložnost za pridobivanje izkušenj 

o pisani in govorjeni besedi. 

Rezultati raziskave Harta in Riskeyja (1992) so pokazali, da se starši z nižjim osebnim 

dohodkom ter nižjo stopnjo izobrazbe redkeje pogovarjajo s svojimi otroki, prav tako pa je 

njihov govor manj raznolik, otrokom nudijo manj priložnosti za samostojno govorno 

izražanje, njihov besednjak pa je bolj omejen, kot to velja za starše z višjim osebnim 

dohodkom. 

Tudi Bernstain (Fekonja idr. 2005: 55) je ugotovil, da starši iz družin z manj ugodnimi 

socialnodemografskimi dejavniki v pogovoru uporabljajo omejen jezikovni kod, za 

katerega sta značilna omejeno upoštevanje slovničnih pravil in raba enostavnih in 

nepovezanih izjav. Starši iz družin z bolj ugodnimi demografskimi dejavniki, naj bi po 

ugotovitvah avtorja rabili izdelani jezikovni kod, za katerega je značilna raba širšega 

besednjaka in zapletenih izjav. 

Stopnja izobrazbe otrokove mame predstavlja dejavnik, ki ga večina avtorjev v svojih 

raziskavah vključuje med pomembne pokazatelje socialno – ekonomskega stanja družine 

in ki je povezan z razvojem različnih vidikov otrokovega govora. 

Slovenke avtorice (Marjanovič Umek idr., 2005) so ugotovile, da se izobrazba mame 

povezuje s kakovostjo družinskega okolja, saj so mame z višjo stopnjo izobrazbe pogosteje 

kot mame z nižjo izobrazbo ocenile, da npr. svoje otroke pogosteje spodbujajo k rabi 

jezika, jim pogosteje berejo, večkrat obiščejo knjižnico, kino, lutkovne predstave itn. 

Podobno so slovenske avtorice (Marjanovič Umek idr., 2004) na podlagi vzdolžne 

raziskave ugotovile, da so tri- in štiriletni otroci mam z visoko stopnjo izobrazbe dosegli 

pomembno višje rezultate na lestvici govornega razvoja kot otroci mam z nizko izobrazbo.  
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S tujo raziskavo pa so ugotovili, da čeprav očetje v komunikaciji z otroki rabijo podoben 

govor kot matere, so v govorni interakciji otrokom večkrat omogočili menjavanje vlog, 

uporabljali bolj raznolik besednjak in več ukazov kot mame (Fekonja idr., 2005: 57). 

Dobljeni rezultati so pokazali, da v obdobju zgodnjega otroštva mame preživijo več časa s 

svojimi otroki. Vsekakor pa povezanost med otrokovim govornim razvojem in izobrazbo 

očetov ostaja premalo raziskana (Marjanovič Umek idr., 2006: 50–56). 

Odrasli svoj govor »prilagajajo« otrokovemu, zato je njihov govor prepogosto obložen z 

medmeti, pomanjševalnicami, izogibajo se zapletenejšim stavčnim strukturam in otroka 

ogovarjajo v tretji osebi ednine. S tem otroku razumevanje otežimo, namesto da bi ga 

olajšali. Veliko lažje je izpostaviti stik z njim s pomočjo neprilagojenega govora. 

Komunikacija med otrokom in materjo se razvije v rutino, v kateri otrok že v naprej ve, kaj 

naj pričakuje in kako naj odgovori. S tem vprašanjem se je ukvarjal Bruner, ki je menil, da 

otrok dobi informacije o jeziku v družinskem okolju predvsem z komunikacijo z mamo. Te 

informacije pozneje v razvoju jezikovno izrazi (Kranjc, 1999: 23). 

Otrok pri svojem govoru dela veliko napak. Pomembno je, da odrasli ne posegamo preveč 

v otrokov govor, da ne ponavljamo napak za njim, ki jih stori, ampak mu odgovorimo 

pravilno (npr. če otrok reče »gremo papat«, mu odrasli odgovori »gremo jest«). To 

otrokom pomaga, da posredno sami usvajajo pravila. Neposredni posegi v otrokov govor 

so neučinkoviti in lahko povzročijo težave kasneje v šoli. Ko otrok začne sam sebe 

popravljati pri govoru, je dosegel napredek v govoru (Bruce, 1997: 132, 133). 

Starši so otroku prvi govorni zgled, zato je pomembno, da govorijo mirno, sproščeno, 

počasi, da lahko otrok spremlja njihov govor. 

 

1.1.4.7 Vrtec in vrstniška skupina  

Poleg družine pomembno vlogo pri razvoju otrokovega govora igra vrtec. 

Vrtec ima za spodbujanje otrokovega govora boljše možnosti kot kasneje v šola, ker 

otrokov govor v tem obdobju še ni zaključen, otrok pa je v tem obdobju še zelo 

sugestibilen in elastičen (Erženičnik – Pačnik, 1999: 309). 
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Vrtec otroka spodbuja k različnim dejavnostim, med katere spadajo: prosta igra, usmerjene 

dejavnosti, prehodne dejavnosti, rutinske dejavnosti. Med seboj se razlikujejo glede na 

material, ki jim je ponujen, prostor po katerem se lahko gibljejo, vključenost odrasle osebe 

ali vrstnikov in pravila, ki veljajo v zvezi z govornim izražanjem. Vse te dejavnosti 

vplivajo na otrokovo govorno izražanje in ga spodbujajo k sodelovanju v različnih 

govornih položajih. 

V raziskavah, v katerih so ugotovili učinek vrtca na otrokov socialni, čustveni, govorni ali 

spoznavni razvoj, so ugotovili, da so ti učinki zelo celostni in da ne gre zgolj za negativne 

ali pozitivne občutke, ampak se tu pojavijo tudi dejavniki, kot so kakovost vrtca, starost, 

pri kateri so otroci vključeni v vrtec, količino ur, ki jih preživijo v vrtcu. Kakovost vrtca 

vključuje povezanost med procesnimi (vzgojiteljičine spoznavne ter govorne spodbude v 

vrtcu, njena občutljivost in odzivnost, interakcije med otroki in strokovnimi delavci) ter 

strukturnimi kazalci (razmerje odrasla oseba/otroci v oddelku, število otrok v oddelku) in 

je dober napovednik kasnejšega govornega in spoznavnega razvoja. 

Rezultati slovenske raziskave o učinku vrtca na otrokov razvoj in njegovo uspešnost v šoli 

(2005) so pokazali, da je kakovost vrtca dejavnik, ki lahko zmanjša razlike v govorni 

kompetentnosti otrok različno izobraženih staršev in otrok, pri katerih je družinsko okolje 

pogosto manj spodbudno za govorni razvoj.  

Dobljeni rezultati so pokazali, da starost otroka ob vstopu v vrtec nima pomembnega 

učinka na njihovo splošno govorno kompetentnost pri tretjem letu starosti, bil pa je na meji 

pomembnosti pri štiriletnih otrocih pri pripovedovanju zgodbe, ki je del govorne 

kompetentnosti. Otroci, ki so v vrtec stopili zgodaj (1. leto starosti), so tako pri treh in 

štirih letih ob slikanici pripovedovali bolj koherentne in slovnično zapletenejše zgodbe kot 

otroci, ki so se v vrtec vključili kasneje. Tudi petletni otroci se med seboj niso pomembno 

razlikovali v govorni kompetentnosti glede na to, ali so vstopili v vrtec pri prvem ali 

tretjem letu starosti. Ta raziskava potrjuje, da se učinek starosti otrok ob vstopu v vrtec 

povezuje tudi z drugimi dejavniki, kot so kakovost vrtca in družinsko okolje. Zgodnja 

vključitev otroka v vrtec je pozitivna predvsem za otroke, ki prihajajo iz družin, katerih 

starši imajo nižjo izobrazbo ali manj spodbudno družinsko okolje, kar potrjujejo tudi tuje 

raziskave.  



 

15 

Z raziskavo z naslovom Učinek vrtca na otrokov govorni razvoj, ki sta jo opravili L. 

Marjanovič Umek in U. Fekonja (2006), sta hoteli preučiti učinek vrtca v povezavi s 

starostjo, pri kateri so bili otroci vključeni v vrtec, in z otrokovim družinskim okoljem. 

Ugotovili sta, da je učinek kakovosti družinskega okolja pomemben le pri štiriletnih 

otrocih tistih mater, ki so ocenile, da s svojim otrokom pogosto berejo, obiskujejo 

knjižnico. 

V vrtcu ima pomembno vlogo tudi vrstniška skupina, v katero so otroci vključeni. Za 

otroka je pomembna tako s socialnega kot tudi z govornega vidika. Otrok rad posnema 

svoje vrstnike, želi z njimi komunicirati, zato mora biti njegov govor razumljiv.  

Rezultati slovenske raziskave, ki jo je opravila U. Fekonja (2002), so pokazali, da je 

spontana igra z vrstniki otroka spodbuja k rabi drugačnih izjav kot strukturirana situacija v 

vrtcu. Prosta igra otrokom omogoča rabo jezika v različnih funkcijah: pogovor o temi igre, 

razdelitev vlog, dogovor o pravilih igre (Marjanovič Umek idr., 2006: 59–63). 

Na podlagi ugotovitev več tujih in slovenskih avtorjev in avtoric, ki so preučevali učinek 

vrtca na različna področja otrokovega razvoja, lahko zaključimo, da vrtec sam po sebi 

nima negativnega vpliva na nobeno od področij otrokovega razvoja.  Učinek vrtca je bil 

pozitiven, zlasti v povezavi z izobrazbo otrokovih staršev in kakovostjo dela strokovnih 

delavk. Starost, pri kateri so bili otroci vključeni v vrtec, ni bil pomemben dejavnik s 

katerim bi avtorice lahko pojasnile razlike v razvoju otrok. Rezultati kažejo, da ima vrtec 

pomemben pozitivni učinek na nekatera področja pri otrocih, katerih starši imajo nizko 

izobrazbo. Prav za te otroke je pomembno, da se čim prej vključijo v vrtec (Marjanovič 

Umek, U. Fekonja, 2008: 136). 

Razvit govor je izrednega pomeni pri rasti otrokove socialnosti, saj se otrok s skromnim 

besediščem težje vključi v družbo. 

Naj sklenem z naslednjimi ugotovitvami. Otroku naj vrtčevsko okolje nudi: 

- priložnost in spodbudo za kvalitetno izmenjavo informacij, 

- uporabo različnih govornih nivojev, 

- ponuditi mu je potrebno čim več tiskanega gradiva, ki naj bo raznoliko, 

- zagotovitev okoliščin, ki ga bodo spodbujale k izbiri, sprejemanja in doživljanja jezika 

(Drglin, 2004: 151). 
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Za otroka je pomembno medsebojno povezovanje in usklajevanje vrtca in družine, saj se 

tako uspešno razvija in deluje.  

1.1.4.8 Prvi glasovi 

Oblikovanje govora temelji na obvladovanju glasovno – govornega sistema. Naravno je, da 

se pri otroku najprej razvijejo glasovi, ki so lažje izrekljivi, tudi pri govornem razvoju je 

namreč tako, da se vsaka stvar prične z malimi, pomembni koraki, ki pa vodijo k velikim. 

L. Marjanovič – Umek (1990: 37–39) govori o tem kakšna in kako pomembna je zgodnja 

komunikacija med odraslim, predvsem med mamo in otrokom, saj ta komunikacija 

pripomore h kasnejšemu govornemu razvoju. V komunikaciji z dojenčki dajejo mame večji 

poudarek načinu izražanja kot namenu sporočila. Osnovno spoznanje je, da odrasli (mame, 

očetje, starejši otroci, vzgojitelji) v komunikaciji z otrokom uporabljajo drugačen govor 

kot pri medsebojni komunikaciji. Značilnosti tega govora so krajši stavki, počasnejši 

govor, čistejša izgovorjava, poudarek je na intonaciji, veliko je ponavljanja. Posebnost 

zgodnjega govora se kaže tudi v vsebini, ki izhaja iz obstoječe situacije. Odrasli želijo z 

»zgodnjim govorom« vzpostaviti pristno komunikacijo, zato je razumljivo, da govor, ki je 

namenjen otroku, prilagajajo njegovemu razvoju. 

Zgodnji govorni razvoj je razdeljen na dva procesa: proces zaznavanja in proces 

izgovorjave glasov. 

 

1.1.4.8.1 Zaznavanje govornih glasov 

 

Otrok mora najprej ločiti človeške glasove od drugih glasov, nato pa razlikovati med 

človeškimi glasovi. Otrok že kmalu po rojstvu obrne glavo proti zvoku. Približno pri dveh 

mesecih starosti se že različno odziva glede na emocionalno kvaliteto človeškega glasu, 

ljubkujoč glas ga pomirja, jezen in kričav pa vznemirja. Pri štirih mesecih loči med 

moškim in ženskim glasom, pri šestih pa postaja pozoren na ton in ritem. V zgodnjem 

obdobju otrokovega govornega razvoja je večinoma fonemov (fonem je najmanjši govorni 

glas) samoglasnikov. Soglasniki se kasneje kombinirajo s samoglasniki in tako nastajajo 

zlogi, kot so ga, na, ba… (Marjanovič – Umek, 1990: 15). 
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1.1.4.8.2 Izgovorjava prvih glasov 

Obstajajo različne klasifikacije za tako imenovano predgovorno dobo. L. Marjanovič – 

Umek (1990: 17–18) v svoji knjigi navaja mnenje E. Kaplana in G. Kaplana, ki pravita, da 

gre v otrokovem prvem letu starosti za štiri pomembne razvojne stopnje v izgovorjavi 

glasov: 

- jok, 

- gruljenje, 

- bebljanje, 

- izgovorjava po govornem vzorcu. 

 

Jok je otrokov prvi glas in v prvih šestih do osmih tednih življenja so različne oblike joka 

edina otrokova vokalizacija. Glasovi, ki jih otrok u jokom proizvaja, izražajo različne 

potrebe in različna čustvena stanja. Z raziskavami so ugotovili, da je jok lahko različen. Do 

tega so prišli z dalj časa trajajočim poslušanjem večjega števila otrok. Tako npr. jok, 

podaljšan na dve do tri minute, ki postaja močnejši, označuje lakoto, neobičajno 

dolgotrajen jok, ki se stopnjuje, označuje trebušne krče, kratkotrajen, oster, zelo močen jok 

pa označuje bolečino oz. jezo (Marjanovič Umek, 1990: 17). 

Gruljenje (prav tam) se razvije ob koncu prvega, na začetku drugega meseca kot nova 

oblika vokalizacije. Gruljenje, podobno kot jok, še ni govor v pravem pomenu besede, 

vendar pa gre za posebno obliko komunikacije, s katero nam otrok sporoča, da je 

zadovoljen, srečen, razburjen. Gruljenje kot ena od faz govornega razvoja ni značilno le za 

zdrave otroke, saj ga poznamo tudi pri gluhih otrocih, ki so se rodili gluhonemim in gluhim 

staršem in torej niso imeli priložnosti slišati gruljenja. 

Bebljanje se razvije okoli šestega meseca starosti, prej kot gruljenje v celoti izgine iz 

otrokove komunikacije. Medtem ko gruljenje vsebuje predvsem samoglasniške glasove (po 

podatkih nekaterih študij kar 90%), bebljanje vključuje samoglasnike in soglasnike, ki jih 

otrok kombinira in povezuje v zloge (npr. ga, ma, ba…). Zgodnje faze bebljanja so 

običajno povezane z otrokovim vzburjenjem in gibalno dejavnostjo. Bebljanje je prva 

vokalizacija, ki vsebuje nekaj podobnosti z govorom. Zanimivo je, da otrok glasove 

posluša, in ko so ti prekinjeni, z bebljanjem odgovori. To pomeni, vedno večjo kontrolo 

govorne izgovorjave in zato je bebljanje pomembna osnova za govorni razvoj (Marjanovič 

Umek, 1990: 18). 
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Zadnja stopnja v izgovorjavi glasov (prav tam) je izgovorjava po govornem vzorcu. Ob 

koncu prvega leta starosti je vsa manjša različnost glasov v otrokovem govoru, otrok vedno 

pogosteje uporablja glasove, ki so značilni za njegov materni jezik. 

Opisane stopnje razvoja nam pomagajo razumeti, zakaj so tudi v jezikih, ki so si 

popolnoma različni in nimajo nič skupnega, otrokove prve besede podobne. 

Med znanstveniki ni soglasja o tem, do katere dobe otroci usvojijo pravilno izgovorjavo 

vseh glasov, saj je to individualna stvar vsakega otroka, odvisno pa je tudi od jezikovnega 

in socialnega okolja, v katerem otrok živi.  

»Artikulacija (Žerdin, 2003: 21) ali izgovarjava glasov sodi v glasovno sestavino jezika«. 

M. Prebeg – Vilke (1995: 31) pravi, »da se razvoj artikulacije odvija postopno in traja do 

devetega leta, ko postane avtomatiziran«.  

Temelj za usvajanje maternega jezika je obvladovanje glasovno – govornega sistema, ki je 

sestavljen iz dveh vzporednih procesov: procesa razvoja otrokovega sluha, ki je osnova za 

razvoj percepcije glasov jezika, in procesa izgovarjanja glasov (Marjanovič – Umek, 1990: 

15). 

Artikulacijske sposobnosti  (Sgerm, 2002: 13) razvijamo z urjenjem govoril, kar izvedemo 

preko igre, ki je otrokova osnovna dejavnost. 

Primeri iger:  

- za urjenje ustnic (posnemanje muce, ki se oblizuje, posnemanje pihanja, prijemanje 

čistih predmetov z ustnicami, tresenje ustnic ob posnemanju brnenja motorja, kako se 

smejemo…); 

- za urjenje jezika (jezik iztegnemo čim dlje iz ust – igra pri zdravniku, jezik premikamo 

levo in desno – posnemanje nihalne ure, tleskamo z jezikom – posnemamo konja…) 

Potrebne so tudi vaje mehkega neba: napihovanje balonov, igranje na instrumente, 

posnemanje smrčanja, pihanje v vetrnico, spuščanje milnih mehurčkov… (pov. po Sgerm, 

2002: 14). 

Vzgojiteljica lahko igre za urjenje artikulacije izvaja med previjanjem, medtem ko otroka 

pozibava na kolenih, uporabi lahko igračo, ki se ob stiskanju oglaša npr. kot pes. Uporabi 
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lahko tudi pesmice, izštevanke, izkoristi lahko sprehod … Vse te igre naj izvaja čim bolj 

neprisiljeno in v sproščenem okolju. 

Prve besede 

Nov mejnik v otrokovem govornem razvoju je takrat, ko otrok spregovori prvo besedo. To 

je velik korak naprej, saj predstavlja njegovo sposobnost uporabe govorjenega jezika na 

način, ki mu omogoča smiselno in predvsem natančno sporazumevanje z drugimi.  

R. Woolfson v knjigi Bistro dete (2001: 98) pravi, da je »otrokova prva beseda znanilka 

začetka hitre rasti besedišča v naslednjih nekaj letih«. 

B Ribič Hederih (2002: 17) meni, da je »prva beseda defenirana kot skupina glasov, ki jih 

otrok izgovarja in imajo pomen. Združeni zlogi postanejo prava beseda šele takrat, ko 

otrok isto kombinacijo zlogov uporablja vedno za iste predmete, stvari in za označevanje 

istih pojavov«. 

Prva beseda (Marjanovič – Umek, 1990: 21) je definirana kot skupina glasov, ki jih otrok 

izgovarja in imajo pomen. Večina otrok izgovori prvo besedo med osmim in petnajstim 

mesecem starosti. Ta starostni razpon je tolikšen zaradi tega, ker se vsak otrok razvija v 

svojem tempu; nekateri prej, drugi malo kasneje. Otrok razume besede približno tri mesece 

prej, kot jih je sposoben aktivno uporabljati. Od tretjega leta starosti dalje, se besednjak širi 

zelo hitro, tudi po 500 novih besed letno (Marjanovič – Umek, 1990: 21). Otrokove prve 

besede (prav tam) govorijo o ljudeh (mama, oče), vozilih (avto, vlak), hrani, obleki, 

predmetih v njihovem ožjem okolju (v hiši, stanovanju). 

K. Nelson (nav. po Marjanovič – Umek, 1990: 22) je v raziskavi ugotovila, da je bila 

večina besed, ki so jih otroci uporabljali, ime za predmete oz. stvari, ki se same gibljejo 

(npr. mama, oče, kuža, muca, otrok, avto, ura …) ali otrok lahko sam z njimi nekaj dela 

(npr. mleko, piškot, čevelj, žoga, nogavica, kapa …). Manj pogoste so bile besede, ki 

označujejo aktivnost, kot so »daj«, »pa-pa«, »pojdi«, povedna določila (umazan, moj, 

zunaj …), besede, ki označujejo medosebne odnose (hvala, da, ne …) in funkcijske besede 

(kaj, za …). V otrokovem zgodnjem besednjaku ni bilo besed, ki bi označevale prostor in 

predmete v okolici, ki mu niso blizu (kuhinja, drevo …). 
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K. Nelson (nav. po Marjanovič - Umek, 1990: 23) je izdelala kategorije prvih besed, ki so 

vezane na funkcijo besed v otrokovem besednjaku: 

- specifični samostalniki (v otrokovem zgodnjem besednjaku jih je 14 %). To so besede, 

ki jih otrok uporablja za poimenovanje posameznih edinstvenih stvari (npr. človek, 

žival …), 

- splošni samostalniki (51 %). To so besede, ki jih otrok uporablja za poimenovanje 

posameznih predmetov, živali, ljudi ali skupine predmetov (hiša, avto, kuža …), 

- akcijske besede (14 %). To so besede, ki jih otrok uporablja za opis dejavnosti ali za 

izražanje oz. zahteve po pozornosti (npr. daj, pojdi, poglej …), 

- povedna določila (9 %). To so besede, ki označujejo lastnosti ali količino stvari (npr. 

umazan, velik, lep …), 

- osebno – socialne besede (8 %). To so besede, s katerimi otrok izraža svoja počutja ali 

socialne odnose (npr. prosim, želim …), 

- funkcijske besede (4 %). To so besede, ki imajo le slovnično funkcijo (npr. kaj, kje, za 

…). 

Besedišče se povečuje z vplivom okolja, zato je dober govor in pravilno izražanje odraslih 

najboljši način za napredek otrokovega govora. »V prvih letih življenja (Žerdin, 2003: 21–

22) otrok izredno hitro bogati svoje besedišče. Žene ga radovednost; neprenehoma 

sprašuje, kaj je kaj. Nikoli ni zadovoljen, da besede sliši le enkrat, temveč sprašuje in 

sprašuje. Odrasli mu besede ponavljajo, on pa njihov pomene preverja. Povprečno 

besedišče predšolskega otroka je tako obširno, da zadošča otrokovim potrebam po 

sporazumevanju«. D. Skubic (2004: 21, nav. po A. Florin, 1995: 70) pravi, »da ima 

besedni razvoj dva vidika: širjenje besednjaka in razvoj pomenskih predstav. Od drugega 

do tretjega leta (prav tam) otrok v povprečju usvoji eno novo besedo na dan, nato je 

širjenje besednjaka počasnejše, besedišče šestletnega otroka obsega od 2500 do 3000 

besed. Odnos med besedami in tem, kar označujejo, postaja natančnejši«.  »Za to obdobje 

(Kranjc, 1999: 16), ko govor postaja intelektualen, mišljenje pa govorno, je značilno, da 

otrok aktivno širi svoje besedišče, verjetno bi lahko rekli, da otrok čuti potrebo po učenju 

znakov za sporazumevanje.« 

D. Skubic (2004: 22–23) pravi, »da nekateri avtorji menijo da se besedišče najbolj razvija z 

vajo pri aktivnostih, kot so primerjanje, percepcija nasprotij in podobnosti med predmeti 

ter pojmi oz. koncepti«. 
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V nadaljevanju bom spregovorila o fazah otrokovega govora. 

 

1.2 FAZE OTROKOVEGA GOVORA 

 

Vzgojiteljica mora poznati posamezne faze otrokovega govornega razvoja, da lahko v 

določenem govornem obdobju pravilno vpliva na razvoj. 

Razvoj govora je v zgodnjem obdobju izredno hiter. Za novorojenčka sta jok in smeh 

glavna načina govornega izražanja, približno dve leti star otrok pa se je že sposoben 

pogovarjati z drugimi (Marjanovič Umek, 1990: 29). 

 

1.2.1 Obdobje oblikovanja govora – malčka 

Ta doba se začne po prvem letu starosti in predstavlja proces prisvajanja izrazov,  ki so 

povezani z najosnovnejšimi potrebami in čustvi otrok.  

Prvo besedo spregovorijo nekatero otroci že v osmem ali devetem mesecu; največ otrok pa 

v enajstem ali dvanajstem. O prvi besedi govorimo takrat, ko je zveza med besedo in 

poimenovano osebo smiselna. Otrok v tem času sliši mnogo besed, usvoji pa le tiste, ki ga 

zanimajo. To je obdobje, ko otrok zaradi še ne dovolj razvitega slušnega središča ne more 

natančno reproducirati besed. Tako je predvsem zato, ker je motorična plat otrokovega 

govora slabše razvita kot senzorična plat (Marjanovič Umek, 1990: 21). 

M. Whitehead (Marjanovič Umek, 2006) navaja tri kriterije, ki določajo prvo besedo: 

- otrok rabi besedo spontano, 

- otrok rabi besedo stalno za isto dejavnost, predmet ali osebo, 

- besedo prepozna tudi odrasla oseba, ki z otrokom komunicira v različnih situacija. 

Otrok mnogo več besed razume, ne zna pa jih še izgovoriti. Izrazi so povezani z 

najosnovnejšimi potrebami in čustvi otroka. Govorijo o ljudeh, vozilih, hrani, živalih… 

Vsak izraz označuje celotno situacijo. Dale prve besede opredeljuje kot besede, ki so 

sestavljene iz enega ali dveh zlogov. 
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Splošne značilnosti govora prvih besed:  

- izpuščanje zlogov, npr. »nana« namesto »banana«, 

- zlogovno podvajanje, npr. »lala« namesto »ladja«, 

- izpuščanje glasov, npr. »go« namesto »gos«, 

- dodajanje glasov, npr. »lučka« namesto »luč«, 

- zamenjava glasov, npr. »kolomotiva« namesto »lokomotiva«. 

Obdobje prvega govora se začne med 15. in 18. mesecem starosti. To je čas, ko je otrok 

stabilnejši in ga hoja ne zaposluje več toliko. Otrok tedaj spoznava, da ima vsaka beseda 

natančno določen pomen. Postane radoveden. Sprašuje, kaj je to. S tem vprašanjem se 

vedno obrača na odrasle in jih s tem opozarja na svojo rastočo potrebo po govornem 

izražanju (Marjanovič Umek, 2006: 189).  

Odrasli moramo biti še posebej pozorni, da: 

- tako majhnemu otroku nikoli ne popravljamo govora, 

- vse, kar pove, pohvalimo in mu damo vedeti, da smo ga razumeli, 

- besedo, poved, ki jo pove po svoje, večkrat pravilno ponovimo,  

- ne zahtevamo, da pravilno pove še on, 

- pojemo čim več pesmic na zloge: ma, pa ba, to, 

- petje pesmic spremljamo z gibi rok, nog, 

- vse, kar govorimo z otrokom, naj bo pravilno, razločno in primerno glasno 

(Kurikulum za vrtce, 1999: 35, 36). 

Ob koncu tretjega leta starosti normalno razvit otrok razlikuje vse glasove, tudi tiste, ki jih 

sam še ne artikulira pravilno. Otrok razume govor in sam govori, vendar je občutna razlika 

med dojemanjem govora drugih in lastno govorno aktivnostjo. Razume od 800 do 1000 

besed (Kranjc, 1999: 22, 23). 

 

1.2.2 Predšolska doba govornega razvoja 

V tem obdobju se stavek izpopolnjuje. Otrok začne uporabljati čase, sklanjatve, spregatev 

in začne posploševati predmete, ki imajo nekatere skupne značilnosti. Postopoma doseže 

stopnjo notranjega govora, do česar postopoma privede govor s samim seboj, z igračami z 

živalmi. V tej dobi si otrok rad izmišljuje zgodbe, v katerih se resničnost prepleta z 
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domišljijo. Govori pa še v počasnejšem tempu kot odrasli. Otrok zelo rad posluša pravljice, 

ki nanj 

vplivajo zelo ugodno, saj s tem razvija domišljijo in širi besedišče. Nekaterih besed še ne 

razume v pravem pomenu oz. jih le delno razume in jih zato tudi ne uporablja. 

Ob koncu tretjega leta pogosto uporablja vprašalnico »zakaj«, pa tudi »kako« in »kdaj«, ki 

so znak, da se razvija otrokovo logično mišljenje. Velike individualne razlike nastajajo ne 

le kot posledica otrokove inteligentnosti in okolja, temveč lahko tudi zaradi predporodnih, 

obporodnih ali poporodnih težavah. Otrok razume od 2500 do 3000 besed, sledi navodilom 

(Žnidarič, 1993: 48). 

Zelo pomembno vlogo v otrokovem govornem razvoju ima vzgojitelj, zato bom o tem 

spregovorila v naslednjem poglavju.  
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1.3 VLOGA VZGOJITELJA V OTROKOVEM GOVORNEM 

RAZVOJU 

Predšolsko obdobje je najpomembnejše obdobje za razvoj govora, za to je vloga, ki jo ima 

vzgojitelj v otrokovem govornem razvoju, zelo pomembna. Prav zato, ker je ta doba za 

govorni razvoj tako bistvena, se je potrebno zavedati, da mora biti vzgojitelj ustrezno 

strokovno usposobljen, da lahko pravilno usmerja, prepoznava in tudi deluje na otrokov 

govorni razvoj, kajti kar se zamudi v tem času, tega se ne da nikoli nadoknaditi, oz. se da 

nadoknaditi le z zelo velikim naporom.  

Horvat in L. Magajna (1989: 71) pravita, »da je govorni razvoj možen samo, če otroku 

omogočimo komunikacijo, ki je povezan s praktično in spoznavno aktivnostjo, in če 

spodbujamo proces socializacije«. 

Otrokov govor lahko vzgojitelj spodbuja na več načinov. Prvi, pomembnejši način je 

vzgojiteljev zgled. Ker je za otroško osebnost značilno, da dobesedno »vsrkava« stvari, ki 

se dogajajo okoli njega, je zelo pomembno, kakšen govorni zgled mu daje vzgojitelj, pa 

tudi vsi ostali, ki ga obkrožajo. Iz tega je razvidno, da mora vzgojitelj skrbeti za kulturo 

lastnega govora, če hoče z zgledom jezikovno vzgajati otroke. D. Skubic (2004: 28–29, 

nav. po M. Hibon, 1994: 27–30) pravi, da odrasli služi otroku za jezikovni model, z 

besedami opisuje, komentira, opominja, napoveduje, vpliva na otrokovo zavedanje samega 

sebe in pomaga pri oblikovanju pojmov. 

Nikakor ni primerno, da se vzgojitelj z otrokom pogovarja »v otroškem jeziku«, kar lahko 

mnogokrat opazimo. S tem naredi več škode, kot koristi. Tak pogovor je ne le nepotreben, 

ampak celo moteč in zavajajoč. Kroflič in dr. (2001: 39, nav. po Marjanovič  - Umek, 

1990) pravijo, da zlogovne kombinacije (npr. ama-ama namesto jesti), ki jih običajno ni v 

govoru, v resnici otežujejo razvoj otrokovega govora.  

 Krofli č in dr. (2001: 84) pišejo o tem, da mora vzgojitelj pozorno spremljati govorni 

razvoj otroka, z njim mora znati vzpostaviti interakcijo. Z otroki se mora čim več 

pogovarjati kot z enakopravnimi partnerji in jih spodbujati pri komunikaciji. Vzgojitelj 

mora komunikacijo med otroki pozorno opazovati in poskušati teme, ki jih uvedejo otroci 

sami, razširiti in poglobiti, saj se bodo uspešno učili le takrat, ko jih bo nekaj še posebej 

zanimalo. 
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Pomembno je, da se vzgojitelj z otroki pogovarja o izkušnjah in o ljudeh, s katerimi se 

srečujejo tako doma kot tudi v vrtcu. Za pogovor in pripovedovanje je potrebno izkoristiti 

vse dejavnosti in ne samo tiste, ki so namenjene oz. načrtovane posebej za jezikovno 

vzgojo. »Za področje jezika lahko namreč rečemo, da je povezano z vsemi drugimi 

področji dejavnosti v vrtcu«. (Kroflič in dr., 2001: 82). 

Otrokom je potrebno dati dovolj časa, da lahko povedo tisto, kar želijo. Vzgojitelj mora 

poskrbeti za takšno okolje, v katerem se bodo otroci počutili varni, sprejeti, da jih ne bo 

strah govoriti, komentirati, skratka komunicirati. Vzgojitelj (Skubic, 2004: 29) mora 

ustvariti okoliščine, ki spodbujajo h govoru. Otrokom moramo dati mnogo priložnosti, da 

obogatijo svoje senzomotorične, kognitivne izkušnje itn., da odkrivajo, eksperimentirajo, 

prevzamejo pobudo. Prav tako mora ustvariti materialne pogoje, ki spodbujajo izmenjave 

(mir, fizična bližina sogovorcev, možnost, da se gledajo med seboj in lahko usmerjajo 

pogled na iste predmete, različnost diskurzivnih struktur – dialogi, majhna/velika skupina). 

Vzgojitelj mora spodbuditi zanimanje vseh otrok, ko jim predlaga dejavnost, novo 

nenavadno temo, ki jih pritegne. 

Otroci morajo imeti dovolj možnosti sodelovati v različnih govornih položajih, začenjati 

konverzacijo (pogovor), se igrati in zabavati z besedami, spraševati, se pogajati. 

Vzgojitelj (Krofli č in dr., 2001: 83) mora omogočiti tudi zasebne pogovore v manjših 

skupinah ali v parih in sodelovanje v komunikaciji z odraslimi. Pri svojem delu mora biti 

fleksibilen, domiseln, odprt, ustvarjalen, občutljiv … 

Kot je pomembno, da vzgojitelj otroke spodbuja h govoru, je zelo pomembno tudi, da 

njihov govor vrednoti. Pokazati mora zanimanje za to, kar povedo otroci, in še posebej za 

tiste, ki malo govorijo. Poslušati mora s selektivno pozornostjo, še posebej tiste, ki najmanj 

govorijo, vsakemu pustiti čas, da se izrazi. Vzgojitelj mora sprejeti odmike in menjave 

teme, še posebej, če da takšno pobudo otrok, mi po navadi malo govori. Pomembno je, da 

se ne zadovolji samo z govorjenjem otrok, ampak se z njimi pogovarja (Skubic, 2004: 29–

30). 

Otrok mora dobiti dovolj možnosti za igranje jezikovnih igric, omogočiti pa jim mora tudi 

poslušanje in seznanjanje s knjigami, in sicer tako leposlovnimi kot tudi priročniki, seveda 

primerni otrokovi starosti. Vzgojitelj mora otrokom brati, pripovedovati, pa tudi predvajati 
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avdio- in videokasete z raznovrstnimi literarnimi besedili. Otroke naj spodbuja, da tudi 

sami pripovedujejo zgodbice, igrajo like, se izražajo (Krofli č in dr., 2001: 83). 

Otrokom je potrebno že v tem obdobju omogočiti stik s knjižnim jezikom (tako 

govorjenim kot zbornim) saj jim s tem vzgojitelj omogoča, da ob narečju in pogovornem 

jeziku spoznajo tudi knjižno zvrst jezika (Kurikulum za vrtce, 1999: 22). Pravljice, 

zgodbice, pesmi, uganke, igre in filme mora vzgojitelj premišljeno izbrati, knjige, slikanice 

in revije pa dati otrokom vedno na razpolago v obliki knjižnega kotička (Kroflič in dr., 

2001: 80). 

Spodbujanje razvoja govora in njegovo načrtovanje pa seveda ni stvar vzgojitelja, oz. 

vrtca, ampak vsega okolja, ki otroka obkroža. Potrebno je dobro sodelovanje med 

domačim okoljem in vrtcem, ki temelji na skupnem cilju: zdrav in zadovoljen otrok, 

ki se ustrezno govorno-jezikovno razvija. Jezikovne dejavnosti v vrtcu bom predstavila v 

naslednjem poglavju. 
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1.4 DELO VZGOJITELJICE PO KURIKULUMU 

Kot sem že omenila, ima vzgojitelj pomembno vlogo pri razvoju otrokovega govora. 

Vzgojitelj mora skrbno načrtovati dejavnosti s področja jezikovne vzgoje. Sem spadajo 

dejavnosti poslušanja, pogovora, branja, opisovanja, govornih iger in vaj, seznanjanje z 

leposlovnimi knjigami in priročniki. 

Vzgojiteljem je v pomoč Kurikulum za vrtce, v katerem so opredeljeni načela in cilji 

predšolske vzgoje. 

Globalni cilji: 

- jezik kot objekt igre, 

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

- poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika, 

- doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke, 

- razvijanje jezika z vidika moralno – etične dimenzije, 

- spodbujanje ustvarjalnosti, 

- razvijanje neverbalnih komunikacij spretnosti, 

- spodbujanje jezikovne zmožnosti, 

- spoznavanje simbolov pisnega jezika, 

-    doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika (Kurikulum za vrtce, 1999: 

32,33). 

Za otroke je z vidika otrokove jezikovne zmožnosti pomembna načrtovana dejavnost 

področja jezika, ki zahteva strokovno odločitev vzgojiteljice. Odločiti se mora namreč, 

kateri od dejavnosti s področja jezika bo kdaj dala prednost, poskrbeti pa mora, da so med 

seboj smiselno usklajene (Kranjc in Saksida, 2001: 105). 

Vzgojitelj potrebuje za svoje delo ustrezno strokovno literaturo, priročnike in revije. Pri 

spodbujanju jezikovne zmožnosti si vzgojitelj pomaga s knjigami z različnih področij 

(pravljice, pesmi, igre itn.). 

Jezikovne dejavnosti v vrtcu bom predstavila v naslednjem poglavju. 
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1.5 JEZIKOVNE DEJAVNOSTI V VRTCU 

Jezikovna dejavnost (Grginič, 2005: 53) v predšolskem obdobju zajema širok spekter 

sodelovanja in komunikacije z drugimi otroki in odraslimi, otrokovo seznanjanje s pisnim 

jezikom in razvijanje jezikovne zmožnosti, tako slovnične kot pragmatične. Otrok se 

postopoma zaveda, da s pomočjo knjig širi svoje znanje, knjigo pa spoznava tudi kot vir 

informacij z različnih področij znanja. 

Jezikovno področje (Grginič, 2005: 53) v vrtcu obsega obširen izbor dejavnosti, ki so 

razdeljene v manjše skupine: 

- govorna vzgoja, ki združuje poslušanje in govorjenje, verbalno in neverbalno 

komunikacijo, razvijanje slovnične in pragmatične zmožnosti; 

- književna vzgoja kot komunikacijski model, ki združuje otrokovo literarnoestetsko 

doživljanje in komunikacijo z literarnim besedilom, med vrstniki ter otrokom in 

odraslimi; 

- predopismenjevanje, v povezavi z govorno vzgojo, ki združuje predbranje in 

predpisanje kot spoznavanje simbolov pisnega jezika ter različnih vrst in funkcij tiska 

(besedil) in knjige kot vira informacij; 

- književna vzgoja, kjer je knjiga vir informacij. 

Seveda pa teh štirih ravni dejavnosti ne smemo ločevati med seboj. Nasprotno, moramo jih 

povezati v celoto, tako kot to počnejo otroci, ko se učijo jezika v naravnem okolju (Kroflič 

in dr., 2001: 81). 

Za proces vzgoje in izobraževanja v vrtcu je zelo pomembna dnevna komunikacija v 

vsakdanjih situacijah. Prav tako pa so z vidika razvoja otrokove jezikovne zmožnosti 

pomembne tudi načrtovane dejavnosti s področja jezika, za katere  je odgovoren vzgojitelj. 

Vsako dejavnost, ki jo vzgojitelj pripravi je mogoče izvesti v obeh starostnih obdobjih, 

prilagoditi pa je potrebno predvsem metode in oblike dela. Z vsako od dejavnosti je 

mogoče dosegati več ciljev hkrati, in sicer tako na področju, ki je v nekem trenutku v 

središču načrtovanja, kot tudi na drugih področjih dejavnosti v vrtcu. Prav tako lahko en 

cilj dosegamo z različnimi dejavnostmi (Kroflič in dr., 2001: 81). 
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1.5.1 Otrok kot aktiven udeleženec v komunikaciji 

Pomembno je, da otroka odrasli spodbujamo pri prvih poskusih verbalizacije, da 

ponavljamo in razširjamo njegove izreke. Na otrokove glasove in gibe moramo ustrezno 

reagirati, saj mu tako nudimo informacijo o menjavanju vlog, ki je eno od glavnih načel 

govorjene komunikacije. Spodbujamo take dejavnosti, ki bodo otroku nudile ugodje. Da bi 

bil otrok aktiven udeleženec v komunikacijskem procesu, mora razvijati svojo jezikovno 

zmožnost, pridobiti mora vedenje o slovnici jezika, ki se ga bo učil, in o pravilih 

komunikacije, kar pomeni, da se mora naučiti pravil o tem, kdaj, kje, s kom, o čem, zakaj 

in kako govoriti. Otroku moramo ponuditi, da sam izbere teme, da sam začenja 

pripovedovanje in pogovor. Otrokom moramo postavljati ustrezna vprašanja, kar pomeni, 

da jim ne postavljamo samo vprašanj, na katera je mogoče odgovoriti z da ali ne, ampak 

svoj odgovor utemeljiti z daljšim odgovorom. Tako se bodo otrokovi stavčni vzorci 

razširjali. 

Pomembno vlogo v komunikacijskem procesu ima spodbudno okolje, zlasti igra v skupini 

in druge socialne dejavnosti, ki zahtevajo medsebojno komuniciranje. Predšolski otrok 

namreč že komunicira s sovrstniki, njegova uspešnost komuniciranja se povečuje z 

njegovim odraščanjem. 

Primeri dejavnosti, ki jih nudimo predšolskemu otroku: 

- igranje jezikovnih igric,  

- poslušanje in seznanjanje s knjigami, 

- sodelovanje v različnih govornih položajih, 

- igranje in zabavanje z besedami in strukturami. 

 

V sporazumevalnem procesu mora vzgojiteljica zagotoviti spoštovanje otrokove pravice do 

zasebnosti in otroka ne spraševati o stvareh, o katerih ne želi govoriti (Kranjc in Saksida, 

2001: 82–83). 

Pomembno je, da vzgojiteljica poda dejavnosti dovolj preprosto, da jih otrok razume, in 

dovolj pogosto, da jih usvoji.  
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1.5.2 Jezikovne dejavnosti v prvem starostnem obdobju 

Vzgojitelj lahko za otroke te starosti pripravi naslednje dejavnosti: 

- poslušanje primernih pravljic, zgodb, uspavank, avdio-kaset, 

- igre s prsti (bibarije, prstne igre), 

- igre z glasovi, 

- igre za tvorjenje novih besed, 

- seznanjanje z različnimi, starosti primernimi knjigami, 

- pogovarjanje o predmetih na sliki, v okolju, 

- prepevanje enostavnih pesmic, 

- poslušanje ugank, 

- poslušanje različne, starosti primerne glasbe, 

- lutkovna predstava, 

- gibalne – govorne igre, 

- preizkuša zanj nove oblike verbalne komunikacije, 

- komunicira z otroki v skupini, 

- doživlja ritem besed, glasbe in pesmi, 

komunicira z otroki in odraslimi s pomočjo očesnega stika in gibov (Kurikulum za vrtce, 

1999: 20–21). 

Navedla sem le nekaj dejavnosti, seveda jih lahko vzgojitelj pripravi še veliko več, 

potrebna je le njegova iznajdljivost, izvirnost in domišljija, predvsem pa poznavanje 

skupine. Program dejavnosti mora biti prilagojen različnim otrokovim potrebam, 

zmožnostim in interesom. Vzgojitelj mora pripraviti čim bolj pester izbor vsebin in 

dejavnosti. Namen dejavnosti je pospešiti razvoj govora, in sicer na prijeten in zanimiv 

način. Otroci bodo radi sodelovali, če bo vzgojitelj poskrbel za ustrezno motivacijo, 

dejavnosti pa pripravil privlačne, zanimive, predvsem pa zabavne.  

V vrtcu ne bi smelo nikoli zmanjkati časa za pogovor, pripovedovanje, razlago, opisovanje, 

dramatizacijo, igro vlog, branje različnih literarnih del … Za otroka in njegov čustveni, 

socialni in spoznavni razvoj je bistvenega pomena, da razvije jezikovno zmožnost, torej 

zmožnost tvorjenja in razumevanja besedil v različnih govornih položajih in za različne 

potrebe. Jezik se razvija v polnopomenskem kontekstu, ko imajo otroci razlog ter možnost 

sporočati svoje ideje, poglede, zamisli, počutja in ko imajo potrebo po vedenju (Kroflič in 

dr., 2001: 105). 
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Vzgojitelj mora pri različnih dejavnostih otroke spodbujati, opogumljati, usmerjati, 

preusmerjati, popravljati, jim svetovati, pomagati, demonstrirati, z njimi sodelovati, se 

igrati in se tudi sam učiti (Kurikulum za vrtce, 1999: 17). 

Ustrezen jezikovni vzorec, bogate jezikovne in intelektualne spodbude, otrokovo zdravje in 

njegova naravna vedoželjnost je pravzaprav vse, kar je potrebno za normalen govorni 

razvoj. 

S tem poglavjem sklenem teoretični del diplomske naloge. Sledi empirični del.  
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2 EMPIRI ČNI DEL 

 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Ljudje smo socialna bitja in govor nam pomaga vzpostavljati odnose in jih ohranjati vse 

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

posameznika in za vzpostavljanje komunikacij z okolico. Jezik predstavlja pomembno 

področje v Kurikulumu za vrtce in lahko rečemo, da je povezan z vsemi področji 

dejavnosti v vrtcu. Vzgojiteljice se pogosto ne zavedajo, kako pomembna je njihova vloga 

v govornem razvoju predšolskega otroka. Stopnja razvitosti vzgojiteljičine jezikovne 

zmožnosti je tesno povezana z razvojem jezikovne zmožnosti predšolskega otroka. 

 

2.2 VZOREC 

V svoji raziskavi sem razdelila 50 anketnih listov, ki so bili namenjeni vzgojiteljicam z 

visoko in višjo strokovno izobrazbo. Vzgojiteljice so zaposlene v Vrtcu Mengeš ( Enota 

Gobica, Enota Sonček in Enota Mavrica), Vrtec Trzin, Vrtec Vojke Napokoj, Vrtec 

Domžale (Enota Ostržek in Enota Racman). Vrnjenih sem dobil  47 anketnih listov, kar 

predstavlja 94 % vseh anket. 

Vse vzgojiteljice so dobile enak anketni list, ki je bil anonimen in je vseboval 10 vprašanj. 

 

2.3 METODA 

Uporabila sem opisno metodo pedagoškega raziskovanja. Podatke sem zbrala, s pomočjo 

anketnega vprašalnika. Anketiranje je bilo anonimno.  Anketne vprašalnike sem razdelila 

petdesetim vzgojiteljicam v različnih vrtcih. Anketne liste so izpolnile v 7 dneh, nato so jih 

vrnile.  Anketni vprašalnik je vseboval 10 vprašanj.  Podatke, ki sem jih  pridobila z 

anketo, sem obdelala tako, da sem odgovore za vsako vprašanje preštela, dobljene rezultate 

pa predstavila z grafi in kratkimi interpretacijami. 
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2.4 CILJI RAZISKOVANJA 

Cilja moje raziskave sta: 

- ugotoviti, ali vzgojiteljice menijo, da izvajanje različnih jezikovnih dejavnosti 

spodbuja razvoj jezikovne zmožnosti predšolskega otroka;  

- ugotoviti, predstaviti in analizirati mnenja vzgojiteljic, o njihovi strokovni 

kompetentnosti v otrokovem govornem razvoju. 

 

2.5 HIPOTEZI: 

H 1: Domnevam, da vzgojiteljice menijo, da izvajanje različnih jezikovnih dejavnosti 

spodbuja razvoj jezikovne zmožnosti predšolskega otroka. 

H 2: Domnevam, da vzgojiteljice menijo, da imajo v otrokovem govornem razvoju zelo 

pomembno vlogo. 
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2.6 REZULTATI ANKETE IN INTERPRETACIJA  

Graf 1: Analiza vpliva dela glede na stopnjo izobrazbe 

 

V anketi je sodelovalo 64 % vzgojiteljic z visoko izobrazbo in 36 % vzgojiteljic z višjo 

izobrazbo. Dobljeni rezultati kažejo na to, da ima več kot polovica vzgojiteljic visoko 

izobrazbo in da počasi izginja delež tistih vzgojiteljic, ki imajo samo višjo izobrazbo. 

 

Graf 2: Ali se vam zdi vpliv, ki ga ima vzgojiteljica s svojim strokovnim znanjem in 

ravnanjem na otrokov govorni razvoj, pomemben? 

 



 

35 

Po mnenju vzgojiteljic je vpliv, ki ga imajo na otrokov govorni razvoj, zelo pomemben. 

 

Graf 3: Ali je pomembno, kakšen  govorni zgled daje vzgojiteljica otrokom? 

 

Vzgojiteljice se zavedajo, da je njihov govorni zgled zelo pomemben. 

 

Graf 4: Ali se strinjate s tem, da mora vzgojiteljica skrbeti za kulturo lastnega govora, če 

hoče z zgledom jezikovno vzgajati otroke? 
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Iz grafa je razvidno, da se vzgojiteljice strinjajo s tem, da morajo skrbeti za kulturo 

lastnega govora, če hočejo z zgledom vzgajati otroka. 

 

Graf 5: Katero zvrst jezika naj bi vzgojiteljica uporabljala v vrtcu? 

 

Večina vzgojiteljic meni, da naj bi v vrtcu govorili knjižno. 

 

Graf 6: Za slovenski jezik so značilna tudi narečja. Ali se mora vzgojiteljica, med delom v 

vrtcu izogibati svojemu narečju? 
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Pri vzgojiteljicah prevladuje mnenje, da se mora vzgojiteljica, medtem ko je v vrtcu, 

izogibati svojemu narečju. Na vprašanje, zakaj, navajajo: da otrok lažje usvoji pravila 

knjižnega jezika, ker dajemo otroku zgled, če uporablja pri pogovoru knjižni jezik, se mora 

izogibati tudi narečju, zaradi razumevanja vsebine, paziti mora pri vodenih dejavnostih in 

podajanju navodil, na ta način se bogati otrokovo besedišče, saj si otroci v prvem 

starostnem obdobju veliko besed zapomnijo in je nujno, da jih slišijo v knjižni slovenščini.  

Tiste vzgojiteljice, ki menijo, da se v vrtcu ni treba izogibati svojemu narečju, na 

vprašanje, zakaj, navajajo: ohranjanje slovenske kulture, otrok lahko spozna tudi narečja, 

ki so del našega vsakdanjika, ker narečje »poskrbi« za pestrost jezika, včasih otrok ne 

razume drugače, otroci naj spoznajo tudi narečja, saj so prisotna v pesmih in pravljicah. 

 

Graf 7: Ali je za govorni razvoj otrok pomembno, da vzgojiteljica  v skupini ustvari 

ustrezno, govorno spodbudno okolje? 

 

Vzgojiteljice menijo, da je za govorni razvoj otrok pomembno, da vzgojiteljica v skupini 

utvari ustrezno, govorno spodbudno okolje. Na vprašanje, zakaj, odgovarjajo: za pravilen 

razvoj retorike in zborno izreko, ker se tako razvija njegov govor, če ima otrok možnost 

pripovedovati po svojih najboljših močeh, je to zelo dobra spodbuda, ker pozitivno vpliva 

na razvoj govora, bogati otrokov besednjak, omogoča, da so otroci sproščeni in so jim 

dovoljene »napake«,  ker je v predšolskem obdobju največji napredek in razvoj, ki se kaže 

skozi nadaljnje življenje. 
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Graf 8: Ali jezikovne dejavnosti, ki jih načrtuje vzgojiteljica, pomagajo pri govornem 

razvoju otrok? 

 

Vzgojiteljice menijo, da jezikovne dejavnosti, ki jih načrtuje vzgojiteljica, pomagajo pri 

govornem razvoju otrok. 

 

Graf 9: Ali mora vzgojiteljica otroke opozarjati na njihove govorne napake in jih 

odpravljati? 
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Pri tem vprašanju 66 % vzgojiteljic meni, da morajo otroke opozarjati na njihove govorne 

napake. Glavni razlog, ki so ga vzgojiteljice navedle, je: ne opozarja, ampak pravilno 

izgovarja besede, ki jih otrok nepravilno izgovori. Tiste, ki menijo, da jih ni treba 

opozarjati na govorne napake, to naredijo, ker menijo da bodo govorne napake minile; pri 

tem naj imajo največji vpliv starši, vzgojiteljica naj napoti starše k logopedu. 

 

Graf 10: Kako pogosto uporabljate besede, ki jih otroci še ne poznajo? 

 

Vzgojiteljice menijo, da besede, ki jih otroci še ne poznajo, uporabljajo včasih 60 %, 

pogosto jih uporablja le 40 % vzgojiteljic.  
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Graf 11: Ob knjigi otrok razvija in bogati besedišče. Kolikokrat posežete po njej? 

 

Iz rezultatov ankete je razvidno, da vzgojiteljice velikokrat posežejo po knjigi. Nekatere to 

naredijo večkrat na teden.  
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2.7 REZULTATI PO HIPOTEZAH 

Hipoteza 1 je potrjena, saj je še posebej iz rezultatov na sedmo vprašanje razvidno, da 

jezikovne dejavnosti spodbujajo razvoj jezikovnih zmožnosti predšolskega otroka. 

Hipoteza 2 je potrjena, saj je še posebej iz rezultatov na prvo in drugo vprašanje iz ankete 

razvidno, da ima vzgojiteljica v otrokovem govornem razvoju zelo pomembno vlogo. 

 

2.8 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Empirična raziskava, ki sem jo predstavila v drugem delu moje diplomske naloge, je 

potrdila moje hipoteze, da ima vzgojiteljica v otrokovem govornem razvoju zelo 

pomembno vlogo, da se vzgojiteljice zavedajo, da je zelo pomembno, kakšen govorni 

zgled dajejo otrokom in da jezikovne dejavnosti pomagajo pri govornem razvoju otrok. 

Govorni razvoj je v življenju človeka ključnega pomena. Ker je govor tako pomemben 

dejavnik v človekovem razvoju, nam ne more biti vseeno, kako se bo razvijal in kakšno 

vlogo bo pri njegovemu razvoju odigral vzgojitelj. 

Vzgojitelj se mora zavedati, da ima na otrokov govorni razvoj pomemben vpliv in da je 

hkrati zelo pomembno, kakšen govorni zgled daje otrokom. Vzgojitelji in tudi vsi ostali, ki 

otroke obkrožajo, morajo najprej poskrbeti za kulturo lastnega govora, če jih hočejo z 

zgledom jezikovno vzgajati. Otroci se govora učijo s posnemanjem, zato je pravilen govor 

ljudi, ki jih obkrožajo, izredno pomemben. Zgled je namreč najučinkovitejše vzgojno 

sredstvo. Ustrezno govorno spodbudno okolje je predpogoj, da se otroci sprostijo, počutijo 

varne, sprejete, da jih ni strah govoriti, komentirati, skratka komunicirati. Vzgojitelj mora 

vedno težiti k temu, da ustvarja okoliščine, ki govor spodbujajo. 

Predšolsko obdobje je najpomembnejše obdobje razvoja govora, zato mora biti vzgojitelj 

ustrezno strokovno usposobljen, da lahko pravilno usmerja, prepoznava in tudi deluje na 

otrokov govor. Jezikovne dejavnosti k razvoju govora vsekakor pripomorejo in pomembno 

je, da se vzgojitelj tega zaveda in poleg dejavnosti, ki jih načrtuje posebej za govorni 

razvoj, izkoristi tudi vse ostale dejavnosti. Razvoj govora je namreč naravno vpleten v vsa 

področja dejavnosti. Namen dejavnosti je pospešiti razvoj govora, in sicer na otroku 

prijeten način. 
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Spodbujanje razvoja govora in njegovo načrtovanje pa seveda ni stvar vzgojitelja, ampak 

vsega okolja, ki otroka obkroža. Potrebno je dobro sodelovanje med domačim okoljem in 

vrtcem, ki temelji na skupnem cilju tj. zdrav in zadovoljen otrok, ki se med drugim tudi 

ustrezno govorno razvija. Vzgoja nikakor ne sme biti slučajna, ampak načrtna, z otrokom 

se je potrebno ukvarjati, hkrati pa mu nuditi in izkazovati toplino, nežnost, razumevanje. 
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PRILOGA 

Anketni vprašalnik za vzgojiteljice 
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SPOŠTOVANI! 

 

Sem Tanja Burja, absolventka na Oddelku za Predšolsko vzgojo Pedagoške 

fakultete Univerze v Ljubljani. Pišem diplomsko nalogo z jezikovnega 

področja z naslovom: SPODBUJANJE GOVORNEGA RAZVOJA PRI 

OTROCIH, STARIH OD 1 leta do 2 let.  

 

V ta namen prosim vzgojiteljice za sodelovanje v anketi. Vprašalnik je 

anonimen. Vsi podatki so namenjeni izključno za raziskovalne namene moje 

diplomske naloge. 

 

Za sodelovanje in Vaš čas se Vam lepo zahvaljujem. 

                                                                                       TANJA BURJA 
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ANKETNI LIST ZA VZGOJITELJICE 

  

Izobrazba:           VISOKA                      VIŠJA                 (Obkroži) 

 

1. Ali se vam zdi vpliv, ki ga ima vzgojiteljica s svojim strokovnim znanjem in 

ravnanjem na otrokov govorni razvoj, pomemben? 

         a)  DA. 

         b)  NE. 

 

2. Ali je pomembno, kakšen  govorni zgled daje vzgojiteljica otrokom? 

 

a)  DA. 

b)  NE. 

 

3. Ali se strinjate s tem, da mora vzgojiteljica skrbeti za kulturo lastnega govora, 

če hoče z zgledom jezikovno vzgajati otroke? 

 

a) Se strinjam. 

b) Se ne strinjam. 

 

4. Katero zvrst jezika naj bi vzgojiteljica uporabljal a v vrtcu? 

 

a) Knjižni jezik. 

b) Neknjižni jezik. 

 

5. Za slovenski jezik so značilna tudi narečja. Ali se mora vzgojiteljica, med 

delom v vrtcu izogibati svojemu narečju? 

 

a) DA.  (Zakaj?).-------------------------------------------------------------------------------- 

b) NE.  (Zakaj?).-------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Ali je za govorni razvoj otrok pomembno, da vzgojiteljica  v skupini ustvari 

ustrezno, govorno spodbudno okolje? 

 

a) DA. (Zakaj?).------------------------------------------------------------------------------------ 

b) NE. (Zakaj?).------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7. Ali jezikovne dejavnosti, ki jih načrtuje vzgojiteljica, pomagajo pri govornem 

razvoju otrok? 

 

a) DA. 

b) NE. 

 

8. Ali mora vzgojiteljica otroke opozarjati na njihove govorne napake in jih 

odpravljati?  

 

a) DA. (Zakaj?).------------------------------------------------------------------------------------ 

b) NE. (Zakaj?).------------------------------------------------------------------------------------ 

 

9. Kako pogosto uporabljate besede, ki jih otroci še ne poznajo? 

 

a) Pogosto. 

b) Včasih. 

c) Nikoli. 

 

10. Ob knjigi otrok razvija in bogati besedišče. Kolikokrat posežete po njej? 

 

a) Nekajkrat na teden. 

b) Večkrat na teden. 

c) Zelo redko. 

 

 

 

 

 


