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Takrat,  
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ko imaš mentorico in somentorico, ki razumeta in podpirata tvoje ideje,  

ko manj spiš in več bediš,  

ko ti fant kuha kosilo in predvsem zna videti, kdaj potrebuješ odmor,  

ko možgani delujejo v smeri učinkovitega in uspešnega dela ter zavoljo dobrega, 

naredijo kakšno novo nevronsko povezavo, 

ko imaš bližnje, ki razumejo, da imaš manj časa zanje,  

ko te moralno in tudi finančno podpirajo,  

takrat lahko dokončaš študij in napišeš magistrsko nalogo.  
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POVZETEK 

V magistrskem delu raziskujem povezavo med področjem komunikacije, jezika in 

govora in pomoči z umetnostjo ter možnosti integracije pomoči z umetnostjo v 

obravnavno govorno-jezikovnih motenj. Povezava med obema področjema je bila 

izbrana na podlagi predvidevanj o vzajemnem razvoju od Homo sapiensa naprej, 

simbolnem mišljenju, ki je podlaga obeh, ter raziskav, ki dokazujejo, da jezik ni omejen 

samo na posamezna področja v možganih temveč za svoje delovanje potrebuje veliko 

področij prav tako kot umetnost. Preko vključevanja različnih področij v možganih 

omogočimo celosten razvoj tako komunikacije, jezika in govora kot tudi posameznika. 

Umetnost nam poleg tega nudi odlično izhodišče v neverbalni komunikaciji preko 

katere lahko razvijamo verbalno. Neverbalne osnove lahko služijo kot varno pristanišče 

preko katere posegamo v področje, ki potrebuje spodbudo, razvoj, v tem primeru 

verbalni del. Predstavljena so področja pomoči z umetnostjo, nekoliko podrobneje je 

predstavljena dramska umetnost, ki je služila kot izhodišče za pripravo aktivnosti v 

empiričnem delu. Opredeljene so podobnosti med cerebralnim procesiranjem področja 

umetnosti ter komunikacije, govora in jezika. Na podlagi literature je predstavljenih 

nekaj aktivnosti, s katerimi lahko razvijamo različna področja komunikacije, jezika in 

govora. Razdeljena so glede na področja in ne po motnjah. Terapevtu lahko služijo kot 

priročnik za načrtovanje aktivnosti, hkrati pa delujejo kot izhodišče kreativnosti za 

oblikovanje lastnih aktivnosti. V empiričnem delu sem na podlagi študije primera, 

deklice z več govorno-jezikovnimi motnjami, tudi sama poizkusila nekatere izmed 

aktivnosti. Za izhodišče sem, kot omenjeno, uporabila dramsko umetnost, ker v 

največji meri omogoča vključevanje vseh področij umetnosti, dodatno sem poskušala 

v posamezni dejavnosti vključiti poleg komunikacije, govora in jezika še vsaj dve 

področji pomoči z umetnostjo za dosego večjega učnika. Raziskava je pokazala, da je 

deklica vključevanje tehnik pomoči z umetnostjo v obravnavo komunikacijskih 

govorno-jezikovnih motenj sprejela z zanimanjem, večjo motivacijo in v nekaterih 

primerih tudi hitrejšo usvojitvijo sposobnosti. Povezovanje obeh področij vsekakor nudi 

možnosti ne le za bolj zanimivo in pestro obravnavo, temveč tudi celostno terapijo, ki 

sega iz svojih okvirov omejenih na glasove in besede in razvija komunikacijo in 

posameznika v širšem pomenu besede.  

 

KLJUČNE BESEDE 

Komunikacijske motnje, govorno-jezikovne motnje, verbalna in neverbalna 

komunikacija, pomoč z umetnostjo, dramska terapija, likovna terapija, glasbena 

terapija, plesna terapija 

  



SUMMARY 

In this master's thesis, I will study the connection between the field of communication, 

language and speech, and arts therapy. I will also discuss the possibility of integrating 

arts therapy into treatment for speech and language disorders. This connection 

between the two fields was chosen because of an anticipated mutual evolution dating 

back to the Homo sapiens, symbolic thinking, which is the base for both, and studies, 

proving that language is not limited to a specific area of our brain, but rather that in 

order to function properly it combines together many areas, similar as in art. Through 

multiple areas of the brain working together we enable a whole development of 

communication, language and speech, and of an individual as well. Art offers an 

excellent staring point in nonverbal communication, which can be developed into a 

verbal communication. The nonverbal base can serve as a safe haven, through which 

we step into an area that needs support, development, which in this case is the verbal 

part of communication. We discuss fields of arts therapy and introduce in greater detail 

drama therapy, which was the base for preparing the activity, described in my empirical 

part of the thesis. I described the similarities in cerebral processing of art and of 

communication, language and speech. There are some activities, which, based on the 

literature, can help to develop various areas of communication, language and speech. 

The activities are divided based on the areas, not disorders. The therapist can use 

them as a guideline while planning other activities. In connection with my research, I 

tested some of these activities on a girl with multiple speech and language disorders. 

My focus was on drama therapy, because it includes all fields of arts therapy. Hoping 

for a better effect, l also tried to include at least two more fields of arts therapy, beside 

communication, language and speech. The results of the study have shown that the 

girl excepted the integrated technics of arts therapy into treatment for communication, 

speech and language disorders with greater enthusiasm and motivation, which in some 

cases resulted in a faster mastering of a skill. Connecting both fields offers us a variety 

of opportunities, not only for making the treatment more interesting and diverse, but for 

developing an whole treatment, which exceeds the separation into voices and words, 

and develops communication as well as the individual in the broader sense.  

 

 

KEYWORDS 

Communication disorders, speech and language disorders, verbal and nonverbal 

communication, arts therapies, drama therapy, art therapy, music therapy, dance 

therapy 
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1. UVOD 

V vzgoji in izobraževanju se vse bolj poudarja pomen celostnega učenja. To je način 

učenja, ki omogoča prejemanje informacij preko različnih kanalov (vid, tip, sluh, okus, 

vonj) (Jensen, 2008). Celostno učenje naj bi pripomoglo k hitrejšemu in bolj 

učinkovitemu učenju, ker povezuje različne dele možganov, hkrati pa se prilagaja stilu 

učenja, ki je otroku bližji. Uspešnost celostnega pristopa dokazujejo tudi pri zgodnjem 

učenju tujega jezika (Šećerov, 2008). Manj motiviranim učencem je pomagal k 

boljšemu razumevanju globalnega sporočila zgodb, širjenju besedišča in slovnične 

zmožnosti. Na podlagi tega sem želela poiskati možnosti celostnega pristopa tudi v 

terapiji komunikacijskih govorno-jezikovnih motenj.  

Eden izmed dokazov, da je pri terapiji omenjenih motenj res smiseln celosten pristop, 

je raziskava, objavljena 28. aprila 2016 v reviji Nature: International weekly journal of 

science. Ta dokazuje, da semantični sistem jezika ni omejen le na eno področje 

možganov, temveč je vključen v velik del korteksa. Besede naj bi se v določenih delih 

možganov združevale glede na pomen, skupino. Na podlagi raziskave so lahko 

oblikovali atlas, ki prikazuje, v katerih področjih korteksa se nahajajo posamezne 

semantične skupine. Glede na to, da semantični sistem jezika, ki je eden izmed ravni 

jezika, vključuje različna kortikalna možganska področja, nakazuje, da mora tudi 

terapija komunikacijskih govorno-jezikovnih motenj temeljiti na tem principu; torej 

vključevati različna možganska področja. Optimalno bi bilo, če bi vključevala celotne 

možgane. S tem bi tudi v terapiji komunikacijskih govorno-jezikovnih motenj zagotovili 

celostno obravnavo, kar pomeni hitrejše in bolj učinkovito učenje. Eno izmed orodij, ki 

vključuje in zahteva sodelovanje različnih možganskih centrov je prav zagotovo 

umetnost, saj vključuje najrazličnejša področja (likovna, glasbena in dramska 

umetnost, ples). Za potrebe terapije se je znotraj umetnosti oblikovalo področje pomoči 

z umetnostjo. Ta ne stremi h končnemu izdelku kot takem, ampak k procesu 

ustvarjanja. Med ustvarjanjem se v posamezniku odvijajo različni procesi, od soočanja 

s svojimi strahovi, premagovanja ovir do razvijanja ustvarjalnosti, ki lahko pripomorejo 

k splošnemu napredku posameznika na različnih področjih. Prednost pomoči z 

umetnostjo je ta, da lahko preko nje razvijamo najrazličnejše spretnosti in dosegamo 

najrazličnejše cilje, poleg tega pa se z izbiro izhodiščnega umetniškega medija lažje 

približamo posameznikovim interesom. Največji napredek dosežemo, kadar 

vključujemo različna področja umetnosti, saj od posameznika zahtevajo razvoj 

različnih spretnosti.  

Drugi razlog, zaradi katerega sem se odločila poiskati povezave med področjem 

logopedije in surdopedagogike ter kako si pri tem lahko pomagamo z umetnostjo, je 

ta, da sta umetnost in jezik dva izmed sistemov, ki za komunikacijo med pošiljateljem 

in prejemnikom uporabljata simbole; jezik v obliki besednih in nebesednih, umetnost v 

večji meri nebesednih simbolov. Umetnost nudi neverbalno osnovo preko katere lahko 

postopoma posegamo na verbalno. Zanima me, kako lahko preko enega simbolnega 
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sistema spodbudim drugega, družbeno najpogosteje uporabljenega za komunikacijo, 

jezik in govor.  

Tretji razlog pa je ta, da se človek umetniško izraža že vse od Homo sapiensa naprej. 

Umetnost je torej v naši naravi, kulturi, v našem bistvu. Liebmann (1994) pravi, da za 

umetnost ni potrebna niti posebna nadarjenost niti posebna motenost.  

V magistrskem delu sem želela poiskati povezave med komunikacijo, jezikom in 

govorom ter različnimi področji pomoči z umetnostjo. Na podlagi podobnosti sem s 

pomočjo literature navedla nekaj aktivnosti, ki vsebujejo tehnike pomoči z umetnostjo, 

in ki jih lahko uporabimo v logopedski in surdopedagoški terapiji. Nekatere izmed njih 

sem tudi preizkusila, druge so plod mojih idej. Zapisane so v empiričnem delu.  

2. POMOČ Z UMETNOSTJO 

Ustvarjalna umetnostna dejavnost je značilna za vse ljudi in je nekakšna splošna 

lastnost, ki ni omejena na določene skupine ali posameznike. Večina ljudi jo pasivno 

spremlja in uživa v njej. Kljub temu ima velik pomen za samospoznavanje, raziskovanje 

čustev, občutkov, odnosov, duhovnih razsežnosti, misli in idej. Z ustvarjanjem 

izražamo svojo osebnost, poleg tega pa za to ne potrebujemo posebne nadarjenosti 

(B. Kroflič, 2015).  

»Pomoč z umetnostjo (v mednarodni terminologiji 'arts therapies') je mlada, uporabna 

in znanstvena disciplina, ki se je začela v svetu sistematično razvijati v drugi polovici 

20. stoletja. Je vrsta pomoči, kjer poteka pomoč skozi proces doživljanja, izražanja in 

ustvarjanja z umetnostnimi izraznimi sredstvi. Njen cilj ni dovršena umetniška stvaritev, 

ampak pomemben proces, ki je usmerjen k osebnostni rasti in samouresničevanju 

posameznika. Namenjena je posameznikom z najrazličnejšimi težavami v osebnem in 

poklicnem življenju.« (»Pomoč z umetnostjo«, 2015). Pomoč z umetnostjo je oblika 

psihoterapije, ki uporablja kreativne medije, vključujoč vizualne umetnosti, dramo in 

ples-gibanje, znotraj terapevtskega procesa, z namenom izboljšanja fizičnega, 

mentalnega in čustvenega stanja osebe (ANZATA, 2015)1. Glede na umetnostni medij, 

se najbolj razvijajo likovna, glasbena, dramska in plesna terapija. Zaradi razvoja 

sodobne tehnologije se nanje danes navezujejo tudi področja, ki uporabljajo novejše 

umetnostne medije – fotografija, video, film, računalniška animacija (B. Kroflič, 2015).   

Korenine pomoči z umetnostjo zasledimo že zelo zgodaj v zgodovini človeka. Od 

slikarij v jamah, ki nas opozarjajo na magično moč človekove risbe ali slike, 

Pitagorejcev, ki so 500 let pr. n. št. razvili glasbeno terapijo, povezav med dramo in 

psihološkim zdravljenjem, ki so jih utemeljevali že od Aristotela naprej, plesa, ki je bil 

sestavina skoraj vseh obredov – bodisi kot ekstatično gibanje šamana in sodelujočih v 

plemenskih ritualih ali kot kretnje katoliškega svečenika s kelihom v roki, do danes, ko 

                                                                 

1 The Professional Association for Arts Therapy in Australia, New Zealand and Singapore 
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sodobni zobozdravniki v svojih ordinacijah odkrivajo analgetični vpliv glasbe itd. 

(Vogelnik, 2003). 

Pomen umetnosti v nesakralnem pogledu, ko ni namenjena profesionalnemu 

presojanju in estetskemu uživanju, naj bi spodbujala dobro počutje, občutek veselja, 

lahkotnosti, povezanosti med ljudmi ipd. Ljudje se na rokerskih koncertih prepuščajo 

gibanju ob glasbi; improvizirajo v svetlobno in barvno opremljenem okolju diska; 

poročne slovesnosti so polne glasbe, gibanja, živih barv in oblik ter vonjav. Naše 

pogovore že od rojstva spremljajo ritmične in simbolične kretnje. V nekaterih krogih 

velja mnenje, da je umetnost zaradi visoko čustvenega pristopa zelo primerna za 

introspekcijo, notranjo rast in razvoj. Spet drugi menijo, da umetnost nima nobenih 

posebnih terapevtskih učinkov. Postavljajo se vprašanja o načinih in metodah uporabe 

umetnosti v terapevtske namene, posledično se povečuje razumevanje koristnosti pri 

zdravljenju ter tudi vloge umetnostnega ustvarjanja na splošno zdravje in kakovost 

življenja ljudi. Tudi različne institucije (zdravstvo, šolstvo, domovi za starejše, zapori 

itd.) si pri delu pomagajo z umetnostjo na različne načine. Tako nastaja teoretično-

praktična veda, ki se usmerja na potrebo posameznika po potrjevanju kot enkratno in 

ustvarjajoče bitje in da kot tako komunicira z drugimi ljudmi (Vogelnik, 2003).  

Pomoč z umetnostjo je primerna za ljudi, ki rešujejo težje osebne probleme, za tiste, 

ki z umetnostjo raziskujejo svoj notranji svet in svoja čustva, ter za tiste, ki svoja čustva 

težko izrazijo z besedami. Uporabna je kot pomoč pri samoaktualizaciji, pri 

spodbujanju izražanja in osebne rasti, izboljševanju učenja, lajšanju komunikacije, 

obvladovanju bolečin, pri hitrejšem okrevanju po operacijah in hujših boleznih itd.. Za 

tako dejavnost »ni potrebna niti posebna nadarjenost niti posebna motenost« 

(Liebmann, 1994). Uporabna je v psihiatričnih zavodih, ustanovah za različne oblike 

težav in motenj, za delo z vedenjskimi in čustvenimi težavami, pri mladostniškem 

prestopništvu, pri zdravstveni obravnavi različnih odvisnosti, v vzgojnih programih za 

specializirane šole in vrtce, v rehabilitacijskih centrih, domovih za starostnike ipd. (Šav, 

1999). 

Umetnostni terapevti lahko delajo v različnih ustanovah, pogosto se povezujejo v 

interdisciplinarni tim: bodisi dela skupaj več umetnostnih terapevtov z enega ali z 

različnih področij, v povezavi s psihiatrom, psihologom, socialnim delavcem, 

logopedom, gibalnim ter delovnim terapevtom in drugimi (ANZATA, 2015; Vogelnik, 

2003). 

Glede na število sodelujočih v umetnostno-terapevtskem srečanju sta v svetu utečeni 

dve obliki: skupinska in individualna pomoč z umetnostjo.  
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Pomoč z umetnostjo lahko ljudem pomaga pri reševanju notranjih konfliktov, razvijanju 

medosebnih sposobnosti, kontrole vedenja, zmanjševanju stresa, izboljšanju 

samopodobe in pri dostopanju do notranjih občutij. Lahko pomaga tudi pri: 

- izražanju čustev, ki jih je težje ubesediti; 

- raziskovanju domišljije in ustvarjalnosti; 

- prepoznavanju težav; 

- izboljšanju komunikacijskih sposobnosti; 

- ustvarjanju v varnem okolju; 

- izboljšanju motoričnih sposobnosti in koordinaciji; 

- prepoznavanju blokad čustvenega izražanja in osebnostne rasti (ANZATA, 

2015).  

Breda Kroflič (2015) navaja, da pomoč z umetnostjo deluje na različnih ravneh. Poteka 

lahko na: 

- podpirajoči ravni, kjer umetniški mediji niso uporabljeni kot terapevtski, a 

vendarle imajo s terapijo povezane namene; 

- zvišani ravni, kjer se pomoč z umetnostjo uporablja za povečanje učinkov drugih 

načinov zdravljenja; 

- intenzivni ravni, kjer ima pomoč z umetnostjo osrednjo in neodvisno vlogo; 

- primarni ravni, ko je pomoč z umetnostjo edina terapija in pripomore k 

pomembnim spremembam v življenju klienta.  

V magistrskem delu me predvsem zanima možnost neverbalnega izražanja, ki jo 

omogoča pomoč z umetnostjo, za tiste posameznike, ki imajo težave z verbalnim 

izražanjem. Upoštevala bom tudi vse ostale pozitivne učinke, ki jih v terapijo vnaša 

umetnost, od izražanja čustev, izboljšanja samopodobe itd., do raziskovanja in razvoja 

ustvarjalnosti, ki je v vsakem od nas. Ker me zanima predvsem, kako bi s pomočjo 

neverbalnega lahko spodbudila verbalni del komunikacije, se usmerjam na podpirajočo 

raven pomoči z umetnostjo, kjer umetniški medij ni uporabljen kot terapevtski, ima pa 

s terapijo povezane namene. Nekoliko bom posegla tudi na zvišano raven, saj želim 

preko pomoči z umetnostjo povečati učinke logopedske terapije. Za dosego tega cilja, 

bom poskusila vključiti različna področja pomoči z umetnostjo, z namenom celostne 

obravnave otroka.  
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2.1.  PODROČJA UMETNOSTNE TERAPIJE  

Glede na umetnostni medij so glavna področja umetnostne terapije dramska, glasbena 

in likovna umetnost ter ples. Vsako je specifično, uporablja različna terapevtska 

sredstva, metode, izrazoslovje, izrazni medij in kliente. Najdaljšo tradicijo ima likovna 

terapija, najkrajšo plesna. Dramska terapija se je ločila od psihodrame, povezana pa 

je z video in filmsko terapijo. Glasbena terapija se v večji meri usmerja na ustvarjanje, 

likovna pa se je razširila na področje fototerapije oz. terapije s fotografijo, 

avdiovizualnih sredstev in sodobnih medijev (B. Kroflič, 2015).  

2.1.1. Dramska terapija 

V najširšem pomenu dramska terapija ni le uprizarjanje predstav, temveč obsega vsa 

sredstva kreativnega izražanja. Ukvarja se z raziskovanjem in izkušanjem novih 

čustev, dimenzij in idej, hkrati pa z izražanjem znanega, bližnjega in varnega. Pomaga 

nam pri izboljšanju medosebne komunikacije posameznikov in skupin, velik pomen 

daje neverbalnim načinom komunikacije, s čimer v veliki meri pomaga posameznikom 

s komunikacijskimi težavami, prav tako tudi pri navezovanju medosebnih odnosov v 

skupini. Poleg besednega govora so zelo pomembni gibanje, ples in mim. Drame kot 

besednega govora ni mogoče ločiti od likovnosti, glasbe, giba, prostora, 

pripovedovanja zgodb, saj se ustvarjalna sredstva med seboj povezujejo (B. Kroflič, 

2015).  

2.1.2. Gibalno-plesna terapija 

Plesna terapija je proces, v katerem ima telesno gibanje in izražanje glavno vlogo. 

Spremembe pri klientu poskuša doseči s spremembami v gibanju. Gibanje in čustva 

imajo veliko skupnega: čustva se kažejo preko gibanja, gib pa je znak za določeno 

čustvo. Integracija fizičnega in čustvenega lahko pripomorejo k primernejšim odzivom. 

Pripomore k samozavedanju, razvija socialne sposobnosti, daje možnosti za izražanje 

čustev in domišljije skozi oblikovanje s telesom, občutenje uspeha in zadovoljstva, 

integracijo notranjih in zunanjih dražljajev, fleksibilnost, izboljšuje funkcionalne in 

dinamične elemente nevromuskulatornih spretnosti itd. Plesna terapija se lahko 

povezuje z glasbeno in likovno terapijo; s prvo si deli časovne, ritmične in dinamične 

sestavine, z drugo prostorsko oblikovne (B. Kroflič, 2015). Plesna terapija je 

nebesedna terapija, v kateri je medij človekovo telo. Njen namen je z uporabo telesa 

doseči telesno in čustveno integracijo posameznika. Način gibanja, drža, kretnje in 

gibne reakcije na zunanje spodbude izražajo naše počutje, pogosto natančneje kot to 

zmorejo besede. Je nekakšen dodatek k besedni komunikaciji. Plesna terapija je zelo 

primerna za ljudi s telesnimi in čustvenimi težavami, ljudi pod stresom. Torej za vse, ki 

ne morejo ali težje izražajo svoja občutja (Vogelnik, 2003). 
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2.1.3. Glasbena terapija 

Glasbena terapija se razlikuje od drugih v tem, da je pri njej glasba temeljno 

terapevtsko sredstvo. V središču je glasbeno doživetje. Uporablja petje, improvizacijo, 

poustvarjanje, skladanje, poslušanje glasbe. Hkrati pa se povezuje tudi z ostalimi 

smermi pomoči z umetnostjo. Gradi na prirojenih nagnjenih do glasbenega ustvarjanja, 

ki naj bi jih imel vsak človek, kar vključuje učenje petja, igranje na enostavne 

instrumente, gibanje ob glasbi, odzivanje na glasbene prvine, dojemanje odnosov med 

zvoki, zapomnitve glasbenih prvin, videnje glasbe in posvečanje pomena glasbenemu 

doživetju (B. Kroflič, 2015). 

2.1.4. Likovna terapija 

Izražanje poteka preko nešteto možnosti: pike, črte, barve, oblike, ploskve, materiali 

itd.. Je ustvarjalno delo, ki vključuje vse materiale, s katerimi se lahko ploskovno in 

plastično izražamo. Med novejša izrazna sredstva likovne terapije spadajo fotografija, 

video, film in likovna računalniška animacija. Komunikacija preko likovnosti je 

posredna, zato je za nekatere kliente to bližja oblika izražanja. Med ustvarjanjem je 

klient sam, ko pa si njegovo delo ogleduje drug človek, ustvarjalca ni zraven. Namen 

niso dovršene umetniške stvaritve, temveč posredovanje svojih čustev, misli. 

Najpomembnejša je klientova interpretacija dela. Omogoča oddaljen pogled na 

izraženo in tako spodbudi jasnejši vidik (B. Kroflič, 2015). 

2.1.4.1. Terapija s fotografijo 

Fotografija je še posebej primerna za ljudi s posebnimi potrebami, saj jim lahko 

pomaga izboljšati kakovost življenja. Za tiste z govorno-jezikovno motnjo je primerna, 

ker ponuja različne možnosti izražanja in sporazumevanja, za gibalno ovirane, pa zato, 

ker ne zahteva veliko telesne moči in spretnosti. Za ljudi z motnjami spomina je v 

pomoč pri dokumentiranju, tistim s socialnimi težavami pomaga pri lažjem navezovanju 

stikov, prav tako pa pripomore tudi pri grajenju pozitivne samopodobe in samozavesti, 

lahko pa je tudi vir zaslužka (Kravanja in Peljhan, 2015).  

Judy Weiser (2010), ena izmed začetnic fototerapije, pravi, da je največja prednost 

fototerapije v tem, da pomaga pri komuniciranju z našim nezavednim. Po njenem 

mnenju je nezavedno veliko bolj kodirano v vizualno-simbolnih reprezentacijah kot pa 

v besednih. Fotografije so v tem primeru nekakšen katalizator, ki omogočajo vpogled 

in komunikacijo.  

Robi Kroflič (2015) navaja, da vedno večjo vrednost fotografiji predpisujejo ustvarjalci 

novih vzgojnih praks v predšolskem obdobju, ko je otrok še manj vešč besednega 

izražanja in logičnega sklepanja. Uporaba fotografije otroku omogoča, da odraslim 

pokaže svoj pogled na stvarnost. 
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Fotografiranje pomaga tudi pri spodbujanju razvoja kognitivnih funkcij in operacij. 

Lahko pomaga pri rehabilitaciji oseb z motnjami percepcije, oseb z različnimi motnjami 

mišljenja, oseb s čustvenimi in vedenjskimi težavami, otrok z ADHD idr. (Peljhan, 2015; 

Zelić, 2015).  

2.2. UMETNOST V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

Umetnost že od nekdaj ohranja spomin na preteklost, ustvarja kulturno tradicijo, 

zgodbe iz preteklosti pa služijo kot medij vzgoje in izobraževanja. Ustno izročilo, 

zapisani miti, uprizorjene ritualne zgodbe, poslikave in obredna glasba so skozi 

zgodovino ustvarili jedro kulture, vzgoja pa je bila razumljena kot proces vstopanja 

otroka oz. mladostnika v simbolni svet človeške kulture. Nastanek javnega šolstva je 

spodbudil znanstveno razumevanje sveta in posledično umikanje umetniških jezikov iz 

šolske izobrazbe in družbenega življenja (Kroflič, 2007). Štirn, Bern in Kroflič (2010) 

navajajo, da so umetniški jeziki za otroka primernejši način raziskovanja sveta in 

sporočanja kot formalno logično mišljenje, ki ga večinoma spodbujajo v šolah. Vrtec 

Reggio Emilia v veliki meri za otroško raziskovanje uporablja likovni medij.  

Poleg vrtca Reggio Emilia tudi Waldorfska šola v svoj kurikulum vključuje veliko 

umetnosti (Jensen, 2001). Waldorfska šola Ljubljana (2016) je na svoji spletni strani 

zapisala, da njihova pedagogika v ospredje postavlja umetniški način poučevanja pri 

vseh predmetih, ne le umetniških – tudi pouk matematike je umetnost. Umetnost je po 

njihovem mnenju posrednica med mišljenjem in hotenjem, poleg tega preko čutenja 

zajema celega človeka. Dodajajo še, da je njihova pedagogika za glavo, roke in srce. 

V vrtcu med rajanjem, ki je usmerjena dejavnost, običajno obravnavajo določeno 

besedilo ali pravljico, ki se z govorom, petjem in gibanjem poveže v celoto. Otroci tako 

jezik doživljajo na umetniški način. Rajanje je torej hkrati govorno-glasbeno-gibalna 

vzgoja ob doživljanju in spoznavanju ljudi ter letnih časov. Preko prstnih iger prav tako 

razvijajo drobne motorične in jezikovne sposobnosti, saj otroci dobijo občutek za ritem, 

rime in diferenciacijo govora. Veliko vlogo v vrtčevskem vsakdanu imajo tudi pravljice, 

zgodbe in lutkovne igrice. Pravljico pripovedujejo najmanj dva tedna, ter tako urijo voljo 

in sposobnost koncentracije. Poleg vseh omenjenih aktivnosti, ki v svojem bistvu že 

vsebujejo umetnost, vsak dan nekaj časa namenijo še umetniškim dejavnostim. Otroci 

si material lahko izberejo sami ter z njim ustvarjajo po lastnih željah. Gre predvsem za 

razvijanje spretnosti, odkrivanje novih možnosti uporabe enakega materiala in 

občutljivosti za dojemanje sveta. Umetniške dejavnosti, ki se v vrtcu izvajajo enkrat 

tedensko, so risanje z voščenimi bloki iz čebeljega voska, oblikovanje čebeljega voska, 

slikanje z mineralnimi barvami v tehniki mokro na mokro, evritmija, ustvarjanje slik iz 

nepredelane volne in peka kruha.  

Umetnost v vzgoji in izobraževanju ne prinaša hitrih rezultatov. Razvoj nevrološkega 

sistema ne poteka tako hitro in lahko traja več let, preden se pokažejo pravi rezultati, 

ko pa se tej pokažejo, jih lahko pričakujemo na veliko področjih – od fine motorike, 

ustvarjalnosti do čustvene stabilnosti. Umetnost spodbudi proces učenja. Vključuje 
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senzoriko, pozornost, mišljenje, čustva in gibanje, slednje je osnova vsega učenja. To 

sicer ne pomeni, da se posameznik brez umetnosti ne more učiti. Umetnost namreč 

nudi možnosti za hkraten razvoj več nevroloških sistemov. Sicer pa umetnost ne 

doprinaša zgolj k učnemu uspehu, temveč k celotni kulturi (Jensen, 2001).   

Pomoč z umetnostjo ponuja neskončno možnosti za vključevanje njenih elementov in 

tehnik v proces vzgoje, izobraževanja in terapije. Od igre vlog, improvizacije, tehnik 

dihanja in glasu pri dramski terapiji, do gibnega izraza ob glasbi ali brez nje pri plesu 

in gibu, uporabe barv, različnih tehnik slikanja pri likovni umetnosti ter doživljanje in 

ustvarjanje glasbe. Skupno vsem smerem je, da vključujejo neverbalno izražanje in 

sporazumevanje. Pri terapiji govorno-jezikovnih, komunikacijskih in slušnih težav je to 

ključnega pomena. Preko neverbalnega izražanja lahko posameznik izrazi svoja 

občutja, misli, čustva, hkrati pa ga lahko uporabimo kot odskočno desko za razvoj 

verbalnega izražanja. Pogosto je otrokom blizu na videz manj strukturiran način 

učenja, ki ga omogočajo elementi umetnosti. Glede na širino se lažje prilagajamo 

otroku ter izberemo smer, ki je otroku bližja. Služi nam lahko kot izhodiščna točka, 

preko katere lahko vključujemo tudi druge smeri pomoči z umetnostjo. Seveda je 

odvisno tudi od nas, kaj nam bolj leži, saj se bomo verjetno nezavedno bolj odločali za 

smer v umetnosti, ki nam je bližje, kjer se čutimo bolj kompetentni. Največ možnosti 

nam nudi kombinacija vseh smeri. Ne smemo pozabiti, da kot logopedi in 

surdopedagogi lahko uporabljamo le določene tehnike in metode pomoči z umetnostjo, 

nikakor tu ne gre za pomoč z umetnostjo v pravem pomenu besede. Sodelovanje z 

umetnostnim terapevtom, če le imamo možnost, pa je več kot dobrodošlo. Sledi bolj 

podrobna opredelitev dramske terapije, saj je bila moj izhodiščni medij za pripravo 

aktivnosti.  

3. DRAMSKA TERAPIJA 

3.1. DEFINICIJA 

Obstajajo različne definicije dramske terapije, vsem pa je skupno, da dramska terapija 

vključuje elemente gledališča za dosego spremembe pri posamezniku ali skupini.  

Sue Jennings (1998) definira dramsko terapijo kot aplikacijo gledališča in umetnosti v 

klinični, zdravstveni in sociološki obravnavi ljudi, ki potrebujejo pomoč.  

Združenje umetnostnih terapevtov Slovenije opredeljuje dramsko terapijo kot 

dinamično obliko dejavnosti, dramski ustvarjalni proces, metode, tehnike, sredstva in 

rezultate igre pa uporablja kot medij/orodje za dosego psihosocialnega zdravja 

posameznika in družbe. Značilna je aktivna udeležba posameznika v dramskem 

ustvarjalnem procesu ter njegova osebna izkušnja (izkustveno učenje) ter tema igre, 

ki je gibalo dejavnosti. Igra vlog se izvaja na različnih področjih človekovega osebnega 

in poklicnega usposabljanja, kot preventiva in kot kurativa. Preventiva je usmerjena v 

posameznikovo vzdrževanje psihosocialnega zdravja, osebnega ravnotežja ter 

celosten razvoj. Posledično dramske delavnice postajajo zanimive v državnih, 
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zasebnih in civilnih organizacijah, v vzgoji in izobraževanju, usposabljanju, svetovanju, 

izpopolnjevanju, prostočasnih dejavnostih ter dejavnostih medosebne pomoči in 

samopomoči. Dramska terapija uporablja metode in tehnike igre za doseganje 

psihosocialnega zdravja posameznika in družbe (Vidrih, 2008b). 

Saša Ucman (1999) je zapisala, da dramska terapija poudarja celovito in poglobljeno 

sodelovanje skupine. Ne obsega le formalnega uprizarjanja, temveč vsa sredstva 

kreativnega izražanja. Pomen dramske terapije je tako v raziskovanju in izkušanju 

novih čustev, dimenzij in idej kot v izražanju znanega, bližnjega, varnega. Naloga 

dramske terapije je pomoč pri izboljšanju medosebne komunikacije posameznika in 

skupine. Bistveni so neverbalni načini komuniciranja. Tak način komunikacije je 

pomemben za posameznike, katerih komunikacijske poti so omejene ali poškodovane. 

Poleg neverbalne komunikacije in govora so pomembna tudi izrazna sredstva gibanje, 

ples in mimika, ki omogočajo zavedanje lastnega telesa tako v celoti kot po delih. Zelo 

značilna je metoda improvizacije (plesne, gibalne, besedne, zvočne ali v tišini). Iz 

improvizacije se razvije nadaljnje delo.  

Terapevtski del dramske terapije temelji na dveh predpostavkah. Prva, da je naše 

trenutno stanje odraz naše preteklosti. To lahko spreminjamo z doživljanjem novih, 

drugačnih dejanj in doživetij. Dejanja so opredeljena kot aktivnosti, ki jih izvaja oseba 

sama, doživetja pa dejanja in situacije, ki jih v terapevtski namen izvajajo ostali člani 

skupine. Druga predpostavka je ta, da naša psiha ne razlikuje med resničnimi in 

umetno izzvanimi doživetji. Posledično je dramska izkušnja lahko blizu realni izkušnji 

(Šav, 2003).  

Dramska terapija je primerna za posameznike, ki jim je blizu motorično, telesno, 

dejavno in javno izražanje. To so lahko otroci, tisti brez težav in tisti s posebnimi 

potrebami. Preko dramske terapije razvijajo socialni čut, osebnost, mi pa se lahko na 

nevsiljiv način seznanimo z njihovimi težavami, jih ozaveščamo o različnih področjih 

življenja in družbene realnosti. Tehnike so različne; od ustvarjalne igre do vživljanja in 

igranja vlog. Poleg otrok je kombinacija kreativnega in katarzičnega pristopa primerna 

za delo z odraslimi v različnih klubih in delavnicah, kot tudi za delo z lažje duševno 

motenimi, z zasvojenimi, v zaporih in domovih za ostarele. Srečanja dramske terapije 

običajno vsebujejo vaje za sproščenost, telesno senzibilnost in energetski nivo, torej 

vse, kar manjka sodobnim ljudem, še posebej profesionalnim profilom, ki so podvrženi 

izgorelosti: zdravstvenemu osebju, pedagogom, poslovnežem in študentom (Šav, 

2003).  

Preko dramske terapije lahko razvijamo osebno ustvarjalnost, doživimo osebno 

katarzo in osebnostno rast. Občutek, da smo na nekem področju sposobni ustvarjanja, 

nas napolni s samozaupanjem in samozavestjo, hkrati pa spodbudi tudi razvoj osebne 

ustvarjalnosti. Ustvarjanje se pogosto dogaja v okviru skupinskih dejavnosti. V skupini 

oseba razvija tudi socialne spretnosti, dobi občutek pripadnosti in sprejetosti. 

Pomemben del dramske terapije je katarza. Do nje pridemo preko soočanja s svojimi 
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notranjimi blokadami, dramska terapija pa nas pri tem vodi. Katarzo zaznamuje 

spoznanje lastnega ključnega problema, samodoživetje. Z novimi izkustvi se širi in 

raste lastna osebnost, ki nas vodi do celovitosti in samouresničenja (Šav, 2003).  

V povezavi z zgoraj omenjenim, Jenningsova poudarja pomen igre v dramski terapiji. 

Utemeljuje jo s tem, da se ljudje lažje zavedamo posledic lastnih dejanj, če smo jih 

preizkusili skozi igro. Če se ne vživimo v vloge drugih ljudi, se teh posledic težje 

zavedamo. Preko igrane realnosti lahko spreminjamo svet in tako občutimo, da imamo 

možnost spreminjanja lastne prihodnosti (Jennings, 1998).  

3.2. DRAMSKO TERAPEVTSKE ŠOLE 

Omenjene usmeritve lahko zelo splošno razdelimo na tri svetovne šole dramske 

terapije: nizozemsko, angleško in ameriško. Prva je usmerjena v spodbujanje 

kreativnosti in preko nje k izboljšanju samopodobe, krepitvi življenjske radosti in 

občutka pripadnosti skupini, ter v samoozaveščanje. Dramsko terapijo te šole 

prevevajo smeh, igrivost, veselje, tolerantnost do drugačnosti, fantazija in ustvarjalna 

svoboda (Šav, 2003).  

Angleška šola temelji na psihološki, 'resnejši' usmeritvi. Teorija in praksa iščeta 

psihološke in socialne korenine problemov posameznika. Udeleženec je priča velikim 

intimnim globinam in energijam, učinek je za vse res očiščujoč in rojeva tesno 

povezanost skupine. Ameriška šola je zelo eklektična. Poleg tehnik, ki jih uporabljata 

že omenjeni šoli, v dramsko terapijo vključujejo še tehnike in pristope različnih kultur: 

meditacijo, budistično psihologijo šamanskih obredov ipd. Na kratko je njihov pristop 

celovit in multikulturen (Šav, 2003).  

3.3. ZGODOVINA 

Beseda drama prihaja iz grščine in pomeni dejanje. V tem širokem pomenu besede 

razumemo tudi samo dramsko terapijo kot pomoč z dejanji, ki se izvajajo z določenimi 

terapevtskimi nameni in cilji (Šav, 1999). 

Dramska terapija uporablja različne tehnike: igro vlog, dramsko igro, improvizacijo, 

lutke, maske in gledališko predstavo z namenom doseganja sprememb v vedenju in 

osebnostni rasti. Njene korenine segajo v religijo, gledališče, izobraževanje, socialo in 

mentalno zdravje ter terapijo (Bailey, 2006).  

Gledališče se je razvilo iz verskih ritualov. Zgodovina zahodnega gledališča se začne 

z antično Grčijo. Prireditve, namenjene Dionizu, bogu plodnosti in vina, so vključevale 

gledališka tekmovanja (tragedije, komedije, satire) v katerih so mitologijo predstavljali 

širši množici. Igre so pisali mestni pesniki, odigrali pa so jih mestni igralci. Okrog leta 

560 pr. n. št. je Tespis izstopil iz zbora in postal prvi igralec – gledališče, kot ga 

poznamo danes, je bilo rojeno (Brockett, 1968).  
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Tudi prva teoretična osnova za dramsko terapijo je povezana z Grki in njihovim 

gledališčem. Aristotel je v svojem delu Poetika zapisal, da je namen tragedije izzvati 

katarzo – sprožiti globoka čustva z namenom očiščenja – pri gledalcih. Po njegovem 

mnenju, glavni namen drame ni izobraževanje in zabava, temveč sproščanje 

negativnih čustev, kar vodi do harmonije in zdravja celotne skupnosti (Boal, 1985). 

Rimljan Soranus je za zdravljenje duševnih bolezni predpisal mirno okolje, branje, 

diskusijo in sodelovanje v igrah. Podobnih misli je bil še vsaj en izmed prebivalcev 

Rima v 5. stoletju, Caeilus Aurelius. Ta je bolnikom, ki so želeli doseči čustveno 

ravnovesje, predpisal obisk gledališča in izbiro predstave, ki je bila nasprotna 

bolnikovemu stanju – za depresijo komedijo, za manijo in histerijo pa tragedijo (Jones, 

1996).  

Kljub temu duševni bolniki niso bili obravnavani dostojno vse do konca 18. stoletja. 

Zaprti so bili v zaporih, azilih ipd. V tem času so nekatere institucije v svoje programe 

vključile delo, hortikulturo in umetniške aktivnosti. Takšen pristop k zdravljenju se je 

nadaljeval vse do 20. stoletja, ko so institucije odprle svoja vrata tudi dramski terapiji 

(Bailey, 2006).  

Dramska terapija ima socialne korenine v t.i. Hull House, ki jo je leta 1889 ustanovila 

Jane Addams z namenom socialnega povezovanja in pomoči imigrantski soseski 

delavcev v Chicagu. Oblikovala je aktivnosti in tečaje, ki bi prispevali h kulturnemu 

razvoju, izobrazbi in socialni povezanosti soseske. Najbolj priljubljene so bile dramske 

aktivnosti. Za otroke so bile oblikovane skupine, kjer so preko gibanja in igre učili 

jezika, reševanja problemov, samozaupanja in socialnih veščin (Jackson, 2001).  

Dramska terapija se je v Evropi in Ameriki razvijala ločeno, vendar kljub temu lahko 

opazimo pomembne vzporednice. V Veliki Britaniji se začetki dramske terapije 

povezujejo s Petrom Sladom, ki je leta 1954 napisal knjigo Child drama in kot prvi 

povezal dramo in pomoč otrokom pri razvijanju čustvenih in fizičnih spretnosti. Dorothy 

Heatcote je dramo uporabila pri izobraževanju in razvoju empatije, Marian Lindkvist pa 

se je osredotočil na dramo in gibanje kot obliki učenja in izražanja pri osebah s 

posebnimi potrebami. Pomembna je tudi Sue Jennings, ki je kot študentka uporabila 

dramo v psihiatrični bolnišnici. Dramska terapija ima svojo zgodovino tudi drugod po 

Evropi, v Rusiji in na Nizozemskem (Jones, 1996). Ameriški pionirji so Davis Read 

Johnson, Eleanor Irwin, Marilyn Richman idr. (Bailey, 2006).  

Naj izpostavim Eleanor Irwin, ki je diplomirala na področju logopedije. Kasneje se je 

pod mentorstvom Marvina Saphira izobrazila tudi na področju dramske terapije v 

bolnišnici Child Guidance Clinic v Pittsburgu. Postala je tudi psihoanalitičarka. K 

dramski umetnosti je veliko pripomogla zaradi jasnih, kliničnih opisov, teoretične 

podlage ter veselja do dramske umetnosti pri otrocih (Johnson in Emunah, 2009).  

Velja mnenje, da je pomoč z umetnostjo bolj 'primerna' oblika terapije kot klasična 

psihoterapija, ki temelji na besednem sporazumevanju. Predvsem zato, ker pri pomoči 



12 

 

z umetnostjo ne gre za dajanje sodb ali nasvetov, temveč za situacije, ki so lahko v 

pomoč, lahko pa tudi ne. Poleg tega se s pomočjo z umetnostjo ukvarja širši krog 

terapevtov in vzgojiteljev, ki zajame širšo in bolj raznoliko populacijo (Šav, 2003).  

Izbira umetnostne terapije je odvisna od posameznega terapevta; od osebnih nagnjenj 

in sposobnosti. Dober terapevt bo ob eni specifični usmeritvi, uporabljal še ostale tri 

(npr. poleg risanja, še dramo, gib in glasbo). V vseh primerih pa gre za dolgoročen 

proces (Šav, 2003).  

3.4. KONCEPTUALNE OSNOVE DRAMSKE TERAPIJE 

Dramska terapija se je razvila s povezavo psihologije in gledališča (Silverman, 2006). 

Dramske tehnike gledališča uporablja v terapevtske namene (Jones, 1996). Ustvarjalni 

proces s simbolnim izražanjem postane sredstvo komunikacije med terapevtom in 

klientom. Raziskovanje neverbalnih in verbalnih poti komunikacije omogoči klientu, da 

se izrazi na njemu lasten način, v svojem ritmu. Preko dramske terapije klienti svoja 

notranja občutja, konflikte, prenesejo v dramsko obliko in jih tako iz svoje notranjosti 

postavijo navzven. Ta način projekcije je drugačen kot tisti, ki je uporabljen v 

tradicionalni psihologiji, kjer je projekcija mišljena kot obrambni mehanizem, kot način 

zanikanja svojih čustev. Večina psihoterapevtskih pristopov pomaga klientom k uvidu 

njihovih projekcij in poskuša ozavestiti zanikana čustva skozi diskusijo ali analizo. 

Dramska terapija nasprotno uporablja projekcijo kot izrazno sredstvo, ki pomaga 

klientom do uvida v njihov problem ali situacijo (Silverman, 2006).  

Pet konceptov, ki so najbolj povezani z dramsko terapijo: gledališče, ritual, igra vlog, 

otroška igra ter psihodrama in sociodrama (Silverman, 2006).  

3.4.1. Gledališče 

O gledališču govorimo, ko imamo za igro na voljo določen prostor, t.i. estetski prostor 

ali oder, vsaj enega igralca in vsaj enega gledalca. Gledališče preučuje odnose med 

ljudmi in ne človeka v izolaciji (Šav, 1999). 

»Gledališče je terapevtsko, ker vanj stopimo s telesom in dušo. V gledališču gledam, 

toda vidim sebe, govorim drugim, toda prisluhnem tudi sebi, mislim, toda razmišljam 

tudi o sebi.« (Boal, 1995, str. 21, v Šav, 1999) Ta učinek je toliko močnejši, če smo 

sami v vlogi igralca, če sami stopimo na oder. Ta proces se odvija v dramski terapiji 

(Šav, 1999).  

Gledališka vloga je neke vrste maska, saj nas osvobaja in hkrati varuje. Omogoča 

nam, da izrazimo to, kar je skrito za našo vsakdanjo podobo. Vloga je pripomoček, za 

katerim se skriješ, hkrati pa ti omogoča, da se izpostaviš (Šav, 1999). V dramski terapiji 

se najpogosteje uporabljata dve gledališki tehniki – improvizacija in oblikovana 

predloga. Landy (1986) opredeljuje improvizacijo kot spontan dialog, kjer akcija 

omogoča manjšo distanco, klient pa se identificira z vlogo. Tudi skozi improvizacijo 
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pride do oblikovanja predloge. Oblikovana predloga pa v nasprotju z improvizacijo 

omogoča večjo distanco. Običajno so to besedila klasične gledališke literature, 

oblikovana v terapevtske predloge. Priložena so navodila o terapevtskih ciljih in ciljni 

skupini. Predlogo lahko sestavi tudi terapevt s pomočjo klientov.  

3.4.2. Ritual 

Dramska terapija je sicer nova oblika terapije, njene korenine pa so zelo stare – 

izhajajo iz obredja. Znanje o ritualih, magiji in šamanizmu črpamo predvsem iz 

antropologije, ki je eden od osrednjih virov za razumevanje terapije, poleg tega imajo 

rituali v človekovem življenju pomembno vlogo (Šav, 1999). Slovar slovenskega 

knjižnega jezika (2000) definira ritual kot obred (npr. poročni ritual, ritual 

inavguracije/religiozni rituali), verski obred, bogoslužje in dejanje, opravilo.  

Sue Jennings (1998) poudarja vlogo rituala pri prehodu iz ene socialne vloge v drugo, 

ki jo posameznik igra v določenem življenjskem obdobju. V zahodnih družbah so rituali 

v veliki meri opuščeni, na primer ni rituala za prehod iz otroštva v adolescenco. Če 

simboličnih obredov ni, si nekateri posamezniki poiščejo nadomestilo, ustvarijo si 

lastne obrede iniciacije: droge, telesne oznake, nasilje …Idejna nadgradnja rituala je 

mit. Mit opredeljuje arhetipe, ki so večni, sam mit, na primer heroja, pa se skozi 

zgodovino spreminja.  

Dramsko terapevtska seansa vsebuje osnovne elemente rituala, ki vključujejo aktiven 

pristop k našim resničnim notranjim stanjem. Tako dramska terapija kot ritual širita 

človekovo zavest, očiščujeta pretekle travme in vodita h globlji resničnosti, hkrati pa 

povezujeta ljudi v določeni skupini. Uvod in zaključek dramsko terapevtske seanse 

označuje ritual. Za dramsko terapevtski proces je pomemben zaključek nekega 

obdobja, procesa, kar s pomočjo rituala dobi dejanski občutek zaključka (Šav, 1999).  

3.4.3. Igra vlog 

Igra vlog predstavlja pomemben del dramske terapije, ni pa nujno vedno prisotna. 

Vloge so lahko izmišljene ali realne. Na začetku vedno izbiramo vloge, ki so vzete iz 

vsakdanjega življenja. Preko igre vlog posameznik razširi svoj nabor razpoložljivih vlog 

(Šav, 1999).  

Landy (1986) opisuje tri koncepte: 'self'2, vloga in socialna vloga. 'Self' opredeljuje kot 

tisti del, ki je s socialnim svetom povezan preko vloge, vloga pa je posrednik med 

'selfom' in socialnim svetom. Za 'self' bi lahko rekli, da je neviden; šele vloga ga naredi 

vidnega. Predstavlja to, kar smo mi v resnici, vloga pa je to, kar počnemo, naše 

                                                                 

2 Kobal (1994) za 'self' navaja slovensko ustreznico – jaz. Pojem opredeljuje kot sistem organiziranih izkušenj in 
dejanj posameznika, ki se spreminja v skladu s svojimi dejanji in vplivi okolja. V slovenskem prostoru se pogosto 
uporablja izraz 'self', ki prvotno izvira iz anglosaške literature. V tem razdelku bo uporabljen izraz 'self' po 
zgledu citiranega avtorja.  
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vedenje. 'Self' ni nikoli povsem spojen z vlogo, hkrati ni nikoli povsem ločen od nje, 

spreminja se s spreminjanjem vlog. Čim bolj kot je posameznik sposoben sprejeti in 

odigrati določeno vlogo drugih, tem bolj razvit je njegov 'self'. Zveza med 'selfom' in 

vlogo je spremenljiva. Pogosto se dogaja, da se preveč identificiramo z eno vlogo, od 

druge pa se preveč oddaljimo. Kadar je razmerje med 'selfom' in vlogo v ravnotežju, 

lahko govorimo o zdravem razvoju osebnosti. 'Self' je določen z vlogami in določa 

kvaliteto vlog. Vloga odraža našo kvaliteto mišljenja, čustvovanja in vedenja. Večinoma 

je vloga stalna, določujoča, v skladu s posameznikovo dejavnostjo. Prevzemanje 

druge vloge je kompleksnejši proces. Ta proces se pri otroku začne razvijati, ko je 

sposoben ločiti med 'selfom' in drugimi ljudmi. Socialna vloga, kot tretji koncept, je 

skupek normativno določenih pričakovanj o vedenju v določeni socialni skupini, 

instituciji, razredu ali družbi. Socialno življenje naj bi bilo organizirano kot neke vrste 

gledališče, v katerem vsak posameznik igra svojo vlogo po predpisanem scenariju, ni 

pa to nujno hkrati tisto, kar posameznik misli in doživlja.  

Posameznik tako preko igre vlog preizkuša različne vloge, posledično se oddalji od 

svoje stalne vloge ter počasi prevzame tudi druge vloge, ki mu ustrezajo. Tako se, kot 

navaja Landy (1986), razvija posameznikov 'self', izboljšuje se razmerje med njim in 

vlogo, kar vpliva tudi na posameznikovo osebnost. Pri osebah z govorno-jezikovnimi 

motnjami ter težavami sluha se pogosto dogaja, da se identificirajo z vlogo osebe s 

posebnimi potrebami. Tako težje zavzemajo druge, za njihov razvoj pomembne, vloge. 

Igra vlog je lahko eden izmed načinov, da razširijo svoj nabor vlog in zaživijo bolj pestro 

življenje, hkrati pa se počutijo tudi bolj kompetentno.  

3.4.4. Otroška igra 

Igra je spontan proces. Izvira iz samega začetka človeštva, najdemo pa jo tudi pri 

nekaterih živalih. V človekovem življenju obstajata vsaj dve realnosti – realnost 

vsakodnevnih izkušenj in igrana realnost. Otrok na začetku med njima še ne loči. 

Sposobnost ločevanja ter prehajanja iz ene realnosti v drugo kaže na zorenje. 

Dramska igra je del igre, ta vsebuje: igro z lutkami, pripovedovanje zgodb, 

improvizacijo in igro vlog (Šav, 2003).  

V predšolskem obdobju se pri dramski igri najpogosteje uporabljajo lutke. Nancy 

Renfro (1984) navaja nekaj razlogov, zakaj je lutka primerna tudi kot spodbuda 

govorno-jezikovnega razvoja: 

- Z lutkami vidno podkrepimo koncepte in pomagamo otrokom usvojiti osnovne 

glasove jezika. 

- Odlične so za spodbudo otroka pri uporabi govora preko pogovora, skečev in 

dramatizacije. 

- Različna besedila lahko prilagodimo za delo z lutkami. Če želimo, da otrok 

večkrat ponovi določen glas ali besedo, lahko otrok to stori s pomočjo lutke – 
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lutka ponavlja namesto njega. V tem primeru je pozornost usmerjena na lutko 

in ne na otroka, enako je tudi z napakami; naredila jih je lutka, ne otrok. 

- Lutko lahko uporabimo kot 'tretjo osebo' pri postavljanju in odgovarjanju na 

vprašanja. Oseba, ki drži lutko, lahko vpraša otroka »Je to opica?« in otrok bo 

odgovoril »Da, to je opica«.  

- Lutka z jezikom je odlična v več primerih. Na primer, ko moramo s palčko 

pritisniti na otrokov jezik ali pogledati z lučko v ustno votlino, da opravimo 

pregled govoril, lahko to najprej izvedemo na lutki, tako da otroku pokažemo, 

kaj bomo naredili. Otrok ve, kaj ga čaka, in ga je posledično manj strah. 

- Lutka lahko pokaže, kako določene predmete uporabljamo (npr. žlica, vilice, 

glavnik). 

- Lahko jo uporabimo za usmerjanje pozornosti in zmanjševanje glasnosti 

posameznika ali razreda. Na primer, lutka psa ima lahko zelo dolga ušesa. Ko 

je razred/posameznik preglasen, lahko učitelj pokrije oči psa z njegovimi ušesi. 

To je znak za umiritev. 

- Lutke, ki jih otroci izdelajo sami, nudijo odlične priložnosti za razvijanje opisnega 

jezika. Različni materiali, prilepljeni na veliko vrečko, so primerna oblika lutke 

za omenjeno. 

- Lutke so odlične tudi za ugotavljanje stopnje in razvijanje pogovora. 

Igra in umetnost otrokom omogočata tisto, kar drugače ni mogoče, jim ni dovoljeno. 

Lahko izpolnijo svoje želje ali pa sprostijo negativne impulze brez strahu in negativnih 

posledic. Naučijo se kontrole v vsakdanjem življenju preko eksperimentiranja z 

različnimi pripomočki, mediji, idejami in izraženimi občutki v procesu. Tako si lahko 

omogočijo simbolen dostop do preteklih travm in jih tudi izrazijo, hkrati vadijo za 

prihodnost. Ker so otroci odvisni, potrebujejo odraslega, da jim zagotovi primerne 

okoliščine, v katerih se lahko varno soočajo z redom in kontrolo. Potrebujejo odraslega, 

da jim ponudi empatično pomoč, ogledalo in hkrati njegovo odzivnost, da jim pomaga 

pri razjasnjevanju, razlagi in osmišljanju tega, kar se nahaja v otrokovi notranjosti. Iz 

tega sledi, da mora odrasli, ki nudi terapijo, zagotoviti neki okvir ali strukturo, znotraj 

katere se lahko otrok prosto giba, razmišlja in fantazira, in ne strukture, ki nadzira, 

otroka postavlja v odvisno vlogo, ker le-ta ne pripomore k osebni rasti (Rubin, 2005).   

3.4.5. Psihodrama in sociodrama 

Avtor psihodrame in sociodrame je Jacob Moreno (Šav, 1999). Psihodramo pogosto 

zamenjujemo z dramsko terapijo, ker oba pristopa uporabljata igranje kot pripomoček 

za doseganje kreativne izraznosti pri klientih. Psihodrama se pojavi kot oblika 

psihoterapije, kjer človek osebne teme raje odigra, kot da bi o njih govoril. Moreno je 

klienta imenoval 'protagonist', terapevta 'režiser', pomembni drugi so 'antagonisti'. Pri 

sociodrami pa je poudarek na skupini kot celoti, terapija pa je usmerjena na reševanje 

socialnih problemov v družbi. Klienti igrajo vloge, ki niso specifične za osebno življenje. 

Terapevt se osredotoča na širše družbene probleme, kot sta npr. brezposelnost in 

rasizem (Emunah, 1994).  
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3.5. POTEK DRAMSKE TERAPIJE 

Vsako srečanje se začne z ogrevanjem in obrednim delom, s katerim se srečanje tudi 

zaključi. Ogrevanje je prilagojeno osrednjemu delu. Spodaj je opisanih pet faz klasične 

dramske terapije, ki jih je opisala Renée Emunah (1994): igra, igranje po uprizoritveni 

predlogi, igranje vlog, vrh igre in ritual. Terapevt se odloči, kateri fazi bo dal več 

poudarka (odvisno predvsem od njegove usmeritve, klienta oz. klientov). Ta model je 

izvedljiv med dvajsetimi srečanji, če pa je srečanj manj, se osvojijo samo prve tri faze. 

Vse faze so povezane s koncepti dramske terapije.  

- Prva faza, imenovana igra, je osnovana na improvizaciji, interakcijskih igrah, 

strukturiranih gledaliških skečih. Običajno je to fizična aktivnost, katere namen 

je spodbuditi samozaupanje, samospoštovanje in spoštovanje ostalih članov 

skupine. Aktivnosti morajo biti enostavne, omogočati morajo uspeh 

udeležencem, kljub temu pa morajo biti primerne njihovi stopnji in starosti, saj z 

neprimerno izbiro lahko naletimo na odpor pri klientih.  

 

- V drugi fazi se klienta od spontane improvizacije usmeri v določeno vlogo, ki je 

lahko improvizirana ali pa si pomaga s pomočjo predloge. Uporabljene tehnike 

izvirajo iz gledališča. V tej fazi klient igra vloge, ki ne predstavljajo njega in 

njegovega življenja. Različne vloge mu pomagajo pri odkrivanju nove podobe 

sebe. Sredi te faze klient običajno spregovori o lastnih občutkih in najde 

povezavo med igro in terapijo. Na koncu te faze se je klient sposoben vživeti v 

določeno vlogo kot gledalec, govori o občutjih ob določenem prizoru s 

terapevtom in ostalimi člani skupine.  

 

- V tretji fazi se klienta usmeri iz imaginarne na realno vlogo. Gledališke tehnike 

so tako kot v prejšnji fazi, namenjene raziskovanju lastnega življenja, oder je 

torej kraj, kjer se življenje lahko razišče in preizkušanje ostane brez posledic. 

Igranje vlog pomeni pripravo na realne spremembe v lastnem življenju. Preko 

dramatizacije in diskusije s terapevtom in ostalimi člani dobi klient vpogled in 

pregled nad svojimi življenjskimi vlogami in vzorci obnašanja, ki so za določeno 

vlogo pričakovani. Klient hkrati igra in pri tem opazuje samega sebe v akciji. 

Distanca, ki omogoča samoopazovanje, je mogoča zaradi analize. Ta je lahko 

uporabljena med samim nastopom, če je klient preveč ali premalo distanciran 

od vloge, ali pa na koncu nastopa. Prav tako klient poskuša odigrati vloge ljudi 

vpletenih v njegovo življenje ter tako razumeti njihov način razmišljanja in 

posledično njihova vedenja. Proti koncu faze naj bi klient spoznal možnost 

prenosa izkušenj iz umetne, gledališke situacije in tam pridobljenih izkušenj v 
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vsakdanje življenje. Če klient lahko odigra skoraj resničen prizor, potem ga 

lahko odigra tudi v realni življenjski situaciji. 

 

- Četrta faza predstavlja prehod iz konkretne življenjske situacije na nezavedno. 

Bistvo te faze je, da se proces usmeri na posameznika, sprememba klientovega 

videnja sebe. Igra postane avtobiografska, poglobljena, zaupanje v skupino in 

terapevta pa je večje. Notranje doživljanje klienta postane javno, razkrijejo se 

travmatske vsebine. Terapevt se občasno poslužuje elementov psihodrame. 

 

- Zadnja faza vključuje integracijo vseh prejšnjih faz. S pomočjo rituala se 

spremembe prenesejo v realni svet. Prisotno je praznovanje, kot neke vrste 

iniciacija, ki označuje prehod iz ene življenjske vloge v drugo.  

Silverman (2006) je potek dramske terapije opredelil podobno. Klienti, ki se ne želijo 

direktno soočiti s svojimi težavami, imajo možnost indirektnega soočanja preko 

kreativnega medija, kot sta vloga in maska. Za premagovanje odpora do soočanja z 

lastnimi težavami so na voljo različne tehnike. Ena izmed njih je improvizacija, ki jo 

lahko uporabimo pri uvodnem delu. Uvodni del ali ogrevanje pomaga skupini, da se 

pripravi na dramsko aktivnost. Improvizacija omogoči približen okvir ali izhodiščno 

točko za dejavnosti. Z nadaljevanjem ogrevanja se tema srečanja samodejno pojavi. 

To temo lahko obravnavamo znotraj glavne aktivnosti. Klienti se preko improvizacije 

naučijo, da so lahko prilagodljivi, spontani in ustvarjalni. Te sposobnosti lahko 

podzavestno uporabijo pri soočanju z življenjskimi izzivi. 

Ko je tema srečanja znana, klient in terapevt iščeta način, kako predstaviti problem v 

dramski situaciji (igra vlog, preko gibanja, zvoka, scenografije, lutke …). Ko je medij 

izbran, terapevt spremlja in vpliva na klientovo čustveno vključenost. Za osebe, ki imajo 

težave v odnosih in doživljanju empatije, terapevt vpliva na razvoj le te. Nasprotno pri 

osebah, ki so čustveno preveč odzivne, terapevt poskuša ustvariti čustveno distanco. 

Cilj vsake terapije je vzpostaviti ravnovesje med čustvi in distanco ter s tem vplivati na 

občutek varnosti pri soočanju s čustvi. Dramska terapija preko izmenjave vlog (igralec, 

opazovalec, režiser) omogoča oboje – visoko empatijo in veliko distanco. Empatija in 

distanca klientu odpreta pot do osebne zgodbe. Njegova pripoved vodi terapijo. Klient 

si izbere zgodbo, osebo in zaplet. Med oblikovanjem osebe (maska, kostum, okolje) 

klient projicira samega sebe v to izmišljeno osebo. Ta oseba se počuti enako kot klient. 

Sledi interakcija z izbranimi osebami ostalih klientov, soočanje z zapletom/oviro, 

usmerjanje nekoga drugega, da odigra njegovo osebo ter na koncu ustvarjalna 

transformacija (umetniški izraz klientovega potovanja z njegovo osebo). Med tem 

procesom se oblikujejo različni odnosi, klient vidi različne perspektive (Silverman, 

2006).  
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Za uspešno dramsko terapijo je pomembno ustrezno okolje, zlasti pa položaj vodje, ki 

ga mora prevzeti usposobljen posameznik – terapevt. Razumeti mora samega sebe, 

način ustvarjanja (izražanja), ki ga uporablja, in skupino, s katero dela (Andreoli, 1990, 

v Žnidarčič, 1996).  

Opisan potek dramske terapije nam lahko služi kot podlaga pri različnih 

komunikacijskih težavah. Preko igre vlog, lutk, gibanja idr. lahko na zanimiv in realen 

način vadimo različne elemente komunikacije (skupna pozornost, imitacija, izmenjava 

vlog, začenjanje pogovora, odgovarjanje na vprašanja, vzdrževanje teme pogovora, 

uporaba vljudnostnih fraz itd.), rešujemo konflikte ipd. Tehnika je po mojem mnenju še 

posebej uporabna za osebe z motnjo avtističnega spektra, ki jim komunikacija pogosto 

predstavlja velik izziv. Posameznika tako v varnem okolju, kjer so dovoljene napake in 

učenje, pripravimo na realne situacije s katerimi se vsakodnevno srečuje.  

3.6. OCENJEVANJE NAPREDKA 

Za ocenjevanje napredka Silverman (2006) navaja, da je v dramski terapiji zelo 

pomembna vloga oz. število vlog posameznika. Kakšne vloge igramo v svojem 

življenju? Kako nas te vloge omejujejo in vplivajo na samopodobo? Katere so vloge, v 

katerih se počutimo ujeti in katere vloge se nam zdijo prepovedane in zastrašujoče? 

Cilj je pomoč klientu pri povečanju nabora svojih vlog, da se ne ujamejo v eno ali dve 

destruktivni ali neefektivni vlogi. V tem pogledu je zmožnost prehajanja z ene vloge na 

drugo znak zdravja in socialne prilagojenosti.   

Performans3 je še en način ocenjevanja klientovega napredka glede samopodobe in 

sposobnosti dela v skupini. Kako klienti delajo skupaj? Kakšna je njihova predanost 

skupini, skupinskemu procesu in njihovemu individualnemu liku? S katerimi kvalitetami 

in izzivi se identificirajo pri njihovem gledališkem liku?  

Še en izmed načinov ocene napredka je s pomočjo razvojnih obdobij, saj je življenje 

potovanje skozi različna obdobja. Če se v določenem obdobju pojavi blokada, jo lahko 

odpravimo s kreativnostjo. Ne glede na to, ali dramski terapevti ocenjujejo napredek 

preko nabora vlog, performansa ali razvojnega obdobja, je dramska projekcija bistvo 

vsega. Pojavi se lahko v različnih oblikah: igra vlog, maske, prstne lutke, izdelava 

scenografije, igra, improvizacija, umetniško delo ali zgodbe. Ti mediji omogočajo 

reprezentacijo, ki jo lahko spreminjamo, spremljamo, kljub temu pa pustimo na 

distanci. Terapevt sledi klientu preko projekcije k problemu ali notranjemu konfliktu. 

Projekcija čustev v neki vlogi zagotavlja varen način, da klient naredi hipotetične 

spremembe. Klienti so režiserji, protagonisti, igralci in oblikovalci mask. Imajo možnost, 

da preizkusijo različne vloge, odzive in rešitve njihovih problemov. 

                                                                 

3 V gledališkem terminološkem slovarju (2011) je performans opredeljen kot nastop, dogodek, v katerem 
nastopajoči z uporabo lastnega telesa, prvin različnih umetnosti, novih tehnologij raziskujejo nastajanje 
umetniškega dela, družbene, politične pojave, lastno življenjsko zgodbo, odnos do lastnega telesa. 
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3.7. DRAMSKA TERAPIJA V SLOVENIJI 

V Sloveniji dramsko terapijo večinoma izvajajo posamezniki, preko lastnih društev in 

podjetij. Počasi se širi v šolstvo in zdravstvo, saj se zanimanje za tovrstne dejavnosti 

šele prebuja. Vsak posameznik si običajno izbere način dela, ki mu je blizu. Tako 

nastajajo tudi novi pristopi in metode. Alenka Vidrih je oblikovala svojo metodo 

dramskih delavnic, imenovano performativna metoda AV.  

3.7.1. Metoda AV (Ars Vitae) 

Metoda AV je oblika dramskih delavnic. »Dramski model AV je stalno razvijajoča se 

dejavnost, ki je nastala na podlagi performativne izkušnje ter raziskovanja učinkov 

umetniškega izražanja in ustvarjanja (v dramskem prostoru in času) na udeležence 

delavnic« (Vidrih, 2008a, str. 134). Bistvo performativne metode AV je, kot lahko 

sklepamo že iz imena, performativna izkušnja (Vidrih, 2008a). Zanjo sta značilna tudi 

skupinsko udejanjanje in aktivni raziskovalni proces (Vidrih, 2007). Ta dramska 

dejavnost je stkana iz gledališke in glasbene prakse. Cilj udeleženca AV-dramske 

delavnice je, da se zlije s svojo življenjsko vlogo in postane avtentičen (Vidrih, 2008b).  

Avtorica metode je gledališka ustvarjalka in raziskovalka na področju pomoči z 

umetnostjo Alenka Vidrih. Metoda ni nastala načrtno, ustanoviteljica je sledila svojemu 

notranjemu vzgibu. Opazovala je učinke umetniškega ustvarjanja na svojo osebnost 

in življenje ter na udeležence njenih delavnic. Pozorna je bila predvsem na način dela. 

Želela je ustvariti prostor, kjer na dan ne bodo prišli obrambni mehanizmi in odpor, ki 

ovirata ustvarjalnost; prostor, kjer bi se vsak udeleženec, s podporo vodje in skupine, 

znal izraziti in uveljaviti na najboljši možen in predvsem sebi lasten način. Odločila se 

je za prostor igre, v katerem udeleženec raziskuje svoje modele izražanja in njihov 

vpliv na oblikovanje odnosov; prostor, v katerem si želimo ali s pomočjo katerega 

postajamo umetniki svojega življenja (Vidrih, 2008b).  

Z udeleženci metode AV se trener 'spusti v krog igre', v celostno izražanje in 

doživljanje. Iz tega potem črpajo sporočila in jih verbalno vrednotijo. »Vsaka igra je 

predvsem svobodno delovanje, pa tudi posnemanje, zaupanje, sproščanje.« (Vidrih, 

2008b, str. 117). »Kdo si ne želi svobode in spontanosti? Kdo si ne bi v svojem poklicu 

ali v zasebnem življenju želel občutka svobode in tiste moči, da se sprejme skupaj s 

svojimi 'pomanjkljivostmi', da si upa biti zmotljiv in nepopoln, zase in tudi v očeh drugih, 

da je lahko to, kar čuti, da je?« se sprašuje Alenka Vidrih (2008b, str. 117). To so teme 

in cilji, ki jih delavnice AV obravnavajo in kažejo na večji pomen dramske dejavnosti, 

kot ji ga običajno pripisujemo (Vidrih, 2008b).  

V prostoru igre trener z udeleženci obravnava množico impulzov, vzgibov, reakcij, ki 

so se jih v življenju vzdržali. S pomočjo izmišljenih situacij, vizualizacijo, s 

spodbujanjem domišljije črpajo iz zadržanega (Vidrih, 2008b). 
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Avtorica je v metodi poskušala ohraniti tiste tehnike, vaje in postopke, ki jih tudi v 

vsakdanjem življenju lahko zavestno razvijamo in z njimi krepimo psihofizične lastnosti 

in spretnosti. To je povezala z znanji in veščinami dela z ljudmi ter veščinami vzhodne 

kulture (Vidrih, 2008b). 

Srečanja običajno potekajo enkrat tedensko v obsegu ure in pol. Sam proces pa 

obsega obdobje od polovice do enega leta (Vidrih, 2008b).   

Akcijsko učenje je obenem tudi terapevtski proces. Pridobljene izkušnje in znanje iz 

dramskih delavnic so udeležencu v pomoč pri vsakodnevnem premagovanju ovir, 

razvijanju strategij ter pri oblikovanju želenih vzorcev ravnanja in vzpostavljanja 

odnosov. Udeleženci sprejmejo odgovornost za kakovost svojega življenja. Primerna 

je tudi na področju izobraževanja in dela z ranljivimi skupinami, saj udeleženci 

prepoznajo lastne in tuje vzorce obnašanja in lahko tako vplivajo na medosebne 

odnose (Vidrih, 2008b). Proces vodi trener AV, udeleženec procesa pa postane akter 

AV, kar simbolizira prevzem aktivne vloge v svojem življenju, postane umetnik življenja 

(Vidrih, 2007; Vidrih, 2008b). 

»Z uporabo igralskih tehnik v dramskih delavnicah udeleženci prepoznavajo svoje 

prednosti in odpravljajo tiste ovire, ki onemogočajo, da bi v svoji družinski, socialni in 

profesionalni vlogi polno zaživeli tudi v najboljši luči. Poleg tega udeležencu dramska 

delavnica ponuja okolje, v katerem bo bolj varno raziskoval in preizkušal, kar v realnih 

življenjskih okoljih ne bi bilo varno.« (Vidrih, 2008b, str. 123).  

Model AV-dramskih delavnic izhaja iz igralčevega profesionalnega procesa dela in 

razvoja vloge. Udeležence opremi s tehnikami, ki povečujejo strategije preživetja v 

izpostavljenem odrskem prostoru (Vidrih, 2008b). Umetnost in umetnik sta se ločila od 

nedostopnosti, rezerviranosti zgolj za umetnostne ustvarjalce, in s tem pridobila 

'uporabno vrednost'. Trener AV, ki ga usposobi avtor metode, je še vedno usmerjen k 

razvoju svoje osebnosti in krepitvi sposobnosti, ki so pomembne za odrskega 

umetnika. Njegova vloga pa postane 'uporabna', ko tudi ljudi podpira k razvoju 

osebnosti in ustvarjalnosti. Pri tem jim pomaga odkrivati ovire, ki jim onemogočajo, da 

bi dosegli osebno zadovoljstvo, počutje in izpolnitev. Osrednja vsebina delavnic je 

raziskovanje čutno-zaznavne strukture posameznika, razvijanje njegove čustvene in 

telesne inteligence ter s tem povezano razvijanje psihofizičnih sposobnosti in 

spretnosti. Od slednjih se je posameznik oddaljil, zaradi zadrževanja na področju uma. 

Človekova drža izraža miselno naravnanost in stanje duha, psihična naravnanost se 

izraža skozi fizično (Vidrih, 2007).  
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Metoda AV zajema tri stopnje. Alenka Vidrih (2015) navaja, da struktura modela AV 

poudarja vrstni red osredotočenosti (tri faze so obenem tudi struktura vsakega 

posamičnega srečanja): 

I. faza: Uglaševanje s samim seboj – poteka kot ustvarjanje osebnega prostora. 

II. faza: Uglaševanje s skupino – poteka kot postopno odpiranje posameznika v 

prostor ter uporabljanje prostora za vzpostavljanje stikov.  

III. faza: Skupina v performativnem prostoru – obravnava predvidenih vsebin 

med igro vlog in preigravanjem situacij. Pogovor, ovrednotenje. 

I. faza je preko osredotočenosti nase, povezana z vzpostavljanjem avtentične 

drže. 

Trenerji AV govorijo o 'sekundarni drži', ki je bolj znana kot obrambna drža. Del te drže 

je napetost ali krčevitost, ki se izraža tudi v glasu in govoru. Povezujemo jo z 

obrambnimi mehanizmi. Želimo doseči nasprotje te drže – avtentična drža. To je drža, 

ki je usklajena s posameznikovo vlogo. Kaže se v celostnem izrazu, za katerega je 

značilno dobro sodelovanje desne (intuicija, senzibilnost, empatija, čutna odzivnost, 

spontanost) in leve (racionalnost, urejenost, metapozicija) hemisfere. Pri tem 

posameznik uporabi izrazna sredstva, ki so mu na voljo (tudi težje gibalno ali kako 

drugače ovirani). Avtentično držo razvijamo s pomočjo sinhronizacije trojčka. O 

sinhronizaciji govorimo, ko so med seboj usklajene tri osnovne kategorije (trojček) – 

misel, telo in dih (Vidrih, 2008a). Konkretno naše želje, izkušnje, razmišljanje se 

izražajo v našem gibu, smehu, pogledu, glasu (Vidrih, 2007). Sporočilo, ki ga 

posameznik posreduje prejemniku, postane izrazno usklajeno z vsebino sporočila 

(Vidrih, 2008b). Vzajemni proces, interakcija med mišljenjem in telesom, je namenjen 

spoznavanju posameznikove osebnosti. Sinhronizacija trojčka je podlaga za 

raziskovanje vzorcev mišljenja, odzivanja, izražanja in ravnanja z drugimi ter vzrokov 

zanje, obrambnih mehanizmov, strategij preživetja. Skrbno voden proces dramskega 

modela AV in njegova trdna struktura omogočata ta vzajemni proces – usklajevanje 

med zunanjim izrazom in notranjim počutjem ter miselno naravnanostjo posameznika. 

Avtentično držo omogoča 'notranja opora' ki jo posameznik zgradi na osnovi učenja z 

uvidi (Vidrih, 2007). 

Prva stopnja vključuje veliko vaj dihanja v povezavi z glasom in telesom oz. gibanjem 

telesa. Kot taka se mi zdi zelo primerna tako za predšolsko in osnovnošolsko (do konca 

prve triade) populacijo z govorno-jezikovnimi motnjami in težavami sluha. Preko učenja 

pravilnega vdiha in izdiha, usmerjanja pozornosti na sam proces dihanja, različne 

uporabe glasu v povezavi z gibanjem telesa, je lahko metoda AV odlična dopolnitev k 

logopedski in surdopedagoški obravnavi. Dihanje je namreč osnova na kateri gradimo 

tako verbalno kot neverbalno komunikacijo. Prva stopnja je seveda primerna tudi za 
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starejše posameznike, vendar sem tukaj izpostavila najmlajše, ker bi jim bila po mojem 

mnenju ta stopnja še posebej blizu.  

II. faza je povezana s prepoznanjem ovir v odnosu do drugih. 

S pomočjo dramskega modela AV razkrivamo in premagujemo ovire v izražanju in 

sporazumevanju. Predvsem tako, da predelamo vsebine, ki so pomembne za naše 

življenje s samim seboj ter posledično za naše izražanje in sporazumevanje z drugimi. 

Poiščemo ovire in jih s tehnikami poskušamo nevtralizirati (Vidrih, 2008a). Posledično 

stremimo k navezovanju konstruktivnih in zadovoljujočih odnosov (Vidrih, 2007). 

Klient se v AV procesu s pomočjo 'nevtralne drže' očisti in pripravi na določeno 

življenjsko vlogo – vlogo, ki se ji bo v ustvarjalnem procesu popolnoma predal. Krepi 

tudi svojo sposobnost prehajanja iz ene vloge v drugo (Vidrih, 2008a). 

III. faza poteka v performativnem prostoru, kjer udeleženci skupaj ustvarjajo in na 

ta način skupaj krepijo prednostne lastnosti (Vidrih, 2007). 

Trenerji AV so usmerjeni na preventivno dejavnost, ki spreminja posameznikov pogled 

in zaznavanje življenja. Od trenerja se pričakuje, da bo z lastnim modelom in lastno 

ustvarjalnostjo navdihnil klienta in ga podprl pri iskanju in prepoznavanju samega sebe. 

Bistvo trenerjevega delovanja je njegova osebnost sama, njegova osebnostna zrelost 

in izpolnjenost. Živi v skladu s svojo dejavnostjo. Mora se zavedati, da način 

sporazumevanja bistveno oblikuje odnose ter tako pomembno vpliva na človekovo 

zdravje (Vidrih, 2008a). 

Druga in tretja stopnja metode AV bi po mojem mnenju lahko veliko pripomogli pri 

nekoliko starejših posameznikih (druga triada osnovne šole in naprej), ki se soočajo s 

težavami v komunikaciji. Posebej pomemben se mi zdi vidik iskanja in premagovanja 

ovir v izražanju in sporazumevanju. Poleg tega pa, kot že prej omenjeno, prevzemanje 

različnih vlog. Nepogrešljivo je tudi sodelovanje s skupino, ki je pogosto manjkajoča 

stopnička, v logopedski in surdopedagoški terapiji, do vključevanja posameznika v 

družbo. V skupini se posameznik lahko preizkuša, uči, brez boleče zavrnitve. Še 

posebej veliko možnosti vključevanja metode AV vidim pri terapiji jecljanja, kjer je za 

uspešno komunikacijo potrebno dobro poznavanje samega sebe, poleg tega pa tudi 

trening govora v naravnem okolju. Uporabo dramske terapije pri terapiji jecljanja 

omenjam tudi kasneje v poglavju Drama in jezik, kjer opisujem raziskavo Tomauiolija 

in sodelavcev (2007).  

3.8. PRIHODNOST POMOČI Z UMETNOSTJO 

Pojavlja se predvsem vprašanje ali bode umetnostne terapije ostale omejene na 

institucije posebnih potreb in socialne ločenosti ali pa se bodo razširile tudi med 

običajno populacijo, ki vedno bolj polni omenjene institucije. Podpora je trenutno bolj 

nagnjena k prvi možnosti, zato za razvoj ni najboljših pogojev. S kreativnimi terapijami 
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bi lahko pripomogli k premagovanju enostranskosti, ozko usmerjene vzgoje in 

izobraževanja (Šav, 2003). Dodam lahko, da se področje počasi širi tudi v redne šole 

in vrtce, kjer v vsakodnevno delo vključujejo različne tehnike pomoči z umetnostjo.  

4. KOMUNIKACIJA, GOVOR IN JEZIK 

V naslednjem poglavju orisujem osnove komunikacije, govora in jezika ter govorno-

jezikovnih težav za lažje povezovanje s področjem pomoči z umetnostjo. 

4.1. KOMUNIKACIJA 

Beseda komuniciranje izvira iz latinske besede communicare, kar pomeni (po)deliti, 

sporočiti, narediti nekaj skupno. V evropske jezike je prešla v času renesanse (Ule, 

2009).  

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) definira komunikacijo kot sredstvo, ki 

omogoča izmenjavo, posredovanje informacij.  

Komunikacija je bistven del življenja. Omogoča izmenjavo idej, občutij in dogodkov z 

drugimi ljudmi (Parrish, 2014). Komuniciranje ima osrednjo vlogo v naših življenjih. 

Nenehno smo obkroženi z drugimi ljudmi, od naše komunikacijske zmožnosti pa so 

odvisni naši odnosi z njimi. Komuniciranje je osrednja socialna dejavnost ljudi (Ule, 

2009). 

Vloga človeka v komunikaciji je lahko receptivna ali ekspresivna. Receptivni 

komunikacijski dejavnosti sta poslušanje in branje, ekspresivni pa govorjenje in 

pisanje. Cilj receptivnih dejavnosti je razumevanje sporočil, cilj ekspresivnih pa 

sposobnost oblikovanja razumljivih sporočil za prejemnika sporočila (Pečjak, 2009).  

Komuniciranje je osnovano na semiotiki, na uporabi znakov in izražanju pomenov. 

Nekateri znaki so namerni, drugi spontani, nezavedni. Semiotika razlikuje dve vrsti 

komunikacijskih znakov: 

a. Simptomi ali indeksi: znaki, ki že s svojo prisotnostjo spontano, neposredno, 

vzročno naznačujejo nekaj drugega; 

b. Simboli: znaki, ki so zavestno izbrani za to, da predstavljajo nekaj drugega.  

Simptomi ali indeksi označujejo vzročno zvezo med znakom in označenim, na primer 

dim označuje ogenj, kašelj bolezen. Nasprotno pa so simboli umetni, verbalni, plod 

človekove odločitve, da bo določene znake uporabljal za določen namen, kot oznake 

določenih stvari, dogodkov, stanj. Za človeško komuniciranje je bistvena uporaba 

simbolov, ne smemo pa zanemariti vloge simptomov. Na njih temelji neverbalna 

komunikacija (mimika, kretnje, glasovi). Otroci v prvem letu, torej v predbesednem 

obdobju, komunicirajo izključno s pomočjo simptomov. Z razvojem se počasi pojavi 

uporaba simbolov, v tem primeru besed (Ule, 2009).  
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Komuniciranje v pravem pomenu besede nastopi šele, ko pride do izmenjave simbolov 

med ljudmi, do socialne dejavnosti. Hkrati ne gre le za golo izmenjavo simbolov, 

temveč za skupno delovanje ljudi, za vrsto socialnih dejanj (Ule, 2009).  

Komuniciranje torej predstavlja simbolni sistem sporočil, ki jih ljudje pošiljamo en 

drugemu. Določena kultura ima skupne simbolne sisteme, ki so del implicitnega 

znanja. Najbolj obširen in izpopolnjen simbolni sistem je govorjeni jezik, ki je podlaga 

drugim umetnim jezikovnim sistemom, na primer pisnemu jeziku. Komuniciranje je 

uporaba simbolov z namenom, da pri sogovornikih izzovemo pomene (Ule, 2009).  

Glede na zgoraj omenjeno je komunikacija več kot le izmenjava simbolov, je izmenjava 

simbolov in simptomov. Neverbalna komunikacija, ki temelji na simptomih, je podpora 

verbalni komunikaciji, ki temelji na simbolih. V pomoč nam je pri razumevanju 

verbalnega dela komunikacije. Upoštevati moramo tudi, da verbalna komunikacija 

poteka preko enega kanala, govora, ter je zavedna, medtem ko neverbalna, poteka 

preko več kanalov in je v večji meri nezavedna. Če torej povežemo umetnost, ki 

povečini predstavlja neverbalni način komunikacije in verbalni izraz, dobimo celoto, ki 

zajema vse kanale komunikacije, poleg tega pa tudi posameznika, ki se v komunikaciji 

res lahko, tako rekoč 'dobesedno' izrazi. V naslednjih dveh poglavjih se usmerjam na 

bolj verbalni del komunikacije, jezik in govor, ki pa nosita tudi neverbalna sporočila 

(npr. intonacija, melodija, barva glasu).  

4.2. JEZIK 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) definira jezik kot sistem izraznih sredstev 

za govorno in pisno sporazumevanje.  

ASHA (b. d.) opredeljuje jezik kot nekaj, kar je sestavljeno iz družbeno dogovorjenih 

pravil, ki vključujejo pomen besede, nastanek nove besede, povezovanje besed, 

kombinacije besed, ki so najbolj primerne v določeni situaciji.  

Besedni jezik je človekov najpomembnejši simbolni sistem, ki je hkrati tudi družbeni 

sistem. To pomeni, da določen sistem sporočanja velja za vse člane določene 

družbene skupnosti (Ule, 2009). Ferdinand de Saussure je uvedel razliko med jezikom 

kot simbolnim sistemom (la langue) in jezikom kot živim govorom (la parole) (1997). 

Živi govor zajemajo vsa konkretna govorna dejanja oseb, vse individualno v govoru, 

od psihofizičnih značilnosti do kombinacij besed, simbolni sistem pa je socialna 

institucija, je kodificiran in družbeno utrjen način govora. Sestavljen je iz množice pravil 

in predpisov, ki veljajo v določeni jezikovni skupnosti (Ule, 2009).  

Jezik kot komunikacijsko sredstvo ima tri vloge: da pošilja (emisijsko), prenaša 

(transmisijsko) in sprejema pomene (recepcijsko). Med pošiljanjem in prenašanjem gre 

še vedno le za sistem znakov, ki še niso dekodirani. Šele, ko prejemnik prejme in tudi 

razume sporočilo, pride do polnega pomena sporočila. Takrat govorimo o jeziku kot 

simbolnem sistemu, pomembna je torej interpretacija simbolov. Simboli so enote, ki 



25 

 

nosijo nek pomen. Enote so poljubne (arbitrarne) in dogovorne (konvencionalne), ker 

je odnos med simbolom in stvarjo, ki jo predstavlja, socialno določen in ne naraven 

(Ule, 2009).  

Verbalni jezik lahko preučujemo na različnih ravneh: na ravni fonemov, morfemov, 

besed, izjav ali tekstov. Fonemi so osnovne glasovne enote, morfemi so 

najenostavnejše pomenske enote, sestavljene iz fonemov. Besede tvorimo s 

kombiniranjem morfemov in z zvezami med njimi, izjave in druge jezikovne izraze pa 

s pravilnim kombiniranjem besed (Ule, 2009).  

Fonologija se ukvarja s pravili oblikovanja fonemov, jezikovna morfologija s 

kombiniranjem morfemov v besede, sintaksa s pravili kombiniranja besed v smiselne 

izraze, jezikovna pragmatika z delovanjem jezika in s pravili, kako jezik uporabljamo v 

različnih situacijah. Semantika raziskuje jezik na ravni pomena, interpretiranja, 

semiotika pa proučuje načine vključevanja jezikovnih izrazov v kompleksne jezikovne 

sestave, v različne kulturne tvorbe, na primer tekste (Ule, 2009).  

Predvsem pomanjkanje kompetence na ravni semantike, sintakse in pragmatike vpliva 

na uspešnost naše komunikacije, posledično na vključenost v družbo.  

4.3. GOVOR 

Govor je oblikovanje besed, stavkov z govorilnimi organi (Slovar slovenskega 

knjižnega jezika, 2000).  

Govor je besedni način komunikacije. Sestavljen je iz artikulacije (produkcije glasov), 

glasu (uporaba glasilk in dihanja za nastanek glasu) ter fluentnosti (ritem govora) 

(ASHA, b. d.). Govor je zvočna ali pisna realizacija jezika. Sestavljen je iz besed in 

lastnosti govorjenega jezika, kot so ritem, intonacija, napetost, pavze, tempo, gibi, 

mimika in položaj telesa (Tetičkovič, 2002, v Rupnik, 2011).  

Jezik je socializiran sistem simbolov, govor pa je individualen in konkreten (Marjanovič 

Umek, 1990). Jezik predstavlja abstrakten sistem, ki je nujno potreben za 

komuniciranje med ljudmi, govor pa je konkreten in ga ne moremo v celoti zajeti v nek 

sistem (Ule, 2009).  
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4.4. RAZVOJ KOMUNIKACIJE, GOVORA IN JEZIKA 

Komunikacija je več kot le govor. Komunikacija zajema različne oblike prenosa 

informacij od ene osebe do druge. Pogojena je s stopnjo otrokovega razvoja, vse od 

krika, joka, geste, mimike do besede in govora (Levandovski in Teodorović, 1991).  

Otrokov govor, jezik in komunikacija se razvijajo od dneva, ko se rodi, proces pa se 

začne že med nosečnostjo (Hernja idr., 2010).  

Fiziološka podlaga za razvoj govora: 

- razvoj splošne motorike telesa in govornih organov, 

- razvoj akustične percepcije (avditivno zaznavanje), 

- razvoj vizualne percepcije (vidno zaznavanje), 

- razvoj koncentracije in pozornosti, 

- razvoj kognitivnih sposobnosti, 

- razvoj odzivanja s telesnimi gibi, 

- razvoj odzivanja z osnovnim glasom in govornim poskusom (Vladisavljević, 

1973).  

Poleg fizioloških dejavnikov na razvoj govora pomembno vplivajo tudi psihološki 

dejavniki ter okolje. Notranje dejavnike tako delimo na psihološke in fiziološke, zunanje 

na socialne in sociološke (Grilc, 2013).  

Govor se razvija na treh področjih: 

- Zaznavanje govora oz. poslušanje, pri čemer gre za procesiranje posameznih 

glasov jezika; 

- Področje razumevanje govora, ki vključuje razumevanje pomena besed, 

slovnice in komunikacije; 

- Področje govornega izražanja, pri čemer gre za izražanje želja, zahtev, 

dogodkov, izkušenj, misli … (Hernja idr., 2010).  
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Tabela 1: Govorni razvoj (Marjanovič-Umek, Kranjc, Fekonja, 2006) 

STAROST  

Novorojenček 

 

- preferira človeški glas 

- razlikuje med glasovi 

- razlikuje svoj govor od govora drugih 

- joka 

1–5 mesecev 

 

- razlikuje med samoglasniki 

- gruli 

- vokalizira dva ali več glasov 

- beblja (združi samoglasnik in soglasnik) 

- naredi govorni obrat 

6–12 mesecev 

 

- čeblja in ponavlja posamezne zloge 

- v namene komunikacije uporablja geste 

- razume več besed 

- izpolni enostavne naloge 

12–18 mesecev 

 

- govori enobesedne izjave 

- razume več kot 50 besed 

- združi samostalnik in glagol 

18–24 mesecev 

 

- naredi velik skok v razvoju besednjaka 

- začne oblikovati dvobesedne izjave 

- z besedami izraža čustva 

- uporablja telegrafski govor 

2,6–5 let 

 

- govori večbesedne izjave 

- usvaja nova slovnična pravila 

- oblikuje nikalne in vprašalne izjave 

- besednjak še naprej narašča 

- rad ima humor in metafore 

- kaže napredek v sporazumevalnih spretnostih in drugih 

oblikah pragmatične rabe govora 

- govor je razumljiv in tekoč 

- pripoveduje zgodbe 

6+ let 

 

- kaže metajezikovno zavedanje 

- oblikuje celovite stavke 

- govor uporablja v različnih govornih položajih 
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Razvoj besednega jezika  

Otrok govor sprejema že pred rojstvom, nekaj tednov star otrok pa s svojim odzivom 

že lahko pove, kako je govor razumel. Ne razume še pomena povedanega, vendar 

razbira pomen preko zvočne spremljave okolice. S svojim odzivom nebesedno 

sporoča, kako doživlja govorjenje odraslih (Žerdin, 2011). 

Bojanin (1985) opredeljuje tri faze razvoja besednega jezika: 

- predjezikovna ali predlingvistična faza 

- jezikovna ali lingvistična faza 

- opismenjevalna faza 

1.) Predjezikovna ali predlingvistična faza 

Ta faza traja približno do 10. meseca otrokove starosti. Opredeljuje jo razvoj od joka, 

smeha, gest, prvih glasov in kombinacij zlogov. Preko igranja z govornimi organi 

najprej nastanejo samoglasniki, kasneje ustnični in glasovi v zadnjem delu ustne 

votline. Glasovi vseh otrok na svetu so na začetku enaki, potem se ohranijo samo tisti, 

ki so značilni za otrokovo okolje. Glasovi se kmalu povežejo v zloge, otrok začne s 

ponavljanjem slišanih glasov. Vzpostavlja se tudi komunikacija med starši in otrokom. 

2.) Jezikovna ali lingvistična faza 

Začetek faze zaznamuje prva otrokova beseda, ki je povezana z določenim 

predmetom, osebo, okoliščino. Faza lahko traja do šestega ali celo do devetega leta 

starosti, odvisno od posameznega otroka. V tem času se oblikuje jezik, ki je že zelo 

podoben jeziku odraslih, postane sredstvo ustnega sporočanja – govorjenja. V tem 

obdobju ga že zanimajo črke in tisk. Razvije vse sestavine jezika: glasovno (fonetično), 

besedno (leksikalno-semantično) in slovnično (oblikovno-skladenjsko).  

3.) Faza opismenjevanja 

Začne se s sistematičnim opismenjevanjem ob vstopu v šolo (šesto ali sedmo leto 

starosti) in se konča okrog dvanajstega leta, ko naj bi bilo branje in pisanje 

avtomatizirano. V to fazo sodita tudi razvoj razumevanja besedil in tvorjenje zapisanih 

besedil. Za vse to otrok potrebuje avtomatiziran ustni jezik, sposobnost izvajanja 

koordiniranih grafomotoričnih gibov, spoznavanje in rabo novih simbolov, 

prepoznavanje novih glasovnih struktur, ki jih v govoru ni zaznati, zmožnost analize in 

sinteze, orientacije v prostoru. Vse to zahteva neko stopnjo intelektualnega razvoja in 

simbolizacije, posploševanja in abstrakcije.  

Dejavniki, ki vplivajo na ustrezen razvoj jezika, so sluh, inteligentnost, nevrološko 

dozorevanje in socialno okolje. Otrok se jezika uči preko poslušanja in posnemanja 

drugih ljudi, zato je potreben dober sluh. Okvara sluha lahko vpliva na slabšo 
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izgovorjavo, ker slušna kontrola ni dovolj dobra, slabši besedni zaklad ter razumevanje 

pomena besed. Slabši sluh vpliva tudi na slovnično zmožnost otroka, ki ima pogosto 

težave predvsem s končnicami besed. Zelo veliko vlogo ima tudi socialno okolje. 

Spodbudno okolje, ki se pozitivno odziva na otrokove jezikovne pobude, bo v veliki 

meri pripomoglo k hitrejšemu in boljšemu jezikovnemu razvoju. Kot že omenjeno, je 

jezik simbolni sistem, zato zanj potrebujemo dobro razvite intelektualne sposobnosti, 

ki omogočajo rabo simbolov, abstrakcijo in avtomatizacijo (Žerdin, 2011).  

4.5. GOVORNO-JEZIKOVNE MOTNJE 

Govorno-jezikovne motnje negativno vplivajo na komunikacijsko sposobnost 

posameznika. ASHA (1993) opredeljuje komunikacijske motnje kot težave pri 

sprejemanju, posredovanju, procesiranju in razumevanju konceptov verbalnih, 

neverbalnih in grafičnih simbolnih sistemov. Lahko se odražajo v procesu poslušanja, 

jezika in/ali govora. Med komunikacijske motnje spadajo: 

 -govorne,  

- jezikovne,  

- motnje sluha in slušnega procesiranja.  

Govorne motnje so težave pri produkciji govornih glasov, tekočnosti in/ali glasu. To so 

artikulacijske motnje, jecljanje, glasovne motnje. Jezikovne motnje so lahko receptivne 

in ekspresivne. Prve opredeljujejo težave pri razumevanju jezika, druge pri izražanju. 

Lahko se kažejo na vseh ravneh jezika: fonološkem, morfološkem, sintaktičnem, 

semantičnem in pragmatičnem. Motnje sluha so posledica poškodovanega slušnega 

sistema, ki zajema zaznavo in prenos zvoka, motnja slušnega procesiranja pa se kaže 

v težavah s procesiranjem slušnih signalov, ki niso povezani z zaznavo sluha ali 

intelektualnimi odstopanji. 

5. UMETNOST, KOMUNIKACIJA, JEZIK IN GOVOR 

V tem poglavju opisujem podobnosti v procesiranju in strukturi med področjem 

umetnosti in področjem komunikacije, jezika in govora. Na koncu poglavja navajam 

tudi aktivnosti, ki temeljijo na zapisanih podobnostih, in jih lahko vključimo v obravnavo 

komunikacijskih govorno-jezikovnih motenj. 

Že vse od Platona naprej potekajo razprave o namenu in vlogi umetnosti. Če na 

umetnost gledamo kot na način komunikacije, spoznamo, da preko njene vsebine in 

estetske vrednosti prenesemo ogromno sporočil (Zaidel, 2009). Umetnost in jezik 

temeljita na simbolnem in abstraktnem mišljenju. Tak način mišljenja je značilen za 

človeško komunikacijo, pa naj bo to preko umetnosti, govorjenega in telesnega jezika 

ali obrazne mimike. Bolj ko je določen pojem abstrakten, v večji meri lahko vsebuje 

različne dimenzije konceptov, detajlov in kategorij (Liberman in Trope, 2008). Zaidel 
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(2009) pritrjuje in dodaja, da je umetnost lahko medij komunikacije, preko katerega 

umetnik izrazi svoje mišljenje, doživljanje, koncepte, vrednote, strahove itd. Tako 

umetnost kot jezik sta uporabljena v namene komunikacije, oba si delita simbolno 

mišljenje, ki ga podpirajo možgani, razlikujeta pa se v načinu izražanja, podajanja misli, 

ter osnovnih pomenskih enotah. Pomenske enote jezika, besede, nosijo pomen še 

preden jih sestavimo v povedi. Besedišče jezika je sestavljeno iz besed z bolj ali manj 

določenim pomenom, z medsebojno sintakso pa dobijo dodaten pomen. Enote 

umetnosti niso popolnoma definirane, niti nimajo točno določenega pomena. Ločene 

od umetnosti, ne nosijo posebnega pomena za razliko od besed. Posamezen poteg s 

čopičem nima nobenega pomena, dokler ga ne vidimo v kontekstu slike. Umetnost, 

poleg omenjenega, vsebuje več dvoumnosti kot besedni jezik, kar spodbuja 

razmišljanje, različne razlage in čustvene odzive. V tem pogledu pomanjkanje 

določenosti v umetnosti omogoča učinkovit komunikacijski sistem.  

Prva umetnost naj bi se pojavila pred 45.000–35.000 leti. Večina najdb povezanih z 

umetnostjo je v zahodni Evropi. Spremembe, ki so se zgodile v možganih in spodbudile 

razvoj simbolnega mišljenja ter umetniškega izražanja pri Homo sapiensu, so verjetno 

botrovale tudi razvoju jezika. Poleg sprememb v možganih, ki so botrovale razvoju 

simbolnega mišljenja, sklepajo, da je bila prvotno umetnost eden izmed načinov 

privabljanja partnerja za parjenje (Zaidel, 2009; 2010). McNeill (1992) in Corballis 

(2003) sklepata, da so bile geste in obrazna mimika nekakšna odskočna deska za 

razvoj jezika. Lieberman (2007) pravi, da sta pokončna hoja in anatomske spremembe 

v grlu in ustih povzročile nastanek govorjenega jezika. Podlago za sintaktično zgradbo 

jezika so opazili že pri opicah, kar bi lahko nakazovalo pripravljenost možganov na 

pojav umetnosti.  

Večina dognanj o umetnosti in možganih je bilo pridobljenih preko različnih nevroloških 

težav, kljub temu je zaradi kompleksnosti težko določiti natančno nevrološko podlago 

umetnosti. Nevrološka podlaga za jezikovne sposobnosti človeka ne temeljijo zgolj na 

Brocovem in Wernickejevem področju. Vključenih je še veliko kortikalnih in 

subkortikalnih področij, ki oblikujejo leksikon, artikulacijo in percepcijo govora, sintakso 

itd. Preko striatuma v bazalnih ganglijih je vzpostavljena zanka s korteksom, ki je 

odgovorna za razumevanje povedi, kognitivno sekvencioniranje, govor in ostale vidike 

motorične kontrole. Cerebelum in prefrontalni korteks sta prav tako vključena v učenje 

motoričnih gibov. Frontalne regije nadzirajo kognitivni del. Posteriorne kortikalne regije 

so aktivne pri tvorjenju besednega leksikona. Anteriorni cingulatni korteks ima vlogo v 

vseh vidikih jezika in govora (Lieberman, 2002). Xu, Gannon, Emmorey, Smith in 

Braun (2009) so v svoji raziskavi poleg omenjenega odkrili, da anteriorna in posteriorna 

območja silvijeve fisure, ki so običajno opredeljena kot odgovorna za jezik, v resnici 

niso namenjena zgolj temu, temveč semiotičnemu sistemu, ki igra širšo vlogo v 

človeški komunikaciji; povezovala naj bi pomen s simboli, pa naj bodo tej v obliki 

besed, gest, slik, glasov ali predmetov. Najnovejša raziskava, ki so jo opravili Huth, 

Heer, Griffiths, Theunissen in Gallant (2016), v nasprotju z raziskavami, ki temeljijo na 

lezijah, dokazuje, da je razporeditev jezikovnih semantičnih področij dokaj simetrično 
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razporejena v obeh hemisferah. Raziskava je bila opravljena s pomočjo fMRI 

snemanja možganov, medtem ko so sodelujoči v raziskavi dve uri poslušali različne 

zgodbe. Na podlagi tega sklepajo, da se področja v desni hemisferi bolj odzivajo na 

pripovedovanje zgodb, kot na posamezne besede in kratke fraze. Ugotovili so tudi, da 

je organizacija semantičnih področij zelo podobna med posamezniki. Na podlagi 

posnetkov so oblikovali interaktivni atlas semantičnih področij4. Leva hemisfera naj bi 

vsebovala 77 semantičnih področij, desna 63. Semantična področja se nahajajo v 

lateralnem temporalnem korteksu (LTK), ventralnem temporalnem (VTK), lateralnem 

parietalnem (LPK), medialnem parietalnem (MPK), medialnem prefrontalnem (MPFK), 

superiornem prefrontalnem (SPFK) in inferiornem prefrontalnem korteksu (IPFK). V 

LPK in MPK so področja blizu angularnega girusa in subparietalnega sulkusa 

namenjena socialnim konceptom, okrog njih pa numerični, vidni in taktilni. SPFK prav 

tako obdeluje socialne koncepte, medtem ko so dorsolateralna področja manj 

opredeljena. LPK, MPK in SPFK so vključena v introspekcijo, ruminacijo 

(nekonstruktivno usmerjanje pozornosti nase) 5  in zavedno mišljenje. Semantična 

področja v tem predelu so bila enaka tudi med zavednim mišljenjem. To nakazuje 

možnosti slikanja možganov tudi med razmišljanjem oz. notranjim govorom. V 

področju LTK je mapiranje pokazalo manj različnih semantičnih področij kot v LPK, 

MPK in SPFK. Ugotovitev je presenetljiva, saj igra LTK ključno vlogo pri razumevanju 

jezika.  

Ugotovitve raziskave so velikega pomena za raziskovanje razumevanja pomena 

jezika. Prav tako tudi za potrebe moje raziskave, saj dokazujejo, da se razumevanje 

jezika ne nahaja samo v jezikovem predelu, temveč je zanj potrebno sodelovanje 

različnih kortikalnih delov. Dodatno potrjujejo, da lahko preko različnih neverbalnih 

aktivnosti, ki si delijo procesiranje z določenim semantičnim sistemom, bolj 

pripomorejo k razumevanju kot verbalna razlaga. Nadaljnje povezovanje bi lahko 

sistematično usmerili v razvoj določenega semantičnega področja in hkratnega 

izvajanja določene aktivnosti. Za lažjo predstavo in dokaz o razpršenosti semantični 

področij po različnih področjih korteksa prilagam primer slike iz atlasa.   

                                                                 

4 Atlas je dostopen na sledeči povezavi http://gallantlab.org/huth2016. 

5 Pojem ruminacije je prevzet iz sledeča vira: Alenka Kobolt (2014). Razvoj refleksivnega mišljenja in supervizija 
pedagoških delavcev (Doktorska disertacija). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

http://gallantlab.org/huth2016
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Slika 1: Atlas semantičnih področij v različnih predelih korteksa. Barve korteksa opredeljujejo 

različna semantična področja, ki so zapisana v zgornjem delu slike (Huth idr., 2016, str. 455).  

Glavnih nevroloških področij, odgovornih za umetnost, še niso uspeli določiti, kljub 

temu so raziskave pokazale nekaj področij, ki lahko vplivajo na umetnost. Pomemben 

del je desni parietalni reženj, ki je odgovoren za dojemanje in ustvarjanje 3D risb ter 

matematiko. Levi angularni girus omogoča določanje pomena videnemu, torej 

povezava vsega videnega v smiselno celoto. Te funkcije so pomembne v umetnosti, 

je pa ne določajo (Zaidel, 2009).  

Kljub temu da umetnost in jezik temeljita na simbolni kogniciji, ni nujno, da sta izšla iz 

enega procesa; lahko so ju oblikovale različne evolucijske poti. Razlogi za to, da sta 

se razvila preko različnih poti, lahko podpremo z različnimi razlogi. Prvič, umetniki z 

afazijo po poškodbi leve hemisfere, so nadaljevali svoje delo brez sprememb, 

simbolično mišljenje je bilo prisotno (podobno tudi tisti z okvaro desne hemisfere). 

Drugič, jezik je osnovan na specializiranih možganskih področjih večinoma v levi 

hemisferi, in ga preučujemo preko govora, razumevanja, pisanja in branja. Nasprotno 

je komunikacijska moč umetnosti neomejena. Tretjič, kljub temu da lahko skoraj vsak 
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govori in uporablja jezik za komunikacijo, je le nekaj tistih, ki lahko ustvarjajo umetnost. 

Ni nujno, da si vsi človeški komunikacijski sistemi delijo nevrološko pot (Zaidel, 2010). 

Nasprotno Pirtošek (2014) navaja, da hemisferi doživljata svet zelo različno. Leva 

hemisfera teži k temu, da svet vidimo v podrobnostih, poimenujemo te podrobnosti, jih 

povezujemo (klasifikacija, analiza), deluje zaporedno. Desno hemisfero manj 

doživljamo, ker nam ne govori, doživljamo jo v obliki hipnega vpogleda – intuicije. Z 

desno hemisfero svet doživljamo v celoti, informacije analizira paralelno – istočasno. 

Okvara leve hemisfere lahko spodbudi delovanje desne hemisfere v večji meri; ta se 

bo izrazila veliko bolj ustvarjalno kot pred poškodbo. Kljub temu lahko nevrološko 

opazimo, da je ta umetnost enostranska (ni delovanja, povezave med obema 

hemisferama). Po kapi leve hemisfere, so risbe lahko bolj realistične, konkretne, ni več 

simbolizma, ki ga je umetnik uporabljal pred kapjo. Kap desne hemisfere pa lahko 

povzroči, da umetnik, ki je pred kapjo slikal realistično, začne uporabljati simbole, se 

oddaljuje od konkretnega. 

Pojavljata se torej dve mnenji, da si umetnost in jezik delita enako pot v možganih, 

spet druge, da si je ne oziroma da si jo delita samo delno. Glede na to, da sta tako 

umetnost kot komunikacija simbolna sistema, lahko rečemo, da njune osnove temeljijo 

v istih možganskih centrih. Specifični centri, ki nenazadnje sistema tudi ločujejo, pa se 

razlikujejo. Poleg tega sta tako komunikacija kot umetnost kompleksna pojava, ki nujno 

vključujeta več možganskih centrov.  

5.1. LIKOVNA UMETNOST IN MOŽGANI 

Pirtošek (2014) navaja, da višji možgani, skorja, tako rekoč postavljajo zahteve v 

umetnosti. Ena glavnih je zahteva po zgodbi, po pripovedi. Možgani nas spodbudijo, 

da ko na primer gledamo sliko, tudi, če ni zelo nazorna, ustvarimo zgodbo. Pri tem v 

razlago damo dele sebe, svojih izkušenj. Michelangelo s tem namenom svojih del ni 

dokončeval.  

Pirtošek (2014) opredeljuje dve poti v možganih, ki sta pomembni pri umetnosti 

(predvsem likovni). To sta 'kaj' in 'kje' pot. 'Kaj pot' je spodnja (okcitotemporalna), 'kje 

pot' pa je zgornja (okcitoparietalna). 'Kaj pot' določa obliko, barvo določenemu 

predmetu (določi, da je ta stvar pred nami rdeče jabolko). 'Kje pot' se ukvarja s tem, 

kje se določena stvar nahaja, kako hitro se giba itd., torej umešča predmete v prostor. 

Če bo umetnik želel ustvariti umetnino, ki bo gledalcem vzbujala občutek gibanja, bo 

moral uporabiti okcitoparietalno pot. Če se poškoduje 'kaj pot', ne bomo več zaznavali 

barv, določeno sliko bomo videli črno-belo, kar bo vplivalo na naše doživljanje. 

Določeni slikarji 'kaj pot' razvrednotijo z izkrivljanjem, z neverjetnimi pogledi in oblikami 

(npr. Dalijeva stopljena ura). Če želi bolnik, z poškodbo 'kje poti', posnemati Dalijevo 

topečo se uro, tega ne bo zmogel, in bo narisal običajno uro, ker zmore uporabiti samo 

'kaj pot'. 
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Pirtošek (2014) navaja tudi primer sinestezije. Eden izmed slikarjev, ki se je soočal z 

njo, je Kandinski. Razlago za ta pojav iščejo v dejstvu, da se rodimo z ogromnim 

številom nevronskih povezav. Prva naloga možganov je, da te povezave okrni in obdrži 

samo tiste, ki jih potrebujemo (določenih čutnih informacij ne ločujemo, čutimo vse 

naenkrat). Pri večini to izzveni, pri Kandinskem ni.  

Nevroznanstveniki so se odrekli želji, da bi našli poseben center za umetnost, ne pa 

tudi določitvi centra za lepoto. Ugotovili so, da se vidni in slušni centri za lepoto 

preklapljajo v skupnem centru (v sprednjem delu možganov) ter ga določili za center, 

ki določa lepo (Pirtošek, 2014).  

5.2. LIKOVNA UMETNOST, JEZIK IN GOVOR 

Pri iskanju povezave med likovno umetnostjo in jezikom ne moremo spregledati 

podobnosti med obema. Boyer (1985, v Moore, Koller in Arago, 1994) pravi, da sta se 

jezik in umetnost v prvih civilizacijah razvila zelo zgodaj. Po njenem mnenju sta se 

razvijala vzajemno. Shier (1990, v Moore idr., 1994) izpostavlja, da so izražanje misli 

in občutij ter spontanost del tako jezika kot umetnosti. Pri obeh je prav tako pomembno 

abstraktno mišljenje, ustvarjalnost, izkušnje in interesi posameznika. Dodaja, da 

umetnost oz. aktivnosti povezane z umetnostjo, učiteljem in učencem omogočajo 

osredotočanje na zelo specifične dele jezika, kot sta intonacija in izgovorjava, kar preko 

drugih poti morda ne bi bilo mogoče.  

Petra Shrestha (2015) je raziskovala povezavo med likovno umetnostjo in slovničnim 

delom pri slovenščini. Za oba jezika, likovnega in slovenskega, velja, da ju delimo na 

jezikovne ravnine. Pri likovnem jeziku so to fotološka, morfološka, sintaktična in 

semantična ravnina; pri slovenskem jeziku pa fonološka, oblikoslovna/morfološka, 

skladenjska/sintaktična in pomenska/semantična. V lingvistiki so nosilci pomena 

morfemi in besede, v likovnosti pa »likovne besede« (likovne spremenljivke). Te se, ko 

se povežejo po pravilih likovne kompozicije in likovnega prostora, sestavijo v likovne 

stavke (Butina, 1995, v Shrestha, 2015). Tudi likovni jezik uporabnikom omogoča 

izražanje in razumevanje. Butina je pri nas vpeljal pojem likovnega jezika. Izhajal je iz 

verbalnega jezika, kjer iz enot brez pomena tvorimo enote s pomenom (iz fonemov 

dobimo morfeme in lekseme), ter enote s pomenom (morfeme, lekseme) sestavljamo 

v kompleksnejše pomenske zveze (stavke). Tako lahko tudi sliko, podobno kot stavek 

ali besedilo, razčlenimo na posamične oblike, ki nosijo neki pomen. To so likovne 

besede, ki so v likovni stavek (likovna kompozicija in likovni prostor) funkcionalno 

povezane z načeli likovne kompozicije in likovnega prostora. To pomeni, da imamo 

opraviti s sintaktično ravnjo likovnega fenomena. Enako je vsako sliko mogoče 

razčleniti tudi na materialne kontrastne enote brez pomena. V primeru verbalnega 

jezika so to zvočne razlike ali fonemi (gr. fon – zvok), v likovnosti pa svetlobne razlike 

(svetlostne in barvne) ali fotemi (gr. fos – svetloba) (Selan, 2014).  
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Tabela 2: Primerjava besednega in likovnega jezika 

 BESEDNI JEZIK LIKOVNI JEZIK6 

Fonološka/ 

fotološka 

raven 

Najmanjše jezikovne 

enote so glasovi.  
Najmanjše likovne enote brez pomena, ki orisujejo 
enote s pomenom (temeljne orisane likovne prvine). 

Temeljne likovne prvine (orisne):  

- svetlo-temno 

- barva 

- točka  

- linija 

Temeljne likovne prvine (orisane): 

- oblika  
- ploskev 
- prostor  

Morfološka 

raven 

Glede na morfološka 

pravila glasove 

povezujemo v zloge in 

besede, torej v pomenske 

enote.  

Morfološka pravila določajo, kako enote s pomenom 
(temeljne orisane likovne prvine) graditi z določenimi 
lastnostmi (likovne spremenljivke). Likovne 
spremenljivke: 

- velikost 
- položaj 
- smer  
- število  
- gostota  
- tekstura 
- teža 

Sintaktična 

raven 

Sintaktična pravila 

določajo, kako pomenske 

enote sestaviti v stavke in 

povedi.  

Sintaktična pravila določajo, kako enote s pomenom 

kombinirati v likovno kompozicijo (ploskovno) in likovni 

prostor (iluzija tridimenzionalnega prostora). Ta 

pravila so principi likovnega komponiranja in 

prostorski ključi.  

Sintaksa likovnega prostora: prostorski ključi na 

temelju prekrivanja, zvračanja in stopnjevanja; 

svetlostne in barvne gramatike (npr. linearna 

perspektiva). 

Sintaksa likovne kompozicije: principi likovnega 

komponiranja (npr. zlati rez). 

Semantična 

raven 

Semantična raven se 

ukvarja s pomenom jezika.  

Razkriva pomene orisanih likovnih prvin ter likovnega 

prostora in kompozicije. Likovna semantika, 

hermenevtika, semiotika: formalna likovna analiza.  

Skupno  - iz enot brez pomena artikuliramo enote s pomenom 
- pomenske enote kombiniramo v 'izrazne' strukture (likovni prostor in 

kompozicija; stavki in povedi) 
- strukturam dodamo semantični element: doživljanje likovnega dela; 

besedna umetnost 

                                                                 

6 Selan (2014). 
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Likovni jezik je neverbalni način izražanja, ki je lahko dopolnilo k verbalnemu. »Misel 

si mora poiskati ustrezno izrazno sredstvo, se pravi takšno, ki ji bo dovoljevalo, da bo 

ohranila notranjo strukturo, ki sicer še ni jasna, je pa že potencialno nastavljena. S tega 

stališča je poetsko (umetniško) mišljenje bolj svobodno kot navadni, vsakdanji govor, 

ali bolje, vzame si več svobode pri izbiri ustreznega materiala in ga tudi svobodneje 

prilagaja svojim potrebam« (Muhovič, 1995, str. 147). 

Glede na podobno sistematično strukturo besednega in likovnega jezika bi med njima 

lahko vlekli povezave tudi pri logopedski in surdopedagoški terapiji. Z likovnimi enotami 

brez pomena bi lahko ponazarjali glasove, enote brez pomena besednega jezika, jim 

določali velikost, število, ko bi glasove povezovali v zloge in besede itd. Povedani 

stavek bi lahko likovno upodobili in tako povezali obe področji.  

Raziskav s področja uporabe likovne umetnosti in razvoja jezika ni veliko. Kljub temu 

se kažejo dobre smernice za nadaljnje raziskovanje. Wilk in sodelavci (2010) so 

raziskovali vpliv likovne umetnosti na dizartrijo pri osebah s cerebralno paralizo; zgolj 

logopedska obravnava namreč ne pripomore vedno k bolj razumljivemu govoru. Izbrali 

so dečke in deklice, povprečne starosti 15,3 let, z dizartrijo, a brez pridruženih 

jezikovnih in kognitivnih težav. Likovna terapija je potekala pod nadzorom 

umetnostnega terapevta (v sodelovanju z logopedom ali nevropsihologom). Vodil je 

izbiro materiala in orodja, barv ter analizo končnega izdelka. Logoped je spodbujal 

govor ter pogovor med udeleženci terapije. Pozornost je bila usmerjena na 

poimenovanje predmetov, orodij, postopkov, pogovor o procesu ustvarjanja ter na 

občutke, ki so jih občutili ob svojem izdelku. Vsi njihovi izdelki so bili predstavljeni na 

končni razstavi, kamor so bili povabljeni tudi drugi ljudje, kar je še dodatno motiviralo 

otroke. Ugotovili so, da likovna terapija pomaga pri izboljšanju razumljivosti govora, 

ker vpliva na glasnost, tempo, tekočnost in nadzor nad pavzami. Farias, Davis in 

Harrington (2006) so opravili raziskavo z 22 ljudmi starimi od 44 do 78 let z lezijami po 

možganski kapi v levi hemisferi. Testiranci so morali imenovati 30 slik s 

poimenovanjem, z zapisom ali z risanjem (kakšen mora biti odgovor je bilo določeno v 

predhodnem navodilu). Rezultati so pokazali, da so bolje napredovali tisti pacienti, ki 

so risali, od tistih, ki so zapisovali imena. Predvidevajo, da je risanje manj zahtevno, 

saj lahko začnemo risati brez da bi vedeli ime predmeta. Analiza MRI posnetkov pri 

zdravih ljudeh je pokazala, da se pri risanju aktivirajo različna semantična področja v 

obeh hemisferah, medtem ko se pri pisanju aktivira manj področij, ta pa se pretežno 

nahajajo v levi hemisferi. Na podlagi teh podatkov naj bi ljudje z afazijo bolje 

napredovali v terapiji, ki vključuje risanje, kot v terapiji, ki vključuje pisanje. Dokazali so 

tudi, da je risanje pripomoglo k izboljšanju semantičnega delovanja pri osebah z 

afazijo. Risanje vključuje sposobnosti filtriranja, ki je potrebno za to, da vidimo celoto 

in posamezne elemente predmeta. Te sposobnosti so podobne sposobnostim, ki jih 

uporabljamo pri izbiri besed. Risanje lahko olajša komunikacijo, ker nudi stalen zapis 

posameznikovih komunikacijskih namer, se ne zanaša na jezikovne simbole in 

predstavlja najbolj direkten in učinkovit način vaje z izogibom lingvistični komponenti 



37 

 

izražanja (Lyon, 1995). Z risanjem v leksično-semantični sistem vstopamo preko 

drugih poti, kar pomaga posameznikom z afazijo k lažjemu priklicu (Farias idr., 2006). 

Zimmerman idr. (2009) so odkrili, da je komunikacija med dvema osebama enako ali 

celo bolj spodbudna za razvoj otrokovih jezikovnih kompetenc kot branje ali 

pripovedovanje zgodb. Predlagali so, da naj bi starši jezikovni razvoj spodbujali tudi 

preko pogovora (dvostranskega), ne le preko branja ali pripovedovanja zgodb. Na 

podlagi tega je Jeanne Marie Iorio (2006) predlagala umetnost kot eno izmed tem za 

pogovor med starši in otrokom. Če želijo, da bo otrok vključen v pogovor, mu morajo 

omogočiti, da sam vodi pogovor. Chang in Cress (2014) sta raziskovala, kako lahko s 

pomočjo pogovora med odraslim in otrokom o otroški sliki, spodbudimo razvoj govora 

in jezika. Starši so za vzdrževanje pogovora in spodbudo uporabljali vprašanja, 

razširjanje otrokove povedi, ponavljanje in kombinacijo vseh treh. Pri tem je bila skupna 

pozornost usmerjena na otrokovo sliko, pomembne so bile izmenjave vlog, otrokovo 

vodenje pogovora in usmerjanje otrokove pozornosti na komunikacijo. Ugotovila sta, 

da je otroška risba zelo dobro izhodišče za pogovor med otrokom in odraslim. Takšna 

komunikacija je otrokom omogočila veliko možnosti za uporabo jezika, uporabo 

domišljije in abstraktno razmišljanje. Poleg tega pa tudi kdaj poslušati in kdaj govoriti, 

kako in kdaj postaviti vprašanje, kako izraziti svoje misli. Če želi odrasla oseba 

vzdrževati komunikacijo, se mora resnično posvetiti temu, v veliko pomoč pri 

vzdrževanju komunikacije so mu otrokovi interesi.  

Vidimo, da je likovna umetnost lahko neverbalno dopolnilo k besednemu jeziku, hkrati 

pa tudi sredstvo za spodbujanje razvoja jezika preko širjenja besedišča, poimenovanja, 

razširjanja povedi ter tudi pomoč pri priklicu besed, nenazadnje pa kot alternativna 

oblika komunikacije, prav zaradi svoje večje prilagodljivost in manjšega števila pravil. 

Zagotovo obstajajo še mnoge možnosti povezav obeh področij.  

5.3. GLASBA IN MOŽGANI 

Pirtošek (2010) pravi, da možgani rojevajo tudi umetniški talent. Določeni centri v 

možganih so posvečeni določenim delom glasbe (ritem, višina, melodija). Možgani so 

sestavljeni iz treh slojev, ko v evoluciji zraščajo drug nad drugim. Prvi sloj je globoko v 

možganih (možgansko deblo, mali možgani). Ti deli možganov so pomembni za ritem, 

percepcijo zvoka. Nad tem slojem je limbični sistem, nad njim še leva in desna 

hemisfera. Leva hemisfera zaznava čas, ritem, poimenuje tone, desna časa ne pozna, 

glasbo doživlja kot celoto. To potrjuje tudi Sacks (2007), ki pravi, da so pri zaznavanju 

glasbe vključeni različni deli možganov: temporalni in frontalni reženj, bazalni gangliji 

in mali možgani. Poslušanje glasbe tako ni le zvočna in čustvena izkušnja, temveč tudi 

motorična. S tem dejstvom lahko povežemo tudi Nietzschejevo izjavo: »Glasbo 

poslušamo z mišicami« (1888, v Sacks, 2007). Sacks (2007) navaja še, da se lahko 

spomnimo posameznega tona, ki pa se hkrati poveže tudi v celoto, v glasbo. Zelo 

podoben proces se dogaja tudi pri hoji, teku ali plavanju, ko naredimo vsak korak, gib 

posebej, vendar pa je vsak ta gib del celotnega gibanja, kinetične melodije. Zgodi se 
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lahko tudi obratno, ko o določenem gibu, noti (črki, besedi) razmišljamo preveč 

zavedno, izgubimo motorično fluentnost.  

Ana Turšič (2013) navaja, da lezije desne hemisfere lahko pripeljejo do 'tonske gluhote' 

(ang. amusia). Osebe z amusio ne zmorejo prepoznati različnih tonov ali jih 

reproducirati. Preko teh ugotovitev so prišli do spoznanja, da zaznavanje melodije 

poteka v desni hemisferi, zaznavanje intervalov ritma in časa pa v levi, poleg tega še 

v bazalnih ganglijih in malih možganih. Pri leziji leve hemisfere se posledično lahko 

razvije ritmična gluhota, ob tem pa se ne razvije melodična oz. tonska gluhota. Popolna 

oblika te gluhote je redka, zaradi vključenosti procesiranja ritma v različne možganske 

strukture.  

Pri določenih poškodbah lahko odpovejo določeni deli možganov, ki so prej zavirali 

določene druge dele možganov, in tako spodbudijo, dopustijo drugim delom, da se bolj 

izrazijo. Tako na primer po določeni poškodbi možganov, oseba kar naenkrat postane 

nadarjena za glasbo. Znan je primer Maurica Ravela, znanega francoskega 

skladatelja. Njegovo skladbo Bolero lahko razložimo tudi skozi prizmo nevrofiziologije. 

Zbolel je za boleznijo, ki je prizadela sprednji del leve hemisfere. Znana je njegova 

izjava: »Toliko je glasbe v mojih mislih, vendar je ne morem izraziti.« V desni hemisferi 

se nam glasba kot celota poraja, leva pa z dialogom z desno glasbo izgrajuje in 

ustvarja. Zato je Ravel glasbo težko izražal, kljub temu, da jo je slišal v svojih mislih. 

Sprednji del možganov je pomemben tudi za to, da lahko hitro spreminjamo teme, 

svoje vedenje, vzorce, če tega ni, potem ponavljamo enake vzorce obnašanja ali 

glasbenih tem. Pri Ravelu se v Boleru ponavljata ena oz. dve temi, kar kaže na 

prizadetost sprednjega dela možganov (Pirtošek, 2010). 

5.4. GLASBA, JEZIK IN GOVOR 

Povezava med glasbo in jezikom, govorom je trenutno najbolj raziskana. Kljub temu, 

da se najpomembnejši procesi govora in jezika odvijajo v levi hemisferi ter procesi 

glasbe v desni, si ti dve področji delita nevronske mreže ali pa ju procesirajo sosednje 

mreže. Za stimulacijo možganskih funkcij, ki so vključene v govor, se pogosto uporablja 

glasba (Hurkmans idr., 2012). Patel (2005) pravi, da ljudje uporabljamo dva 

organizirana sistema zvokov: glasbo in jezik. Čeprav sta si v določenih pogledih 

sistema precej različna, oba uporabljata ritem, melodijo in pravila, ki določajo 

zaporedja. Ugotovil je, da je glasba, ki je značilna za neki narod, povezana s prozodijo 

jezika tega naroda. Poleg tega sta oba, jezik in glasba, sintaktična sistema. Sekvence 

so organizirane po določenih pravilih. Pravi, da glasba in jezik svoje sintaktične 

strukture (akordi, harmonična razmerja, samostalniki, glagoli) shranjujeta ločeno, 

vendar oba v dolgoročnem spominu ter da si delita nevrološke poti, ki sprožijo te 

sintaktične reprezentacije. Dokaz za to naj bi bile osebe z afazijo, ki imajo težave z 

razumevanjem sintakse. Izvedel je raziskavo, kamor so bili vključeni pacienti z Brocovo 

afazijo. Pri jeziku so razumevanje sintakse preverjali z nalogo, kjer so morali povedi 

prirediti ustrezno sliko (izbira med štirimi različnimi). Pri glasbi so razumevanje sintakse 
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preverjali z akordi, kjer so določali pravilen in napačen akord (en ton v akordu je bil 

spremenjen) ter z določanjem akorda, izmed dveh, ki je bližje osnovnemu akordu. 

Zaključil je, da imajo osebe z afazijo s težavami pri razumevanju sintakse, težave tudi 

pri sintaksi na področju glasbe. To nakazuje na povezavo med jezikovno in glasbeno 

sintakso. Tako bi v terapijo afazij z omenjenimi težavami lahko vključili obe področji, ki 

bi vključevali čim bolj podobne sintaktične naloge z enega in drugega področja.  

Mojca Rupnik (2011, str. 19) podobnosti med področjem glasbe ter področjem jezika 

in govora še podrobneje opredeli. Zbrane so v spodnji tabeli. 
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Tabela 3: Primerjava glasbe, govora in jezika 

 GLASBA GOVOR, JEZIK 

Melodija - lahko zapisana z notami 

- možna natančnost 

- sprememba na koncu fraze – 

padec višine in podaljševanje 

končne enote 

- lahko zapisana z oksitoni 

(naglašen končni zlog) ali baritoni 

(naglašen nekončni zlog) 

- značilna je spremenljivost 

- sprememba na koncu fraze – 

padec višine in podaljševanje 

končne enote 

Ritem - lahko zapisan 

- možna natančnost 

- ni zapisan 

- značilna spremenljivost 

Višina odvisna od materialov vpliv mase, dolžine, napetosti, elastičnosti 

glasilk, hitrosti zračnega toka ter 

subglotisnega tlaka 

Barva odvisna od sestavljenosti materialov, 

velikosti resonančne skrinje 

odvisna od odzvočne cevi oz. 

resonatorjev, kako prostorni in oblikovani 

so 

Glasovna 

struktura 

počasnejši zvoki, pomembne natančne 

spremembe v frekvenci 

Ton  

- traja dlje kot fonem (melodija s 
trajanjem tona manj kot 160 ms je 
težko prepoznavna) 

govor je odvisen od hitro spreminjajočih se 

glasov 

Fonem 

- traja od 30 ms do 200 ms 

Razvoj - ključnega pomena za razvoj je 

predšolsko obdobje in prva leta 

osnovne šole 

- pri 9. mesecih se pojavi glasbeno 

čebljanje 

- stabilizacija glasbenih sposobnosti 

od 6.-9. leta 

- ključnega pomena za razvoj je 

predšolsko obdobje in prva leta 

osnovne šole 

- pri 6. mesecih se pojavi čebljanje 

- stabilizacija jezikovnih 

sposobnosti pri 6. letih 

Procesira

nje 

- aktivacija Heschlovega girusa pri 

poslušanju višin tonov 

- aktivacija sekundarnih slušnih 

področij s poslušanjem lestvic in 

avditivnih predstav za zvoke 

- aktivno področje Broca pri igranju 

glasbe in ritmičnih nalogah 

- vključenost suprasegmentalnega 

girusa pri branju glasbenih partitur 

- pomembna vloga levega 

primarnega slušnega korteksa pri 

zapomnitvi in primerjavi vzorcev 

višin tonov 

- aktivacija Heschlovega girusa pri 

poslušanju besed 

- aktivacija sekundarnih slušnih 

področij s poslušanjem in 

razumevanjem besed 

- aktivno področje Broca pri 

motoričnem delovanju jezika 

- vključenost suprasegmentalnega 

girusa pri razumevanju simbolike 

jezika 

- pomembna vloga levega 

primarnega slušnega korteksa pri 

melodični produkciji govora 
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Podobnosti na vseh zgoraj omenjenih področjih dajejo zelo dobro izhodišče za 

vključevanje glasbe v terapijo govorno-jezikovnih komunikacijskih motenj. Pomembna 

dopolnitev so tudi ugotovitve Anje Božič (2005), ki pravi, da sta melodični posluh in 

sposobnost prepoznavanja glasov jezika povezana. Pri prepoznavanju glasov gre za 

analizo zaporedij, lahko tudi barve in trajanja zvokov. Na ta način otrok razloči 

posamezne glasove in jim določi mesto v besedi. Pri razločevanju tonov v glasbi gre 

za uporabo istih sposobnosti. Posledično lahko ena sposobnost vpliva na drugo. 

Potrdila je tudi povezanost ritmičnega posluha in sposobnosti združevanja glasov. 

Pravilno zaznavanje ritma zahteva dobro razvite sposobnosti časovnega in 

prostorskega zaporedja, kar je v pomoč pri združevanju posameznih enot v celoto (npr. 

zlogov v besedo).  

M. Rupnik (2011) v svojem diplomskem delu Uspešnost vključevanja in vrste glasbenih 

aktivnosti v terapiji govorno-jezikovnih komunikacijskih motenj opredeljuje tudi različne 

glasbene aktivnosti, ki jih lahko vključimo v logopedsko terapijo. V njem navaja, da je 

pri glasovnih in artikulacijskih motnjah najbolj smiselno uporabiti petje, pri apraksiji 

petje v povezavi z ritmičnimi aktivnostmi, pri dizartriji in jecljanju petje, pri fonoloških 

motnjah ritmične aktivnosti in poslušanje glasbe, prav tako pri afaziji, pri zakasnelem 

govornem razvoju pa poslušanje glasbe, petje in igranje na instrumente. Za obravnavo 

disleksije so najprimernejše ritmične aktivnosti in poslušanje glasbe, pri motnjah 

avtističnega spektra pa so poleg igranja na instrumente primerne vse glasbene 

aktivnosti.7 

Za terapijo verbalne apraksije tudi Beathard in Krout (2008) navajata, da glasbena 

terapija pripomore k izboljšanju verbalne komunikacije, socializacije, kognitivnih, 

čustvenih in motoričnih sposobnosti pri osebah z verbalno apraksijo. V tej terapiji je 

bila uporabljena vokalizacija zlogov, ki so vključevali različne glasovne kombinacije. 

Tako kot M. Rupnik (2011) sta vključevala vokalizacijo oz. petje in ritmične strukture. 

Hurkmans idr. (2012) potrjujejo, da se elementi glasbe, melodija, ritem, dinamika, 

tempo in metrum, najpogosteje uporabljajo pri terapiji afazije in apraksije govora. 

Apraksija in afazija se pogosto pojavita skupaj po možganski kapi ali poškodbi glave, 

zato ju je smiselno obravnavati skupaj. Najbolj znana je melodično intonacijska 

terapija, ki uporablja melodijo in ritem kot obliko intervencije. Ugotovitve potrjuje tudi 

Tomaino (2012) na podlagi terapije nefluentnih afazij (npr. Broca), pri kateri se pogosto 

uporabljata melodija in ritem. Dokazano je, da veliko ljudi z Brocovo afazijo lahko poje, 

čeprav ne morejo govoriti, nekateri pacienti pa obratno, izgubijo glasbene sposobnosti, 

nimajo pa težav na področju jezika in govora. Med glasbeno terapijo pacientov z 

Brocovo afazijo se je pokazalo veliko pozitivnih učinkov: na področju dihanja in 

vokalizacije, artikulacije in prozodije ter verbalne in neverbalne komunikacije. V 

glasbeni terapiji se ne ukvarjajo samo s področjem govora, temveč posegajo tudi na 

                                                                 

7 Bolj natančen opis uporabe glasbenih aktivnostih pri posameznih govorno-jezikovnih komunikacijskih 
motnjah se nahaja v diplomskem delu Mojce Rupnik (2011) z naslovom Uspešnost vključevanja in 
vrste glasbenih aktivnosti v terapiji govorno-jezikovnih komunikacijskih motenj. 
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področja senzorike, motorike in kognicije. Npr. mimika obraza je uporabljena za 

stimulacijo povezav, ki so vključene v verbalno komunikacijo. Z neverbalno 

komunikacijo stimuliramo verbalno preko zrcalnih nevronov. Ena izmed raziskav 

dokazuje, da sta poimenovanje in priklic besed boljša po tem, ko je oseba zapela 

znano pesem. Pomembni komponenti glasbene terapije sta tudi čas in ritem zaradi 

podobnosti z ritmom govora.  

Tudi pri obravnavi težav fluentnosti se po metodi VLAJA, ki je namenjena obravnavi 

jecanja, uporablja petje pri pisanju glasov, kjer se pri pisanju navzgor tudi petje premika 

po lestvici navzgor, pri pisanju navzdol pa obratno (Podbrežnik in Čepeljnik, 1993).  

Glasba ni primerna samo za obravnavo disleksije, kot navaja M. Rupnik (2011), temveč 

tudi za primanjkljaje na posameznih področjih učenja (PPPU). Martina Ozbič in 

Damjana Kogovšek (2009) v raziskavi navajata, da je glasbena ura pouka lahko dobra 

osnova za pomoč otrokom s PPPU. Pri učencih s PPPU sta pogosto moteni vidna in 

slušna komponenta oz. prostorska in časovna, ki se nanašata tako na jezik kot na 

glasbo. Če želimo vključiti glasbo v zmanjševanje učnih težav je pomembno, da je ura 

osnovana na vajah slušne pozornosti, diskriminacije, identifikacije, katenizacije, ter tudi 

na vajah verbalne ali zvočno-glasbene (izrazne in perceptivne) pozornosti, 

diskriminacije, identifikacije ter katenizacije. Gradimo tako makro nivo – 

suprasegmente, kot mikro nivo – segmentalne elemente. Preko glasbe lahko urimo 

tudi hkratno procesiranje na različnih kodnih in efektornih nivojih (motorika – sluh, 

motorika – vid, vid – sluh itd.). Upoštevati moramo, da je ura izvedena neformalno, 

spontano in igrivo, saj v nasprotnem primeru, v formalni obliki, otroku glasbo lahko le 

še bolj odtujimo. Repe (2012) se je v okviru učnih težav usmerila na raziskovanje 

povezave med sposobnostjo pomnjenja melodije in sposobnostjo pomnjenja povedi. 

Ugotovila je, da med njima obstaja statistično pomembna korelacija. S treningom 

glasbeno-melodičnega spomina lahko posredno urimo tudi spomin na verbalnem 

področju, ki je pomemben delavnik otrokovega napredka.  

Ana Turšič (2013) pa dodaja, da lahko glasbo, natančneje ritmične preizkuse, 

uporabimo tudi za odkrivanje učnih težav, ne le za obravnavo. V svoji raziskavi je 

uporabila 20 ritmičnih vzorcev, od tega 18 dvotaktnih, preostala dva štiritaktna. Izmed 

dvotaktnih je bilo 10 dvočetrtinskih in 8 tričetrtinskih; pri štiritaktnih en dvočetrtinski in 

drugi tričetrtinski. Poleg ritmičnih preizkusov je uporabila tudi Bergez-Lezine test (test 

imitacije gibov). Dodaja, da so ritmični preizkusi zahtevali konverzacijo, reprodukcijo, 

anticipacijo, sinhronizacijo in praksijo. Po zahtevnosti so se preizkusi stopnjevali. 

Testator je dvakrat zaploskal ritmični vzorec, učenec je, sedeč nasproti testatorja z 

zaprtimi očmi, poskusil za testatorjem ponoviti vzorec. S takim načinom preverjanja so 

se izognili verbalnemu preizkusu in tako omogočili, da so bili učenci bolj sproščeni.  

Ne le glasbene aktivnosti na splošno, tudi igranje instrumentov, kot že navaja M. 

Rupnik (2011), je primerna terapija za otroke z motnjo avtističnega spektra. M. Ozbič 
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(1999) dodaja, da lahko z uporabo glasbe in flavte v logopediji vplivamo na tehniko 

dihanja, slušno kontrolo, motoriko govoril in gibčnost jezika. 

Zanimivo je, da so glasbene aktivnosti primerne tudi za govorno-jezikovne 

komunikacijske težave, ki so posledica težav s sluhom, čeprav velja splošno mnenje, 

da glasba zanje ni primerna, saj je zaradi okvar ne slišijo tako kot slišeči. M. Ozbič 

(2007) pravi, da ob govoru v komunikacijo vnašamo tako segmente (fonemi, zlogi, 

besede, povedi itd.) kot suprasegmente (ritem, hitrost, melodija, naglaševanje itd.). 

Suprasegmenti so prav tako odgovorni za prenos in razumevanje pomena kot 

segmenti, čeprav so manj določeni in kodirani. Ti elementi so tudi del glasbe, ne le 

jezika in govora. Carre (1997, str. 139, v Ozbič, 2007) podaja enačbo: petje = jezikovni 

proces (besedilo) + glasbeni proces (barva, intonacija). Desna hemisfera je odgovorna 

za realizacijo tonalitete pri produkciji, leva hemisfera organizira gibanje, odgovorna pa 

je tudi za kontrolo pravilne motorične izvedbe, desna hemisfera medtem oceni izvedbo, 

natančnost zvoka, popravi zvočno ekspresijo, leva pa generira ritem (Carre, 1997, str, 

140, v Ozbič, 2007). Dodaja še, da leva hemisfera generira jezik in kontrolira gibanje, 

desna hemisfera pa je odgovorna za obdelovanje prostorskih in vidnih podatkov, 

glasbenih značilnosti in afektivne komponente zavesti. M. Ozbič (2007) temu dodaja, 

da povezanost glasbenih in govornih vsebin ter medsebojno delovanje leve in desne 

hemisfere, kaže na to, da je glasbena pedagogika pri osebah z motnjo sluha zelo 

pomembna. Govor oseb z motnjo sluha je namreč pogosto težje razumljiv, zaradi 

odstopanj tako na segmentalnem kot suprasegmentalnem nivoju. M. Ozbič pravi, da 

so glasbene in ritmične aktivnosti več kot primerne za razvijanje dobrega govora, saj 

pokrivajo vsa pomembna področja: pravilna telesna drža, sproščenost, zavedanje 

telesa, pravilen vdih, konstanten izdih, jakost, trajanje, konstantnost fonacije, pravilna 

artikulacija itd.. Osebe z motnjo sluha imajo pogosto ohranjen sluh na nizkih 

frekvencah, posledično dobro zaznavajo ritem, ki se prav tako realizira na nizkih 

frekvencah. Ritem je tako eno izmed področij, ki nam nudi podlago za razvoj ostalih 

govorno-jezikovnih področij. V svoji raziskavi Glasbo gledam, vidim, tipam, božam, 

gibam, slišim in poslušam: glasba za osebe z motnjo sluha opisuje tudi glasbene 

aktivnosti za glasbeno-ritmično in govorno-jezikovno vzgojo oseb z motnjo sluha. 

Vsekakor ne smemo gledati na glasbo kot sredstvo, ki vpliva le na razvoj govora in 

jezika, temveč tudi na socializacijo, integracijo in komunikacijo v širšem pomenu 

besede.  

Glasba lahko ustvarja nove povezave v možganih, predvsem je učinkovita, če se ob 

glasbi gibamo, da glasbo začutimo. Pri tem je pomembna koordinacija gibov rok in 

nog. Z usmerjenim poslušanjem ali izvajanjem glasbe želimo povezati male možgane 

z ostalimi deli možganov, kar najlažje dosežemo ob hkratni aktivnosti celotnega telesa, 

ob prisotnosti motorične komponente. Kadar ob poslušanju glasbe uporabljamo roke 

(npr. rišemo), tvorimo povezavo s sprednjim delom možganov, s katerim so povezane 

roke oz. načrtovanje giba rok. Sprednji del možganov je tudi jezikovni del, kar lahko 

nakazuje na posledično izboljšanje jezikovne komponente ob gibanju. Med učenjem 

jezika prav tako tvorimo povezave med malimi možgani in sprednjim delom možganov. 
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Risanje ob glasbi je dobro tudi za otroke z ADHD, saj ob risanju zaznajo spremembo 

ritma, tempa, instrumenta; spremembo lahko ponazorijo z drugačnimi potezami, 

močnejšim/bolj rahlim pritiskom pisala na podlago, z menjavo barve itd. (Goldfus, 

2012, v Repe, 2012).  

5.5. GIB, JEZIK IN GOVOR 

Celostna komunikacija temelji na gibanju, ki je osnovni človekov komunikacijski sistem. 

Gibalni in govorni razvoj sta med seboj tesno povezana, saj je govor tudi gibalna 

dejavnost, močno odvisna od osnovnega mišičnega tonusa. Kontrola trupa in glave 

vpliva na kvaliteto dihanja in gibljivost govornih organov. Možnost podpore 

posameznega glasu z gibanjem celega telesa je velika pomoč pri pridobivanju in 

korekciji posameznih glasov. Poleg tega se fina motorika in kompleksni gibi govornih 

organov težko razvijejo brez grobe motorike celega telesa. Velik poudarek je na 

razvijanju predverbalnih sposobnosti: očesni kontakt, kontrola dihanja, pozornost, 

ponavljanje, igra in izmenjava. Priprava na govor zajema mišični tonus, ravnotežje, 

držo itd. Pomemben del je tudi opazovanje, zrcaljenje in posnemanje grobe, fine 

motorike in motorike govoril. Preko plesa se razvija tudi vidna, slušna in taktilna 

percepcija, zavedanje lastnega telesa, koncentracija ter taktilno kinestetično gibanje 

govornih organov. Ritem, prostor, kvaliteta giba, čas in dinamika gibanja oblikujejo 

našo celostno komunikacijo (Bucik, 2011). Katja Bucik (2003) še navaja, da je klasične 

logopedske vaje, ki se izvajajo v ambulanti za mizo, prenesla v prostor in čas ter, da 

se je vključevanje plesno gibalne terapije v logopedsko terapijo izkazalo za zelo 

uspešno, saj otrok uživa v gibanju, poleg tega pa se mu odpre nov svet izražanja in 

komunikacije. Bernardka Lesjak Skrt je izdala priročnike Glasovi v gibanju in igri, 

Pinkate ponkate in Didel didel dojsa, ki se v večji meri usmerjajo na spodbujanje govora 

preko glasbe in gibanja v prepletu z igro in so odlično dopolnilo logopedske in 

surdopedagoške obravnave.  

5.6. DRAMA, JEZIK IN GOVOR 

Dramska terapija v največji meri vključuje tudi vse ostale smeri: gib in ples, glasbo in 

likovnost. Zanjo torej lahko rečemo, da se z jezikom povezuje že na vseh zgoraj 

opredeljenih ravneh in področjih. Kljub temu pa dramska terapija lahko največ 

pripomore prav pri rabi jezika; torej pragmatiki oziroma komunikaciji. Dramska terapija 

posega tako na področje vzpostavljanja komunikacije, širjenja nabora vlog, soočanja 

s strahom pred komunikacijo in nenazadnje vajo v varnem okolju. Tako Andreja Černel 

(2013) navaja, da uporaba gledaliških tehnik pri učencih spodbuja ozaveščanje 

jezikovnih nivojev in sposobnost improviziranja. Poveča se tudi uporaba knjižnega 

pogovornega jezika ter izboljša samokontrola pri izgovorjenem, nenazadnje pa se 

preko dramskih aktivnosti lahko utrjuje tudi znanje. Tomaiuoli in sodelavci (2007) so 

raziskovali uporabo drame pri terapiji jecljanja. Oder je bil predpriprava na realno 

situacijo. Sodelovanje dveh strok, logopedije in pomoči z umetnostjo, je prineslo 

izboljšanje v verbalni in neverbalni komunikaciji, soočanju in obvladovanju strahu v 
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stresnih situacijah ter večje zaupanje v lastno sposobnost komunikacije. Največji 

dosežek raziskave je bil prenos nekaterih naučenih tehnik v vsakdanje situacije. 

Dramska terapija nudi medij, preko katerega se lahko ljudje z afazijo povezujejo in 

delijo svoje izkušnje. Cherney, Oehring, Whipple in Rubenstein (2011) so opisali 

dramsko dejavnost, v kateri so posamezniki s kronično afazijo (najmanj 6 mesecev po 

kapi) zasnovali, napisali in uprizorili igro, ki je naslavljala področje življenja in soočanja 

s posledicami afazije. V dejavnostih sta sodelovala tudi logoped in dramski terapevt. 

Rezultati so pokazali izboljšave tako na področju komunikacije kot tudi splošnega 

počutja. Zmanjšale so se težave s komunikacijo in stres povezan z njo, povečala se je 

samozavest. Splošno počutje so opredeljevala bolj pozitivna čustva, zmanjšala se je 

pojavnost negativnih čustev. 

Glede na zapisano v zgornjem poglavju, je možnosti vključevanja tehnik s področja 

pomoči z umetnostjo v logopedsko in surdopedagoško obravnavo veliko. Največ 

raziskav je bilo narejeno na področju glasbe in jezika ter govora, ostale umetniške 

smeri so nekoliko zapostavljene. Kljub temu sem našla nekaj primerov aktivnosti, ki jih 

lahko vključimo v logopedsko in surdopedagoško obravnavo. Zbrane so v naslednjem 

poglavju.  

6. UPORABA DEJAVNOSTI S PODROČJA POMOČI Z 

UMETNOSTJO PRI OBRAVNAVI GOVORNO – JEZIKOVNIH 

KOMUNIKACIJSKIH MOTENJ 

Zapisanih je nekaj primerov aktivnosti, ki vključujejo dejavnosti s področja pomoči z 

umetnostjo, ter jih lahko uporabimo pri razvoju komunikacije, govora in jezika. 

Razdelila sem jih po področjih, ki so sestavni deli vseh treh. Večina dejavnosti 

spodbuja več različnih spretnosti, uvrstila pa sem jo v področje, ki ga razvija v največji 

meri. Za tako delitev sem se odločila, ker redko srečujemo otroke s težavo na enem 

samem področju. Tudi diagnoze so vse pogosteje kombinirane. Vsak logoped, 

surdopedagog lahko tako glede na področja težav, ki jih ima otrok, izbere vaje, s 

katerimi bo razvijal sposobnosti. Upoštevati je treba, da navedene vaje ne zajemajo 

celotnega postopka razvoja določene sposobnosti, temveč navajajo le primere, ki jih 

na določeni stopnji lahko uporabimo. Preostalo je prepuščeno vsakemu posameznemu 

terapevtu in njegovi kreativnosti.  

6.1. KOMUNIKACIJA 

a.) Ogledalo 

Igra ogledalo poteka tako, da ena oseba izvaja določene gibe, druga ji poskuša čim 

bolj slediti. Gibe lahko izvajamo različno hitro. Po določenem času se osebi zamenjata 

(Harp, 1984). Pri tem je potrebno natančno sledenje, osredotočanje na drugo osebo, 

vzpostavljanje očesnega kontakta.  
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b.) Predstavitev z gibanjem, fotografijo 

Otrok lahko samega sebe predstavi z določenim gibanjem (skakanje, pretegovanje, 

ploskanje itd.) (McCurrach in Darnley, 1999). 

Fotografija lahko služi kot način komunikacije. Npr. pri otrocih, ki se težje 

sporazumevajo, lahko svoje želje in potrebe izrazijo s pomočjo stvari, ki so jih 

fotografirali. Lahko se oblikuje tudi album s slikami, ki vsebujejo najpogostejše besede, 

ki jih otrok potrebuje za komunikacijo (Zelić, 2015).   

Fotografiranje na temo predstavitve samega sebe (npr. Jaz sem), kjer se otrok s 

pomočjo fotografij predstavi. Dodamo lahko tudi njihove misli ob posnetih fotografijah 

(Zelić, 2015).  

Prepoznavanja čustev otroka lahko naučimo tako, da izdelamo različne obraze (kip, 

slika, lutka), otrok pa nato nanje, glede na določeno čustvo, pritrdi ustrezna usta, oči 

in obrvi (Richard, More in Joy, 2015). 

6.2. DIHANJE  

Naše izražanje je sestavljeno iz glasu in giba. Za tvorbo glasu potrebujemo izdišni zrak, 

ki je potreben tudi za gibanje. Od diha živita ples in pantomima kakor tudi petje in 

govor. Glasovna produkcija je ekonomična, kadar je želen učinek dosežen brez 

nepotrebnega trošenja naših moči. Najpomembnejši sta razpoložljivost in poraba 

izdišnega zraka. Tehnike glasu, dihanja in artikulacije ne smemo predolgo vaditi 

ločeno, morejo se povezovati in prehajati med seboj. Avtorja navajata, da zajemanje 

zraka pred začetkom govora ali petja učinkuje neekonomično. V obeh krilih pljuč naj bi 

bilo že na začetku dovolj zraka, da lahko začnemo govoriti ali peti (Coblenzer in Muhar, 

2003).  

Pomembna je pravilna členitev fonacije, saj ob napačni povemo preveč besed z enim 

izdihom, kar pomeni, da izčrpamo preveč zraka, sledi glasen vdih, ki pa ne nadomesti 

vsega porabljenega zraka. Že v vrtcu moramo otroke navajati na pravilno odmerjanje 

izdiha pri govorjenju. Na primer pesmica Biba leze, biba gre, tovor nosi, osel ni, roge 

kaže, kozel ni … Otroke bi lahko usmerili, da celotno rimo povejo z enim izdihom, kar 

ne bi bilo dobro. Pesem je odlična za členitev na zloge, lahko pa tudi ob zibanju s celim 

telesom več zlogov povežemo v melodičen lok in poudarimo vsak drug zlog. Pri 

ritmičnem govoru zraka namreč ne zmanjka, zato je tudi občutek prijeten, poleg tega 

je tak način govora zdrav. Pri pravilnem dihanju je tudi govor bolj razumljiv, saj ne 

izpuščamo zadnjih zlogov (Coblenzer in Muhar, 2003). 

Bernardka Lesjak Skrt (2008) je v svojem delu Glasovi v gibanju in igri: Igrice za 

razvijanje glasov, ozvenevanje in slušno razlikovanje na podlagi načel dihanja, ki sta 

jih predstavila Coblenzer in Muhar, oblikovala nekaj vaj za otroke. Ena izmed njih je 

predstavljena spodaj, v njeni knjigi pa se nahaja na straneh 15 in 16. 
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a.) Igra A E I O U  

Namenjena je temu, da otroku pomagamo k močnejšemu izpihu, bolj pravilni in jasnejši 

izgovorjavi glasov. S spreminjanjem položajev telesa postane vdih dovolj globok, da 

se zrak ob novem gibalnem položaju iztisne z večjo jakostjo v močnejši izpih, ki ga s 

pravilno artikulacijo oblikujemo v zvok. 

1. Vaja: zehamo 

Dihamo s trebušno prepono in smo pozorni na globok vdih: pretegujemo se na vse 

strani in zehamo s prepono in široko odprtimi usti. 

2. Vaja: glas A 

Z rokami se primemo pod kolena in se kot zibelka gugamo naprej in nazaj. Ko se 

močneje zazibljemo, pričnemo peti glas A. Vsakič, ko se nagnemo naprej, je glas A 

jasnejši in bolj odprt. V igri lahko zibamo en drugega (otrok in mama).  

Ta vaja je pomembna, ker je gugalni ritem eden najpomembnejših za pridobivanje 

občutka napetosti in sprostitve, ki se odvija tudi pri dihanju. Iz velikih telesnih gibov 

preidemo v komaj vidna nihanja napetosti. Iz guganja postopoma razvijamo uigrano 

ravnotežje.  

3. Vaja: glas E 

Mama želi spraviti otroka v posteljo, otrok pa se ji upira. Mama ga vleče za roke: 

EEEEE. Napetost mišic spodbudimo z vlečenjem. Za glas E moramo stisniti mišice v 

preponi, držati napete podlahti in zadržati gib. 

4. Vaja: glas I 

Globoko vdihnemo in raztegnemo hrbet v stoječem položaju. Stopimo na prste, kot da 

bi zrasli in dvignemo roke visoko v zrak. Hkrati vdihnemo in nato v izpihu, še vedno z 

dvignjenimi rokami, s kazalcem pokažemo navzgor in rečemo na glas I.  

5. Vaja: glas O HOOO 

Mamica se še vedno trudi, da bi otrok zaspal; s trupom, nagnjenim naprej, dela, kot da 

ga pokriva. Pri tem ji roke prosto nihajo in ob tem nagibu naprej prigovarja otroku: 

HOOO, HOOO. Glas O prihaja iz prepone, zven je močnejši.  
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6. Vaja: HALOO 

Mamica odide, otrok jo kliče: HALOO! Spravi se na kolena, v položaj muce in dobro 

razteguje hrbtenico. Ko skloni glavo navzdol, z roko izpod sebe vleče odejico; kot bi se 

pri smučanju oprijel vlečne sedežnice in zakričal na vso moč: HALOO! 

O je v tem primeru močan in odprt glas. 

7. Vaja: glas U 

Iz počepa vstanemo z glasom U. Izgovarjamo zloge, kjer je glas U: HU-MU-NU-NGU. 

Predstavljamo si, da rahlo poskakujemo in se postopno, ob izgovarjanju zlogov 

dvigamo. V zibanju iz počepa prehajamo v stoječ položaj.  

Na podoben način je vključil govorne spodbude v gibalne aktivnosti tudi Kosmač 

(2010), ki poudarja, da preko makro giba telesa otrok utrjuje mikro gibe ust, ki 

predstavljajo gibljivi del artikulacijskega aparata.  

b.) Lutka v tulcu 

N. Renfro (1984) navaja dejavnost lutka v tulcu. S to lutko lahko pomagamo otroku, da 

doseže pravilno dolžino izdiha za vzdrževanje glasu (npr. pri vokalih). Otrok naj začne 

fonirati, ko zagleda lutkine lase. Palčko z lasmi dvigamo, dokler ne dosežemo ustrezne 

dolžine izdiha. Lutko izdelamo tako, da na papirnat tulec narišemo obraz, za nos 

prilepimo ščipalko. Na en konec lesene palčke prilepimo nekaj volne za lase. Palčko 

vstavimo v tulec ter premikamo gor in dol. 

6.3. RITEM IN TEMPO 

Počasen, srednje hiter in hiter tempo lahko spoznavamo preko gibanja. Otroku 

pokažemo gibanje v določenem tempu, on poskuša slediti. Lahko poskusimo tudi z 

različnimi instrumenti, s katerimi igramo v določenem ritmu. Dejavnost lahko razširimo 

tako, da otrok določi stvari, ki imajo podoben tempo. Na primer počasen (starejša 

oseba, morska trava na dnu morja, polž), srednje hiter (padanje dežja, čebele med 

nabiranjem medu, otrok, ki vozi kolo) ter hiter (Superman, strela, letalo) (Harp, 1984).  

a.) Zmajev ples  

To je igra, kjer oseba igra na instrument v določenem ritmu, druga pa v tem ritmu hodi 

po sobi. Ko zakličemo 'zmaj' se oseba ustavi in počaka (mora biti čisto pri miru, da ga 

zmaj ne vidi in počakati zmajev odhod), da začnemo z novim ritmom. Ponovno skuša 

slediti ritmu.  
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b.) Ples barv 

Aktivnost ples barv je odlična za razvijanje ritma preko barvnega sistema, še posebej 

je v pomoč tistim otrokom, ki imajo težave z zaznavanjem in razlikovanjem tempov. 

Določimo tri barve, vsaka predstavlja en tempo. Na primer rdeča hitro, rumena srednje, 

zelena počasi. Pripravimo več krogov v omenjenih barvah. Začnemo z eno barvo in 

vse kroge te barve položimo na tla. Ploskamo v tempu, ki ustreza tej barvi, otrok se 

premika od kroga do kroga (npr. en korak za vsak krog). Tako posamezno predstavimo 

vse tri barve. Ko se otrok dobro spozna z barvami in ujemajočimi tempi, poskusimo s 

kombinacijo barv. Na primer, na tla položimo pet rdečih, deset zelenih in tri rumene 

kroge v zaporedju. Tako lahko aktivnost ponavljamo in menjamo tempe (Harp, 1984).  

c.) Ritmični napevi 

Pri otrocih, ki imajo težave z izgovorom daljših besed, izpuščajo veliko glasov in zlogov 

lahko uporabimo ritmične napeve. Npr. di – da – di – da ali di – pa – di – pa. Pomembno 

je, da napeve večkrat ponovimo, saj se tako število napak zmanjšuje (Rupnik, 2011). 

d.) Igra poimenovanja 

Igra poimenovanja (Rupnik, 2011, str. 61) je primerna tako za skupino kot individualno 

delo. Lahko vključimo poimenovanje prisotnih (v skupini) ali predmetov (individualno). 

Poimenovanje je dobro sredstvo za prepoznavanje naravnega ritma besed, ki zahteva 

segmentacijo na zloge. Igra poteka ob spodaj navedenem ritmičnem vzorcu. 

 

Ko je ritem osvojen, na tretjo dobo (pri dvozložnih besedah tudi četrto) izgovorimo ime 

(osebe ali predmeta).  

 

V primeru, da je bila beseda izven ustreznega ritma, jo ponovimo. Vključimo lahko tudi 

vajo semantike, tako da izberemo besede glede na določeno kategorijo.  
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6.4. POSLUŠANJE 

a.) Dobro poslušaj! 

Za to aktivnost uporabimo različne instrumente in glasbo za različne ritme. Otrok naj 

prosto pleše po ritmu ali glasbi. Ko se glasba ustavi, mora obstati v položaju, zamrzne. 

Potem z glasbo spet nadaljujemo. Otroka spodbudimo, da naj poskuša gibanje čim 

bolj prilagoditi glasbi (Harp, 1984).  

b.) Kako dolg je zvok? 

Zaznavanje trajanja zvoka lahko uporabimo instrumente za katere je značilen 

kontinuiran zvok (npr. triangel). Vključimo lahko tudi govor. Otrok lahko ob poslušanju 

trajajočega zvoka fonira glas /o/ in hkrati riše kontinuiran krog (Rupnik, 2011). Otrok 

lahko ob trajajočem zvoku izvaja dolge, povezane gibe, ob kratkih pa kratke in 

odsekane.  

c.) Koliko zvokov slišiš? 

Pomembno je tudi prepoznavanje števila zvokov. Po predvajanju več zvokov, naj otrok 

najprej ponovi ritem pojavljanja zvokov, nato določi, koliko zvokov je slišal. Pri tem si 

lahko pomagamo z barvicami, kamenčki ipd., kjer vsak zvok (npr. udarec na boben) 

predstavlja en element (Rupnik, 2011).  

d.) Bobni pripovedujejo 

Otroku povemo, da so bili bobni v preteklosti pogosto namenjeni prenosu sporočil iz 

enega kraja na drugega. Predlagajte, da razmisli o opozorilu, ki bi ga lahko majhna 

afriška vasica poslala drugi vasici, ter o ritmu, s katerim bi to sporočila. Pet počasnih 

zaporednih udarcev bi lahko pomenilo, da je leopard v bližini, dva hitra udarca s 

ponovitvijo, bi lahko sporočala, da je v gozdu požar. Vaja razvija različne načine 

komunikacije preko ritma ter prilagajanje gibanja glede na sporočilo bobna. Odrasla 

oseba prevzame vlogo bobnarja in določi tempo ali vzorec bobnanja ter gibanje, ki mu 

mora otrok slediti. Na primer, štirje počasni udarci pomenijo, da se otrok giba v ravni 

liniji, dva hitra udarca, jezen izraz na obrazu. Ta dva enostavna vzorca lahko nekaj 

časa ponavljamo, nato predstavimo nove vzorce. Dejavnost lahko nadgradimo tako, 

da vzorci bobnanja ponazarjajo določene živali v gibanju – štirje počasni udarci 

pomenijo oprezajočega tigra, dva hitra udarca skakajočega zajca, deset hitrih udarcev 

otroka, ki preskakuje vrv. Vloge bobnarja in igralca tudi zamenjamo (Harp, 1984).  

e.) Glasbeni bend 

Preko aktivnosti imenovani glasbeni band se bo otrok naučil razlikovati med različnimi 

zvoki preko različnih instrumentov. Najprej predstavimo vsaj tri instrumente (lahko jih 

naredite sami). Vsakega posebej zaigrajte, otrokom dajte dovolj časa, da spoznajo 
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zvok, nato določite gibanje posebej za ta instrument. Na primer: ksilofon pomeni 

gibanje naprej, bobni obrat, lesene palčke poskok na eni nogi. Najprej začnemo igrati 

na en instrument, otrok se giba po prej dogovorjenem vzorcu. Nato zamenjamo 

instrument, otrok pa mora prilagoditi gibanje (Harp, 1984). 

f.) Pantomima 

Otroku damo besedno podana navodila, kaj naj prikaže s pantomimo. Količino navodil 

postopno povečujemo (Renfro, 1984). Na primer: 

Sprehajaj se po cesti. 

Splezaj na drevo. 

Odtrgaj jabolko. 

Splezaj z drevesa. 

Medtem ko ješ jabolko, se vrni nazaj. 

 

g.) Strašni glasovi 

Dejavnost strašni glasovi poteka tako, da otroku razložimo, da duh govori različne 

glasove. Krog na zadnji strani lutke nastavimo tako, da se v ustih pokaže črka. Otroka 

prosimo, da imitira glas skupaj z duhom. Na listkih pripravimo različne besede, ki se 

začnejo na določen vokal. Otroka prosimo, da poišče listke z besedo, ki se začnejo na 

enak vokal, kot ga ima duh v ustih. Nato otroka prosimo, da pove dejavnost, z 

določenim vokalom v besedi, ki jo bo duh izvedel. Npr. otrok določi 'vrata'. Duh nato 

odpre in zapre vrata. Preko te dejavnosti razvijamo razlikovanje glasov. Izdelamo lutko 

duha z odprtimi usti. Na zadnji strani je vrtljiv krog, na katerem so napisani posamezni 

glasovi (vokali) (Renfro, 1984). 

6.5. ARTIKULACIJA 

a.) Dotakni se zvezde 

Pri otrocih, ki so hipotoni in imajo posledično težave pri izgovoru določenih glasov, 

lahko uporabimo vajo dotakni se zvezde. Otrok naj se uleže na tla. Povemo mu, naj se 

pretvarja, da poskuša doseči zvezdo. Začnemo z eno roko. Povemo mu, da je zvezda 

daleč, zato se mora močno stegniti. Predstavlja si naj, da je njegova roka vse daljša in 

daljša. Ko dobro raztegne roko, jo položi ob bok. Ponovimo z drugo roko. Sledita še 

obe nogi in celotno telo. Vajo lahko izvedemo tudi sede in potem stoje. Vaja se zaključi 
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tako, da se otrok s telesom zvije vase, v obliko žoge. Na koncu si, ker je dosegel 

zvezdo, lahko nekaj zaželi (Harp, 1984).  

b.) Fe-fi-fo-fum 

Dejavnost se začne z branjem zgodbe Janezek in čarobni fižol. Otrok izdela lutko 

velikana z velikimi odprtimi usti. Sledi ponovno pripovedovanje zgodbe med katerim 

poudarimo zloge fe-fi-fo-fum. Otroka spodbudimo, da se pridruži z lutko in ponovi 

zloge. Aktivnost lahko razširimo tako, da uporabimo še druge konzonante, pri tem pa 

si pomagamo z lutko, na kateri lahko prikažemo položaj jezika pri izgovoru 

posameznega glasu. S pomočjo lutke lahko otrok poišče predmete v sobi, ki se začnejo 

z enakim glasom, kot prej omenjeni zlogi, lahko si pomagamo tudi s slikami. 

Nadaljujemo lahko tako, da otroku pokažemo slike z različnimi začetnimi glasovi, ta pa 

mora nato ugotoviti ustrezen prvi glas in oblikovati zloge, ki jih bo izgovoril velikan 

(Renfro, 1984).  

c.) Hitro na tramvaj 

Kosmač (2010) opisuje dejavnost hitro na tramvaj. Cilji dejavnosti so sproščeno 

izvajanje hoje oziroma cepetanja, razvijanje koordinacije gibanja celega telesa, 

razvijanje odzivnosti, spodbujanje tekmovalnosti, zavedanje prostora, razvijanje 

orientacije v prostoru, utrjevanje glasu R. Vaja poteka tako, da otroci hodijo prosto po 

prostoru ter cepetajo: tdd-tdd-tdd-tdd-tdd-tdd tramvaj. Na drugi strani prostora so 

postavljeni stoli, vsakokrat za enega otroka zmanjka stol. Ko vzgojiteljica izgovori hitro 

na tramvaj, poskušajo vsi čim hitreje priti do stola in se nanj usesti. Otrok, ki ostane 

brez stola, izpade iz igre. 

d.) Glasovi v pesmi 

M. Rupnik (2011, str. 37) navaja nekaj glasbenih vaj, ki so primerne za pridobivanje 

izoliranih glasov. Vaje niso primerne za terapijo artikulacijskih motenj, ki so posledica 

motenj koordinacije. 

Glas /c/ 

V kolikor je glas /c/ izgovorjen kot /t/: 

 

(Šmit, 2001, str. 100) 
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Glas /s/ 

 

(Šmit, 2001, str. 82) 

Glas /z/ 

 

(Šmit, 2001, str. 98) 

Po tem, ko smo določen glas že dobro utrdili preko tradicionalne metode, lahko prav 

tako uporabimo pesmi (Zoller, 1991). Dodaja še, da izbiramo pesmi, napeve in poezijo, 

ki vsebujejo obravnavan glas. Pesmi lahko uporabimo tako, da pesem pojemo in 

napačno artikuliramo obravnavan glas. Pri tem želimo, da otrok zazna napačno izreko. 

Pesem lahko uporabimo tudi tako, da otrok zapoje le tiste besede, ki vsebujejo določen 

glas. Tisti, ki imajo težavo z izgovorom večzložnih besed, pa lahko vsak zlog zapojejo 

na drugem tonu, kar jim je v pomoč pri sekvencioniranju vrstnega reda glasov v besedi.  

6.6. BESEDIŠČE 

a.) Lačen klovn 

Dejavnost razvija klasifikacijo besed na semantična polja. Pripravimo lutko, ki lahko 

'pogoltne' stvari, narejeno iz papirnate vrečke s prosojnim trebuhom. Poleg lutke 

pripravimo kartice s slikami različnih semantičnih področij (kmetija, hrana, domače 

živali, morje itd.). Kartice premešamo in jih pustimo obrnjene s sliko navzgor. Izberemo 

eno kategorijo in se osredotočimo nanjo. Otrok naj izbira le slike, ki spadajo v izbrano 

skupino. Ko pove, kaj je na sliki, lahko nahrani 'lačnega klovna' tako, da vstavi kartico 

v njegova usta (Renfro, 1984).  

b.) Glasne besede 

Zvočna podoba nekaterih besed že sama po sebi močno nakazuje na pomen besede. 

Poiščemo nekaj takih onomatopejskih besed (npr. kuku, au, ššš). Posamezno 

predstavimo besedo otroku in ga prosimo, da jo pokaže besedo z gibanjem, ne z 

glasom. Vključimo tudi mimiko in geste (Harp, 1984). 
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c.) Premikajoče besede 

Za določeno novo besedo otrok nariše sliko, poišče fotografijo, posname fotografijo, 

nato si jo pripne na trebuh in jo uprizori še z gibanjem. Tako lahko raziskujemo vozila, 

naravo (sonce, voda, roža), nežive predmete (metla, skodelica) in abstraktne koncepte 

(številke, oblike). Otrok si tako lažje ustvari vidno predstavo na novo spoznanega 

pojma (Harp, 1984).  

d.) Kolena in prsti 

Igra kolena in prsti je odlična za spoznavanje delov telesa in razvijanje pozornosti. 

Povemo del telesa, otrok se ga dotakne z obema rokama. Stopnjujemo tako, da 

povemo več delov telesa, ki naj jih otrok pokaže v ustreznem zaporedju. Če imamo na 

voljo tudi lutko, lahko otrok kaže dele telesa na lutki (Harp, 1984). 

e.) Lisica v škatli 

Dejavnost razvija razumevanje in uporabo predlogov. Naredimo lutko lisice na palčki 

in škatlo za njen dom. V dno škatle naredimo luknjo in vanjo postavimo lisico na palčki. 

Lisica pokaže kaj vse lahko počne v svojem domu, pri tem pa poudari predloge (npr.: 

na, v, iz, zraven, čez, okrog, spredaj/pred, zadaj/za). Opišemo kratke dejavnosti, ki 

vsebujejo predloge. Otrok z lutko pokaže opisano. Npr.: Lisica je spala v škatli. Zbudila 

se je in glavo pomolila iz škatle. Zagledala je zajca in ga začela loviti okrog škatle. 

Otroka prosimo, da si še sam izmisli kratko zgodbo o lisici (s predlogi) in jo odigra 

(Renfro, 1984).  

f.) Lutka z dvema obrazoma 

Otrok naredi lutko, ki predstavlja dve nasprotji. Npr.: vesel/žalosten, 

prijazen/nesramen, bogat/reven, mlad/star. Lutka ima dva obraza (na vsaki strani en 

obraz). Otrok naj opiše, kaj njegova lutka predstavlja in po katerih lastnostih se 

razlikuje en obraz od drugega. Na primer lutka, ki predstavlja besedo 'mlad', ima 

napeto kožo, lutka, ki predstavlja besedo 'star', ima gube. Otroka spodbudimo, da 

pripravi kratko igro, kjer bo predstavil obe nasprotji. Na primer, vesela lutka želi 

razveseliti žalostno lutko, stara lutka pripoveduje o svoji mladosti (Renfro, 1984).  

g.) Ravno nasprotno 

Z vajo ravno nasprotno usmerja otrokovo pozornost na vodjo in hitre odzive na 

spremembe. Najprej se z otrokom pogovorimo o nasprotjih, kot so gor/dol, levo/desno, 

jokati/smejati. Stojimo pred otrokom in pokažemo eno stvar, otrok se odzove z 

nasprotno dejavnostjo. Na primer mi pogledamo gor, on pogleda dol. Nekaj primerov: 

premikanje desno/premikanje levo, dotik prsta na nogi/dotik glave, hiter tek/počasen 

tek, jok/smeh, svinčnik odložimo/svinčnik primemo. Otrok lahko iz revij izreže slike, ki 
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prikazujejo različna nasprotja in si po enega pritrdi na obleko. Potem to tudi prikaže z 

značilnim gibanjem (npr. star/mlad) (Harp, 1984). 

h.) Govoreči predmeti 

Dejavnost, kjer uporabimo zanimive vsakdanje predmete (kladivo, žoga, vrečka 

oreščkov, gobica za pomivanje, steklenička parfuma itd.). Otrok naj si izbere enega 

izmed predmetov in na kratko prikaže, kako se uporablja (npr. s kladivom nekaj 

gradimo). Dejavnost lahko nadgradimo tako, da otrok izbere več predmetov in pripravi 

daljšo zgodbo, ki jo odigra. Otroka spodbudimo, da razmisli, na kakšne načine vse, še 

lahko uporabimo ta predmet (Harp, 1984). 

Otrok lahko odigra različne poklice, mi pa ugibamo koga prikazuje. Enako lahko 

storimo tudi za številne druge dejavnosti (Harp, 1984). 

i.) Najbolj smešna oseba na svetu 

Dejavnost spodbuja razvijanje opisnega jezika, spoznavanje glagolov, pridevnikov in 

prislovov, spoznavanje logičnega zaporedja. Otroka spodbudimo, da si zamisli najbolj 

smešno osebo. Lutko naredi po svoji zamisli. Predlagamo velik nos, štrleča ušesa, 

veliko peg, predolge lase, pikaste čevlje itd.). Ko je lutka končana, naj jo otrok opiše in 

pri opisu vključi barve (pridevnik). Na primer: »To je najbolj smešna oseba na svetu, 

ker ima vijoličaste lase, kvadratne pege in povešena ušesa.« Kot dodatek lahko 

napišemo pridevnike na listke in jih pritrdimo na lutko. Za spoznavanje in utrjevanje 

glagolov pripravimo kartice z različnimi glagoli. Otrok izbere kartico in odigra kratek 

prizor z lutko, ki izvaja izbrano aktivnost. Primerni glagoli so: teče, skače, maha, hodi, 

preskakuje, pleše itd. Nato mi povemo, kaj naj lutka dela z uporabo pridevnikov. Na 

primer: »Lutka hitro teče; lutka teče počasi. Lutka veselo pomaha; lutka žalostno 

pomaha.« Zapišemo dele zgodbe na papir. Med seboj jih pomešamo. Otrok mora 

ugotoviti pravilno zaporedje in nato zgodbo odigrati z lutko (Renfro, 1984).  

j.) Pesmi  

Preko petja pesmi, ki obravnavajo določeno temo, lahko širimo besedišče, povezano 

z določenim praznikom, letnim časom itd. Dobro je, ker lahko pesmi v tem času večkrat 

ponovimo, tako da si jih otrok res dobro zapomni. Pri izbiri pesmi smo pozorni, da 

vsebujejo besede iz vsakodnevnega jezika (npr. poštar namesto pismonoša). Če ima 

otrok težave s pomnjenjem, najprej začnemo samo z melodijo. Otrok ploska, potrkava 

po kolenih ali se giba po ritmu. Ko spozna melodijo, jo lahko prepeva z nevtralnimi 

zlogi (ba, ta, mi, la, lu, dam, di ipd.). Nato govorimo besede po ritmu, otrok ponavlja za 

nami. V naslednjem koraku besede vključimo v melodijo, ki jo otrok po frazah ponavlja 

za nami. Fraza naj bo pravilna, preden preidemo na drugo. Pri zapomnitvi besedila si 

lahko pomagamo s slikami, ilustracijami otroka. Otrokom z omejenim sintaktičnim 

znanjem besedila pesmi prilagodimo in poenostavimo (Zoller, 1991).  
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6.7. SINTAKSA IN SEMANTIKA 

Uporabo samostalnika in glagola v frazi lahko otroka naučimo preko petja (Rupnik, 

2011). Frazo zapojemo v otroku poznani melodiji, bogati z ritmom. Ob petju pesmi 

uporabljamo lutko.  

To je lutka. 

To je lutka. 

Lutka skače. 

Lutka skače. 

To je lutka. 

To je lutka. 

Poudarjene besede postopoma nehamo izgovarjati, tako da jih otrok lahko pove 

samostojno. Ker se vsaka fraza ponovi, lahko otrok z imitacijo poda odgovor. Kasneje 

glasbo postopoma odpravimo. Naš cilj je, da je otrok sposoben verbalizacije celotne 

fraze in odgovora na vprašanja: »Kdo je to?« in »Kaj dela lutka?«. Kasneje lahko 

dodamo tudi druge glagole.  

Razumevanje in pripovedovanje zgodb 

Judith Schwab (1984) opisuje pomoč gluhim in naglušnim pri razumevanju zgodbe in 

širjenju besedišča. Z učenci na predmetni stopnji so prebrali eno izmed literarnih del. 

Spodbudila jih je, da so ugibali pomen neznanih besed. Neznane besede so nato 

izpisali in jih v naslednjih dneh uporabili v različnih povedih, pri iskanju sinonimov ipd. 

Nato so oblikovali glavni lik v zgodbi (orla). Najprej so prinesli različne fotografije orla, 

nato so se lotili izdelave lutke. Sledil je zapis delov besedila z velikimi črkami na 

posamezne kartone. Tako so obnovili besedišče v zgodbi. Nato je učiteljica kretala v 

znakovnem jeziku, hkrati pa še kazala na prej oblikovane kartone z zapisanimi deli 

zgodbe. Sledil je obisk avtorja zgodbe. Med njegovim branjem zgodbe, je učiteljica 

kretala prebrano. Za razredno stopnjo je dejavnost prilagodila. Zgodbo je skrajšala in 

poenostavila. Zgodbo so dodatno razložili in dodali različne zvoke (morja, vetra). Mlajši 

so zgodbo uprizorili preko gibanja (npr. več učencev je predstavljalo letenje orla).  

N. Renfro (1984) navaja, da obstaja veliko različnih načinov za pripovedovanje zgodb, 

redki pa se ukvarjajo s tem, kako lahko otrok s posebnimi potrebami pripoveduje 

zgodbo. V veliko pomoč so lahko lutke. Poleg tega je lutka nekakšna pomoč za otroka, 

saj pozornost usmeri nase in jo odvrne od otroka. Pomembni elementi, ki jih je 

potrebno raziskati preden otrok lahko sam pripoveduje zgodbo, so nastopajoči v 

zgodbi, besedišče, razpoloženje v zgodbi, kraj dogajanja ter zaporedje dogodkov. 
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Otrok si izbere nastopajoči lik v zgodbi, ki mu je najbolj všeč in katerega vlogo bi želel 

odigrati. Najprej mora dobro spoznati lik, ki ga želi predstaviti (izgled, vedenje), da 

lahko prenese glavne značilnosti na lutko. Proces, v katerem otrok preučuje lik, je tako 

ustvarjalen kot tudi izobraževalen, saj se otrok nauči odločati, spremljati razvoj 

osebnosti in svoja opažanja izraziti skozi dejanja lutke. Posvetiti se mora tudi čustvom, 

ki jih lik izraža in ugotoviti, zakaj ima tako vedenje, kako je povezan z zgodbo. Preko 

dramatizacije se razumevanje poglablja in otrok postopoma ponotranji spoznanja.  

Nujno je razumevanje besedišča. Otrok lahko spoznava besedišče preko različnih iger, 

improvizacije, povzemanja/zapisa zgodbe z lastnimi besedami, oblikovanje 

dramskega besedila.  

Razpoloženje v zgodbi in kraj dogajanja sta ključnega pomena za razumevanje 

zgodbe. Že samo ustvarjanje primerne scenografije predstavlja ustvarjalni izziv, poleg 

tega pa veliko problemskega razmišljanja. Na primer razmišljanje o tem, kako bi 

prikazali veselo vzdušje, kakšne barve bi uporabili, kako prikazati ocean itd.  

Pomembno je, da otrok pozna zaporedje dogodkov v zgodbi. Pomagamo si lahko s 

slikami, oblikovanjem majhnega odra z lutkami za vajo, pred pravo predstavo itd.  

Pri otrocih z okvaro sluha moramo biti še posebej pozorni na sledeče: 

- Izbiramo zgodbe, ki imajo manj dialoga in več dogajanja. Veliko klasičnih zgodb, 

kot sta Rdeča kapica ter Zlatolaska in trije medvedi, lahko preprosto prikažemo 

s pantomimo, kjer nazorno nakažemo zaporedje.  

- Poiščemo zgodbe z nazornimi ilustracijami.  

- Izberemo vrsto lutke, ki omogoča primerno gibanje in izraze, s katerimi dopolni 

zgodbo. Na primer telesna lutka je ena izmed redkih, ki omogoča hkratno 

uporabo znakovnega jezika (otrok lahko kaže pri lutkinih ustih). 

Otroku omogočimo, da v pripovedi sodeluje po svojih zmožnostih. Na primer otrok, ki 

ne more držati lutke zaradi slabše mišične kontrole, lahko ustvarja zvočno kuliso ali 

obrazno mimiko (npr. smeh). Pomaga lahko pri držanju in premikanju določenih 

elementov scenografije, igranju na instrumente.  

Obravnava zgodbe se lahko nadaljuje v naslednja srečanja. Spodaj je prikazan 

postopek, po katerem lahko obravnavamo zgodbo pri otrocih s posebnimi potrebami. 

a.) 1. srečanje – predstavimo novo besedišče. Izberemo slike in fotografije, 

primerjamo, se pogovarjamo. 

b.) 2. srečanje – obnovimo besedišče. Lahko si pomagamo z videom, ki obravnava 

določene temo. 

c.) 3. srečanje – preberemo zgodbo in razširimo besedišče z novimi spoznanji iz 

zgodbe. 

d.) 4. srečanje – oblikujemo lutke in scenografijo. 
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e.) 5. srečanje – obnovimo zgodbo s pomočjo otroka, tako da zgodbo zaigramo.  

Za pripovedovanje zgodb lahko uporabimo tudi fotografijo. Otrok lahko fotografira svoj 

potek dneva, stvari, ki so mu všeč, opazuje določeno stvar dlje časa in fotografira njene 

spremembe (npr. drevo v različnih letnih časih). S pomočjo izbranih fotografij potem 

pripoveduje o dogajanju. Služijo kot vidna opora (Štirn, Bernik in Kroflič, 2015).  

6.8. OPISMENJEVANJE 

a.) Telesna abeceda 

Spoznavanje črk in številk lahko izvedemo preko različnih aktivnosti. S pisanjem po 

zraku ali telesno abecedo, kjer otroci posamezno ali v skupini s telesom ponazorijo 

obliko določene črke. Pri tem lahko stojijo ali ležijo na tleh.  

b.) Rime v gledališču 

Dejavnost, pri kateri otroke spoznavamo z rimami. Otrok naredi gledališče v skodelici. 

Rime lahko napišemo na listke ali pa si jih izmisli otrok. Na podlagi napisanega 

naredimo posamezne lutke na palici. Eno postavimo v gledališče v skodelici in 

poiščemo tisto, ki se rima. Dodamo jo v gledališče tako, da jo zataknemo v dno 

papirnate skodelice. V gledališču imamo tako dve figuri, ki se rimata. Dodatno lahko 

odigrata kratek prizor (Renfro, 1984).  

c.) Govoreči tiger 

Dejavnost spodbuja glasno branje. Nekaj enostavnih stavkov napišemo na trak papirja. 

Iz škatle izdelamo lutko tigra z odprtino za usta. Trak vlečemo skozi tigrova usta, tako 

da se pokaže ena beseda naenkrat. Otroka prosimo, da bere besede, mi premikamo 

trak. Na trak lahko napišemo tudi vprašanja, stavke za dopolnjevanje (Renfro, 1984).  

7. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA NAMENA IN PROBLEMA 

Namen magistrskega dela je preučiti možnosti integracije pomoči z umetnostjo v 

obravnavo komunikacijskih govorno-jezikovnih motenj v predšolskem obdobju. 

Možnosti integracije me zanimajo predvsem z vidika celostne obravnave otroka. 

Pogosto se namreč pri delu z otroki sprašujem, kako vaje komunikacije, govora in 

jezika narediti manj enostranske, bolj široke, vaje, ki bi zahtevale delovanje različnih 

možganskih centrov. Opažam tudi, da je otrokom veliko bližje učenje na različne 

načine, naj bo to preko gibanja, glasbe, risanja, igre vlog itd. Za povezavo med 

pomočjo z umetnostjo in področjem komunikacije, govora in jezika, sem se odločila, 

ker pomoč z umetnostjo daje velik poudarek na procesu ustvarjanja med katerim lahko 

posameznik razvije veliko spretnosti, hkrati pa pridobi tudi na samozavesti in razvija 

ustvarjalnost. Pomemben vidik pomoči z umetnostjo je tudi neverbalna komunikacija, 

ki nudi odlično izhodišče za razvoj verbalne.  
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V Sloveniji je na tem področju že bilo narejenih nekaj raziskav in izdanih priročnikov. 

Bernardka Lesjak Skrt je izdala priročnike Glasovi v gibanju in igri: igrice za razvijanje 

glasov, ozvenjanje in slušno razlikovanje (2008), Pinkate ponkate: govorni razvoj skozi 

igro, sliko in gib (2012) in Didel didel dojsa: igre za govorni razvoj v zgodnjem otroštvu 

(2014), ki se v večji meri usmerjajo v spodbujanje govora preko glasbe in gibanja v 

prepletu z igro. Breda Kroflič (1999) je v prispevku Celostna komunikacija skozi 

ustvarjanje z gibom tudi v logopediji zapisala, da igra, gibanje, sodelovanje in 

ustvarjanje v skupini omogoča razvijanje kakovostne komunikacije preko več 

komunikacijskih kanalov, ne le preko besede. Na podobno temo je bil izveden projekt 

Katje Bucik Rdeči čeveljčki, kjer nastopajo otroci in mladostniki s kombiniranimi 

motnjami ter profesionalni plesalci. M. Ozbič (1999) je iskala stične točke ter možnosti 

uporabe glasbe in flavte v logopediji pri čemer lahko vplivamo na tehniko dihanja, 

slušno kontrolo, motoriko govoril in gibčnost jezika. Leta 2007 se je posvetila tudi 

raziskavi o uporabi glasbe pri osebah z okvaro sluha. Preko elementov glasbe, ki so 

zelo podobni elementom jezika, lahko v nasprotju s prepričanjem večine, govor 

spodbujamo tudi pri osebah z okvaro sluha. Osnovala je tudi predlog rehabilitacijskega 

programa z glasbo in ritmičnimi dejavnostmi za osebe z okvaro sluha, ki zajema 

področje dihanja, telesa in telesne drže, foniranja, govora, jezika in sporočanja, 

motorike govoril, resoniranja, spoznavanja in poslušanja ter predpogojev 

komunikacije. Kasneje (2009) sta z D. Kogovšek zapisali, da lahko primerno izvedena 

glasbena ura pripomore tudi k zmanjšanju učnih težav. Mojca Rupnik (2011) se je v 

diplomskem delu usmerila na glasbene dejavnosti pri terapiji govorno-jezikovnih 

motenj. Opisuje različne glasbene aktivnosti s katerimi lahko vplivamo na razvoj 

govora in jezika. Katja Repe (2012) je raziskovala povezavo med pomnjenjem povedi 

in pomnjenjem melodije pri otrocih v zadnjem letu vrtca in prvem razredu osnovne šole, 

Ana Turšič (2013) pa je odkrila, da lahko s pomočjo neverbalnih praksičnih in ritmičnih 

preizkusov odkrivamo učne težave. Petra Shrestha (2015) je ponazorila podobnosti 

zgradbe likovnega in besednega (slovenskega) jezika in podala primer aktivnosti, za 

povezavo obeh področij, za učence 9. razreda.  

Omenjene raziskave so mi bile v veliko pomoč pri postavljanju smernic in iskanju 

primernih aktivnosti. Moj namen pa je bil zajeti pomoč z umetnostjo v širšem smislu, 

kar pomeni vključiti vse smeri, z namenom spodbujanja vseh vidikov komunikacije, 

govora in jezika. Slednji niso omejeni zgolj na posamezna področja v možganih, 

temveč zahtevajo delovanje celotnih možganov, zato bi po mojem mnenju tudi terapija 

morala slediti tem ciljem. Menim, da bo pričujoča naloga, v kateri raziskujem in iščem 

možnosti povezave obeh področij, doprinos k logopedski in surdopedagoški stroki. 
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7.1. CILJI RAZISKAVE 

Cilj raziskave je bil preučiti možnosti uporabe tehnik pomoči z umetnostjo pri 

zmanjševanju komunikacijskih težav pri otroku z govorno-jezikovimi motnjami. 

Zanimalo me je, na kakšne načine lahko vključimo tehnike pomoči z umetnostjo v 

obravnavo govorno-jezikovnih težav, na katera področja razvoja vplivamo, kakšna je 

povezanost umetnosti, govora ter jezika, katere so podobnosti v procesiranju ter kakšni 

so odzivi otroka na vključevanje tehnik pomoči z umetnostjo v logopedsko obravnavo.  

Na podlagi govorno-jezikovnega profila in otrokovih interesov, sem izbrala pristop s 

področja umetnosti ter govorno-jezikovna področja za obravnavo. Največji poudarek 

je bil na dramski umetnosti, vendar so vključena tudi ostala področja.  

7.2. RAZISKOVALNA METODA 

V raziskavi je uporabljena deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna metoda, 

raziskovalni pristop pa posamična študija primera s kvalitativnim zbiranjem podatkov. 

Preko študije literature in virov sem oblikovala aktivnosti, ki jih lahko uporabimo pri 

terapiji govorno-jezikovnih motenj pri predšolskem otroku, nato sem nekaj izmed teh 

aktivnosti uporabila tekom srečanj. Aktivnosti so usmerjene na vzpostavljanje in 

vzdrževanje komunikacije, govorne vaje, fonološko zavedanje ter krepitev jezikovne 

zmožnosti (tako ekspresivne kot receptivne).  

Sodelovala sem s predšolsko deklico, ki ima več govorno-jezikovnih težav. Srečanja 

so potekala dvakrat tedensko v razponu štirih mesecev, v dekličinem vrtcu, v jutranjih 

urah, pred in po zajtrku, ker je bila deklica v tem času najbolj zbrana in pripravljena na 

sodelovanje. Bila so delno strukturirana in sicer na uvodni, operativni in zaključni del. 

To strukturo sem izbrala, ker omogoča veliko možnosti prilagajanja in spreminjanja, še 

vedno pa vzdržuje osnovno strukturo.  

7.3. OPIS OPAZOVANE OSEBE 

V raziskavi je vključena deklica, ki jo je Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami opredelila kot otroka z več motnjami, dolgotrajno bolnega otroka ter otroka 

s težjo govorno jezikovno motnjo. Največje težave ima na govorno-jezikovnem 

področju, ki se kažejo v težko razumljivem govoru, revnem besedišču, kratkih in 

enostavnih povedih. Odstopanja so opazna tudi na področju pozornosti in 

koncentracije.  

Na začetku srečanj je deklica Lea stara 6 let in 8 mesecev, ob zaključku 7 let in 2 

meseca. Usmerjena je v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, izveden je bil odlog šolanja. S šolskim letom 2016/17 bo 

vstopila v osnovno šolo, najverjetneje v prilagojen program z nižjim izobrazbenim 

standardom.  
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7.4. POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Podatki o otroku so bili zbrani preko že obstoječih ocen o otroku (strokovno mnenje 

Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami), pogovora s starši, vzgojiteljico 

in specialno pedagoginjo, ki enkrat tedensko obravnava otroka. Za določitev govorno-

jezikovnega profila so bili uporabljeni sledeči merski instrumenti: Ocena artikulacije 

govora (Globačnik, 1999), Zapozneli govorni razvoj (fonološki razvoj) (Bernhardt, 

Stemberger, Kogovšek, Ozbič in Košir, 2009), Ocenjevalna lestvica za 

sociopragmatične spretnosti (Girolametto, Ozbič, Kogovšek in Penko, 2011), British 

Picture Vocabulary Scale: Third edition (interni prevod, 2009), Vprašalnik za 

oblikovanje profila od 5 do 7 let starega otroka pred oz. ob vstopu v šolo (Ozbič, 

Kogovšek, Ferluga in Zver, 2012) ter Preizkus pripovedovanja zgodbe.  

Podatke o srečanjih sem pridobivala preko evalvacije. Potekala je preko načrtnega 

opazovanja z udeležbo in video posnetkov le-teh. Bila je sprotna, po vsakem srečanju, 

s strani otroka ter v obliki mojega dnevniškega zapisa ter kontrolne liste. Na koncu sem 

zapisala končno refleksijo, v kateri so predstavljene ugotovitve in spoznanja o 

možnostih povezav obeh področij ter možnosti za nadaljnje raziskovanje. 

V magistrskem delu je v namen lažjega razumevanja uporabljeno izmišljeno dekličino 

ime. Za objavo ostalih podatkov sem pridobila soglasje dekličine mame.  

8. IZBOR IN ANALIZA PODATKOV PRED ZAČETKOM SREČANJ 

8.1. UGOTOVITVE STROKOVNE KOMISIJE 

V času mojega srečevanja z deklico je bilo v veljavi strokovno mnenje Komisije za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami izdano septembra 2012. Novega strokovnega 

mnenja še ni bilo, ker je bilo ponovno usmerjanje še v postopku. Mnenje je bilo torej 

staro 3 leta, zato je potrebno upoštevati, da so nekatere njihove ugotovitve že 

zastarele, saj je deklica že napredovala. Kljub temu lahko vidimo njen razvoj. 

Opredeljena je kot dolgotrajno bolan otrok in otrok s težko govorno-jezikovno motnjo, 

torej kot otrok z več motnjami. Spodaj navajam takratne ugotovitve.  

Triletna deklica ima prisotno razvojno kasnjenje, ki je prisotno na področju govornega 

izražanja, v motoriki z nespretnostmi v gibalnih aktivnostih pričakovanih za starost, ter 

v obvladovanju dnevnih aktivnosti. V funkcioniranju je prisotna tipika hiperkinetične 

motnje in težja obvladljivost. Potrebuje vodenje, usmerjanje, dodatno razlago in 

individualne pristope, pa tudi spodbude razvoja govora in komunikacije. Težko 

kontrolira svoje impulze, njeno vedenje je pogosto nepredvidljivo, zato potrebuje 

kontinuiran in neposreden nadzor odrasle osebe. V prosti aktivnosti je usmerjena 

predvsem v zadovoljevanje lastnih želja, kjer ne dovoli poseganja oz. sodelovanja 

odrasle osebe. Interes za socialno izmenjavo je nižji. Izrazito kasni na področju 

govorne ekspresije. Sporazumeva se s slabo diferenciranimi kretnjami in posameznimi 

besedami, ki imajo pogosto razširjen pomen in so razumljive le domačim. Na 
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sogovorca je slabše usmerjena in število komunikacijskih izmenjav je majhno. 

Pripravljenost za imitacijo je nizka tudi zaradi hitro menjajočih se interesov. Sledi 

enostavnim navodilom, če so vezana na njen trenutni interes.  

Večinoma se igra sama, ob igri potrebuje odraslo osebo. Pri vodenih, skupinskih 

dejavnostih ne zmore sodelovati. Pri individualnih dejavnostih, potem ko veščino vsaj 

delno usvoji, lepo sodeluje. Na področju gibanja jo ovirajo težave s skladnostjo gibov. 

Pri hoji in teku se večkrat spotakne in pade, težave ima zlasti pri gibanju po neravnem 

terenu. Na področju fine motorike so opazne nespretnosti, v dnevnih aktivnostih je le 

delno samostojna. Igra je simbolna, v samostojni igri vztraja krajši čas.  

8.2. POGOVOR S SPECIALNO PEDAGOGINJO 

Povzetek pogovora s specialno pedagoginjo.  

Lea je radovedna deklica, ki ima zelo izrazito govorno-jezikovno motnjo ter motnjo 

pozornosti in koncentracije.  

Pogosto potrebuje spodbudo in usmerjanje pozornosti, pozornost je odkrenljiva, 

odvisna od motivacije in interesa, ohraniti jo zmore krajši čas. Čas izvajanja aktivnosti 

počasi podaljšuje, vendar je ta še vedno relativno kratek. Boljšo koncentracijo zmore 

predvsem kadar gre za vizualne aktivnosti. Pozornost in vztrajnost pri slušnih 

dejavnostih še ni optimalna, saj je njen interes za slušne aktivnosti bistveno manjši. 

Ob spodbudi in primerni motivaciji zanesljiveje usmeri slušno pozornost, je pa ta še 

vedno šibka in kratkotrajna. Slušno pomnjenje je manj zanesljivo pri usmerjenih 

dejavnostih, sicer si slušne informacije zelo dobro zapomni, kadar sama to želi ali ji 

predstavlja interes.  

Pri delu potrebuje umirjanje tempa in usmerjanje. 

V gibanju je hitra, impulzivna, zato večkrat deluje nespretna tako na področju grobe 

kot fine motorike. Grafomotorika je šibka z vidika koordinacije oko-roka in motivov 

risbe, vendar vztrajno napreduje. 

Govor in jezik sicer nista ustrezno razvita glede na starost, vendar se v zadnjih dveh 

letih izjemno odpira in samoiniciativno posnema besede, z večjim interesom in 

veseljem se loteva govornih aktivnosti. Napreduje pri artikulaciji posameznih glasov, 

stavčni strukturi in obsegu aktivnega besedišča.  

Zanesljivo prešteva do 10. Krajše slikovno zaporedje (3, 4 sličice) zmore ustrezno 

sestaviti, če se osredotoči in zbere ter si sličice dobro ogleda. Barve imenuje. 

Orientacija v prostoru in na površni še ni zanesljiva. 
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Običajno je dobro razpoložena. Čustva primerno izraža in ima izrazito obrazno mimiko. 

Občasno je zelo trmoglava, takrat potrebuje zelo dosledne zahteve pri upoštevanju 

dogovorov. 

Njena močna področja so radovednost, vidno pomnjenje. Šibka področja pa so govor 

in jezik, kratkotrajna in odkrenljiva pozornost, spretnosti logičnega sklepanja, splošna 

razgledanost. 

8.3. POGOVOR Z VZGOJITELJICO 

Povzetek pogovora z vzgojiteljico. 

Lea je prijazna deklica. Rada prihaja v vrtec in ob prihodu nima težav. Zelo rada pride 

v naročje vzgojiteljicam in odraslim osebam, ki jih pozna, do neznanih oseb je na 

začetku nezaupljiva. Pripadnost skupini za zdaj še ni tako očitna, saj je deklica prvo 

leto v skupini z ostalimi otroki. Pozna imena otrok, vzgojiteljic.   

Razume se z vsemi otroki. Igra se največkrat sama, vzporedno z drugimi. Izredno rada 

posega po Hama perlicah, kjer je tudi zelo vztrajna. Rada sodeluje pri družabnih igrah, 

vendar je pozornost kratkotrajna in je potrebna prisotnost odraslega. Pri skupnih 

vodenih dejavnostih ali delu v manjših skupinah kratek čas že sodeluje. Ko 

koncentracija pade, s svojim nemirom moti druge otroke (se obrača, leži, sili v druge, 

zmoti jo vsaka malenkost). 

Pri individualnem delu lepo sodeluje, rabi pa več spodbude, jasna navodila, ki jih je 

potrebno večkrat ponoviti. Koncentracija je še kratkotrajna. Pravljicam ne sledi. 

Je svojeglava in rada neopazno dela stvari po svoje, brska po garderobi, gre velikokrat 

na stranišče, se preoblači, skratka godi ji, da ni ves čas pod kontrolo. Prav tako je 

radovedna in vedoželjna do stvari, ki jo zanimajo. Zapomni si stvari, npr. kaj je za 

domačo nalogo. 

Deklica je v novembru dobila odločbo za vključitev v program za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Dodeljeni sta ji dve logopedski 

in ena defektološka ura na teden.  

Deklica prihaja v vrtec urejena in čista. Vedno ima s seboj dovolj rezervnih oblačil. 

Vzgojiteljica je opredelila še njene dosežke v okviru kurikula: 

GIBANJE: Je dokaj normalno razvita. Nekaj težav je pri koordinaciji oziroma skladnosti 

gibanja, zato včasih deluje nerodno. Sicer je hitra in impulzivna. Po drugi strani pa je 

zelo presenetila pri izvajanju dejavnosti drsanja, kjer je bila zelo spretna, vztrajna, 

vodljiva. Rada se vključuje v gibalne igre, kjer pravila niso preveč zahtevna. 
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MATEMATIKA: Imenuje barve, šteje do 10. Prepozna svoj simbol, pozna svoje stvari 

in tudi stvari drugih otrok (oblačila, copati, igrače …). Pri reševanju delovnih listov 

potrebuje individualno pomoč, jasna navodila, ki jih je potrebno večkrat ponoviti. 

JEZIK: Razume govor odraslega. Pozna pomene besed, pokaže predmete in slike, ki 

jih poimenuje odrasla oseba ali otrok, pozna vsa imena otrok. Besedni zaklad je sicer 

skromen, izgovorjava je deloma nerazločna ter pomečkana, vendar vseeno veliko več 

govori, se sama oglaša, pripoveduje. Rada komentira dejanja drugih otrok (kaj je kdo 

naredil, rekel, kdo manjka, kaj ima ipd.) Če pa je izzvana z vprašanjem, potrebuje več 

spodbude, da odgovori, saj ji je včasih nerodno, ker se očitno zaveda svojega 

primanjkljaja na tem področju. 

DRUŽBA: Seznanjena je s pravili v skupini, ve kaj se sme in kaj ne. Njeno vedenje je 

sprejemljivo, le občasno je trmoglava in takrat še bolj potrebuje dosledne zahteve po 

upoštevanju dogovorov in pravil. Zna vzpostavljati odnose z ostalimi vrstniki, vendar z 

nobenim otrokom ni spletla globljih prijateljskih vezi. Kaže interes za odkrivanje ožje in 

širše okolice. Veliko govori tudi o domu, družini in dogodkih, ki so povezani z njo. 

NARAVA: Zna se sama obleči in obuti, pri zavezovanju in zapenjanju občasno 

potrebuje pomoč. V umivalnici je samostojna. Si zelo pogosto grize nohte. V vrtcu 

redko zaspi. Sama se pri počitku težko umiri. Zelo dobro opazuje in zaznava okolico 

okoli sebe. Posluša in posnema, kar drugi počnejo. Vendar pa je njena slušna 

pozornost kratkotrajna in nezanesljiva, ko je potrebno slediti navodilom za delo ali ko 

poteka vodena dejavnost. 

UMETNOST: Rada riše, drža pisala je pravilna. Pri risanju, lepljenju, rokovanju z žlico 

še vedno menjava roko, kljub temu je opazno, da bo verjetno levičarka. Pri delu včasih 

še vedno ni previdna in je zamazana sama in njena okolica, saj se med ustvarjanjem 

stalno vrti, prijema mizo, stole. Zelo je napredovala pri svoji risbi, ki je bolj izpolnjena, 

uporablja veliko barv, je veliko bolj natančna pri barvanju pobarvank. Pri  glasbenih 

dejavnostih ni preveč aktivna, sem pa opazila, da  glasno pripeva, ko pojemo pesmi, 

katerih besedila delno pozna. Gleda predstavo, vendar njena pozornost hitro pada. 

Povzela je, da je Lea v tem šolskem letu zelo napredovala, pa vendar so njene 

sposobnosti v primerjavi z drugimi, nižje oziroma slabše. Ne predstavlja si je v razredu 

z dvajsetimi ali več otroki, saj je njena slušna pozornost zelo slaba, koncentracija ji 

hitro pada. Ves čas potrebuje veliko dodatne spodbude in jasna navodila, ki jih je 

potrebno večkrat ponoviti. 
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8.4. POGOVOR Z MAMO 

Z mamo sem žal uspela opraviti le pogovor preko telefona . Bila je redkobesedna, 

sama ni postavila vprašanj.  

Povedala je, da Leino vedenje doma ne odstopa od tistega v vrtcu. Kadar je potrebno, 

se poveže s svojo leto dni mlajšo sestro (predvsem, ko nagajata starejši sestri). Pravi, 

da Lea pogosto dejavnosti usmerja po svoji volji, ter potrebuje veliko usmerjanja in 

jasnih pravil. Kljub temu je zelo dobra v tem, da si zapomni obveznosti/rutino, dobro 

sledi dogajanju (jutri moram prinesti to in ono, danes ni bilo logopedinje, naslednjič 

pride v petek itd.). 

Najbolj jo skrbi, da se govor ne bo izboljšal, da bo tudi v prihodnosti nerazumljiv in 

okrnjen. Njena mlajša sestra namreč nima nobenih težav, medtem ko ima najstarejša 

podobne težave (bila je usmerjena v program z nižjim izobrazbenim standardom). 

Dobila sem občutek, da mamo hčerine težave zelo obremenjujejo, da pa ji soočanje z 

njimi predstavlja veliko breme (je mati samohranilka štirim hčeram), zato se raje 

umakne, stanja ne poskuša izboljšati s spodbujanjem Lee k rednim govornim in 

jezikovnim vajam (mama je z njimi seznanjena preko dveh zvezkov, ki sta v rabi med 

logopedskimi in specialno-pedagoškim obravnavami). 

 

8.5. GOVORNO-JEZIKOVNI PROFIL NA ZAČETKU SREČANJ 

8.5.1. Rezultati merskih instrumentov 

Povzetek rezultatov pridobljenih preko merskih instrumentov. Najprej so na kratko 

predstavljeni merski instrumenti in ugotovitve, spodaj sledi še strnjen povzetek 

ugotovitev pomembnih za nadaljnje delo.  

a.) Ocena artikulacije govora (Globačnik, 1999) 

Triažni test, katerega namen je ugotavljanje pravilne izgovorjave soglasnikov ter 

pojavljanje substitucije, distorzije in omisije. Sestavljen je iz treh delov. En del 

predstavlja slikovni material, kjer otrok poimenuje posamezne slike. Sledijo si tako, da 

preverjajo izgovor posameznega glasu v začetnem, srednjem in končnem položaju v 

besedi. V drugem delu sta priloženi dve sliki, ki sta namenjeni preverjanju besedišča. 

Logoped spremlja besedišče ter sestavo in dolžino povedi. V tretjem delu sledi pregled 

orofacialnih struktur, ki so pomembne za izgovor.  

 

 



66 

 

GLAS OMISIJA/DISTORZIJA/SUBSTITUCIJA 

S Distorzija (interdentalna izreka) 

Z Distorzija (interdentalna izreka) 

Č Substitucija in distorzija (interdentalna izreka glasu /c/) 

Š Substitucija in distorzija (interdentalna izreka glasu /s/) 

C Distorzija (interdentalna izreka) 

Ž Substitucija in distorzija (interdentalna izreka glasu /z/) 

R (soglasniška 

in 

samoglasniška 

zveza 

V obeh primerih glas zamenjuje z glasom /j/. 

Ostali glasovi so v izolirani obliki artikulirani pravilno. V besedah se je pojavljajo veliko 

omisij, vendar teh nisem zabeležila, saj sem se odločila, da jih podrobneje analiziram 

s testom Zapozneli govorni razvoj (fonološki razvoj) (Bernhardt idr., 2009). 

Griz je normalen, gibljivost jezika in jezične konice je slabša pri dvigu jezika, v ostalih 

pozicijah jezik dobro namesti, potrebuje nekaj več časa in pomoč z ogledalom. 

Gibljivost mehkega neba je dobra, simetričen pri fonaciji, oblika trdega neba ne 

odstopa. Ustnice so dobro gibljive. Zračni tok pri izreki poteka skozi usta, pri nosnikih 

skozi nos. Diha večinoma skozi usta, potrebuje usmerjanje pri dihanju skozi nos. 

Na predlogi kopalnica je samostojno poimenovala slike: dojenček, duda, račka, riba, 

umivanje zob, želva; dodala je še besede banja, noga, glava, oko. Na predlogi trgovina 

z igračami je samostojno poimenovala slike: avto, barvice, boben, copati, duda, hiša, 

ladja, mama, medved, otrok, palček, punčka, postelja, rokavice, šal, traktor, torba, ura, 

vlak, voziček, zebra, zima, žoga. Skupno je poimenovala 33 od 62 možnih besed. Pri 

poimenovanju je potrebovala kar nekaj spodbude, saj ni bila motivirana.  

b.) Zapozneli govorni razvoj (fonološki razvoj) (Bernhardt, Stemberger, Kogovšek, 

Ozbič in Košir, 2009) 

Preskus je namenjen preverjanju fonološkega razvoja pri otrocih od 3 do 6 let. 

Sestavljen je iz slikovnega materiala, ki vsebuje 101 sliko. Slike so razdeljene po 

semantičnih skupinah; najprej znane, nato manj znane, na koncu spet znane. Priložen 

je tudi list za zapisovanje izgovora. 

Preko testa sem želela predvsem pridobiti informacijo o vrsti in frekvenci posameznih 

fonoloških procesov. V tabeli sem zbrala fonološke procese, ki so se pri testiranju 

pojavili in zraven zapisala število. Pri nekaterih besedah sta se pojavila tudi dva 

fonološka procesa (npr. poenostavitev soglasniškega sklopa in brisanje 

nenaglašenega zloga). V testu je 101 beseda. 
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Tabela 4: Rezultati testa Zapozneli govorni razvoj (fonološki razvoj) 

FONOLOŠKI PROCES ŠTEVILO  KDAJ IZZVENI?8 

Poenostavljanje 
soglasniškega sklopa 

43 Do 3,6 leta 

Brisanje nenaglašenega 
zloga 

28 Do 4. leta 

Drsenje (gliding) 9 Do 5. leta 

Brisanje končnega ali 
začetnega soglasnika 

6 Do 3. leta 

Glede na Leino starost ob začetku testiranja (6,8 let) bi pričakovali, da bodo vsi 

zabeleženi fonološki procesi že izzveneli. Največ je procesov zlogovne strukture 

(poenostavljanje soglasniškega sklopa, brisanje nenaglašenega zloga in brisanje 

končnega ali začetnega soglasnika), najmanj procesov zamenjav (drsenje).  

c.) Ocenjevalna lestvica za sociopragmatične spretnosti (Girolametto, Ozbič, 

Kogovšek in Penko, 2011) 

Lestvica preverja otrokovo responzivnost (odgovarjanje na vprašanja, odzivanje na 

zahteve in smiselno povezanost s temo pogovora) in asertivnost (spraševanje, 

izražanje želja, zahtev in potreb ter predlaganje). Lestvico izpolnjujejo starši. Trditve 

vrednotijo s pomočjo petstopenjske lestvice, kjer 1 pomeni nikoli/ne še, 5 pa vedno.  

Povprečna ocena responzivnosti: 3,5 

Povprečna ocena asertivnosti: 3,5 

Povprečni oceni kažeta, da je pogostost pojavljanja responzivnosti in asertivnosti med 

včasih in pogosto.  

Responzivnost je na nivoju II, enako tudi asertivnost. Profil je s tem uravnotežen, nivo 

II pa kaže na porajajočo se ali slabo razvito veščino. To pomeni, da se 

sociopragmatične veščine pri deklici še razvijajo, kar sovpada tudi s povprečno oceno 

na področjih asertivnosti in responzivnosti.   

d.) British Picture Vocabulary Scale: Third edition (interni prevod, 2009) 

Lestvica je namenjena preverjanju razumevanja besedišča od 3. leta do 16. leta in 11 

mesecev, primerna je tudi za odrasle. Za omenjen razpon starosti vsebuje tudi norme, 

ki veljajo za angleške govorce. Testni material vsebuje 14 setov po 12 testnih listov. 

Na vsakem listu so 4 slike. Seti so razvrščeni po težavnosti, vsak set je nekoliko težji 

od prejšnjega. Otrok mora pokazati sliko, ki se po njegovem mnenju najbolj ujema z 

                                                                 

8 Dodd, Zhu Hua, 2006/07. Podatki so bili pridobljeni iz diplomskega dela Mojce Muznik (2012) Fonološki razvoj 
otrok med 3. in 7. letom starosti (transkripcija govora).  
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izrečeno besedno testatorja. S pomočjo norm določimo razpon starosti, ki mu ustreza 

otrokovo razumevanje besedišča.  

Na podlagi testa Leino razumevanje besedišča ustreza starosti otroka 4 let in 8 

mesecev.  

e.) Vprašalnik za oblikovanje profila od 5 do 7 let starega otroka pred oz. ob vstopu 

v šolo (Ozbič, Kogovšek, Ferluga in Zver, 2012)   

Vprašalnik je namenjen vzgojiteljem otrok, ki zadnje leto obiskujejo vrtec, lahko tudi 

vzgojiteljem ali učiteljem v prvem razredu osnovne šole. S pomočjo le-tega se oblikuje 

profil otroka, preko katerega prepoznamo njegova močna in šibka področja. Za 

ocenjevanje je uporabljena petstopenjska lestvica, kjer 1 predstavlja nikoli/nič, 5 pa 

vedno/veliko. Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu ocenjujemo 

pozornost, koncentracijo, vedenje in uravnavanje vedenja, motoriko, komunikacijo in 

sociopragmatiko, govorno-jezikovno razumevanje in izražanje, verbalni spomin, 

grafično vizuoperceptivno področje, percepcijo in imenovanje barv, časovno in 

prostorsko orientaciji, metaliterarne veščine, predopismenjevalne veščine, grafemsko 

zavedanje in grafomotoriko, predmatematične veščine, metakognicijo ter dodatna 

področja, kamor spada dominantnost. Zadnja postavka v tem delu je utrudljivost, 

nasičenost. V drugem delu se ocenjuje v kolikšni meri se izraža posamezna otrokova 

značilnost (npr. zelo dober spomin in hiter ter zanesljiv priklic informacij, zgodnji fizični 

in gibalni razvoj, zgodnje razviti jezikovni vzorci itd.).  

Povzemam samo rezultate področij, ki so pomembna za komunikacijo, jezik in govor. 

Podajam povprečno oceno za posamezno področje. Natančnejši opis je združen v 

ugotovitvah. Vprašalnik je izpolnila vzgojiteljica.  

Prvi del: 

1 – nikoli/nič   2 – redko/zelo malo   3 – včasih/malo   4 – pogosto/precej    

5 – vedno/veliko 

Ker norme za 6,8 letne otroke niso znane, sem izračunala povprečne ocene 

posameznega področja. Te nam dajejo splošen uvid v razvitost spretnosti v določenem 

področju. Za lažjo orientacijo sem navedla norme za 5-letnike in zapisala, v kateri 

percentil bi se Lea uvrstila s svojim rezultatom, če bi bila 5-leten otrok.  
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Tabela 5: Rezultati Vprašalnika za oblikovanje profila od 5 do 7 let starega otroka pred oz. ob 

vstopu v šolo 

PODROČJE POVPREČNA OCENA NORME ZA 5 - 
LETNIKE9 

pozornost, koncentracija, 
vedenje in uravnavanje 
vedenja 

2,4 Uvršča se med 1. in 
5. percentil.  

Motorika 3,2 Uvršča se med 5. in 
10. percentil. 

komunikacija, sociopragmatika 2,8 Uvršča se med 5. in 
10. percentil. 

govorno-jezikovno 
razumevanje in izražanje 

2,3 Uvršča se med 1. in 
5. percentil. 

verbalni spomin 2,3 Uvršča se med 1. in 
5. percentil. 

časovna in prostorska 
orientacija 

3 Uvršča v 5. percentil. 

metaliterarne veščine 3,3 Uvršča se med 10. in 
25. percentil. 

predopismenjevalne veščine 2,5 Uvršča se med 5. in 
10. percentil. 

Lea je najboljša v metaliterarnih veščinah, sledi motorika ter časovna in prostorska 

orientacija. Največ težav ji dela verbalni spomin ter pozornost, koncentracija, vedenje 

in uravnavanje vedenja. Kljub temu na nobenem področju ne dosega povprečnega 

rezultata za 5-letnega otroka (norme veljajo za skoraj 2 leti mlajše otroke).  

Drugi del: 

V drugem delu je glede na ostale ocene izstopala le pri socialni odgovornosti in 

samostojnosti. Tu bi poudarila predvsem zanimanje za tekoče dogodke, kjer se zelo 

dobro orientira v času, predvsem kaj je bilo včeraj, kaj jo na ta dan še čaka, kaj bo jutri 

itd. Hitro opazi tudi spremembe v rutini in opozori nanje, kljub temu je ne zmotijo in se 

lahko prilagodi nanje.  

 

                                                                 

9 Norme sem pridobila iz diplomskega dela Aleksandra Vališerja Profil funkcioniranja 5-letnih otrok pred 
vstopom v šolo (2012).  
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f.) Preizkus pripovedovanja zgodbe 

Za preizkus pripovedovanja sem 

uporabila štiri slike. Lea jih je morala 

najprej postaviti v ustrezno zaporedje, 

potem pa pripovedovati, kaj se dogaja na 

slikah. Uporabila sem slike na desni. 

Zgodbe predhodno nisem pripovedovala.  

Zapis pripovedovanja (dobesedni zapis): 

Buva ceva. (Obuva čevlje).  

Bece kikco. (Obleče kiklco/krilo). 

Poj pi. (Potem spi).  

Poj zoba mi. (Potem umije zobe).   

Poj pat ge. (Potem gre spat).  

Najprej sem izračunala povprečno dolžino stavka, ki znaša 2,4. To pomeni, da Lea za 

pripovedovanje večinoma uporablja 2 do 3 besedne povedi.  

Pri analizi pripovedovanja zgodbe sem si pomagala s kriteriji, ki so jih opredelile L. 

Marjanovič Umek, U. Fekonja in S. Kranjc (2003)10 v okviru raziskave otrokovega 

pripovedovanja zgodb.  

Koherentnost zgodbe, ki se nanaša na globinsko povezanost med deli sporočila in se 

tako nanaša na strukturo pripovedovanja zgodbe, sem opredelila kot zgodbo s 

strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij.  

Kohezivnost zgodbe se nanaša na površinsko zgradbo pripovedovanje zgodbe. 

Znotraj področja kohezivnosti se ocenjuje tematska razporeditev in sredstva, s katerimi 

ohranjamo referenco. Leino zgodbo sem opredelila kot linearna razporeditev s 

tematskimi preskoki. Pri določanju sredstev, s katerimi ohranjamo referenco, sem 

imela nekaj težav, saj ni šlo za dobesedno ponavljanje (npr. deklica … deklica), niti ni 

šlo za ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, podpomenkami ipd.  

Avtorice so pripovedovanje zgodbe vrednotile tudi glede na posamezno starost. Leino 

pripovedovanje spada v starostno skupino 4,0 do 4,6 letnih otrok, kar njeno 

pripovedovanje uvršča v skupino 2 leti mlajših otrok od njene realne starosti.  

                                                                 

10 Fekonja, U., Kranjc, S. in Marjanovič Umek, L. (2003). Pripovedovanje zgodbe kot možni pristop za 
ugotavljanje otrokovega govornega razvoja. Jezik in slovstvo, 5, 51-63.  

Slika 2: Zaporedje slik 
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8.5.2. Povzetek pridobljenih ugotovitev 

Lea v komunikacijo vstopa sproščeno. Vzpostavlja očesni kontakt, da ustrezno pobudo 

za začetek komunikacije, tudi na pobude sogovornika se ustrezno odziva. Upošteva 

izmenjavo vlog v pogovoru. Ob nenavadnih dogodkih se hitro odzove in vpraša po 

dogajanju. Vpraša po pomenu besede, ki je ne pozna, vendar ne vedno. Jasno izrazi 

želje po spremembi v igri ali dejavnosti in pove, ko ima dovolj. Pri dejavnostih, ki jo 

motivirajo, prosi za pomoč, če česa ne zmore. Pri dejavnostih, ki jo zanimajo manj, 

odneha. Pogosto predlaga njene najljubše igre, ne predlaga pa različnih načinov igre. 

Hitro izbere med dvema stvarema. O dogodkih, ki so se ji vtisnili v spomin, samostojno 

pripoveduje, se potrudi, da jo sogovornik razume (ponovi povedano, redkeje uporabi 

drugo besedo). Na teme, podane s strani sogovornika, odgovarja kratko in enostavno, 

večinoma sledi do treh izmenjav vlog v pogovoru (občasno tudi sama postavi vprašanje 

na začeto temo). Odgovori so smiselni pri temah, ki govorijo o konkretnih dogodkih (so 

se ji zgodili), pri odgovorih, ki zahtevajo povezovanje ali logično sklepanje, večinoma 

odgovori z »ne vem«. Responzivnost in asertivnost v komunikaciji sta kljub temu za 

njeno starost slabo razviti.  

Pri artikulaciji so prisotne substitucije in distorzije glasov ter fonološki procesi 

(izpuščanje ali poenostavljanje soglasniških sklopov, brisanje nenaglašenega zloga, 

drsenje/gliding in brisanje začetnega in končnega soglasnika). Ob predhodnem 

opozorilu, da naj bo pozorna na izgovor, je brisanja zlogov pomembno manj. Izgovor 

sičnikov je interdentalen, šumnike substituira s sičniki, glasova /l/ in /r/ nadomešča z 

glasom /j/. Trenutno usvaja glas /s/. Potrebuje več časa in intenzivno vajo tudi doma 

za dosego pravilne izreke posameznega glasu. Ljudem, ki so z njo v stiku 

vsakodnevno, je njen govor večinoma razumljiv, nasprotno ima zunanji opazovalec 

oziroma oseba, ki deklico sreča prvič, pri razumevanju njenega govora velike težave, 

tako zaradi govornih kot tudi jezikovnih odstopanj.  

Na področju poslušanja in slušne diferenciacije zmore ponoviti ritmične vzorce s tremi 

sekvencami, besede v večini primerov uspešno deli na zloge, nekaj težav je pri daljših 

besedah, kjer je že sam izgovor napačen. Kratko in dolgo besedo določa s pomočjo 

vidne ponazoritve, samostojno še ne zmore. V nizu glasov in besedi prepozna 

dogovorjen glas, enakega/različnega zloga še ne loči. Združevanje zlogov v besede ji 

še ne gre, pri iskanju rim (izmed že podanih besed) še potrebuje pomoč, enako pri 

prepoznavanju. Uspešno ponovi nebesedo s tremi zlogi (zadnja dva enaka). Delno že 

določa prvi glas v besedi, samostojnega prirejanja besede določenemu glasu še ne 

zmore.  

Aktivno in pasivno besedišče je šibkejše, približno ustreza starosti petletnika. Priklic 

besed je počasen. Določa osnovne protipomenke in nekatere nadpomenke, pri 

sopomenkah potrebuje usmeritev z izbiro. Motivirana je za pridobivanje novih besed, 

v izgovorjavo vloži veliko truda. V usmerjeni dejavnosti so povedi večinoma dve- do tri-

besedne, ob usmeritvi tudi daljše. V spontanem govoru so daljše, vendar so prisotna 



72 

 

večja odstopanja v morfološki in sintaktični strukturi. Pripoveduje s pomočjo nizanja 

polnopomenskih besed (prevladujejo samostalniki, sledijo glagoli, redkeje uporabi 

pridevnike). Na podlagi kratkega zaporedja sličic pripoveduje zelo enostavno, z nekaj 

besedami ob določeni sliki. Večinoma gre za opise slik. Pripoved se sicer smiselno 

nadaljuje, vendar bi bila brez slik pripoved težko razumljiva, zaradi občasnih tematskih 

preskokov ter odsotnosti uporabe referenčnih besed. Tudi pri obnovi slišane zgodbe, 

ki ji zmore slediti, so povedi kratke in enostavne. Izpušča pomembne informacije, 

potrebuje pomoč s podvprašanji in usmerjanjem na slikovno gradivo. Rada pripoveduje 

o dogodkih, ki so se ji zgodili. Njeno pripovedovanje je značilno za 4 do 4,6 letnega 

otroka. Pri zaporedju z do štirimi elementi je uspešna, pri petih potrebuje nekaj pomoči, 

vendar večino dopolni sama. Pri postavljanju vprašanj uporablja enostavne 

vprašalnice ali intonacijo. S pomočjo slik dobro obnovi krajšo zgodbo, pri daljših ne 

zmore slediti. 

Pri risanju občasno še potrebuje usmerjanje na določene elemente risanega, barvanje 

do črte ji večinoma uspe, potrebno jo je opominjati, naj ne hiti. Večinoma ne uporabi 

realnih barv, ima zelo dober občutek za kombinacije le-teh. Človeška figura, ki jo 

nariše, je prepoznavna in vsebuje vse pomembne elemente. Pritisk na podlago je 

močen, ob opozorilu ga zmore zmanjšati, pravilen prijem pisala še ni popolnoma 

usvojen. Pri striženju po ravni črti je uspešna. Določanje leve in desne strani na listu ji 

gre dobro, pomoč potrebuje pri zgoraj/spodaj. V prostoru ima težave z določanjem 

položaja pred in za. Zelo dobra je pri vzdrževanju vidne pozornosti in diskriminaciji, 

hitro poišče določen predmet na sliki. Kaže zanimanje za črke, branje in pisanje. Nekaj 

črk že pozna in za nekatere tudi navede ustrezno besedo. Ve, da govor lahko 

zapišemo, ter da zapisane besede preberemo. Po knjigi lista od prve do zadnje strani 

in ve, kje je naslov. Loči besede s pomenom od tistih, ki nimajo pomena.  

Pri njenem napredku jo ovirata slabša pozornost in koncentracija. Pogosto jo zmotijo 

zunanji dražljaji, pri aktivnostih težje sodeluje dlje časa, v individualni situaciji je bolje. 

Dejavnosti želi hitro zaključiti.  

Njeno močno področje je vidni spomin. Dobro se znajde v vsakodnevni rutini, hitro 

opazi odstopanja.  

9. OPIS IN KVALITATIVNA ANALIZA POSAMEZNIH SREČANJ 

Podatke o srečanjih sem zbirala preko opazovanja z aktivno udeležbo in 

videoposnetkov srečanj, ki so služili za lažjo analizo. Preko posnetka je bilo opravljeno 

delno strukturirano opazovanje, pri čemer sem si pomagala s kontrolno listo, v 

dnevniškem zapisu pa je vključeno tudi nestrukturirano opazovanje, kjer sem zapisala 

stvari, ki so posebej pritegnile mojo pozornost. Zapis srečanj je strnjen v mojem 

dnevniškem zapisu. Po vsakem srečanju je deklica evalvirala dejavnost. V ta namen 

sem oblikovala evalvacijski list, ki je vseboval pet snežink (zelo ji je všeč risani film 

Ledeno kraljestvo). Glede na to, kako všeč ji je bila dejavnost, je pobarvala določeno 
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število snežink. Bolj kot ji je bila dejavnost všeč, več snežink je pobarvala. Skala je bila 

oblikovana tako: »Ni mi bilo všeč« predstavlja ena snežinka, »zelo mi je bilo všeč« pet 

snežink.  

 

Kontrolna lista, ki sem jo uporabila za evalvacijo srečanj, vsebuje naslednja vprašanja: 

1. Kateri cilji so bili zastavljeni na začetku srečanja? 

2. Kateri od teh ciljev so bili doseženi? 

3. Ali bi kaj naredila drugače? 

4. Je bil otrok dovolj motiviran? Kako bi ga lahko motivirala bolj? 

5. So bila navodila podana dovolj jasno? 

6. Je imel otrok možnost aktivnega sodelovanja? 

Nanje sem po ogledu posnetka poskušala čim bolj objektivno odgovoriti. Srečanja so 

potekala v razponu štirih mesecev. V magistrski nalogi so zapisana le tista, ki so bila 

posebej zanimiva in kjer sva preizkušali nove stvari. Vmesna srečanja so bila večinoma 

usmerjena v utrjevanje pridobljenega znanja na opisanih srečanjih in ne bi bistveno 

pripomogla k raziskovanju možnosti povezave področij logopedije in surdopedagogike 

ter pomoči z umetnostjo.  
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9.1. PRVO SREČANJE 

1. srečanje  

Naslov vaje Moj trebuh je lahko balon 

Cilji  - usmerjanje pozornosti na trebušno dihanje in poskus trebušnega 

dihanja 

- podaljševanje fonacije glasu /s/ 

- slušno zaznavanje glasu /s/ na začetku besede 

Pripomočki  / 

Deklica je večinoma dihala z zgornjim, prsnim delom, ne s trebušnim, kar se je opazilo 

tudi pri težavah fonacije glasu /s/. Fonacija je bila kratka, posledično glas ni bil vedno 

jasen. Odločila sem se, da začnem z vajo trebušnega dihanja in jo povežem s fonacijo 

glasu. Daljšo fonacijo sem želela zaradi jasnejše izreke ter tudi usmerjanja slušne 

pozornosti na glas. Pogosto ga je namreč izpustila.  

Uvodni del Začela sem v vprašanjem: »Kako ti napihneš balon?« Lea mi 

je pokazala. Potem sem ji pokazala še jaz (z rokami sva 

ponazorili balon pred usti). Nato sem jo usmerila na vdih skozi 

nos in izdih skozi usta. Nekajkrat sva ponovili, saj je njen vdih 

potekal skozi usta. Nato sem se jaz prijela za trebuh in ji preko 

vdiha skozi nos pokazala, kako se moj trebuh 'napolni kot 

balon'. To sem demonstrirala dvakrat, nato spodbudila njo, da 

poskusi. Kar nekaj časa sva potrebovali, da je delno uspel vdih 

zraka s trebušnim delom. Deklica je nakazala, da ima dovolj, 

zato sva ponovili samo še enkrat. Odločila sem se, da 

naslednjič vadiva naprej. 

Cilj: usmerjanje 
pozornosti na 
trebušno dihanje 

Operativni del Na prejšnjem srečanju sva v njen zvezek narisali balon, ki 

pušča zrak in pri tem nastaja zvok »ssss«. Vprašala sem jo: 

»Kako se sliši, ko ima balon luknjo in pušča zrak?« Lea je 

pokazala, kako se sliši. Pri tem sem jo usmerjala še na pravilno 

lego zob in jezika, saj je njen /s/ tudi v izolirani obliki še vedno 

občasno interdentalen. Sledilo je posnemanje dolgega 

puščanja balona. Vmes ji je zmanjkalo zraka, izpih je bil kratek, 

zato sem izkoristila priložnost in jo usmerila na vdih skozi nos 

in izdih skozi usta z nastavkom za glas /s/. Izpih je bil daljši, 

vdih kljub temu še ni bil trebušni. Nekajkrat sva ponovili. Nato 

sem jo usmerila na izgovor glasu /s/ v zlogih (inicialno, finalno 

in medialno), kjer sem demonstrirala podaljšan /s/ in želela, da 

enako stori sama. 

Cilj: usmerjanje 
na trebušno 
dihanje 

podaljševanje 
fonacije glasu /s/ 

Zaključni del Poskusili sva še z besedami, ki imajo /s/ na začetku, vendar je 

bila tu fonacija krajša. Naredili sva nekaj primerov in zaključili. 

Želela sem predvsem, da usmeri pozornost na glas /s/ na 

začetku besede, da zazna, kako se sliši v besedi, ter da mora 

biti dovolj poudarjen. 

Sledila je še evalvacija s snežinkami. 

Cilj: 
podaljševanje 
fonacije glasu /s/ 

slušno 
zaznavanje 
glasu /s/ na 
začetku besede 
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Zapis povzetkov dnevniškega zapisa in kontrolne liste 

Moj cilj je bila usmeritev na pravilno trebušno dihanje in podaljšanje fonacije pri glasu 

/s/. Usmeritev na dihanje je uspela, dihanje samo pa še ni bilo pravilno, zato bova 

dihanje vadili tudi na prihodnjih srečanjih. Ocenjujem, da bo trajalo še nekaj časa, 

preden se deklica nauči, kako pravilno vdihniti v vodeni situaciji. Cilj usmeritve na 

dihanje je bil torej dosežen, tudi fonacijo sva nekoliko podaljšali. Pri večkratni ponovitvi 

nisem dolgo vztrajala, da Lea ni dobila odpora. Hitro namreč lahko zavrne vajo, ko 

meni, da nečesa ne zmore. Pravilno dihanje je pomembno zaradi pravilne uporabe 

govornega aparata, lažje kontrole glasnosti, dolžine povedanega. Usvojitev pravilnega 

dihanja je torej podlaga za ves govor.  

Glede motivacije bi morda lahko poskusila še s kakšno drugo ponazoritvijo, namesto 

balona. Kljub temu se mi je zdela deklica primerno motivirana. Če se bo v prihodnje 

pokazalo, da ji vaja ni več zanimiva, bom poskusila še z drugimi ponazoritvami ter vajo 

A E I O U.  

Menim, da so bila navodila dovolj jasna, saj sem ji povedano tudi pokazala. Pri taki vaji 

bi težko podala samo ustna navodila. Deklica je ves čas aktivno sodelovala in naredila 

kar nekaj ponovitev posamezne vaje.  

Podobne vaje dihanja so pogosto uporabljane v dramski terapiji, saj je glasen in 

razločen govor osnova za igro, ki vsebuje govorjeni del.  

Evalvacija otroka 

 

Slika 3: Evalvacija prvega srečanja 

 

 

 

 

 



76 

 

9.2. DRUGO SREČANJE 

2. Srečanje  

Naslov vaje Ugani, kaj sem. 

Cilji  - usmeritev na trebušno dihanje 

- daljša donacija glasu /s/ 

- priklic besed na glas /s/ 

- opis dogajanja 

Pripomočki  / 

Na prejšnjih srečanjih sva delno že utrdili izgovor glasu /s/ na začetku in koncu besede, 

veliko pozornosti sva namenili tudi slušnemu prepoznavanju in slušni diskriminaciji 

omenjenega glasu. Na tem srečanju sem želela, da deklica sama prikliče besede, ki 

se začnejo na glas /s/ in jih tudi gibalno ponazori.  

Uvodni del V uvodnem delu sva z Leo ponovno poskusili s trebušnim 

dihanjem in daljšo fonacijo glasu /s/. Ponovili sva tudi glas /s/ 

v zlogih, na začetku in koncu besede.  

Cilj: 

usmeritev na 
trebušno dihanje 

daljša fonacija 
glasu /s/ 

Operativni del Spodbudila sem jo, da našteje nekaj besed, ki se začnejo na 

glas /s/, nekaj sem jih naštela tudi sama. Eno izmed njih sem 

nato odigrala s pantomimo, Lea je ugibala, kaj kažem. Potem 

sva nekajkrat zamenjali vlogi. 

Cilj: 

priklic besed na 
glas /s/ 

Zaključni del Za zaključek sva s pantomimo prikazali še nekaj naključnih 

živali, vlogi igralca in uganjevalca sva izmenjavali. Gibanje sva 

poskusili tudi opisati.  

Sledila je končna evalvacija.  

Cilj: 

opis dogajanja 

 

Zapis povzetkov dnevniškega zapisa in kontrolne liste 

Dihanje je deklici šlo nekoliko bolje, manj je bilo dvigovanja ramen in naprezanja. Še 

vedno je s težavo usmerila dihanje v trebušni del. Nekajkrat sva ponovili, vendar bova 

nadaljevali tudi na naslednjih srečanjih. Podaljševanje glasu /s/ je bilo uspešno, s čimer 

se je izboljšala tudi razumljivost povedanega glasu. Izgovor je bil redkeje interdentalen, 

Lea je vložila veliko truda v pravilno lego zob in jezika. Lepše slišen in bolj jasen je bil 

tudi glas /s/ na začetku besede. Na koncu besede je bil glas /s/ še kratek in nejasen.  

Pri naštevanju besed na glas /s/ je imela deklica kar nekaj težav, naštela je le dve 

besedi, čeprav sva seznam besed, ki vsebujejo glas /s/, že velikokrat ponovili med vajo 

artikulacije. Pomagala sem ji tako, da sem določeno stvar opisala, Lea pa je potem 

ugibala, kaj imam v mislih. Tako sva imenovali nekaj besed in šlo ji je nekoliko bolje. 
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Kljub temu bo vaja na področju priklica besed še nujna. Hitro je ugotovila, kaj 

prikazujem s pantomimo. Tudi sama si je izmed imenovanih besed hitro izbrala, kaj bo 

pokazala, morala sem jo le opozarjati, da mi ne sme povedati, kaj kaže, da lahko 

uporabi samo gibanje, in ne tudi besed. Pri pantomimi je bila hitra, pokazala je le nekaj 

gibov, ki so bili večinoma usmerjeni le na eno lastnost prikazanega. Ko sem jo prosila, 

da pokaže še kaj več, da ne vem kaj mi kaže, je večinoma ponovila že pokazano. S 

podvprašanji ji je šlo lažje. To bi bil lahko odraz tega, da se ne srečuje pogosto s 

pantomimo ter da sva se midve prvič igrali tako igro. Prihodnja srečanja bodo potrdila 

ali ovrgla predvidevano. Kljub temu sem imela občutek, da ji je vaja zelo všeč, saj je 

imela možnost gibanja, poleg tega pa je ona tudi meni postavila nalogo.  

Pri opisovanju gibanja je deklica večinoma uporabljala le enobesedne povedi, besede 

so imele širok pomen. Pomagala sem ji z usmerjanjem, npr. ima 4 noge, oglaša se itd., 

tako da je določene dele ponovila za mano, potem pa tudi sama poskusila oblikovati 

poved. V sintaksi in dolžini povedi se kažejo velika odstopanja. Opisovanje je bilo 

skromno zaradi šibkega besedišča ter nepoznavanja sintaktičnih pravil. Tudi v 

spontanem govoru so povedi zelo kratke (2–3 besedne).  

Cilj priklica besed je bil delno dosežen, saj je deklica samostojno naštela le dve besedi. 

Težavo ponovno vidim v šibkem besedišču ter v slabo razvitem fonološkem zavedanju. 

Ker ima težave še pri deljenju besed na zloge, analizi in sintezi, ji zaznavanje prvega 

glasu dela še velike težave. Za lažji priklic besed v prihodnje načrtujem še vajo, kjer 

bova iskali slike ali fotografije, ki se začnejo na določen glas (samo en), potem pa bova 

nekatere izmed njih prikazali z gibanjem. Morda bi lahko že vnaprej pripravila nabor 

slik, kjer bi jih nekaj vsebovalo glas /s/ na začetku. Te bi Lea izbrala in potem nekatere 

izmed teh prikazala z gibanjem. Tako bi se besede morda bolj vtisnile v njen spomin 

in bi šele pri naslednjem koraku poskusila s samostojnim priklicem. Deklica je bila za 

delo motivirana, moja navodila je hitro razumela. Res je, da sem večino tudi ponazorila.  

Pri tej aktivnosti sem povezovala področje govora in jezika ter dramske umetnosti. 

Najprej je bila uporabljena le pantomima, kjer sem namenoma izključila verbalni del in 

tako Lei dala možnost, da se v večji meri usmeri na gibanje. Kasneje sva dodali še 

opis ob gibanju. Uporabila sem prehod iz neverbalnega na verbalni s pomočjo gibanja.  

Evalvacija otroka 

 

Slika 4: Evalvacija drugega srečanja 
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9.3. TRETJE SREČANJE 

3. Srečanje  

Naslov vaje A, E, I, O, U 

Cilji  - usmeritev na trebušno dihanje 

- pravilno dihanje preko gibanja in vokalov 

- jasen izgovor 

Pripomočki  Pesem v gibanju Otroke dajemo spat (Bernardka 

Lesjak Skrt) 

A-A, A-A, A-A, AJA AJA AJA, TUTAJA,                   

A-A, A-A, A-A,                                                                     

E-E-E, E-E-E, NE-NE-NE, NE-NE-NE,              E-

E, E-E, E-E,                                                      I-I-

I, I-I-I, I-I-I, LINA ŠE NE SPI.                            I-I-

I, I-I-I, I-I-I,                                                      O-O-

O, O-O-O, ZASPATI JE TEŽKO.               O-O-O, 

O-O-O, O-O-O.                                     U-U, U-U, 

U-U-U-U-U,                                    LUNA KUKA 

U-U, U-U, U-U-U-U-U.                      O-O, O-O, O-

O-O-O-O, TEMNO JE NEBO,     O-O, O-O, O-O-

O-O-O,                                       I-I, I-I, I-I, ZVEZDA 

SVETI MI,                               I-I, I-I, I-I-I-I-I,                                                     

E-E, E-E, E-E, SANJE SO PRIŠLE,                   E-

E-E-E-E, E-E-E-E-E,                                   AJA, 

AJA, AJA, A-A, A-A, A-A, A-A, A … 

Gibanje je podobno zgoraj opisani pesmici A E I 

O U v poglavju UPORABA DEJAVNOSTI S 

PODROČJA POMOČI Z UMETNOSTJO PRI 

OBRAVNAVI GOVORNO-JEZIKOVNIH 

KOMUNIKACIJSKIH MOTENJ.  

Ker na prejšnjih srečanjih Lei ni uspelo pravilno dihanje in je že kazala znake 

nezadovoljstva, sem na tem srečanju poskusila spodbuditi pravilno dihanje preko 

gibanja.  
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Uvodni del V uvodnem delu sem Leo spomnila na napihovanje balona v 

trebuhu. 

Cilj: 

usmeritev na 
trebušno dihanje 

Operativni del Vprašala sem jo, kaj vse naredi zvečer, preden gre spat in kaj 

ji reče mama, preden zaspi. Pogovor sem navezala na to, da 

bova tudi midve dali spat deklico Lino. Izvedli sva pesmico v 

gibanju Otroke dajemo spat Bernardke Lesjak Skrt. Najprej 

sem zaigrala in povedala pesmico jaz, nato sem jo spodbudila, 

da se mi pridruži. Pred vsakim novim glasom sem poudarila 

globok vdih in jasen izgovor. Predlagala sem ji, da še sama 

doda kakšen gib. 

Cilj: 

pravilno dihanje 
preko gibanja in 
vokalov 

jasen izgovor 

Zaključni del Preverili sva, ali deklica res spi in se odločili, da lahko končava 

z uspavanjem. Pogovor sem usmerila na to, kako sva globoko 

vdihnili pred vsakim glasom, da se je slišal bolj jasno in glasno.  

Zaključili sva z evalvacijo.  

Cilj: 

jasen izgovor 

 

Zapis povzetkov dnevniškega zapisa in kontrolne liste 

V uvodnem delu, ko sem jo spomnila na napihovanje balona v trebuhu, je povedala, 

da je težko in da tega ne želi. Mislim, da je bilo dobro, da sva poskusili še z drugo vajo.  

Pri pogovoru o večerni rutini je potrebovala veliko usmerjanja in podvprašanj, da sva 

oblikovali zaporedje dogodkov. Morda tudi nima ustaljene večerne rutine in zato 

zaporedje pripovedovanja ni bilo jasno. Na splošno ima težave tudi pri sestavljanju slik 

v pravilno zaporedje, tako da se težave verjetno kažejo tudi pri prepoznavanju 

vsakodnevne rutine. Na začetku se ji je pesmica zdela smešna, saj mislim, da ni 

navajena pesmic z gibanjem. Nato je z zanimanjem sledila. Potrebovala je kar nekaj 

spodbude, da mi je sledila tudi z oponašanem glasov, najprej je sledila le z gibi. Po 

spodbudi, da naj doda še kakšen gib, je rekla, da ne ve, kaj naj doda, tako da ni dodala 

nobenega posebnega giba. Jaz sem ji predlagala nekaj novih (npr. pobožamo deklico), 

ona jih je posnemala.  

V zaključnem delu, ko sem poskušala povzeti in poudariti pomen vdiha in izdiha mi je 

Lea deloma sledila. Imam občutek, da je aktivnost ni popolnoma pritegnila. Morda ji je 

tema še preveč abstraktna. Kljub temu upam, da bo vseeno bolj pozorna na svoj vdih. 

Vsekakor jo bom še naprej v primernih trenutkih, predvsem pri vodenem izgovoru 

opozorila tudi na vdih.  

Menim, da je Lea aktivno sodelovala v dejavnosti, za samo dejavnost je bila tudi 

motivirana. Pri sledenju ni imela težav, saj je lahko ves čas gledala mene. Navodila 

niso bila zapletena. Kljub temu h končnemu cilju nisem prispevala toliko kot sem 

načrtovala. Upam, da bo s časoma in rednim ozaveščanjem pozorna tudi na ta del 

izgovora. Se pa zavedam, da mora deklica veliko pozornosti usmerjati na sam izgovor, 

tako da ji je verjetno težko pozornost usmeriti še na vdih, če želi, da jo drugi razumejo. 

Vsekakor je vdih pomemben element. Verjetno bi bilo bolje, če bi jo na vdih usmerjali 



80 

 

že na samem začetku terapije in ne šele zdaj, ko je nekega ustaljenega poteka že 

navajena.  

V zapisanem srečanju sem poskušala usmeriti pozornost na pravilno dihanje preko 

vizualne ponazoritve, imaginacije in gibanja. Vdih in izdih sta bila spodbujena z 

načinom gibanja in načrtno izbranimi vokali. Vidimo, da lahko preko neverbalnih 

elementov (gibanja), spodbudimo osnovne elemente govora, kot je npr. dihanje oz. 

vdih in izdih. Hkrati sva vadili tudi zaporedje večernega odhoda v posteljo in spanja. 

Pravilno dihanje je osnova jasnega in razumljivega govora, posledično tudi uspešne 

komunikacije.  

Evalvacija otroka 

 

Slika 5: Evalvacija tretjega srečanja 
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9.4. ČETRTO SREČANJE 

4. Srečanje  

Naslov vaje Kdo se skriva v hiši? 

Cilji  - razumevanje predlogov v, na, pred, za, 

okrog 

- uporaba predlogov v, na, pred, za, okrog 

v povedi 

Pripomočki  Zložljiva papirnata škatlica, prstna lutka 

Deklica ima težave z orientacijo (v prostoru, na sebi in listu), zato sem se odločila, da 

bova vadili nekaj osnovnih predlogov, ki so nujni tudi za razvoj branja in pisanja. Levo 

in desno je delno že usvojila, zato se v tej vaji nisem posebej usmerjala na ta dva 

predloga.  

Uvodni del Lei sem povedala, da bova danes izdelali lutko in hišo zanjo. 

Vprašala sem jo, katero žival si želi upodobiti. Izbrala si je 

mačko. Muco je najprej narisala, nato sva jo prilepili na tršo 

podlago in oblikovali lutko za na prst. Papirnato škatlico sem 

zložila že doma s tehniko origami, ker bi bila za Leo 

prezahtevna. Lea je škatlico še pobarvala in ji dorisala posteljo 

ter dve skledi - za hrano in vodo. Tako je škatlica postala 

mačkin dom.  

Cilj: 

oblikovanje 
materiala za 
dejavnost – fina 
motorika, 
grafomotorika 

Operativni 

del 

Najprej sem Lei pustila nekaj spontane igre, nato sem jo 

prosila, da lutko posodi še meni. Lutko sem premikala iz hiše, 

na hišo, pred, za in okrog hiše, pri tem pa govorila, kaj mačka 

počne. Na primer: »Muca je šla spat v hišo, nato je skočila na 

streho.« Poudarjala sem zloge. Lutko sem ji vrnila, jaz pa sem 

ostala pripovedovalec. Lea je potem premikala lutko glede na 

zgodbo. Sledilo je njeno pripovedovanje.  

Cilj: 

razumevanje 
predlogov v, na, 
pred, za, okrog 

uporaba 
pridevnikov v, 
na, pred, za, 
okrog v povedi 

Zaključni del Hiško sva prilepili v zvezek, poleg sem napisala tudi predloge. 

Hiška je bila namenoma pripravljena tako, da se lahko zloži in 

je primerna za v zvezek. Lutka se je sprehodila še po sobi in 

glede na moje pripovedovanje menjala mesta. Tudi Leo sem 

spodbudila, da opiše kaj dela muca in kje se nahaja. 

Na koncu sva naredili še evalvacijo.  

Cilj: 

razumevanje 
predlogov v, na, 
pred, za, okrog 

uporaba 
predlogov v, na, 
pred, za, okrog v 
povedi 
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Slika 6: Lutka na prstu 

  

Slika 7: Mačkina hiška 

Zapis povzetkov dnevniškega zapisa in kontrolne liste 

Pri izbiri živali Lea ni imela težav. Pri risanju je potrebovala nekaj usmerjanja, da je 

narisala vse pomembne elemente (brke, 4 tačke). Striženje je večinoma izvedla sama, 

pomagala sem ji le pri brkih. Pri dekoraciji hiške se je hitro odločila, kaj mačka nujno 

potrebuje v njej. 

Moj glavni cilj te aktivnosti je bilo razumevanje predlogov in njihova uporaba. Mojemu 

pripovedovanju in premikanju lutke je večinoma sledila. Ko je lutko morala premikati 
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po mojem pripovedovanju, je imela kar nekaj težav. Dobro je razumela predlog v in na, 

ostali trije so ji delali težave. Preko te vaje sva predloge nekajkrat ponovili. Ko naj bi 

pripovedovala sama, je želela lutko le premikati. Vsakokrat sem jo morala spodbuditi, 

naj pove, kje je mačka. Odgovarjala je večinoma samo s predlogi v in na druge je 

izpustila ali zamenjala. Tako sva utrjevali še slovnični strukturo povedi, na primer: 

»Muca je v hiši.« Delno je usvojila tudi predlog okrog, medtem ko ji predloga pred in 

za nikakor nista uspela. Pomagala sem ji z besedama spredaj in zadaj. Tako je šlo 

nekoliko lažje. Pri premikanju po prostoru je bilo enako. Vsekakor bo vaja predlogov 

nujno potrebna še najprej. Pri tej dejavnosti sem povezovala likovni del in gibanje z 

jezikom (razumevanje in uporaba predlogov, tvorjenje povedi). Vaja je posegala na 

dramsko področje, saj sva oblikovali lutko, ki se je potem premikala na listu in v 

prostoru. Gibanje lutke je bilo spremljano z govorom. Gibanje bi lahko spremljali tudi s 

petjem predlogov, s čimer bi v dejavnost vpeljali še glasbo. Dejavnost je vključevala 

možganska področja, odgovorna za fino motoriko rok in ust, grobo motoriko pri gibanju, 

vidno-prostorsko predstavo ter jezik.  

Cilj je bil delno dosežen, saj Lea ni razumela vseh predlogov, posledično jih tudi ni 

sama uporabila med pripovedovanjem. Načrtujem še vajo z različnimi predmeti, sledila 

bo še orientacija na sebi. Morda bi pred prehodom v prostor morala počakati in še 

dodatno utrditi predloge 'na škatlici'. Deklica je tokrat nekoliko manj aktivno sodelovala, 

saj sem več govorila z namenom njenega učenja preko opazovanja in poslušanja. 

Podrobneje bi morala razložiti, kako naj pripoveduje ob premikanju lutke. Verjetno bi 

bil najboljši način, da bi ona premaknila lutko, jaz bi povedala, kje se lutka nahaja, Lea 

pa bi ponovila za mano.   

Evalvacija otroka 

 

Slika 8: Evalvacija četrtega srečanja 
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9.5. PETO SREČANJE 

5. Srečanje  

Naslov vaje Kaj vse se začne na S? 

Cilji  - zavedanje prvega glasu 

- slušna diferenciacija med glasovi 

- prepoznavanje glasu /s/ 

Pripomočki  Digitalni fotoaparat 

 

Uvodni del Z Leo sva najprej ponovili dihanje in fonacijo, ki sta bila 

izhodišče za artikulacijo glasu /s/ in usmeritev slušne 

pozornosti nanj. Sledilo je slušno prepoznavanje glasu /s/ s 

pomočjo slik. Nato si je nekaj izmed teh slik izbrala in jih 

poskušala ponazoriti z gibanjem in glasom.  

Cilj: 

usmeritev na 
trebušno dihanje 
in podaljševanje 
fonacije 

slušna 
diferenciacija 
med glasovi 

prepoznavanje 
glasu /s/ 

Operativni del Razložila sem ji delovanje digitalnega fotoaparata in poudarila 

pomembnost previdnega ravnanja z njim. Nato sva v prostoru 

iskali predmete, ki se začnejo na glas /s/. Na koncu sva 

preverili, ali so vse slike dovolj dobre kvalitete. 

Cilj: 

prepoznavanje 
glasu /s/ 

zavedanje 
prvega glasu 

Zaključni del Slike sva natisnili, jih izrezali, prilepili v zvezek. Jaz sem jih 

opremila še z napisi, poudarila sem prvo črko /s/, tako da je bil 

omogočena tudi vidna povezava. Sledila je evalvacija.  

Cilj: 

prepoznavanje 
glasu /s/ 

zavedanje 
prvega glasu 

Zapis povzetkov dnevniškega zapisa in kontrolne liste 

Slušno prepoznavanje glasu /s/ s pomočjo slik, ji je šlo dobro. Večinoma je pravilno 

ugotovila, ali se beseda začne na glas /s/ ali ne. Ponazoritev z gibanjem ji je še 

povzročala nekaj težav. Ko sem jo spodbudila, da uporabi še značilno oglašanje ali 

zvok, je šlo lažje. Pri tej vaji sem želela povečati učinek pomnjenja preko združitve 

gibanja in poslušanja. Vaja je bila namenjena tudi utrjevanju, saj sva večino slik, ki so 

se začele na glas /s/, še enkrat povedali in poudarili začetni glas.  

Uporaba fotoaparata in fotografiranja ji je bila zelo všeč. Na splošno so njeni gibi zelo 

hitri, ko pa sem ji razložila, da mora s fotoaparatom ravnati previdno, počasi premikati 
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roke, se je zelo potrudila in svoje gibe upočasnila. Tudi pozornost je bila bolj 

usmerjena. Še je potrebovala usmerjanje pri zadržanju giba med držanjem tipke za 

posnetek, zajetju celotne slike, izbiri kota. Kljub temu se je učila zelo hitro, proti koncu 

vaje je bila že veliko bolj samostojna. Posnetki so bili jasni in nazorni. Pri Lei je uporaba 

fotoaparata delovala kot neke vrste vaja pozornosti in koncentracije. 

Pri iskanju predmetov je potrebovala veliko pomoči. Za večino ni prepoznala prvega 

glasu, tiste z glasom /s/ na začetku je vseeno prepoznala nekoliko hitreje. Samostojno 

jih še ne zmore poiskati. Kljub temu menim, da mi je uspelo nekaj več njene pozornosti 

usmeriti na poslušanje in prepoznavanje prvih glasov v besedi, saj je bila pri iskanju 

zelo vztrajna. Pri tej vaji sem združevala fotografijo, gibanje in fonološko zavedanje 

(prepoznavanje dogovorjenega glasu na začetku besede). Pri združitvi gibanja in 

fonološkega zavedanja, sem poskušala vključiti delovanje večjega dela možganov in 

tako spodbuditi pomnjenje. Preko fotografiranja je Lea usmerila pozornost na izbrani 

element, se umirila, z urejanjem fotografij pa je posneto lahko še enkrat pogledala in 

videla rezultat svojega dela. V pomoč so ji bili tudi napisi pod fotografijami, saj je pri 

vsaki besedi pokazala, da vidi črko /s/. Tako je dobila slušno in vidno informacijo o 

prvem glasu. Pri tej vaji so bili z zgoraj zapisanimi področji povezani slušni, vidni in 

motorični deli možganov.  

Deklica je bila za fotografiranje zelo motivirana, zato je tudi aktivno sodelovala. Vaja ji 

je bila tudi zelo všeč, saj je pobarvala vse snežinke. Pri podajanju navodil ni 

potrebovala ponovitve, namen ji je bil hitro jasen.  

Menim, da sem se najbolj približala cilju slušne prepoznave glasu /s/ na začetku 

besede, medtem ko do samostojnega prepoznavanja prvega glasu v besedi, potrebuje 

še kar nekaj vaje. Slušna diferenciacija med glasovi je še slaba, nekoliko hitreje pa že 

prepozna glas /s/ (upoštevati je potrebno, da sem pri izgovoru besed poudarjala prvi 

glas). Naj dodam, da sem besede izgovarjala jaz, sama namreč še ni sposobna 

hkratnega izgovora in poslušanja.  

Evalvacija otroka 

 

Slika 9: Evalvacija petega srečanja 
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Nekaj posnetih fotografij predmetov, ki se začnejo na glas /s/.  

 

Slika 10: Samolepilni trak 

 

Slika 11: Sanke 

 

Slika 12: Tudi v besedah najdemo črko S 
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Slika 13: Sova. Kasneje sva ugotovili, da je to pingvin.  

 

Slika 14: Stol 

 

Slika 15: Svinčnik 
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9.6. ŠESTO SREČANJE 

6. Srečanje  

Naslov vaje Glasba v slikah 

Cilji  - doživljanje glasbe 

- usmerjanje pozornosti na glasbo 

- risanje ob glasbi 

- pripovedovanje ob sliki 

Pripomočki  Klasična glasba: 

 Claude Debussy: Clair de lune 

 Rimsky-Korsakov: Čmrljev let 

 

Uvodni del Na začetku sem Lei razložila, da bova danes poslušali glasbo, 

ona pa bo zraven risala. Povedala sem ji, naj najprej glasbo 

nekaj časa posluša, šele potem naj riše. Poskuša naj si 

predstavljati, kaj pripoveduje glasba, o čem govori, kaj si ob 

njej predstavlja. 

Cilj: 

doživljanje 
glasbe 

usmerjanje 
pozornosti na 
glasbo 

Operativni del Najprej sva poslušali prvo skladbo, potem je Lea začela risati. 

Skladbo sva predvajali še enkrat. Ko je končala, sem jo 

vprašala, kaj je narisala oz. naj mi pripoveduje, kaj je na sliki. 

Sliko sva tudi naslovili. Njeno pripovedovanje sem zapisala (ne 

fonetično), potem pa sva na podlagi tega skupaj oblikovali 

pravilne povedi (kratke in enostavne). Sledila je druga skladba. 

Ta je bila krajša, zato sva jo poslušali štirikrat. Sledilo je 

pripovedovanje. 

Cilj: 

risanje ob glasbi 

pripovedovanje 
ob sliki 

Zaključni del V zadnjem delu je Lea fotografirala svoji risbi, da jih bom jaz 

lahko vstavila v magistrsko nalogo. Sledila je še evalvacija s 

snežinkami.  

 

 

Zapis povzetkov dnevniškega zapisa in kontrolne liste 

Izbrala sem dve različni skladbi. Prva, Clair de lune, je bolj umirjena, druga, Čmrljev 

let, pa bolj hitra, čutiti je nekakšno napetost. Želela sem predvsem, da Lea usmeri 

pozornost na glasbo, vzdržuje pozornost, da ob glasbi uživa ter si ob tem tudi nekaj 

predstavlja. To naj bi potem tudi narisala, oz. ob poslušanju spontano risala, če si ne 

bi mogla predstavljati cele slike. S takim načinom dela sva poskusili prvič. Izbrala sem 

ga tudi zato, ker je bil moj drugi pomembnejši cilj pripovedovanje ob sliki – bila sem 

mnenja, da jo bo drugačen pristop nekoliko bolj motiviral. Preko vaje je Lea utrjevala 

usmerjanje in vzdrževanje pozornosti preko glasbe in vidne predstave ob tem.  
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Prva skladba ji je bila zelo všeč. Na začetku sem jo morala spomniti, naj malo počaka, 

le posluša glasbo, preden začne z risanjem. Po približno eni minuti je vzela barvice in 

začela risati. Zdi se mi, da je občutje ob glasbi dobro ponazorila. Narisala je hribe, v 

različnih zelenih in rjavih odtenkih, zvezde, metulja, ptiče in nebo pobarvala sivo. 

Uporabljene barve so bile bolj umirjene. Njen pritisk na podlago je bil šibkejši, tudi 

sama je povedala, da ne pritiska toliko. Vmes ni veliko govorila, kar je tudi bil moj 

namen, zelo se je zatopila v delo. Želela si je še enkrat poslušati skladbo. Hitro je našla 

naslov slike. Ko sem jo vprašala, kaj je narisala, oz. da mi pove zgodbo ob sliki, je 

začela z naštevanjem. Z nekaj podvprašanji je povedala nekoliko več. Poskušala sem 

uporabiti različna vprašanja, da bi jo spodbudila k pripovedovanju (spraševala sem po 

informacijah, povzemala povedano, jo poskušala obdržati v komunikaciji). Zapisala 

sem njeno pripovedovanje (ne fonetično), bolj sem bila pozorna na morfološko in 

sintaktično strukturo stavka.  

 

Slika 16: Hribi. Fotografijo je posnela Lea. 

Sliko je naslovila: Hribi. Povedala je sledeče: Tisek jeti. Poj tam kazu sjsek, poj vesde, 

metujsek. Hibih.   

Skupaj sva potem oblikovali slovnično bolj ustrezne povedi. Nekaj primerov: Na sliki 

so hribi. Tam leti ptiček. Vidim srček, zvezde in metulja. Na sliki je noč.  
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Nekaj povedi sem povedala jaz, Lea jih je ponovila. Na koncu sem jo spodbudila, da 

tudi sama oblikuje poved. Šlo je le za opis slike, pripovedovanje, brez tematskega 

sosledja, saj tudi Lea slike ni narisala v obliki zgodbe oz. dogajanja. Pozornost sem 

usmerila predvsem na sintakso.  

Druga skladba je bila hitrejša, bolj živahna. Lea je bila manj mirna, hitreje je začela 

risati, pritisk na podlago je bil močnejši. Risbo je hitreje končala. Uporabila je kar nekaj 

vzorcev s prejšnje risbe. Spodbudila sem jo, da posluša, kakšne barve sliši, kaj si 

predstavlja, nato je nebo pobarvala sivo. Kljub sivemu nebu slika daje bolj topel 

občutek, uporabljene so bolj tople in močnejše barve. Na sliki lahko opazimo več 

elementov.  

 

Slika 17: Hiša. Fotografijo je posnela Lea. 

Sliko je naslovila Hiša. Ob sliki je povedala: Notji je gobise. Enajst. Zuni je sonsek je, 

vesde. Sjcek, dva sjcek. To je dan. Tudi tukaj sva skupaj oblikovali povedi, nekaj pa jih 

je tudi sama. 

Pri evalvaciji je pobarvala vse snežinke, povedala je, da sta ji bili glasba in risanje zelo 

všeč.  

Lea je razumela splošna navodila, zdi pa se mi, da ni popolnoma razumela, kaj želim 

od nje. Upoštevati je potrebno, da se je s takim načinom srečala prvič. Verjamem, da 

bi ob ponovnem poskusu bolj sledila glasbi. Verjetno bi jo morala še bolj spodbuditi z 

vprašanji, kakšne barve sliši/vidi, kaj se dogaja v pesmi, kdo koga lovi itd. Tokrat je 

nisem želela preveč usmerjati, saj sem želela, da sta risbi popolnoma njeni, odraz 
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njenega trenutnega doživljanja. Prav tako je nisem opozarjala na prijem, pritisk, 

natančnost barvanja. Pripovedovanje ob sliki je doseglo svoj namen, v prihodnje bova 

poskušali tvoriti več povedi skupaj, tako da bom lahko tudi ob spontanem 

pripovedovanju pričakovala več povedi. Lea je ves čas dobro sodelovala. Pri prvi 

skladbi se je tudi vidno umirila, tako da bi tako glasbo v prihodnje lahko uporabila tudi 

za umirjanje.  

Preko te aktivnosti sem želela povezati glasbo, likovno izražanje in jezik. Menim, da je 

glasba odlično izhodišče za pripovedovanje, saj otrok lahko uporabi lastno domišljijo 

za oblikovanje zgodbe, hkrati pa se ob glasbi tudi umiri, pozornost usmeri na eno 

dejavnost. Ob osnovnih glasbenih elementih (ritem, melodija, tempo), povezanih v 

skladbo, je Lea s pomočjo osnovnih likovnih elementov, povezanih v sliko, povezala 

obe semantični polji, tako glasbeno kot likovno, nazadnje pa je preko pripovedovanja 

enako uporabila tudi jezik. Tudi tukaj je viden prehod z neverbalnega dela (glasba, 

likovnost) na verbalni del (pripovedovanje). Z vajo sva torej povezali tri različna 

področja in veliko možganskih centrov. Dodatno bi lahko Lea na glasbo še plesala, s 

čimer bi res zajela vsa področja pomoči z umetnostjo.  

Evalvacija otroka 

 

Slika 18: Evalvacija šestega srečanja 
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9.7. SEDMO SREČANJE 

7. Srečanje  

Naslov vaje Maša in Medved 

Cilji  - poslušanje zgodbe 

- enostavna obnova zgodbe s svojimi 

besedami 

- pripovedovanje zgodbe s pomočjo 

simbolov 

- pripovedovanje zgodbe pred sovrstniki 

Pripomočki  Pravljica Maša in Medved: Medvedja pomlad 

Ta vaja ne zajema popolnoma teme o integraciji področij logopedije in pomoči z 

umetnostjo. Kljub temu sem jo vključila, ker je sprva bila mišljena kot sklop srečanj, a 

to, kot se je izkazalo, ni bilo potrebno. Poleg tega vključuje branje pravljice, kar se v 

določenih pogledih umešča k umetnosti. Vajo sem se odločila izvesti, ker Lea edina v 

svoji skupini še ni opravila Bralne značke Palček bralček. V knjižnici so povedali, da 

ima še vedno možnost. Vzgojiteljica je povedala, da je Lea sicer prinesla knjigo, vendar 

je potem ni zmogla povedati. Pripovedovanja tako rekoč ni bilo. Dogovorili sva se, da 

bom pravljico poskusila prilagoditi tako, da jo bo Lea lahko samostojno pripovedovala. 

Doma sem vsebino zelo skrajšala, predvsem pa poenostavila. Ker sem želela, da 

knjiga vseeno obdrži svojo obliko in strukturo, nisem natisnila nove, temveč sem v že 

obstoječo dodala novo besedilo. Pritrdila sem ga s sponkami za papir, tako da se 

besedilo kasneje lahko odstrani. Vedela sem, da samo skrajšana in poenostavljena 

vsebina Lei ne bo v zadostno pomoč. Vsako poved sem zato opremila še s simboli 

(PECS), ki se običajno uporabljajo za nadomestno in dopolnilno komunikacijo. S 

simboli sem zapisala poved.  

Dve strani iz pravljice: 

 

Slika 19: Maša in Medved 
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Uvodni del Lei sem najprej pokazala knjigo. Razložila sem ji, da mora biti 

previdna pri obračanju listov, da se sponke in listi ne bodo 

premaknili ter da si pri listanju lahko pomaga tako, da prijema 

za sponke. Knjigo je nato prelistala. 

Cilj: 

seznanitev z 
vsebino knjige 

Operativni del Na vsaki strani posebej sem prebrala stavek. Dodatno sva se 

pogovorili o letnih časih, o tem, kaj medved dela pozimi itd. 

Nato sva skupaj prebrali zgodbo. Najprej sem jaz prebrala 

stavek in s prstom sledila simbolom. Nato sem spodbudila 

Leo, da je zgodbo samostojno obnovila. Pri tem si je pomagala 

z ilustracijami v knjigi. Sledilo je njeno pripovedovanje s 

pomočjo simbolov. Pri tretjem 'branju' je Lea skoraj brez 

pomoči pripovedovala zgodbo. Vmes sem jo spodbudila, da je 

dodala še kaj svojega, ne samo zapisano. 

Cilj: 

enostavna 
obnova zgodbe 
s svojimi 
besedami 

pripovedovanje 
zgodbe s 
pomočjo 
simbolov 

Zaključni del Predlagala sem ji, da pravljico pove že danes, če se čuti dovolj 

pripravljena. Lea se je s tem strinjala in ni želela čakati niti 

dneva dlje.  

Sledila je evalvacija.  

Cilj: 

pripovedovanje 
zgodbe pred 
sovrstniki 

Zapis povzetkov dnevniškega zapisa in kontrolne liste 

Bila sem nadvse presenečena, ko je Lei že po drugem branju pravljice uspelo 

pripovedovati. Prvotno sem načrtovala še eno srečanje, kjer bi določili glavne osebe, 

mesto dogajanja itd., oblikovali lutke in tako še dodatno utrdili razumevanje ter 

zaporedje dogajanja v zgodbi. Z lutkami bi zgodbo odigrali.  

Ne smem pozabiti omeniti Leinega navdušenja ob spoznanju, da je pravkar sama 

povedala celotno pravljico. Nisem je še videla tako zadovoljne in ponosne. Z veseljem 

je po obravnavi knjigo pokazala vzgojiteljici, zanimiva se je zdela tudi drugim otrokom.  

Cilj, da Lea pripoveduje pravljico s pomočjo simbolov je bil dosežen. Seveda ne 

moremo govoriti o obnovi, niti ne o popolnoma samostojnem pripovedovanju, lahko pa 

govorimo o pripovedovanju s pomočjo simbolov, ki so ji služili kot opora pri vsebini in 

tvorjenju povedi. Prav tako ne smem izpustiti dejstva, da je prvič sama, pred svojimi 

vrstniki pripovedovala zgodbo, kar ji je dalo motivacijo za prihodnje soočanje z 

zgodbami. Končni cilj je seveda čim bolj samostojno pripovedovanje enostavne 

zgodbe.  

Lea je pri tej aktivnosti nekoliko manj aktivno sodelovala, saj sem jaz velik del pripravila 

že doma. Najbolj aktivna je bila, ko je samostojno pripovedovala. Pri napovedi, kaj 

bova danes počeli, ni potrebovala razlage, vedela je, kaj želim od nje. Nekoliko sem jo 

morala umirjati pri rokovanju s knjigo, saj je bila impulzivna. Na začetku ji je bilo všeč, 

ko sem ji pravljico prebrala, v drugem delu pa je skoraj odnehala, ker sem želela, da 

pove tudi sama. Z nekaj spodbude sva uspešno nadaljevali in tako tudi prišli do konca, 

nakar pa je sama predlagala še eno branje. Pri dejavnostih še potrebuje veliko 
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spodbude, da jih dokonča. Ko se pojavi ovira, predvsem na govornem področju, želi 

odnehati.  

Z vzgojiteljico sva se dogovorili, da bom na enak način prilagodila še dve knjigi, tako 

da bo Lea lahko opravila Bralno značko. Odločila sem se, da bom v prihodnje količino 

in dolžino povedi stopnjevala (ostale pa bodo enostavne), saj tokrat nisem bila 

popolnoma prepričana, kolikšen obseg bo prezahteven. Posledično sem se odločila za 

nekoliko enostavnejšo obliko, saj sem poleg pripovedovanja želela spodbuditi tudi 

motivacijo in občutek uspeha.  

Evalvacija otroka 

 

Slika 20: Evalvacija sedmega srečanja 
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9.8. OSMO SREČANJE 

8. srečanje  

Naslov vaje Premikajoče rime 

Cilji  - usmeritev slušne pozornosti na rimajoče 

dele besed 

- prirejanje rim s pomočjo danih možnosti 

Pripomočki  Risbe predmetov.  

 

Uvodni del Izbrala sem nekaj rim, ki jih ni težko narisati in gibalno 

prikazati. Nekaj je bilo lažjih za prikaz, nekaj nekoliko težjih. Z 

Leo sva narisali vse besede na posamezne listke. Poiskali sva 

pare besed, ki se rimajo. Pri iskanju sem rimajoče dele 

poudarila.  

Cilj: 

usmeritev 
slušne 
pozornosti na 
rimajoče dele 
besed 

Operativni del Jaz sem si izbrala eno sliko, si jo prilepila na trebuh in jo 

poskušala gibalno prikazati. Lea je morala povedati, kaj kažem 

in povedati, katera beseda se rima na kazano besedo. 

Odgovorila je tako, da je poiskala ustrezno sliko in povedala 

obe besedi. Nato sva zamenjali vlogi. Tako sva se izmenjevali, 

dokler nisva našli vseh parov.  

Cilj: 

prikaz rime s 
pomočjo gibanja 

prirejanje rim s 
pomočjo danih 
možnosti 

Zaključni del Ujemajoči par sva zlepili skupaj tako, da je bila na vsaki strani 

ena slika. Šli sva se igro tako, da sva slike razdelili po mizi. 

Lea si je izbrala sliko in povedala, kaj se na to rima. Potem je 

sliko obrnila in preverila, ali je povedala pravo rimo. Nato sem 

bila na vrsti jaz, pa spet Lea, dokler nisva pobrali vseh slik.  

Cilj: 

prirejanje rim s 
pomočjo danih 
možnosti 

Zapis povzetkov dnevniškega zapisa in kontrolne liste 

Doma sem poskušala izbrati različne rime. Bila sem pozorna na to, da vse besede 

pozna, ter da so primerne za gibalni prikaz. Pri risanju sem ji pomagala, saj ni znala 

narisati vsega (npr. most). Pri iskanju prvih parov je potrebovala veliko pomoči, morali 

sva sistematično izločati slike. Pri gibalni uprizoritvi sem se odločila, da si sliko nalepiva 

na trebuh predvsem zato, ker sem predvidevala, da se ji bo prikaz zdela težka naloga. 

Tako sem jo želela razbremeniti in hkrati spodbuditi, da nekaj pokaže, tudi če se ne 

počuti suvereno. Pri gibalni uprizoritvi ji je šlo prirejanje bolje. Težave je imela pri 

prikazu, zato sem ji pomagala s podvprašanji ali pa ponazorila gibanje, ki ga je potem 

ona ponovila. Raje je videla, da sem igrala jaz, ona pa ugibala. Kljub temu sva se 

izmenjevali in tako dokončali igro.  
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Slika 21: Igra z rimami. Fotografijo je posnela Lea. 

V zadnjem delu, ko sva ujemajoče pare lepili skupaj, je samostojno ugotovila skoraj 

vse pare. Tudi pri igri, kjer je potem sama morala povedati rimo je bila uspešna. Menim, 

da je bila ta dejavnost najbolj uspešna do sedaj. Lea je najhitreje dosegla cilj. Res je, 

da je šlo za veliko ponovitev v različnih oblikah, vendar očitno za dosego cilja to najbolj 

potrebuje. Bila sem presenečena, da je tako hitro usvojila izbrane rime, saj sva se pri 

dejavnostih z rimami, ki sva jih izvajali pred tem srečanjem, zelo trudili, želenega 

učinka pa ni bilo. Rime je hitro pozabila.  

Lea je najbolj uživala pri risanju in lepljenju slik, nekoliko manj ji je bilo blizu gibanje. 

Kljub temu opažam napredek, glede na srečanje, ko sem jo prvič postavila pred tak 

izziv. Imela je več idej, dlje je vztrajala, še vedno pa je potrebovala pomoč. Menim, da 

bi ob pogostejšem srečevanju s tako dejavnostjo, kmalu postala suverena in bi gibanje 

vključila tudi v svojo komunikacijo. Še naprej bom poskusila vključiti gibalne dejavnosti. 

Ves čas je aktivno sodelovala, ponavljanja navodil ni potrebovala, hitro je razumela, 

kaj želim od nje. Upoštevati je potrebna, da so bila navodila enostavna, niso 

vključevala njej neznanih dejavnosti, kar je zagotovo olajšalo razumevanje.  

Pri tej dejavnosti sem razumevanje rim želela spodbuditi preko risanja in gibanja. 

Izkazalo se je, da je bila povezava vseh treh elementov (jezika, risanja in gibanja) 

uspešna, saj je Lea hitro prepoznala ujemajoče pare. Pri tem je potrebno upoštevati, 
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da je njeno močno področje vidni spomin, ki ji je bil pri uspešnosti te vaje lahko v veliko 

pomoč.  

Evalvacija otroka 

Za barvanje snežink nama je zmanjkalo časa, saj sem ocenila, da bova za zgornje 

aktivnosti porabili manj časa. Namesto tega sva imeli ustno evalvacijo. Lea je 

povedala, da ji je bilo všeč za 5 snežink.  

9.9. DEVETO SREČANJE 

9. srečanje  

Naslov vaje Premikajoča se pesem. 

Cilji  - zapomnitev besedila pesmi s pomočjo 

vidne opore 

- deklamacija pesmi brez vidne opore 

Pripomočki  - Kolaž papir, škarje, lepilo 

- Pesem (ljudska): 

Sonce čez hribček gre, 

luna pa za gore, 

zvezdice presvetle se potope. 

 

Uvodni del S pomočjo ilustracij s prejšnjega srečanja, sva ponovili pesem. 

Lea je kljub temu imela velike težave pri zapomnitvi. Iz kolaž 

papirja sva izrezali sonce, luno, zvezde, hrib, gore in morje.  

Cilj: 

priklic besedila 
pesmi 

Operativni del Hrib, gore in morje sva zlepili skupaj, tako da so si sledili v 

enakem zaporedju kot v pesmi. Nad levo stran hriba sva 

postavili sonce, nad gore luno, nad morje zvezde. Najprej sem 

pesmico povedala jaz, pri tem pa premikala izrezano (sonce 

čez hrib, luno za gore, zvezde v morje). Potem je poskusila še 

Lea.   

Cilj: 

zapomnitev 
pesmi s pomočjo 
vidne opore 

Zaključni del Po nekaj ponovitvah je Lea poskusila še brez izrezanega. 

Odločila se je, da bo v skupini deklamirala samostojno, brez 

ponazoritve. 

V skupini je potem tudi samostojno deklamirala pesem.  

Sledila je evalvacija. 

Cilj: 

deklamacija 
pesmi brez vidne 
opore 
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Zapis povzetkov dnevniškega zapisa in kontrolne liste 

Lea ima velike težave pri zapomnitvi besedil pesmi (tudi petih). Odločila sem se, da 

bom izbrala kratko pesmico, ter jo poskušala likovno in gibalno ponazoriti. Pesmico bi 

Lea potem deklamirala za potrebe Bralnega palčka.  

Najprej sva celotno pesem narisali. Med verzi sem pustila več prostora, da je pod 

vsakim verzom bil prostor za sliko. Lea je najprej vsak verz narisala. Na sliki sem ji tudi 

oštevilčila zaporedje povedanega (npr. poleg sonca sem napisala številko 1). Kmalu 

sem videla, da ji samo slika ni dovolj. Ni si znala predstavljati, o čem pesem govori. Na 

naslednjem srečanju sva zato izdelali scenografijo (hribček, gore, morje) za pesem in 

glavne akterje (sonce, luna, zvezde). Morje sva uporabili zaradi asociacije na »se 

potope«.  

 

Slika 22: Vidna ponazoritev pesmi. Fotografijo je posnela Lea. 
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Pesem sem nekoliko poenostavila, ker so bili nekateri deli kljub temu prezahtevni. 

Odstranjeni deli besedila so v oklepaju. 

Sonček čez hribček gre, 

luna (pa) za gore, 

zvezdice (pre)svetle se potope. 

Običajno se pesmi ne prireja. Te spremembe sem si dovolila, ker po mojem mnenju 

ne vplivajo bistveno na samo strukturo in vsebino pesmi. Veznik 'pa' sem izpustila, ker 

si ga nikakor ni mogla zapomniti, zdelo se mi je, da je zanjo preveč abstrakten, saj njej 

ni predstavljal pomena. Besedo 'presvetle' pa sem skrajšala z namenom lažje 

izgovorjave, saj je bila beseda zanjo prezahtevna.  

Velike težave je imela tudi pri vrstnem redu v prvem verzu. Kljub obrazložitvi besede 

'čez', z mnogimi primeri v sobi ter premikanjem sonca čez hrib, vrstni red ni in ni bil 

pravi. Predvidevam, da je problem v pesniškem vrstnem redu, saj ga ni vajena. Lea je 

rekla: »Sonček gre čez hribček«. Tu sem bila vztrajna, besedila nisva spreminjali, saj 

je vrstni red v pesmih pomemben del. Med deklamacijo v skupini ji je uspelo. Drugi 

verz ji ni delal težav, pri tretjem se je običajno zataknilo z začetkom, vendar se je 

pogosto tudi sama popravila. Težave je imela še pri besedi 'potope', ki je prav tako 

nisem želela spremeniti, zaradi rime. Lea jo je večinoma izgovorila kot 'potopijo', kar je 

vsebinsko popolnoma prav. Po več ponovitvah besede »potope« se je pojavila težava 

v vrstnem redu zlogov besede.  

Lei je bila všeč ponazoritev s scenografijo in glavnimi akterji pesmi. Velik problem pa 

ji je predstavljalo večkratno ponavljanje. Moje spodbude po ponovitvi je doživljala kot 

neuspeh. Pogovorili sva se o tem, da so tudi ostali otroci v njeni skupini morali 

velikokrat ponoviti (pokazala sam 10 prstov), da so potem znali pesem. To je nekoliko 

pomagalo. Rekla je tudi, da se ji pesem zdi težka. Več pozornosti bi morala nameniti 

motivaciji. Ko sem načrtovala uro, niti nisem pomislila, da bi ji pesem lahko 

predstavljala tako velik problem. V prihodnje bi spremenila to, da bi utrjevanje razdelila 

na več kratkih enot, z jasno ponazoritvijo, koliko še manjka do cilja (npr. prsti, barvanje, 

nizanje kroglic po vsaki ponovitvi itd.). Med posameznimi enotami utrjevanja bi 

uporabila njej zanimive aktivnosti.  

Opaziti je, da se kljub dobri samozavesti, zaveda svojih težav, drugačnosti. Kljub temu 

moram poudariti, da je vložila veliko truda. Učenje besedila pesmic, čeprav ni potekalo 

na pamet, ji predstavlja veliko težavo. Odstopanje od svojih vrstnikov je v tem primeru 

veliko.  

Lea je ves čas aktivno sodelovala, z razumevanjem navodil ni imela težav. Podala je 

ideje, kako bi kaj naredili, določila, katera bo kaj narisala in izrezala. Menim, da sem 
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zastavljen cilj dosegla. V prihodnje bi bila morda bolje poskusiti še s krajšo pesmijo, s 

še enostavnejšimi besedami.  

Ta aktivnost je povezovala likovno ustvarjanje (tako risanje kot uporabo kolaž papirja, 

izrezovanje, oblikovanje scene), gibanje oz. premikanje pripravljenih elementov ter 

jezik (razumevanje besedila ter ponovitev slišanega, utrjevanje zaporedja in rim). 

Aktivnost bi lahko uvrstili na področje dramske umetnosti, saj gre za deklamacijo ob 

scenski podlagi.  

Evalvacija otroka 

 

Slika 23: Evalvacija devetega srečanja 
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10. INTERPRETACIJA REZULTATOV V ODNOSU DO 

POSTAVLJENIH RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ  

Moja raziskava je bilo delno teoretična delno praktična. Preko študija literature in 

praktične izvedbe dejavnosti sem dobila odgovore na sledeča raziskovalna vprašanja: 

1. Na kakšen način lahko vključimo tehnike pomoči z umetnostjo v obravnavno 

komunikacijskih govorno-jezikovnih težav? 

Tehnike pomoči z umetnostjo lahko v obravnavo komunikacijskih govorno-jezikovnih 

težav vključimo na nešteto načinov. Glede na področja pomoči z umetnostjo (likovna, 

glasbena, dramska in plesna umetnost) izberemo izhodiščno smer, ki je otroku in nam 

najbližje. Najbolje je, če vključimo vsa področja, saj tako vplivamo na celosten razvoj 

in vključimo delovanje več centrov v možganih. Tehnike pomoči z umetnostjo lahko 

vključimo v obravnavo komunikacijskih govorno-jezikovnih motenj preko gibanja, 

poslušanja in izvajanja glasbe, plesa, giba, pantomime, mimike, risanja, oblikovanja 

različnih materialov itd. Možnosti so res neskončne, uporabiti moramo le našo 

domišljijo in ustvarjalnost.  

2. Na katera področja razvoja s tem vplivamo? 

Z vključevanjem tehnik pomoči z umetnostjo vplivamo na veliko področij. Moje 

raziskovanje je bilo usmerjeno predvsem na področja komunikacije, govora in jezika. 

V okviru komunikacije, govora in jezika vplivamo na vzpostavljanje skupne pozornosti, 

očesnega kontakta, imitacijo, izmenjavo vlog, trening komunikacije, premagovanje 

strahu; na dihanje preko zavedanja diha, vdiha in izdiha, na bolj glasen in razločen 

govor; na grobo in fino motoriko, ki sta temelj motoričnega dela komunikacije, na 

poslušanje, artikulacijo, pridobivanje besedišča ter na sintakso in semantiko. Na 

kratko, z vključevanjem omenjenih tehnik vplivamo na vsa področja komunikacije, 

govora in jezika, če že ne neposredno, pa posredno.  

3. Kakšna je povezanost umetnosti, komunikacije, govora in jezika; podobnosti v 

procesiranju? 

Vse povezuje simbolno mišljenje. Brez simbolnega mišljenja prenos in sprejem 

kodiranih sporočil, naj bodo to verbalna ali neverbalna, ne bi bil možen. Sklepajo, da 

sta se jezik in umetnost razvijala vzajemno, prav zaradi simbolne osnove. Na splošno 

pa lahko rečemo, da vsa področja, umetnost, komunikacijo, govor in jezik, gradijo 

osnovni elementi, ki se povezujejo v nekoliko večje pomenske enote, ki se potem preko 

dogovorjenih pravil povezujejo v semantično (pomensko) celoto. To jim je skupno. 

Ožje pa se vsaka smer pomoči z umetnostjo nekoliko drugače povezuje s 

komunikacijo, govorom in jezikom (npr. glasba z ritmom in melodijo, likovna umetnost 

z izraznimi elementi itd.).  

Glede podobnosti v procesiranju se pojavljata deljeni mnenji. Nekateri znanstveniki so 

mnenja, da si umetnost in jezik delita nevrološke poti, spet drugi, da si jih ne. Sama 
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lahko na podlagi literature sklepam, da si nekatere dele poti delita, nekateri deli pa so 

različni, kar ju nenazadnje tudi ločuje. Za komunikacijo, govor in jezik sta 

najpomembnejši področji Broca in Wernicke, poleg tega pa pomembno vlogo igrajo 

tudi povratne zanke vzpostavljene med bazalnimi gangliji in korteksom, ki nam nudijo 

povratne informacije, uravnavajo odzive. Pomembni so tudi mali možgani in 

prefrontalni korteks. Ne smemo pozabiti tudi na Heschlov girus, ki je odgovoren za 

razumevanje slušnih informacij, ter za preverjanje lastnega govora in jezika. Poleg 

tega naj bi posteriorna in anteriorna območja silvijeve fisure bila namenjena 

semiotičnemu sistemu na splošno, ne zgolj jezikovni semiotiki. Ta območja naj bi 

povezovala pomen s simboli, pa naj bodo ti v obliki besed, gest, slik, glasov ali 

predmetov. Glede na lastnosti umetnosti in jezika vsekakor lahko sklepamo, da je to 

področje, ki daje pomen znakom obojega. Čeprav področij namenjenih umetnosti še 

niso uspeli natančno določiti, vemo, da so za likovno umetnost zelo pomembna vidna 

in prostorska območja, ter področja odgovorna za fino motoriko, za glasbo Heschlovo 

področje, ter področja v levi in desni hemisferi odgovorna za ritem in melodijo, pri plesu 

prav tako vsa področja namenjena doživljanju in razumevanju glasbe, ter področja 

odgovorna za motoriko. Za dramsko umetnost bi lahko rekli, da zajema vsa omenjena 

področja, pomembno vlogo pa igrajo tudi jezikovna področja.  

Že na podlagi zelo splošne povezave lahko vidimo, da so možganska področja 

komunikacije, jezika, govora in umetnosti neločljivo povezana in da je za delovanje 

vseh nujno sodelovanje več področij.  

4. Kakšni so odzivi otroka na vključevanje tehnik pomoči z umetnostjo v 

logopedsko obravnavno? 

Glede na povratno informacijo deklice, vključene v obravnavo, lahko rečem, da so 

odzivi zelo dobri. Deklica je 7 dejavnosti opredelila s petimi snežinkami, kar pomeni 

»zelo mi je bilo všeč«, 1 dejavnost s štirimi snežinkami in 1 s tremi. Poleg njene 

evalvacije sem spremljala tudi njene neverbalne odzive na dejavnosti. Večinoma je k 

dejavnostim pristopala z radovednostjo, hitreje je bila pripravljena na delo kot pri 

klasičnih dejavnostih, ki večinoma zahtevajo sedenje za mizo in verbalen odziv. Kljub 

temu, da je želela hitro začeti z dejavnostmi in je bilo na začetku opaziti nekaj 

impulzivnosti, je bila med samimi dejavnostmi bolj umirjena. Na splošno je bila bolj 

motivirana, pri dejavnostih je vztrajala dlje. Potrebovala je manj verbalnih in 

neverbalnih spodbud, posledično so tudi meni ure minile zelo hitro.  

Glede načina evalvacije za deklico se mi je že pred začetkom pojavilo nekaj vprašanj. 

Vedela sem, da jo moram oblikovati enostavno in jasno. Tako sem izbrala pet-

stopenjsko lestvico v obliki snežink. Ob koncu dejavnosti se mi poraja vprašanje, ali je 

bila evalvacija dovolj natančna, razumljiva, ali je deklica res pobarvala toliko snežink, 

kolikšno je bilo njeno zadovoljstvo. Res je, da se je s takim načinom srečala prvič. V 

prihodnje bi prilagodila vsaj to, da bi snežinke obkroževala in ne barvala, saj bi 

evalvacija tako stekla hitreje.  
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Cilj raziskave je bil preučiti možnosti uporabe tehnik pomoči z umetnostjo pri 

zmanjševanju komunikacijskih težav pri otroku z govorno-jezikovimi motnjami. 

Zaključim lahko, da obstaja ogromno možnosti vključevanja tehnik v logopedsko in 

surdopedagoško obravnavo, z njimi vplivamo na razvoj vseh področij komunikacije, 

govora in jezika.  
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11. ZAKLJUČEK 

Sodobne raziskave navajajo, da pri komunikaciji, jeziku in govoru sodeluje veliko večji 

del možganov, kot so mislili do sedaj. Sama se pri delu z otroki pogosto sprašujem, 

kako logopedske in surdopedagoške vaje narediti bolj celostne, da bi vključevale velik 

del možganov, hkrati pa tudi popestrile vaje. Do sedaj je bilo v literaturi opisanih že 

nekaj povezav med glasbo in jezikom, med gibanjem in jezikom itd., ni pa še bil narejen 

celosten pregled in povezava različnih področij umetnosti z razvojem komunikacije, 

jezika in govora. Odločila sem se za raziskavo možnosti uporabe tehnik pomoči z 

umetnostjo v logopedski in surdopedagoški obravnavi.  

V magistrskem delu sem se osredotočala predvsem na podporno raven (Kroflič, 2015) 

pomoči z umetnostjo, saj umetniški mediji niso bili uporabljeni kot terapevtski, imeli pa 

so s terapijo povezane namene. Lahko bi rekla, da sem delno posegala tudi na zvišano 

raven pomoči z umetnostjo, saj sem preko nje poskušala povečati učinke logopedske 

terapije.  

Prevladujoča izbrana smer za deklico je bila pomoč z dramsko umetnostjo; predvsem 

zato, ker ji je blizu gibanje, igra vlog preko lutk, nastopanje. Dramsko pomoč z 

umetnostjo sem izbrala tudi zato, ker v veliki meri temelji na neverbalnem, jo pa lahko 

odlično in na veliko različnih načinov povežemo tudi z verbalnim, od dihanja do 

pripovedovanja, poleg tega pa je njen pomemben del tudi otroška igra. Kljub temu je 

bil to le prevladujoči medij, iz katerega sem izhajala, vključene pa so tudi vse ostale 

smeri umetnosti, saj jih je po mojem mnenju nesmiselno razdruževati. Vse skupaj 

tvorijo nadpomenko umetnosti, za katero je značilno izražanje na verbalnem in 

neverbalnem nivoju, poleg tega pa skupek vseh področij omogoča optimalno izražanje 

ter celostno obravnavo. V delu je zato nekoliko podrobneje opredeljena dramska 

umetnost v primerjavi z ostalimi smermi pomoči z umetnostjo.  

Preko študije literature in lastne izvedbe dejavnosti sem ugotovila, da so tehnike 

pomoči z umetnostjo odličen doprinos k logopedski in surdopedagoški obravnavi. 

Povezava obeh področij vključuje delovanje različnih področij v možganih in tako 

zagotovi celostno obravnavno, hkrati pa omogoča bolj učinkovito učenje in 

pridobivanje veščin. Če povzamem, so plesne dejavnosti najbolj primerne za grajenje 

motorične podlage, grobe in fine motorike, ki sta osnova govora in jezika, poleg tega 

je plesna dejavnost odlično izhodišče za razvoj veščin vzpostavljanja komunikacije 

preko očesnega kontakta, imitacije itd. Posledično je zelo primerna za osebe, ki imajo 

težave pri začenjanju in vzdrževanju komunikacije, osebe, ki težje komunicirajo 

verbalno. Zelo primerna je tudi za gibalno ovirane osebe, saj so v plesno dejavnost 

lahko vključeni tudi na primer na invalidskih vozičkih. Tudi dramska umetnost velik 

poudarek namenja osnovam komunikacije kot sta dihanje in glas, katerih razvoj 

spodbujata z različnimi tehnikami. Poleg tega pa je dramska umetnost ena tistih, ki 

nudi vajo komunikacije v varnem okolju, kot pripravo na realno, vsakodnevno situacijo. 

Preko igre vlog je lahko v pomoč osebam, ki jecljajo, osebam z motnjami avtističnega 
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spektra in vsem ostalim, ki se soočajo s pomanjkanjem socialnih veščin. Glasbene 

dejavnosti pripomorejo k ponovni pridobitvi govora in jezika pri osebah z afazijo, 

ritmične aktivnosti v kombinaciji s petjem pa so zelo primerne za apraksijo. Glasba se 

pogosto uporablja tudi za razvoj fluentnega govora pri jecljanju. Likovne tehnike so 

lahko uporabljene kot oblika nadomestne komunikacije pri osebah z afazijo, lahko kot 

oblika spodbude priklica besede pri težavah s priklicem besede, za širjenje besedišča, 

oblikovanje povedi in izhodišče za pripovedovanje. Bistvo vseh tehnik pomoči z 

umetnostjo je, da nudijo neverbalno podlago in izhodišče za razvoj verbalnih 

sposobnosti.  

Vem, da poleg omenjenih aktivnosti, ki jih lahko vključimo v logopedsko in 

surdopedagoško obravnavo, obstaja še veliko drugih možnosti vključevanja. Vsekakor 

bi bilo smiselno izmeriti tudi učinek tehnik pomoči z umetnostjo na napredek v 

komunikaciji, govoru in jeziku. Preko tega bi lahko oblikovali aktivnosti, ki bi bile tarčno 

usmerjene na posamezno motnjo. Rezultati bi doprinesli obema strokama, tako 

logopediji in surdopedagogiki kot pomoči z umetnostjo.  

Kljub temu je pri izbiri aktivnosti potreben premislek. Vse aktivnosti zagotovo ne bodo 

ustrezale vsem otrokom, poleg tega bo za razvoj določenih spretnosti občasno še 

vedno potrebna ozko usmerjena in ciljana aktivnost, ki bo razvijala le določeno 

spretnost. Poleg tega, da nam nudijo priložnost za bolj pestro obravnavo, omogočajo 

tudi celostno učenje, razvoj možganov na vseh področjih, ki je hkrati najbolj osnovna 

oblika učenja. Celostno učenje omogoča hitrejši napredek in bolj učinkovito terapijo. 

Hitrejša in bolj učinkovita terapija pa ne zadevata le posameznika temveč tudi družbeni 

vidik, v tem okviru tudi ekonomski, ki bi verjetno najbolj utegnil zanimati predvsem tiste 

na vodilnih položajih. Vključevanje pomoči z umetnostjo tako v rehabilitacijo kot tudi v 

vzgojo in izobraževanje, bi moralo postati stalnica našega načrtovanja. Zakaj bi preko 

rehabilitacije razvijali le del možganov, če jih lahko razvijamo v celoti? Zakaj ne bi 

nekaterih težav premostili z razvijanjem sposobnosti preko celostnega učenja ter tako 

zmanjšali potrebe po rehabilitaciji, razbremenili državno blagajno in vzgajali srečne 

posameznike, ki vedo, da zmorejo? Povezovanje različnih informacij in izkušenj, 

celostno učenje, ne oblikuje egocentričnega, racionalno in ozko gledajočega ter 

pretirano strukturiranega posameznika, temveč prilagodljivega posameznika, in le kot 

tak je lahko temelj razmišljujočega človeka, ki bo oblikoval družbo, za ohranitev 

človeštva.    
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