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POVZETEK 

Govor kot sredstvo komunikacije ima izredno pomembno funkcijo v življenju posameznika. Njegov 

pomen je pri otrocih še večji kot pri odraslih, saj je v neposredni povezavi z mišljenjem in je zato 

bistven element in hkrati odsev razvoja na vseh področjih. Prav zaradi pomembne vloge govora pri 

otrocih je v zgodnjem otroštvu ena temeljnih nalog vzgojitelja razviti čim boljšo otrokovo jezikovno 

zmožnost.  

Otroški govor je predmet preučevanja različnih znanstvenih disciplin. 

Potek govornega razvoja mora še posebno dobro poznati vzgojitelj, če hoče otroka ustrezno 

vključevati v komunikacijo z vrstniki in odraslimi, zato sem v teoretičnem delu diplomske naloge 

predstavila razvoj govora, različne teorije govora, dejavnike, ki vplivajo na govor, in dejavnosti, ki jih 

izvaja vzgojiteljica v vrtcu. 

V empiričnem delu sem z anketnim vprašalnikom ugotovila, da je govor za vzgojiteljice v vrtcu res 

izrednega pomena, da uporabljajo različne načine spodbujanja govora (z otroki se igrajo izmišljarije, 

sestavljajo rime, obiskujejo knjižnice …), predvsem pa, da so s svojim govorom največji zgled otrokom 

v skupini. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: vzgojitelj, vrtec, otrokov govor 



ABSTRACT 

Speech as a asset of communication has an extremely important function in the life of an individual. 

Its importance in the children is even more important than in adults, because it is directly linked to 

the mind, and is therefore an essential element in its development and at the same time a reflection 

of its development in all areas. It is because of the important role of learning speech to children in 

early childhood. It is a fundamental task of the teacher, to develop the best possible child's language 

ability. 

Many scientific branches study children’s speech. 

Kindergarten teachers need to be very familiar with the process of speech development, if they want 

to appropriately incorporate a child into communication with its peers and adults. That is why in the 

theoretical part of my thesis I presented speech development, different speech theories and factors 

that affect speech and activities that a kindergarten teacher executes in kindergarten. 

In the empirical segment of the thesis my questionnaire helped me establish that speech is essential 

for kindergarten teachers in kindergarten as they use different ways to stimulate speech (rhymes, 

make believe, fairytales, riddles....) and are essentially the best example to the children in their group 

with the speech they use.  

Key words: kindergarten teacher, speech encouragement, children’s speech
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1 UVOD 

Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše za razvoj govora, vključuje široko 

polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, seznanjanje s pisnim jezikom in (skozi 

doživljanje) spoznavanje narodne in svetovne književnosti − lastne in tuje kulture. Otroci se v tem 

obdobju učijo izražati izkušnje, čustva, misli in razumeti sporočila drugih. Jezikovne dejavnosti so 

povezane z vsemi jezikovnimi ravninami: s fonološko, morfološko, skladenjsko-pomensko (in 

pragmatično), razvoj jezika pa je naravno vpleten v vsa področja dejavnosti. Zlasti od tretjega leta 

dalje je pomemben tudi razvoj predpisalnih in predbralnih sposobnosti. Otroci se učijo jezika ob 

poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanju literarnih besedil, ob poslušanju glasnega branja 

odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi jezika v domišljijskih igrah, dramatizacijah, 

izmišljanju zgodbic in pesmic, ob učenju otrok od otrok, in sicer v različnih družabnih igrah, pravljicah, 

izštevankah, rimah, šaljivkah, ugankah, besednih igrah itn., ki so preživele kot skupna lastnina 

generacij (Kurikulum za vrtce, 1999: 31). 

Razlog za izbor teme spodbujanje govornega razvoja pri otrocih, starih od 5 do 6 let, je, da je prav 

predšolsko obdobje za otrokov razvoj nadvse pomembno.  

Govor je namreč osnovno orodje za sporazumevanje. 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem želela predstaviti pogoje, teorije ter faze govornega 

razvoja. Opredelila bom tudi povezavo med mišljenjem in govorom. Spregovorila bom tudi o vlogi 

vzgojitelja v otrokovem govornem razvoju in predstavila nekaj vaj in iger za spodbujanje govornega 

razvoja.  

V empiričnem delu diplomske naloge sem z anketnim vprašalnikom želela dokazati hipoteze, da 

vzgojiteljice pri spodbujanju govornega razvoja največ posegajo po knjigah, da vzgojiteljice zelo 

pogosto berejo otrokom umetnostna besedila in le redko neumetnostna. Prav tako pa jim zelo 

pogosto berejo pravljice in za spodbujanje govornega razvoja največkrat posegajo po knjigah in 

različnih vajah (štetje, rime, izštevanke, uganke …). 

Menim, da je govor v predšolskem obdobju še posebej pomemben, saj otroku omogoča socializacijo 

z vrstniki.   
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Jezik in govor 

Govor je oblika človeškega vedenja, lastnega samo človeku, in predmet raziskovanja psihologov. Z 

jezikom pa se ukvarjajo jezikoslovci. 

Veliki jezikoslovec 20. stoletja F. de Saussure je prvi začel razlikovati jezik – kot zgodovinsko nastali 

objektivni sistem znakov – od govora kot procesa pojasnjevanja s pomočjo jezika. Danes lahko 

rečemo, da je govor komunikacija s pomočjo jezika. Govor se vedno izvede na subjektivni podlagi, kot 

pravi Rubinstein. Tako se razlikuje od jezika, ki je objektivna družbena tvorba; obstaja pred 

posameznikom in zunaj njega (Žnidarič, 1993: 13). 

Ljudje smo družbena bitja in govor nam pomaga vzpostavljati odnose in jih ohranjati vse življenje. 

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

(individualna funkcija govora) in za vzpostavljanje komunikacije z okolico (družbena funkcija govora) 

(Marjanovič Umek, 1990: 11). 

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

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

narave, ki so funkcionalno organizirane, da bi prenašale sporočila« (L. Marjanovič Umek, 1990: 11). 

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

stvari in dogodke, zato se s pomočjo govora mišljenje osvobaja vezanosti na trenutno situacijo. V 

razvoju govor otroku omogoča, da inteligentno sodeluje v socialnem življenju skupine, ki ji pripada« 

(Batistič Zorec, 2000: 73). 

Psiholog Piaget meni, da se govor lahko razvije po senzomotorični fazi (od rojstva do dveh let), saj 

ima otrok takrat že določena spoznanja in je že imel izkušnje s predmeti. V fazi senzomotornega 

razvoja se intelektualni procesi razvijajo še pred govorom, ker otrok v tem času pride do spoznanja le 

z zaznavo in gibi (dokazi, da je kognitivni razvoj pred jezikovnim), kar Piaget poimenuje praktična 

inteligentnost (Labinowicz, 2010: 140). 
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2.1.1 Pogoji za razvoj govora 

Govor in jezikovno znanje nam nista položena v zibelko, ampak si ju moramo prisvojiti po naravni 

poti. D. Žnidarič (1993: 39) pravi, da za pravilen govorni razvoj potrebujemo: 

– zdrav živčni sistem z nepoškodovanimi govornimi središči in živčnimi zvezami med njimi, ki 

nadzorujejo in usklajujejo delovanje govoril; 

– pravilno in dobro razvite psihične funkcije (pozornost, zaznavanje, mišljenje, pomnjenje s 

slušnim spominom); 

– razvita čutila (predvsem sluh); 

– zdrava govorila; 

– pravilen in zgleden govor ljudi, ki otroka obkrožajo; 

– dobro počutje otroka in zadovoljene njegove potrebe. 

 

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

Na govorni razvoj vpliva: 

– vzgoja v družini (koliko in kako govorijo z otrokom), 

– splošna inteligentnost (največji vpliv ima kompleksnost govora, manj na besedišče in najmanj 

na izgovarjavo), 

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

močno omajale), 

– drugi neugodni vplivi (npr. hospitalizacija, neugodna emocionalna klima, bilingvizem …) (Ribič 

Hederih, 2002: 17−18).  
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2.2 Teorije govornega razvoja 

Govornega razvoja se ne da natančno opredeliti, lahko pa razmišljamo v različnih smereh. V literaturi 

lahko zasledimo več teorij govornega razvoja, vendar nobena ni rešila težave v celoti. 

Glede na to, ali so raziskovalci poudarjali predvsem naravo, to je notranje dejavnike (psihološke in 

biološko-fiziološke), ki vplivajo na razvoj govora, ali predvsem vzgojo, to je zunanje dejavnike 

(socialne in sociološke), ali oboje, se teorije socialnega otroštva delijo na nativistične in empiristične 

(Skubic, 2004: 32). V nadaljevanju bom nekatere tudi predstavila. 

2.2.1 Teorija J. Piageta 

Piaget je na podlagi raziskav sklenil, da je jezikovni razvoj del splošnega kognitivnega razvoja, zato 

torej posebni mehanizmi za razvoj jezika ne obstajajo. Kognitivni razvoj je videl kot rezultat 

otrokovega raziskovanja sveta s pomočjo senzomotoričnih čutil, kot so vid, dotik, vonj in okus: to 

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

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

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

posebni mehanizmi, ločeni od tistih, ki so potrebni za druge vidike intelektualnega razvoja (Krajnc, 

1999: 26). 

2.2.2 Behavioristična teorija 

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

razlagajo učenje govora po modelu: dražljaj – odgovor – okrepitev (pri govoru je okrepitev vedno 

družbene narave) – posplošitev (Marjanovič Umek, 1990: 12). 

Pri t. i. »eho« odgovornih otrok posnema besede, ki jih sliši od staršev, starši pa te otrokove besede, 

če so dovolj podobne prvotnemu dražljaju, nagrajujejo. Otrok naključno izgovori določeno besedo, ki 

izzove odziv (odgovor) staršev. Če ta odziv zadovolji otrokovo potrebo, bo ponovil izgovorjeno 

besedo. Npr. otrok naključno reče besedo »mama«. Mama pride k otroku, ga poboža, vzame v 

naročje, torej sproži pri otroku občutek ugodja, in otrok bo ponavljal »mama, mama«. Otrok ob 

določenem dražljaju izgovori besedo. Kasneje bo besedo ponavljal vedno, ko bo prisoten prvotni 

dražljaj. 

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

govora. Govora tudi ne moremo zožiti v določene sheme in zanikati njegove ustvarjalne kompetence 

(Marjanovič Umek, 1990: 12). 

2.2.3 Kognitivna teorija 

Kognitivne teorije razlagajo govorni razvoj v kontekstu pojmov. Njihovi avtorji menijo, da govorni 

razvoj temelji na spoznavnem razvoju (razvoju mišljenja). V starostnem obdobju od enega leta do 

štirih let in pol otroci dejavno oblikujejo govor, vendar na posameznih razvojnih stopnjah razumejo in 

izražajo le tiste pojme, ki so se jih že naučili z miselnimi predstavami (Marjanovič Umek, 1990:13). 
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Nobena teorija ne pove vsega o govoru, zagotovo pa prispeva h komplementarni razlagi različnih 

vidikov govornega razvoja. Seveda pa to ni presenetljivo, saj je prav govor tisti, ki nam ponazarja 

zapleten in neomejen potencial človekovega delovanja. Pri učenju govora gre za interakcijo med 

dozorevanjem (za razvoj in splošne zakonitosti spoznavnega razvoja) in vzgojo, pri kateri je v ospredju 

komunikacija med otrokom in starši (Marjanovič Umek, 1990: 13). 

Ker govor uporabljamo za izražanje misli, idej, tudi njegova struktura in funkcija izražata te misli in 

ideje. Struktura in funkcija govora pa ostajata v mejah človekovih miselnih zmogljivosti. 

Vodilna razvojna psihologa Piaget in Vigotski sta že v zgodnjih študijah o otroku opozorila na 

nejasnosti v odnosu med razvojem mišljenja in govora. Čeprav kasneje nista našla dokončnih 

odgovorov, pa sta spodbudila številne smeri v psihologiji in jezikoslovju, ki so iskale in še iščejo 

teoretično razlago in empirične podatke, ki bi pojasnili odnos med razvojem mišljenja in govora 

(Marjanovič Umek, 1990: 51). 

Zanimivo je pojmovanje razvoja ter odnosa mišljenje in govor med Piagetom in Vigotskim. 

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

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

otrokove egocentričnosti. Piaget je razdelil otroške dialoge v dve skupini: v skupino egocentričnega in 

skupino socializiranega govora. Po Piagetu govorimo o egocentričnem govoru takrat, kadar otrok 

govori sam s seboj, ko se ne skuša postaviti v sogovorčev položaj, ko ga ne zanima, ali sogovorec 

posluša, hkrati pa otrok tudi ne pričakuje odgovora. Takšen govor je za Piageta dokaz za 

egocentričnost otrokovega mišljenja. Ta se kasneje z otrokovim razvojem izgubi, zamenja ga 

socializiran govor. Z njim otrok prosi, ukazuje, pojasnjuje, kritizira, sprašuje. Po Piagetovih merjenjih 

je več kot polovica otrokovih izrezkov od šestega oz. sedmega leta egocentričnih. Vigotski temu 

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

otrokova dejavnost motena, je odstotek narastel in bil celo večji kot pri Piagetu. Iz tega je Vigotski 

sklepal, da egocentrični govor poleg ekspresivne vloge opravlja tudi vlogo spremljanja otrokove 

dejavnosti ter postaja izraz mišljenja v pravem pomenu besede. Vigostski meni, da je prvotni otrokov 

govor popolnoma družben, opravlja vlogo sporočanja, družbene interakcije. Šele kasneje ta govor po 

načelu diferenciacije razvije posamezne funkcije, razvijeta se egocentrični in sporazumevalni govor. 

Na podlagi egocentričnega govora, ki se je ločil od socializiranega govora, nato nastaja notranji govor 

otroka, ki predstavlja osnovo mišljenja. Vigotski vidi v egocentričnem govoru razvojno 

najpomembnejši dejavnik prehoda od zunanjega k notranjemu govoru (1990, nav. po: Skubic, 2004: 

10–12). 

2.3 Govorni razvoj predšolskega otroka 

Razvoj govora je v neposredni povezavi z razvojem mišljenja, zato bom najprej spregovorila o tem. 

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

naravni poti. D. Žnidaršič (1993: 93) pravi, da za pravilen govorni razvoj nujno potrebujemo: 

– zdrav živčni sistem z nepoškodovanimi govornimi središči in živčnimi zvezami med njimi, ki 

nadzorujejo in usklajujejo delovanje govoril; 

– pravilno in dobro razvite psihične funkcije (pozornost, zaznavanje, mišljenje, pomnjenje s 

slušnim spominom); 
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– razvita čutila (predvsem sluh); 

– zdrava govorila; 

– pravilen in zgleden govor ljudi, ki otroka obkrožajo; 

– dobro počutje otroka in zadovoljene njegove potrebe. 

Kakovost otrokovega govora je odvisna od vseh teh središč in zvez med njimi. 
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2.3.1 Dejavniki, ki vplivajo na razvoj govora 

Na govorni razvoj vpliva: 

– vzgoja v družini (koliko in kako govorijo z otrokom), 

– splošna inteligentnost (največji vpliv ima kompleksnost govora, manj na besedišče in najmanj na 

izgovarjavo), 

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

omajale), 

– drugi neugodni vplivi (npr. hospitalizacija, neugodna emocionalna klima, bilingvizem) (Ribič 

Hederih, 2002: 17–18). 

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

življenju, zato je dobro oz. pomembno, da te osnovne značilnosti govornega razvoja poznamo, saj 

nam lahko o otroku povedo veliko. Govorni razvoj mora še posebej dobro poznati vzgojiteljica, če 

hoče otroke motivirati in vključevati v komunikacijo. 

2.3.1.1 Notranji dejavniki govornega razvoja − genetski dejavniki 

Za otrokov govorni razvoj imajo pomembno vlogo genetski dejavniki. 

Z analizo različnih vedenjsko-genetskih raziskav so ugotovili, da imajo genetski dejavniki delni vpliv na 

razvoj različnih področij govornega razvoja, tako na razvoj otrokove slovnice kot področje semantike, 

fonologije in artikulacije (Marjanovič Umek, 2006: 63, 64). 

Otrokov spol 

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

deklic razvija hitreje od govora dečkov. 

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

pravilne izgovarjave besed, oblikujejo daljše izjave, imajo širši besednjak ter dosegajo višje rezultate 

na lestvici govornega razvoja. Dečki imajo pogostejše motnje branja in pisanja kot deklice, deklice 

berejo več knjig in pišejo daljša besedila od dečkov v prvih razredih osnovne šole. 

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

deklice začnejo prej brati kot dečki, imajo manj težav pri branju in se hitreje odzivajo na navodila 

testatorja. 

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

slovničnih pravil, medtem ko je vzorec usvajanja jezika pri deklicah in dečkih enak. 
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2.3.1.2 Zunanji dejavniki govornega razvoja 

Jezik mora otroku postati sredstvo, ki mu omogoča, da pridobiva informacije o čem, kako in zakaj. Tu 

je pomemben odziv okolja, saj je otrokov govor odvisen od vrednosti, ki jo ima za okolje besedno 

izražanje nasploh. Med otroki obstajajo velike razlike v uporabi govora, te razlike pa so po navadi 

povezane z razlikami v jeziku, ki ga govorijo v neposrednem okolju (Erženičnik Pačnik, 1999: 309). 

Družinsko okolje 

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

zgodnjega otroštva. Pomembna dejavnika okolja sta: 

– kakovost družinskega okolja, 

– socialno-ekonomski status družine. 

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

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

spodbujanja govornega razvoja (Marjanovič Umek, Fekonja, 2008). 

Socialno-ekonomski status družine vključuje tri dejavnike: 

– izobrazbo staršev,  

– poklic staršev,  

– finančni položaj. 

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

Umek, Fekonja, 2008: 103). 

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

materiale in gradivo, tako otrokom omogočajo priložnost za pridobivanje izkušenj o pisani in 

govorjeni besedi. 

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

socialno-demografskimi dejavniki v pogovoru uporabljajo omejen jezikovni kod, za katerega sta 

značilna omejeno upoštevanje slovničnih pravil in raba preprostih in nepovezanih izjav. Starši iz 

skupin z bolj ugodnimi demografskimi dejavniki naj bi po ugotovitvah avtorja uporabljali izdelani 

jezikovni kod, za katerega je značilna raba širšega besednjaka in zapletenih izjav. 

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

nižjo stopnjo izobrazbe redkeje pogovarjajo s svojimi otroki, prav tako pa je njihov govor manj 

raznolik, otrokom nudijo manj možnosti za samostojno govorno izražanje, njihov besednjak pa je bolj 

omejen, kot to velja za starše z višjim osebnim dohodkom. 

Slovenske avtorice (Marjanovič Umek idr., 2005) so ugotovile, da se izobrazba mame povezuje s 

kakovostjo družinskega okolja, saj so mame z višjo stopnjo izobrazbe pogosteje kot mame z nižjo 

stopnjo izobrazbe ocenile, da npr. otroke pogosteje spodbujajo k rabi jezika, jim pogosteje berejo, 

večkrat obiščejo knjižnico, kino, lutkovne predstave … 
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S tujo raziskavo pa so ugotovili, da čeprav očetje v komunikaciji z otrokom uporabljajo podoben 

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

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

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

otrok spremlja njihov govor. 

Vrtec in vrstniška skupina 

Poleg družine pomembno vlogo pri razvoju otrokovega govora igra vrtec. 

Vrtec ima za spodbujanje govora boljše možnost kot šola, ker otrokov govor v tem obdobju še ni 

zaključen, otrok pa je v tem obdobju še zelo sugestibilen in elastičen (Erženičnik Pačnik, 1999: 309). 

Z raziskavo z naslovom Učinek vrtca na govorni razvoj sta L. Marjanovič Umek in U. Fekonja (2006) 

hoteli preučiti učinek vrtca v povezavi s starostjo, pri kateri so bili otroci vključeni v vrtec, in z 

otrokovim družinskim okoljem. Ugotovili sta, da je učinek kakovosti družinskega okolja pomemben le 

pri štiriletnih otrocih tistih mater, ki so ocenile, da z otrokom pogosto berejo, obiskujejo knjižnico. 

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

pomembna tako z družbenega kot tudi z govornega vidika. Otrok rad posnema vrstnike, želi z njimi 

komunicirati, zato mora biti njegov govor razumljiv.  

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

težje vključi v družbo. 

2.3.2 Faze govornega razvoja 

Preden lahko otrok izrazi misli z govorom, mora preiti mnogo razvojnih faz, v katerih se nauči 

usklajevati gibanje različnih mišičnih skupin in govornih organov, kar v končni fazi da artikuliran govor 

(Žnidarič, 1993: 40). 
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2.3.2.1 Prvi glasovi 

Prva pomembna faza v govornem razvoju je zaznavanje glasov in s tem povezani prepoznavanje in 

razpoznavanje govornih glasov. Otrok mora najprej ločiti človeške glasove od drugih glasov, nato pa 

razlikovati med človeškimi glasovi. 

Ena prvih stvari je lokacija zvoka. Novorojenček obrne glavo proti zvoku že kmalu po rojstvu, nekako 

pri 2 tednih pa je že sposoben ločiti človeški glas od drugih glasov, kot so npr. žvižganje, ropotanje 

ropotuljice, zvonjenje … 

Približno pri dveh mesecih starosti se otrok že različno odziva glede na čustveno kakovost človeškega 

glasu, tako npr. jezen glas izzove jok, prijateljski pa nasmeh. Pri štirih mesecih loči med moškim in 

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

a) Jok 

Jok je otrokov prvi glas in v prvih 6–8 tednih življenja so različne oblike joka edina otrokova 

vokalizacija.  

Obstajajo razlike v otroškem joku. To so ugotovili ob daljšem poslušanju večjega števila otrok. Tako 

npr. jok, podaljšan na 2 oziroma 3 minute, ki postaja močnejši, označuje lakoto, neobičajno 

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

bolečino in jezo. Na jok vplivata tudi spreminjanje zvoka (glasen, kričeč zvok), povezava joka z 

določenim položajem … 

b) Gruljenje 

Ob koncu prvega, na začetku drugega meseca se razvija nova oblika vokalizacije, imenovana 

gruljenje. Podobno kot jok še ni govor v pravem pomenu besede, vendar pa gre za posebno obliko 

komunikacije, s katero nam otrok sporoča, da je zadovoljen, srečen, razburjen. Gruljenje kot ena 

izmed faz govornega razvoja ni značilna le za zdrave, normalne otroke, saj ga poznamo tudi pri gluhih 

otrocih, ki so se rodili gluhonemi ali gluhim staršem in torej niso imeli priložnosti slišati gruljenja. 

 

c) Bebljanje  

Bebljanje se razvije okoli 6. meseca starosti, prej kot gruljenje v celoti izgine iz otrokove 

komunikacije. Medtem ko gruljenje vsebuje predvsem samoglasniške besede, bebljanje vključuje 

samoglasnike in soglasnike, ki jih otrok združuje in povezuje v zloge (npr. ga, ma, ba …). Zgodnje faze 

bebljanja so običajno povezane z otrokovim razburjenjem in gibalno dejavnostjo. 

Bebljanje je pravzaprav prva vokalizacija, ki vsebuje nekaj podobnosti z govorom. 

Izgovarjava po govornem vzorcu: ob koncu prvega leta starosti je vse manjša različnost glasov v 

otrokovem govoru, otrok vedno pogosteje uporablja glasove, ki so značilni za njegov materni jezik 

(Žnidarič, 1993: 15–18).  
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2.3.2.2 Prve besede 

Nov mejnik v govornem razvoju je, ko otrok spregovori prvo besedo. To je velik korak naprej, saj 

predstavlja njegovo sposobnost uporabe jezika na način, ki mu omogoča smiselno in predvsem 

natančno sporazumevanje z drugimi.  

Woolfson v knjigi Bistro dete (2001: 989) pravi, da je »otrokova prva beseda znanilka začetka hitre 

rasti besedišča v naslednjih nekaj letih«.  

Ribič Hederih (2002: 17) pravi, da je »prva beseda definirana kot skupina glasov, ki jih otrok izgovarja 

in imajo pomen. Združeni zlogi postanejo prava beseda šele takrat, ko otrok isto kombinacijo zlogov 

uporablja vedno za iste predmete, stvari in za označevanje istih pojmov.« 

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

imajo pomen. Večina otrok izgovori prvo besedo med osmim in petnajstim mesecem starosti. Ta 

starostni razpon je tolikšen zaradi tega, ker se vsak otrok razvija v svojem tempu; nekateri prej, drugi 

malo kasneje. Otrok razume besedo približno tri mesece prej, kot jo je sposoben dejavno uporabljati. 

Od tretjega leta starosti dalje se besednjak širi zelo hitro, tudi po 500 novih besed letno (Marjanovič 

Umek, 1990: 21). Otrokove prve besede govorijo o ljudeh (mama, oče), vozilih (avto, vlak), hrani, 

obleki, predmetih v njegovem ožjem okolju (v hiši, stanovanju). 

K. Nelson (nav. po Marjanovič Umek, 1990: 22) je v raziskavi ugotovila, da je bila večina besed, ki so 

jih otroci uporabljali, ime za predmete oz. stvari, ki se same gibljejo (npr. mama, oče, kuža, muca, 

žoga, nogavica, kapa …) ali otrok lahko sam z njimi nekaj dela (npr. mleko, piškot, čevelj, žoga, 

nogavica, kapa ….). Manj pogoste so bile besede, ki označujejo dejavnost, kot so »daj«, »pa-pa«, 

povedna določila (umazan, moj, zunaj …), besede, ki označujejo medosebne odnose (hvala, da, ne …) 

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

prostor in predmete v okolici, ki njemu niso blizu (kuhinja, drevo …). 

K. Nelson (nav. po Marjanovič Umek, 1990: 23) je razvrstila prve besede, ki so vezane na funkcijo 

besed v otrokovem besednjaku, v naslednje kategorije: 

– Specifični samostalniki (v otrokovem zgodnjem besednjaku jih je 14 %). To so besede, ki jih otrok 

uporablja za poimenovanje posameznih edinstvenih stvari (npr. človek, živali …). 

– Splošni samostalniki (51 %). To so besede, ki jih otrok uporablja za poimenovanje posameznih 

predmetov, živali. 

– Akcijske besede (14 %). To so besede, ki jih otrok uporablja za opis dejavnosti ali za izražanje oz. 

zahtevo po pozornosti (npr. daj, pojdi, poglej …). 

– Povedna določila (9 %). To so besede, ki označujejo lastnosti ali količino stvari (npr. umazan, velik, 

lep …). 

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

odnose (npr. prosim, želim …). 

– Funkcijske besede (4 %). To so besede, ki imajo le slovnično funkcijo (npr. kaj, kje, za …). 
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Reich (Marjanovič Umek, 1990: 25) navaja sedem teoretično možnih odnosov med otrokovim 

pomenom besed in pomenom, ki ga imajo iste besede za odrasle: 

– zožen pomen, ko je pomen določene besede za otroka ožji kot pomen iste besede za odraslega 

(beseda »čevelj« pomeni za otroka njegov čevelj, ki ima določeno velikost, obliko …); 

– preširok pomen, ko je pomen določene besede za otroka širši kot pomen iste besede za odraslega 

(besedo »mama« otrok uporablja za označevanje različnih oseb, ki ga negujejo ali so pogosto v 

njegovi bližini); 

– delno prekrivanje, ko je otrokov pomen določenih besed na nekaterih področjih razširjen, na drugih 

pa zožen (npr. beseda »kolač«, ki jo je dveletni otrok uporabljal za označevanje borovničevega kolača 

in borovnic, ne pa za vse druge kolače); 

– neprekrivanje, pri čemer se otrokov pomen določene besede niti delno ne prekriva s pomenom 

besede pri odraslem (v zgodnjem razvojnem obdobju otroci pogosto menijo, da npr. beseda »star« 

pomeni »visok«, beseda »mlad« pa »nizek«); 

– istovetnost, enakost, ko je otrokov pomen določenih besed popolnoma enak pomenu istih besed 

pri odraslem; 

– besed ni v besedišču odraslega, so t. i. »idiomorfi«, ki jih kasneje nadomestijo standardne besede; 

– besed ni v besedišču otroka, ker se jih otrok še ni naučil. 

Marjanovič Umek (1990: 44–48) deli otrokove besede s pomenskega vidika v tri skupine: 

– besede, ki spreminjajo pomen (spremenljivke), 

– besede, ki označujejo odnose med dvema ali več predmeti, dogodki (relacijske besede), 

– besede, ki označujejo sorodstvene odnose. 

 

Avtorica (1990: 45) v prvi skupini navaja kazalna zaimka »ta« in »tisti« ter ustrezna prislova »tukaj« in 

»tam«. Te besede so prisotne že v otrokovih zgodnjih dvobesednih povedih. Nekateri otroci z 

besedama »ta« in »tukaj« označujejo nove predmete, predmete, s katerimi se želijo igrati, z 

besedama »tisti« in »tam« pa označujejo predmete, s katerimi so se že nehali igrati. 

V drugi skupini (Marjanovič Umek, 1990: 45–48) najdemo besede z nasprotnim pomenom (npr. 

veliko – malo, prej – potem). Raziskovalce sta zanimala dva vidika: zaporedje, v katerem se 

pridevniški pari razvijajo, in razvojno zaporedje znotraj posameznih pridevniških parov. Med 

pridevniškimi pari, ki so vezani na pojem količine in dimenzije, se najprej razvijeta para »velik – 

majhen«, nekoliko kasneje para »dolg – ozek«, »visok – nizek«, sledijo pa še pari »debel – tanek«, 

»globok – nizek«, »širok – ozek«. Razvoj predlogov, ki označujejo prostorske pojme, je postopen, 

predlogoma »v« in »na« (najdemo jih že v besednjaku otrok, starih od dve do dve leti in pol) sledijo 

še drugi predlogi. Čeprav v otrokovem govornem izražanju najdemo različne predloge, ne vemo, kaj 

te besede otroku resnično pomenijo. Otroci iz vseh jezikovnih skupin se učijo besed za označevanje 
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prostora v enakem, splošnem zaporedju, ki je naslednje: v, na, pod, poleg, za, pred, med, zadaj, 

spredaj. 

V tretji skupini (1990: 48) so besede mama, oče, brat, sestra, sestrična, stara mama. Marjanovič 

Umek trdi, da sta pri večini otrok besedi »mama« in »oče« med prvimi v besednjaku, a še ne 

označujejo sorodstvenih vezi, temveč služijo le za poimenovanje posameznih ljudi. Razvoj prvih 

besed, ki resnično označujejo sorodstvene zveze, se začne okoli četrtega leta, o polnem razumevanju 

celotnega sistema pa lahko govorimo šele pri desetletnih otrocih, včasih celo kasneje. 

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

način za napredek otrokovega govora.  

A. Florin (nav. po Skubic, 2004: 21) pravi, »da ima besedni razvoj dva vidika: širjenje besednjaka in 

razvoj pomenskih predstav. Od drugega do tretjega leta otrok v povprečju usvoji eno besedo na dan, 

nato je širjenje besednjaka počasnejše, besedišče šestletnega otroka obsega od 2500 do 3000 besed. 

Odnos med besedami in tem, kar označujejo, postaja natančnejši. »Za to obdobje, ko govor postaja 

intelektualen, mišljenje pa govorno, je značilno, da otrok aktivno širi svoje besedišče, verjetno bi 

lahko rekli, da otrok čuti potrebo po učenju znakov sporazumevanja« (Kranjc, 1999: 16). 

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

aktivnostih, kot so primerjanje, percepcija nasprotij in podobnosti med premeti ter pojmi oz. 

koncepti«. 

Podobno kot pomen otrokovih prvih besed ni vselej enak pomenu besed pri odraslih, tudi dejavna 

uporaba, govorno izražanje na tej stopnji razvoja ni enako govornemu izražanju odraslega. Pravilna 

izgovarjava besed temelji na zaznavanju prvih besed. Zanimiva in v literaturi pogosto uporabljena je 

študija o zgodnjem zaznavanju besednih glasov. Opazovali so devetnajst ruskih otrok, starih od deset 

mesecev do dveh let. Ugotovili so naslednje:  

Ko otrok razvije sposobnost razlikovanja glasov v besedi, ne gre za sposobnost, ki bi veljala hkrati za 

vse glasove v besedi, neodvisno od njihovega mesta. Tako otrok prej razlikuje med glasovoma na 

začetku kot med glasovoma na koncu besede. 

Otrok prej razlikuje med besedami, ki se razlikujejo v več kot enem glasu, kot med tistimi, ki se 

razlikujejo le v enem glasu. 

Otrok prej razlikuje besede, ki so različne po samoglasnikih, kot besede, različne po soglasnikih. 

Otrok prej razlikuje besede, ki imajo na začetku soglasnik, od besed, ki na začetku nimajo soglasnika, 

kot pa besede, ki imajo na začetku različne soglasnike. 

O popolnem glasovnem zaznavanju lahko govorimo pri dvoletnem otroku. 
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Iz vsakdanjega življenja vemo, da majhnega otroka mnogo bolje razumejo njegovi bližnji kot tujci. V 

govornem razvoju je veliko dinamike, posamezni glasovi, kombinacije glasov se menjajo, obstajajo 

razlike med otroki, pa kljub temu lahko govorimo o nekaterih splošnih značilnostih pri razvoju 

govornega izražanja: 

– Izpuščanje zlogov. Otroci neredko izpustijo nepoudarjene zloge, npr. rečejo »nana« namesto 

»banana«. 

– Zlogovno podvajanje. Ko otroci slišijo dvozložno besedo, imajo pogosto težave z ustrezno 

izgovarjavo drugega zloga ločeno od prvega, npr. rečejo »lala« namesto »ladja«. 

– Izpuščanje glasov. V zgodnji razvojni fazi je pogosto izpuščanje končnih soglasnikov, npr. rečejo 

»go« za »gos«. 

– Dodajanje glasov. Otrok lahko dodaja samoglasnike in tako doseže, da soglasnik ni več zadnji v 

besedi, npr. »lučka« namesto »luč«. 

– Zamenjava glasov. V določenih glasovnih položajih so nekateri glasovi za otroka lažje izgovorljivi kot 

v drugih, npr. »kolomotiva« namesto »lokomotiva« (Marjanovič Umek, 1990: 24−28). 
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2.3.2.3 Od besede k stavku 

Pomemben kvalitativni napredek v razvoju otrokovega govora je obdobje, ko začne sestavljati po dve 

besedi v stavke. Gre za starost približno osemnajst do dvajset mesecev.  

V prvih, dvobesednih stavkih otrok uporablja le »vsebinske« besede oziroma tako imenovane 

»polne« besede (samostalniki, glagoli), izpušča pa funkcionalne besede (predlogi, vezniki, zaimki, 

pomožni glagoli). Tak govor imenujemo telegrafski govor. 

Tako so eno do dve leti stari otroci sposobni sestavljati dvobesedne stavke, kot npr. »Mama, glej!« in 

»Glej, račka!«, ne zmorejo pa obeh stavkov združiti in reči: »Mama, poglej, račka!« 

Prve povedi 

Toporišič (1992: 199) »poved opredeli kot skladenjsko enoto v vlogi besedila ali kot samostojno 

enoto le-tega«. 

Krajnc (1999: 61) pravi, »da je poved besedni izraz zaključene misli in osnovna enota jezikovnega 

sporočila, urejena in sklenjena po slovnični in oblikoslovni plati v celoto«. 

Otrokove povedi (Marjanovič Umek, 1990: 42) postajajo vzporedno z besednim razvojem daljše in 

kompleksnejše, besedni red postaja stalen. Po drugem letu starosti tvori otrok prve povedi, prej gre 

le za preprosto nizanje besed. 

Med najznačilnejše govorne strukture, ki se razvijejo v tem obdobju, Marjanovič Umek (1990: 42–44) 

uvršča: 

– vprašalne povedi, 

– nikalne povedi, 

– sestavljene (kompleksne oz. zložene) povedi. 

Vprašalne povedi 

Marjanovič Umek (1990: 42) loči tri vrste vprašalnih povedi: 

– da – ne vprašalne povedi (t. i. odločevalna vprašanja); 

– vprašalne povedi, ki se začnejo z vprašalnicami »kdo«, »kaj«, »zakaj« (t. i. dopolnjevalna 

vprašanja); 

– direktno in indirektno navedena vprašanja. 

Prva stopnja, ki jo lahko uvrščamo v razvoj povedi, je ta, da je otrok vprašan. 

Mame večinoma same odgovorijo na vprašanje. Sledi stopnja, ko se mora otrok naučiti odgovarjati. 

Postajo mu vse bolj jasno, da postavimo vprašanje, da bi dobili odgovor. 

Odgovarjanje na vprašanja je zelo odvisno od razumevanja vprašanja in ne le od glasovne intonacije 

vprašalnih povedi. Skubic (2004: 25) pravi, »da otroci lažje odgovarjajo na dopolnjevalna kot na 

odločevalna vprašanja, čeprav so z vidika skladenjske strukture ta lažja. Število vprašanj (Marjanovič 
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Umek, 1990: 43) narašča do petega leta, potem začne upadati. Otroci najprej uporabljajo vprašalnice 

»kaj«, »kje«, »kdo«, sledijo vprašalnice »zakaj«, »kako«, »kdaj«, šele na koncu pa začnejo uporabljati 

vprašalnici »kateri« in »čigav«. 

Nikalne povedi 

Otrok obogati svoj govor skladno z razvojem in spoznavanjem vedno širšega okolja. 

Tudi nikalne povedi se pri otroku pojavijo v treh stopnjah. U. Bellugi (1976, nav. po Marjanovič Umek, 

1990: 43) loči tri stopnje: 

– prva, najnižja razvojna stopnja – otrok tvori nikalno poved tako, da izgovori nikalnico »ne« na 

začetku povedi (npr. »Ne umiva roke«, »Ni mama doma«); 

– druga razvojna stopnja – otrok element »zakaj ne« da pred nikalno poved (npr. »Zakaj ne, 

pes ne more govoriti?«); 

– tretja, najvišja razvojna stopnja – zanjo sta značilna razvoj pomožnega glagola biti in 

modalnega glagola moči ter ustrezna pretvorba: »ni« in »ne more« sta negativni obliki pomožnega in 

modalnega glagola in nista več povedi z negativnim pomenom (npr. »Ne morem pojesti špinače«). 

Nikalnici »ni« in »ne« imata po Bloomu (Marjanovič Umek, 1990: 44) različne funkcije v otrokovem 

govoru: 

– neobstoj (npr. »Ni čevljev«), 

– zavrnitev, odbitje (npr. deklica porine stran obrabljeno milo, želi novega, pri tem reče: »Ne 

umazano milo«),  

– zanikanje (npr. mati pokaže igračko avto in reče: »To je raca«, otrok pa »Ni raca«). 

 

Bloom ugotavlja (Marjanovič Umek, 1990, prav tam), da otrok oblikuje strukture v navedenem 

zaporedju: najprej obstoj, nato zavrnitev, nazadnje zanikanje. Otrok že zelo zgodaj obvlada vse tri 

navedene funkcije na pomenskem, na skladenjskem področju pa je razvoj posameznih struktur 

različno težak. 

 

Sestavljene (kompleksne oz. zložene) povedi 

Poleg vprašalnih in nikalnih povedi se pojavijo tudi sestavljene (kompleksne oz. zložene povedi, ki 

imajo več kot en glagol, pri tem pa se ne upošteva pomožni glagol). Po L. Marjanovič Umek (1990: 44) 

je razvoj zloženih povedi odvisen od razvoja veznikov. Na začetku otrok pove določeno misel z dvema 

zaporednima stavkoma, kasneje pa se ta dva stavka z veznikom združita. Otrok najprej uporablja 

veznik »in«, kmalu zatem pa tudi veznike »potem«, »zato«, »ko«, »če«, »ali«. Nekoliko kasneje se 

pojavita še prislova »potem« in »prej«. 
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T. i. jezikovna faza (Žerdin, 2003: 24) razvoja se konča z avtomatiziranim ustnim sporočanjem. Otrok 

se je naučil izgovarjati glasove, si pridobil otroško besedišče za razumevanje besedil in za sporočanje 

svojih potreb in misli ter spontano razvil tiste prvine, ki jih zahteva skladanje besed v višje enote. 

 

2.4 Vloga vzgojitelja v otrokovem govornem razvoju 

Osebe, ki delajo z otroki, pripovedujejo in berejo otrokovi starosti primerne pravljice, zgodbice, 

uganke, pesmice, uprizarjajo lutkovne igrice, otroku že v tem obdobju omogočajo stik s knjižnim 

jezikom (tako govorjenim kot zbornim) in mu s tem omogočajo ob narečju in pogovornem jeziku 

spoznavati tudi knjižno zvrst jezika (Kurikulum za vrtce, 1999: 35). 

Vzgojitelj mora pozorno opazovati otroka in biti sposoben prepoznati otrokov neverbalni stil, ki lahko 

vključuje tudi znakovni jezik (gluhi, nemi in gluhonemi otroci uporabljajo drugače izoblikovan sistem 

neverbalnih sredstev kot tisti, ki slišijo in lahko govorijo). 

Vzgojitelji morajo pokazati svojo govorico telesa in na ustrezen način z neverbalnimi sredstvi 

vzpostaviti interakcijo z otroki, prepoznati možne nesporazume v neverbalni komunikaciji in se 

zavedati različnih kulturnih stilov neverbalne komunikacije (pri tem je treba upoštevati družbeno 

okolje, iz katerega izvira otrok). 

Najpomembnejši govorni vplivi vzgojiteljev na otroka: 

– Z otroki se pogovarjajo v »neotroškem jeziku« in ga spodbujajo pri uvajanju komunikacije. 

Pokažejo, da cenijo verbalno komunikacijo. 

– Pozorno poslušajo komunikacijo med otroki in poskušajo teme, ki jih je uvedel otrok sam, 

razširiti in poglobiti. 

– Z otroki se pogovarjajo o izkušnjah in o ljudeh, s katerimi se srečujejo doma in v vrtcu, ter 

nudijo možnost sodelovanja v dialogu. 

– Otrokom nudijo možnost poslušanja različnih oblik sporočanja med odraslimi, npr. pogajanje, 

razpravljanje, načrtovanje. 

– Otroku omogočajo, da se s knjigami igra, gleda risanke. 

– Spodbujajo otroke k razpravljanju in pripovedovanju. 

– Uporabljajo tisk in črke v vsakdanjem kontekstu (npr. recept za pripravljanje hrane). 

– Nudijo otroku možnost, da spozna simbole iz sveta odraslih, npr. semafor, cestne znake. 

– Nudijo otroku možnost, da bo ustvarjalen v jeziku … (Kurikulum za vrtce, 1999: 35). 
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OTROK, STAR OD 3 DO 6 LET: 

– Posluša pravljice, zgodbice, uganke, pesmice. Vsebine doživlja prek različnih medijev (avdio in 

video), obišče gledališko predstavo (igrano in lutkovno), obišče filmsko predstavo, gleda 

risanke, obiskuje splošno knjižnico. 

– Izvaja dejavnosti, v katerih po svojih željah v simbolni igri in v igri vlog posnema in igra osebe, 

živali, predmete. 

– Sodeluje v različnih govornih položajih, začenja pogovor, vpeljuje nove teme, se igra in 

zabava z besedami in strukturami, sprašuje, se pogaja. 

– Sodeluje v komunikaciji v manjših skupinah ali parih ter v komunikaciji z odraslimi in otroki. 

– Spoznava pisni jezik in njegovo vlogo. 

– Igra se z glasovi in črkami. 

– Samostojno ustvarja knjigo, strip. 

– Samostojno pripoveduje zgodbice, jih obnavlja in si izmišljuje svoje (Kurikulum za vrtce, 1999: 

35). 

S tem sklenem teoretični del diplomske naloge. Sledi empirični del. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Vzgojiteljice se pogosto ne zavedajo, kako pomembna je njihova vloga v govornem razvoju 

predšolskega otroka. Stopnja razvitosti vzgojiteljičine jezikovne zmožnosti je tesno povezana z 

razvojem jezikovne zmožnosti predšolskega otroka. 

3.2 VZOREC 

V vzorec je bilo vzetih 45 vzgojiteljic iz treh domžalskih vrtcev, ki so izpolnjevale anketni vprašalnik.  

3.3 METODA 

Anketni vprašalnik je vseboval devet vprašanj zaprtega tipa. 

3.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

V tednu dni sem dobila 35 izpolnjenih vprašalnikov. 

3.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatke, ki sem jih dobila z anketnim vprašalnikom, sem obdelala tako, da sem odgovore za vsako 

vprašanje posebej preštela, dobljene rezultate pa predstavila z grafi in kratkimi interpretacijami.  

3.6 CILJI RAZISKOVANJA 

Cilja moje raziskave sta: 

– ugotoviti, predstaviti in analizirati vlogo vzgojiteljice v otrokovem govornem razvoju; 

– ugotoviti načine, s katerimi vzgojiteljice spodbujajo otrokov govorni razvoj. 
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3.7 HIPOTEZE 

H 1: Domnevam, da vzgojiteljice zelo pogosto otrokom berejo umetnostna besedila. 

H 2: Domnevam, da vzgojiteljice redko posegajo po neumetnostnih besedilih. 

H 3: Domnevam, da vzgojiteljice zelo pogosto otrokom berejo pravljice. 

H 4: Domnevam, da vzgojiteljice za spodbujanje govornega razvoja največkrat posegajo po knjigah in 

različnih besednih vajah (štetje, izštevanke, rime, uganke …). 

H 5: Domnevam, da so vzgojiteljice zelo pomemben govorni zgled otrokom. 
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3.8 REZULTATI ANKETE IN INTERPRETACIJA 

Najprej so me zanimale metode, s katerimi vzgojiteljice najpogosteje spodbujajo otrokov govorni 

razvoj.  

 

Graf1: Metode, s katerimi vzgojiteljice najpogosteje spodbujajo otrokov govorni razvoj. 

Interpretacija: Najpogostejša metoda, ki jo uporabljajo vzgojiteljice za spodbujanje govornega 

razvoja, je po pričakovanju branje pravljic, saj po njih pogosto posega kar 65 % anketiranih. Prav tako 

jih tudi redko prebira kar 35 % vseh vprašanih. 65 % vprašanih redko posega po izštevankah, 32 % 

zelo pogosto in le 3 % anketiranih nikoli ne posega po izštevankah. Pri rimah v veliki večini prevladuje 

odgovor redko, s 14 % mu sledi odgovor zelo pogosto in nato še 5 % anketiranih nikoli na poseže po 

rimah. 9 % anketiranih pa nikoli ne poseže po izmišljarijah, 35 % jih posega zelo pogosto in 56 % 

redko. Vzgojiteljice torej najpogosteje uporabljajo branje pravljic in tudi rime.  

Seveda pa so pri vseh teh metodah pomembni tudi zdrav živčni sistem, razvita čutila (predvsem sluh), 

zdrava govorila, pravilen in zgleden govor ljudi, ki otroka obkrožajo, ter seveda dobro počutje otroka 

(Žnidarič, 1990: 39). 
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Nato me je zanimalo, kako pogosto vzgojiteljice popravljajo otrokov nepravilni govor. 

 

Graf 2: Pogostost vzgojiteljičinega popravljanja otrokovega nepravilnega govora. 

Interpretacija: Velika večina vzgojiteljic popravlja otrokov nepravilni govor. Le 11 % vprašanih to 

naredi zelo pogosto in redko zgolj 7 % vprašanih. 

Pri tem je pomembna t. i. jezikovna faza razvoja, ki se konča z avtomatiziranim ustnim sporočanjem. 

Otrok se je naučil izgovarjati glasove, si pridobil besedišče za razumevanje besedil in za sporočanje 

potreb in misli ter spontano razvil tiste prvine, ki jih zahteva skladanje besed v višje enote (Žerdin, 

2003: 24). 
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Nato pa me je tudi zanimalo, kako pogosto vzgojiteljice otrokom berejo neumetnostna besedila. 

 

Graf 3: Pogostost vzgojiteljičinega branja neumetnostnih besedil. 

Interpretacija: Več kot polovica anketiranih otrokom nikoli ne bere neumetnostnih besedil. 1 % 

anketiranih to počne redko, 38 % anketiranih zelo pogosto oz. pogosto.  

Tudi z branjem neumetnostnih besedil razvijamo bralno pismenost. Z neumetnostnimi besedil se, 

tako kot odrasli, tudi otroci srečujejo vsakodnevno, povsod (Kulturno-umetnostna vzgoja, priročnik s 

primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol, 2011: 23).  
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Želela sem ugotoviti, kako pogosto vzgojiteljice otrokom berejo umetnostna besedila. 

 

Graf 4: Pogostost vzgojiteljičinega branja umetnostnih besedil otrokom. 

Interpretacija: Po umetnostnih besedilih redko posega 65 % anketiranih vzgojiteljic, sledi odgovor 

pogosto (23 % vprašanih), nato odgovor nikoli (9 % vprašanih) in kot zadnji je odgovor zelo pogosto, 

zgolj 3 %. 

V Kurikulumu za vrtce (1999: 34) je zapisano, da otrok posluša pravljice, zgodbice, uganke, pesmice. 

Vsebine doživlja prek različnih medijev (avdio in video), obišče gledališko predstavo (igrano in 

lutkovno), obišče filmsko predstavo, gleda risanke, obiskuje splošno knjižnico, izvaja dejavnosti, v 

katerih po svojih željah v simbolni igri in v igri vlog posnema in igra osebe, živali, predmete, 

samostojno ustvarja knjigo ali strip, samostojno pripoveduje zgodbice in si izmišljuje svoje … 
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Želela sem izvedeti tudi, kako pogosto vzgojiteljice otrokom berejo pravljice. 

 

Graf 5: Pogostost vzgojiteljičinega branja pravljic otrokom. 

Interpretacija: Po pričakovanjih skoraj vse vzgojiteljice zelo pogosto oziroma pogosto otrokom berejo 

pravljice. Redko jih bere 3 % anketiranih, niti ena vzgojiteljica pa ni označila odgovora, da nikoli ne 

bere pravljic otrokom v skupini. 

Osebe, ki delajo z otroki, pripovedujejo in berejo otrokovi starosti primerne pravljice, zgodbice, 

uganke, pesmice, uprizarjajo lutkovne igrice; otroku že v tem obdobju omogočajo stik s knjižnim 

jezikom (tako govorjenim kot zbornim) in mu s tem omogočajo ob narečju in pogovornem jeziku 

spoznavati tudi knjižno zvrst jezika (Kurikulum za vrtce, 1999: 35). 
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Nato sem želela ugotoviti, ali je pomembno, kakšen govorni zgled daje vzgojiteljica otrokom. 

 

Graf 6: Pomen vzgojiteljičinega govornega zgleda otrokom. 

Interpretacija: Popolnoma vse anketiranke menijo, da je pomembno, kakšen govorni zgled daje 

vzgojiteljica otrokom. 

Tukaj bi se lahko strinjali s trditvijo Marjanovič Umek, (1990: 11), da je »govor v človekovem razvoju 

zelo pomemben: gre za oblikovanje človeka kot posameznika (individualna funkcija govora) in za 

vzpostavljanje komunikacije z okolico (družbena funkcija govora)«. 
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Zanimalo me je tudi, kako pogosto vzgojiteljice uporabljajo besede, ki jih otroci še ne poznajo. 

 

Graf 7: Vzgojiteljičina pogostost uporabe otrokom neznanih besed. 

Interpretacija: Več kot polovica anketiranih redko uporablja besed, ki jih otroci ne razumejo. Sledi 

odgovor nikoli (37 %) in nato pogosto (9 %). Nihče od anketiranih pa teh besed ne uporablja zelo 

pogosto.  

A. Florin (1995, nav. po Skubic, 2004: 21) pravi, »da ima besedni razvoj dva vidika: širjenje besednjaka 

in razvoj pomenskih predstav. Od drugega do tretjega leta otrok v povprečju usvoji eno besedo na 

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

besed. Odnos med besedami in tem, kar označujejo, postaja natančnejši. Ko govor postaja 

intelektualen, mišljenje pa govorno, je značilno, da otrok aktivno širi svoje besedišče, verjetno bi 

lahko rekli, da otrok čuti potrebo po učenju znakov sporazumevanja« (Kranjc, 1999: 16). 

  

9 % 

54 % 

37 % 

zelo pogosto

pogosto

redko

nikoli



Ažman Janežič, A.: Spodbujanje govornega razvoja pri otrocih, starih od 5 do 6 let. 

28 

Zanimalo me je, na kakšen način se vzgojiteljice same izobražujejo na področju govornega razvoja 

otrok. 

 

Graf 8: Način lastnega izobraževanja na področju govornega razvoja otrok. 

Interpretacija: Večina anketiranih se izobražuje tako, da obiskuje razne seminarje. Nekaj manj jih 

brska po spletu (19 % vprašanih) in presenetljivo malo jih za svoje izobraževanje obiskuje knjižnico (7 

% vprašanih). 

V vrtcu je seveda zelo pomembno sodelovanje zaposlenih med seboj, ki se je pri tem vprašanju 

izkazalo za odlično, saj kar 40 % anketiranih znanje nadgrajuje tako, da sodeluje in si izmenjava 

izkušnje s sodelavkami oz. sodelavci.  
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Na koncu sem želela izvedeti še, ali vzgojiteljice menijo, da izobrazba staršev vpliva na otrokov 

govorni razvoj. 

 

Graf 9: Mnenje vzgojiteljic o vplivu izobrazbe staršev na otrokov govorni razvoj. 

Interpretacija: Večina anketiranih meni, da starši s svojo izobrazbo vplivajo na govorni razvoj otrok.  

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

material in gradivo, jim omogočajo priložnost za pridobivanje izkušenj o pisani in govorjeni besedi 

(Marjanovič Umek, Fekonja, 2008: 103). 
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4 SKLEP 

Govorni razvoj je v življenju človeka zelo pomemben. 

Vzgojitelj se mora zelo dobro zavedati, kako velik vpliv ima na otrokov govorni razvoj in kako 

pomemben zgled je otroku.  

Otroci se govora učijo predvsem s posnemanjem, zato je zelo pomembno, da je govor oseb, ki jih 

obkrožajo, res pravilen. Zgled je namreč najučinkovitejše vzgojno sredstvo. Spodbudno govorno 

okolje je osnovni pogoj, da se otroci sprostijo, počutijo varne, jih ni strah govoriti, komentirati. 

Vzgojitelj mora zato ves čas strmeti k razvijanju spodbudnih okoliščin za govorni razvoj, predšolsko 

obdobje pa je najpomembnejše v razvoju govora.  

Razvoj govora pa je seveda prepleten tudi z znanjem drugih področij, zato je zelo pomembno, da so v 

delu vzgojitelja tudi ta skrbno načrtovana, in kot prihodnja vzgojiteljica si bom tudi sama prizadevala 

za njihovo skrbno načrtovanje. 

Zdi se nujno dvigniti kakovost jezikovnega področja v vrtcu, kamor sodijo: stalno strokovno 

izpopolnjevanje z jezikovnega področja, predavanja strokovnjakov o aktualnih jezikovnih temah, dvig 

ravni bralne kulture vzgojiteljev, katerega posledici sta dvig ravni bralne pismenosti in dvig 

vzgojiteljevih pričakovanj do otroka kot jezikovno sposobnega partnerja. 
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1. Kako, s katerimi metodami najpogosteje spodbujate govorni razvoj otrok? (Ustrezno 

obkrožite.) 

 

 BRANJE PRAVLJIC 

 

 IGRANJE IZŠTEVANK Z OTROKI 

 

 SESTAVLJANJE RIM 

 

 IGRANJE IZMIŠLJARIJ 

 

2. Kako pogosto otroke popravljate ob nepravilnem govoru? 

 

 VEDNO 

 

 ZELO POGOSTO 

 

 REDKO  

 

3. Kako pogosto otrokom berete NEUMETNOSTNA besedila? 

 

 ZELO POGOSTO 

 

 POGOSTO 

 

 REDKO 

 

 NIKOLI 
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4. Kako pogosto otrokom berete UMETNOSTNA besedila? 

 

 ZELO POGOSTO 

 

 POGOSTO  

 

 REDKO  

 

 NIKOLI  

 

5. Kako pogosto otrokom berete pravljice? 

 

 ZELO POGOSTO 

 

 POGOSTO 

 

 REDKO 

  

 NIKOLI 

 

6. Je pomembno, kašen govorni zgled daje vzgojiteljica otrokom? 

 

 DA 

 

 NE 

 

 

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

 

 ZELO POGOSTO 

 

 POGOSTO 

  

 REDKO 

  

 NIKOLI 
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8. Na kakšen način se sami izobražujete na področju govornega razvoja otroka? 

 

 OBISKI RAZNIH SEMINARJEV NA TO TEMO 

 

 OBISKI KNJIŽNIC 

 

 BRSKANJE PO SPLETU 

 

 SODELOVANJE S SODELAVKAMI V TIMU 

 

9. Ali menite, da izobrazba staršev vpliva na govorni razvoj otrok? 

 

 DA 

 

 NE 


