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POVZETEK 

Otroška govorna apraksija je motorična govorna motnja, pri kateri je moteno 
načrtovanje in/ali programiranje govornih gibov. V slovenskem prostoru se zaradi 
odsotnosti ustreznih standardiziranih testov ocenjuje predvsem na podlagi 
strokovnega mnenja oziroma sodbe strokovnjakov o prisotnosti ali odsotnosti njenih 
znakov.  

V teoretičnem delu magistrskega dela je bil na podlagi analize strokovne literature 
oblikovan protokol za ocenjevanje znakov otroške govorne apraksije, ki vključuje 
vprašalnik za starše, vprašalnik za logopede, smernice za ocenjevanje in interpretacijo 
znakov otroške govorne apraksije ter nasvete za starše in vzgojitelje oziroma učitelje.  

Ker zanesljiva in zadostna kombinacija znakov otroške govorne apraksije še ni uradno 
opredeljena, protokol zajema ocenjevanje širokega nabora znakov, ki jih opisujejo 
dosedanje raziskave: nekonsistentnost izgovora, podaljšani in moteni koartikulacijski 
prehodi, motnje v prozodiji, drugačen zgodnji razvoj govora, omejen fonemski in 
fonetični repertoar glasov, pogosta izpuščanja soglasnikov, napake v izgovoru 
samoglasnikov, napake v izgovoru glasov, pri katerih se spremeni več značilnosti, 
netipični fonološki procesi, prisotnost gibov iskanja pri artikulaciji glasov, prevladujoča 
raba preprostih besednih oblik in povečano število napak pri kompleksnejših besednih 
oblikah, slaba razumljivost, lažja izreka avtomatizmov, slabša izvedba diadohokineze, 
težave pri posnemanju neverbalnih oralnih gibov, govorna regresija, boljši receptivni 
kot ekspresivni jezik, jezikovne težave, šibke (pred)opismenjevalne veščine in počasen 
napredek v logopedski terapiji. 

V empiričnem delu je bil protokol izveden na konkretnem primeru s 7 let starim dečkom 
s težjo govorno-jezikovno motnjo in sumom na otroško govorno apraksijo. Ugotovljeno 
je bilo, da deček izkazuje večino znakov, opisanih v strokovni literaturi.  

Delo predstavlja novost v slovenski logopedski stroki, širi znanje o otroški govorni 
apraksiji in spodbuja k poglobljenemu ocenjevanju ter oblikovanju lastnih protokolov 
za ocenjevanje govorno-jezikovnih motenj. 

Ključne besede: otroška govorna apraksija, znaki, ocenjevanje, protokol 

  



 
 

ABSTRACT 

Childhood Apraxia of Speech is a motor speech disorder with impaired planning and/or 
programming of speech movements. Due to the lack of appropriate standardized tests 
in Slovenia, it is assessed based on experts’ judgement about the presence or absence 
of its characteristics. 

In the theoretical part of the master’s thesis a protocol was developed for assessing 
the characteristics of Childhood Apraxia of Speech based on the analysis of scientific 
literature. This protocol includes a questionnaire for parents, a questionnaire for 
speech and language pathologists, guidelines for the evaluation and interpretation of 
the characteristics of Childhood Apraxia of Speech, and advice for parents and 
teachers. 

A combination of characteristics that are reliable and sufficient signs of CAS has not 
yet been discovered. That is why this protocol covers an assessment of a wide range 
of characteristics, which have been described in research so far: speech inconsistency; 
lengthened and disrupted coarticulatory transitions; prosodic disturbances; different 
early speech development; limited phonemic and phonetic inventory; frequent 
omissions of consonants; vowel errors; multiple feature errors in phoneme 
substitutions; atypical phonological patterns; groping; predominant use of simple word 
shapes and increased errors as the complexity of the word shape increases; limited 
speech intelligibility; better performance of automatic speech productions; poor 
diadochokinesis; difficulty imitating nonspeech oral movements; speech regression; 
stronger receptive language than expressive language; language difficulties; weak 
(pre)literacy skills; and poor progress in speech therapy. 

In the empirical part of the thesis the protocol was implemented in the case of a 7-year-
old boy with a severe speech and language disorder and suspected Childhood Apraxia 
of Speech. It was established that the boy showed most of the characteristics 
described in the literature.  

This thesis is a novelty in Slovenian speech and language pathology; it broadens the 
knowledge of Childhood Apraxia of Speech, and promotes precise evaluation and 
development of individual protocols for assessing speech and language disorders. 

Keywords: Childhood Apraxia of Speech, Characteristics, Assessment, Protocol 
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1. Uvod 

Govor je edinstvena, kompleksna in dinamična motorična aktivnost, s katero izražamo 
svoje misli in čustva, se odzivamo na okolje ter ga nadziramo. Je eno najmočnejših 
orodij človeške vrste, ki v veliki meri prispeva k značaju in kakovosti naših življenj. V 
večini primerov govorimo z lahkoto, kljub kompleksnosti dejavnosti, ki to omogočajo 
(Duffy, 2013). 

Otroška govorna apraksija (v nadaljevanju OGA; angl. Childhood Apraxia of Speech 
in okrajšava CAS) je motnja, ki nas opominja na kompleksnost teh dejavnosti, saj jih 
tudi strokovnjaki še ne razumejo enoznačno in dokončno.  

V magistrskem delu z naslovom Ocenjevanje znakov otroške govorne apraksije bomo 
poskusili čim bolje razumeti procese oblikovanja govora in OGA. Zanimalo nas bo, 
kakšne so težave otrok z OGA in zakaj do njih prihaja. To bo temelj za oblikovanje 
protokola za ocenjevanje znakov OGA in ustrezno ocenjevanje otroka, pri katerem 
sumimo na to motnjo.   
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2. Procesi oblikovanja govora  

Flipsen (2008) opisuje naslednji postopek, po katerem naši možgani oblikujejo govor: 

1. Ideja: glede na kontekst (sogovorca, kraj, vlogo v interakciji, predhodna 
sporočila in podobno) se odločimo, da bi nekaj povedali. 

2. Jezikovna formulacija: z uporabo istega konteksta določimo, na kakšen način 
želimo idejo izraziti. Določimo vrsto izreka (na primer vprašanje ali trditev), 
besedne zveze, konkretne besede, obliko zlogov in foneme ter alofone, ki bodo 
tvorili besede. Vse to združimo z določenimi suprasegmenti (hitrostjo, poudarki 
in intonacijo), ki dodatno oblikujejo pomen in hkrati izražajo naše trenutno 
psihološko ter fiziološko stanje. 

3. Motorično načrtovanje in programiranje govora: jezikovno sporočilo prevedemo 
v motorični načrt, ki vsebuje ukaze za mišične gibe, urejene v določen vrstni red 
z relativnimi časovnimi okviri za vsak gib. 

4. Motorična izvedba govora: motorični načrt pošljemo preko živcev do 
artikulatorjev, ki ta načrt izvedejo. 

5. Izhod: gibi artikulatorjev ustvarijo akustični signal. 
6. Dve vrsti povratne informacije: povratna informacija artikulatorjev in slušna 

povratna informacija. Prvo sestavljajo taktilna (o dotikih artikulatorjev), 
kinestetična (o gibanju artikulatorjev) in proprioceptivna (o relativnem položaju 
artikulatorjev v prostoru) povratna informacija, drugo pa predstavlja poslušanje 
lastnega govora (izhoda). Z obema povratnima informacijama je zagotovljeno 
lastno spremljanje in preverjanje ujemanja produkcije z našim namenom. To je 
posebej pomembno pri otrocih, ki se govora še učijo. S pomočjo lastne povratne 
informacije in povratne informacije s strani poslušalca se v dolgoročnem 
spominu otroka ustvarjajo povezave med različnimi vzorci gibov in pomenskimi 
enotami. Dobro vzpostavljene povezave pa so pogoj za kasnejše hitrejše in 
dokaj samodejno proizvajanje govora. 
  

Preston in sodelavci (2014) podrobneje razložijo procese, ki jih Flipsen (2008) opisuje 
pod jezikovno formulacijo in motoričnim načrtovanjem ter programiranjem govora. 
Sami temu pravijo fonološka in fonetična faza oblikovanja govora: 

1. Fonološka faza predstavlja izbor in iskanje fonoloških reprezentacij, 
združevanje in razvrščanje fonoloških elementov ter določanje naglasa. V tej 
fazi se kodirajo dolžina, kompleksnost in prozodija izjave. 

2. Fonetična faza predstavlja motorično načrtovanje in programiranje: 
a. Motorično načrtovanje vključuje definiranje motoričnih ciljev za določeno 

besedo oziroma izjavo (van der Merwe, 2008, v Preston idr., 2014) in 
določitev splošnih prostorskih ter časovnih parametrov za ciljne 
artikulacijske gibe. 

b. Motorično programiranje zajema določanje načina doseganja 
motoričnega cilja in izbor motoričnih enot, ki so potrebne za izvedbo 
načrta ter komunikacijo z njimi.  
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3. Motorične govorne motnje 

Z izrazom motorične govorne motnje opredeljujemo motnje na področju motoričnega 
načrtovanja, programiranja in/ali izvedbe gibov, potrebnih za govor. Dve glavni skupini 
motoričnih govornih motenj sta apraksija in dizartrija (Skinder-Meredith in MacLeod, 
2013). 

Pri obeh skupinah gre za nevrološko pogojene motnje, ki izhajajo iz motenj v različnih 
procesih (Duffy, 2013). 

Apraksija je motnja motoričnega načrtovanja in programiranja govora. Moten je torej 
proces izbora, sekvencioniranja in urejanja senzorno-motoričnih programov, ki ob 
pravem času ter s pravim trajanjem in intenzivnostjo aktivirajo mišice, potrebne za 
govor (prav tam). 

Dizartrija pa je motnja nevro-mišičnega izvajanja govorno-motoričnih programov. 
Moten je živčni in živčno-mišični prenos ter posledično krčenje in gibanje mišic, 
potrebnih za govor (dihalnih, fonacijskih, resonančnih in artikulacijskih mišic) (prav 
tam). 

Obe motnji sta lahko pridobljeni po tem, ko je govor že usvojen (kot posledica 
možganske kapi, degenerativnih bolezni ali poškodbe možganov) ali pa se začneta 
pred ali med otrokovim govornim razvojem (kot posledica znotrajmaternične kapi, 
anoksije, konvulzij, zapletov pred, med ali po rojstvu, degenerativnih bolezni ali brez 
znanega vzroka). V drugem primeru govorimo o razvojni dizartriji ali OGA (prav tam).  

Motorične govorne motnje predstavljajo kompleksno skupino motenj. Čeprav so 
posledice večinoma vidne v govoru, motnje pogosto vplivajo tudi na fiziološko, 
jezikovno, kognitivno in psihosocialno funkcioniranje. Ocenjevanje funkcioniranja oseb 
z motoričnimi govornimi motnjami zato zahteva celostni pristop in razumevanje 
različnih komunikacijskih dejavnikov, ki so lahko oškodovani (Kent in Lowit, 2011).  
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4. Otroška govorna apraksija (OGA) 

4.1. Definicija 

Združenje American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) je leta 2007 na 
podlagi analize več kot 50 različnih definicij v dotedanjih raziskavah predlagalo 
naslednjo definicijo OGA:  

»OGA je nevrološko pogojena otroška (pediatrična) govorna motnja, pri kateri sta 
oškodovani natančnost in doslednost govornih gibov v odsotnosti nevro-mišičnih težav 
(na primer abnormalni refleksi in mišični tonus). OGA je lahko posledica znane 
nevrološke okvare, del kompleksne nevro-vedenjske motnje znanega ali neznanega 
vzroka ali idiopatska nevrološka govorna motnja. Glavni problem je načrtovanje in/ali 
programiranje prostorsko-časovnih parametrov zaporedja gibov, kar povzroča napake 
v produkciji glasov in prozodije.« 

Različne definicije se po poročanju ASHE (prav tam) v največji meri razlikujejo v 
opredelitvi glavne težave motnje. Čeprav vse opisujejo govorno produkcijo, si pri 
vključevanju vidika procesiranja niso enotne.   

4.2. Terminologija  

Izraz otroška govorna apraksija, ki se za to motnjo trenutno uporablja v največji meri 
(Apraxia-KIDS, b. d.a), je leta 2007 priporočala ASHA, motnjo pa predvsem v starejši 
literaturi opisujejo tudi s termini, kot so apraksija, govorna apraksija, razvojna apraksija 
govora, razvojna verbalna dispraksija in razvojna artikulacijska dispraksija (Flipsen, 
2008).  

Medtem ko sta se termina razvojna apraksija govora in razvojna verbalna dispraksija 
običajno nanašala na idiopatsko motnjo in sta bila zaradi besede razvojna lahko 
napačno interpretirana kot motnja, ki jo otroci »prerastejo«, se termin otroška govorna 
apraksija nanaša na vse tipe govornih apraksij v obdobju otroštva. Poleg idiopatske 
vključuje tudi govorno apraksijo zaradi znanega nevrološkega vzroka in govorno 
apraksijo kot primarni ali sekundarni znak kompleksne nevrovedenjske motnje (ASHA, 
2007). 

ASHA (prav tam) torej predlaga uporabo besede otroška in ne razvojna ter tudi 
apraksija in ne dispraksija. Pri slednjem se odreka etimološkemu razlikovanju s 
predponama [a] za celotno in [dis] za delno odsotnost funkcije, ki za obravnavo OGA 
ni primerno, saj je otrok s to motnjo le redko povsem brez govora.  

4.3. Razširjenost  

ASHA v svojem poročilu (2007) omenja, da ni zanesljivih podatkov o razširjenosti OGA, 
navaja pa dve pomembnejši raziskavi. Prva (Delaney in Kent, 2004, v ASHA, 2007) 
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poroča, da je bilo med 12.000 in 15.000 diagnozami petnajstih logopedov, ki so 
pregledali otroke z govornim zaostankom neznanega vzroka v obdobju od leta 1998 
do leta 2004, 516 otrok (3,4–4,3 %) diagnosticiranih s sumom na OGA. Druga 
(Shriberg, Aram in Kwiatkowski, 1997a) pa na podlagi kliničnih podatkov podaja oceno, 
da se OGA pojavlja pri enemu do dveh izmed 1000 otrok. 

Raziskave o razširjenosti OGA nakazujejo razlike med spoloma. Lewis in sodelavci 
(2004a) so ugotovili, da je idiopatska OGA pri dečkih več kot dvakrat pogostejša kot 
pri deklicah.  

Razširjenost OGA se v zadnjem desetletju povečuje podobno kot razširjenost številnih 
drugih kompleksnih nevrovedenjskih motenj (na primer avtističnih motenj ter motnje 
pozornosti in hiperaktivnosti) (ASHA, 2007). Na naraščanje diagnoz po mnenju ASHE 
(b. d.b) vpliva boljša ozaveščenost strokovnjakov in družin, večja razpoložljivost 
raziskav in zgodnejše ocenjevanje ter identifikacija. 

Določitev zanesljive razširjenosti OGA ovirajo pomanjkanje dogovora med strokovnjaki 
o znakih, potrebnih za postavitev diagnoze (ASHA, 2007), in številne napačne 
interpretacije znakov, ki vodijo tudi v čezmerno diagnosticiranje motnje (Shriberg in 
McSweeny, 2002). 

V študiji Lewisa in sodelavcev (2004a) je izmed 41 otrok, ki so jih logopedi napotili s 
sumom na OGA, le 22 otrok ustrezalo raziskovalnim kriterijem za diagnozo OGA 
(močno omejen repertoar soglasnikov in samoglasnikov, težave z zaporedji zlogov ter 
nekonsistentne in netipične napake). 

4.4. Osnovna težava  

Kot že omenjeno, med strokovnjaki obstaja soglasje, da je OGA motnja načrtovanja 
in/ali programiranja prostorsko-časovnih parametrov zaporedja gibov, kar povzroča 
napake v govorni produkciji. Nesoglasja pa so prisotna glede težave na področju 
jezikovnega procesiranja (ASHA, 2007). 

Načrtovanje in/ali programiranje govora 

Grigos, Moss in Ying (2015) so raziskovale prostorske in časovne vidike artikulacijske 
(motorične) kontrole pri otrocih z OGA v primerjavi z otroki z artikulacijskimi ali 
fonološkimi motnjami ter z otroki s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem. Ugotovile so, 
da otroci z OGA pri produkciji daljših (trizložnih) besed uporabljajo drugačne govorno-
motorične vzorce in z večjo artikulacijsko spremenljivostjo izkazujejo manj 
konsistenten motorični načrt. Ta načrt pa tudi težje prilagajajo kontekstualnim 
dejavnikom (v tem primeru dolžini besed). 

Nijland, Maassen in van der Meulen (2003) pa so programiranje govora pri OGA 
raziskovali z opazovanjem reorganizacije govora pri fiksirani čeljusti. Pet otrok z OGA, 
pet otrok s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem in šest odraslih žensk so opazovali 
pri govoru v normalnih pogojih ter v pogojih s fiksirano čeljustjo (s pripomočkom, ki drži 
čeljust odprto in preprečuje ugriz; angl. bite-block). Z analizo drugega formanta v obeh 
pogojih so ugotavljali artikulacijsko kompenzacijo in vpliv fiksirane čeljusti na 
anticipatorno koartikulacijo (vpliv prihajajočega glasu na prejšnji glas). Rezultati so 
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pokazali, da fiksirana čeljust ni vplivala na obseg anticipatorne koartikulacije pri otrocih 
s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem in odraslih ženskah, medtem ko je imela velik 
vpliv na koartikulacijske vzorce in kakovost produkcije samoglasnikov pri otrocih z 
OGA. Avtorji raziskave so rezultate interpretirali kot jasen dokaz motnje programiranja 
pri OGA, saj otrokom z OGA pri fiksirani čeljusti ni uspelo reorganizirati govora z 
artikulacijsko kompenzacijo v tolikšni meri, kot so to storili otroci s tipičnim govorno-
jezikovnim razvojem. 

Jezikovno procesiranje 

Preston in sodelavci (2014) so pri OGA dokazali razlike v predgovornih nevro-
lingvističnih procesih, vezanih za fonološko in fonetično fazo. S tem so podprli mnenje, 
da je težava OGA tudi področje jezikovnega procesiranja. Med nalogo poimenovanja 
slik preprostih in kompleksnih besed so snemali z dogodki povezane potenciale (ERP; 
angl. event-related response) pri otrocih s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem in 
otrocih z OGA. Pri otrocih z OGA so v desni hemisferi v času, ko naj bi potekalo 
fonološko kodiranje besednih oblik (sestavljanje zaporedja glasov in uvedba besednih 
poudarkov), odkrili zmanjšano amplitudo ERP potencialov pred poimenovanjem težjih 
besed v primerjavi z amplitudo pred poimenovanjem preprostih besed. Razlike med 
otroki z OGA in otroki s tipičnim razvojem pa so opazili tudi v času tik pred začetkom 
govora, ko naj bi potekalo motorično načrtovanje in programiranje. Te razlike niso bile 
odvisne od kompleksnosti besed.  

Motnje v fonološki komponenti podpira tudi raziskava avtoric Froud in Khamis-Dakwar 
(2012), ki sta z elektroencefalografijo (EEG) merili možgansko aktivnost petih otrok z 
OGA in petih otrok s tipičnim razvojem, medtem ko so poslušali naključna zaporedja 
CV (sestavljenih iz soglasnika (C) in samoglasnika (V)) zlogov v dveh Odd-ball 
paradigmah1: fonemični (/ba/, /pa/) in alofonični (/pa/, /pʰa/). Pri tem so opazovali MMN 
(angl. mismatch negativity) odgovore. V fonemični paradigmi so MMN odgovor zaznali 
le pri otrocih s tipičnim razvojem (pri otrocih z OGA je bil prisoten nezrel MMN odgovor). 
V alofonični paradigmi pa so pri otrocih z OGA zaznali odgovor, podoben MMN 
odgovoru, ki pa ni bil prisoten pri otrocih s tipičnim razvojem. Rezultati kažejo na 
atipično procesiranje glasov otrok z OGA. 

Tudi Shriberg, Lohmeier, Strand in Jakielski (2012) so ugotovili, da težave otrok z OGA 
niso omejene na načrtovanje in programiranje (avtorji to imenujejo prekodiranje), 
ampak zajemajo tudi slušno-zaznavne procese (kodiranje) in spomin (shranjevanje in 
dostop do jezikovnih reprezentacij). S preizkusom ponavljanja zlogov oziroma 
nesmiselnih besed (angl. Syllable Repetition Task) so ocenjevali sposobnosti 
prekodiranja, kodiranja in spomina pri 119 otrocih s tipičnim govorno-jezikovnim 
razvojem, 140 otrocih s tipičnim jezikovnim razvojem in govornim zaostankom, 70 
otrocih z govornim in jezikovnim zaostankom ter 40 otrocih z OGA. Otroci z OGA so 
pri preizkusu ponavljanja zlogov dosegli bistveno nižje rezultate in izkazali pomembno 
nižje sposobnosti prekodiranja, kodiranja in spomina.  

Še vedno pa prevladuje mnenje, da je osnovni vzrok oziroma težava OGA motorično 
načrtovanje in/ali programiranje govora. To mnenje jezikovnih težav ne zavrača, 

                                            
1 Slušni dražljaji so predstavljeni v zaporedju, v katerem se večinoma ponavlja enak dražljaj, le občasno 
pa se pojavi drugačen dražljaj (Froud in Khamis-Dakwar, 2012). 
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temveč jih opredeljuje kot sopojavljajoče ali sekundarne (kot posledico problema na 
področju motorične kontrole) (McNeill, 2014). 

4.5. Etiologija 

OGA je lahko posledica znane nevrološke okvare, del kompleksne nevrovedenjske 
motnje znanega ali neznanega vzroka ali idiopatska nevrološka govorna motnja 
(ASHA, 2007). 

Pod znane nevrološke okvare sodijo posledice znotrajmaterničnih kapi, okužb in 
poškodb, pod kompleksne nevrovedenjske motnje pa različne genetske in presnovne 
motnje (prav tam). 

Genetske in presnovne nevrorazvojne motnje, pri katerih se domnevno pojavlja OGA, 
so avtizem, kromosomske translokacije, Coffin-Siris sindrom, Downov sindrom, 
rolandična epilepsija, fragilni X sindrom, Joubert sindrom, galaktozemija, Rettov 
sindrom, Russell-Silver sindrom (mutacija FOXP2 gena), velokardiofacialni sindrom, 
Williams-Beuren sindrom (Shriberg, 2008; Shriberg, Potter in Strand, 2011) in 16p11.2 
mikrodelecijski sindrom (Raca in drugi, 2013). 

Genetske raziskave OGA večinoma raziskujejo mutacijo FOXP2 gena. Primer je 
raziskava Liegeoisa in sodelavcev (2003), ki so s funkcionalno magnetno resonanco 
(fMRI) raziskovali funkcionalne nepravilnosti možganov oseb v družini KE2, v kateri 
ima zaradi mutacije FOXP2 gena polovica članov znotraj treh generacij govorno-
jezikovno motnjo z znaki OGA. Člani družine, ki jih ni prizadela mutacija FOXP2 gena, 
so pri imenovanju glagolov izkazovali tipično razporeditev možganske aktivnosti z levo 
hemisferno dominantnostjo v Broca področju, pri ponavljanju besed pa bolj bilateralno 
razporeditev. Družinski člani z mutacijo FOXP2 gena pa so izkazovali bolj posteriorno 
in bilateralno razporeditev aktivnosti pri obeh govornih nalogah, tako pri imenovanju 
kot pri ponavljanju. Pri teh članih je bila opazna pomembno manjša aktivnost v Broca 
področju in področju desne hemisfere, zrcalno Broci, poleg tega pa tudi v drugih 
področjih možganske skorje, povezanih z jezikovnimi funkcijami, ter v putamnu. Avtorji 
so zaključili, da je FOXP2 gen kritičen za razvoj nevrološkega sistema, odgovornega 
za govor in jezik.  

Shriberg idr. (2012) omenjajo raziskave, ki z OGA povezujejo še gene, kot so 
CNTNAP2, FOXP1, FOXG1, ELP4 in RAI. 

Ugotavlja pa se tudi dednost OGA. V raziskavi avtorjev Thoonen, Maassen, Gabreels, 
Schreuder in de Swart (1997) je bila družinska zgodovina govorno-jezikovnih motenj 
prisotna pri šestih od enajstih (55 %) otrok z OGA. Lewis idr. (2004a) so ugotovili, da 
je v družini otrok z OGA prisotnih več govorno-jezikovnih motenj kot v družini otrok z 
drugimi govorno-jezikovnimi motnjami. Z isto raziskavo so podprli tudi hipotezo o 
spolno vezanem dedovanju, saj je bila OGA prisotna pri več bratih kot sestrah otrok z 
OGA, vključenih v raziskavo.   

 

                                            
2 Družina KE (angl. KE family) je oznaka za družino iz Londona, na članih katere so bile opravljene 
obširnejše genetske preiskave v povezavi z OGA (ASHA, 2007). 
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4.6. Funkcioniranje otrok z OGA 

Otroci z OGA funkcionirajo zelo različno. Znaki, značilni za to motnjo, se nujno ne 
pojavljajo pri vseh. V splošnem za mlajše otroke velja, da (ASHA, b.d.b): 

• v fazi dojenčka nekateri ne bebljajo,  

• kasneje uporabijo prvo besedo, 

• imajo razvitih manj glasov (le nekaj različnih soglasnikov in samoglasnikov), 

• izkazujejo težave z združevanjem glasov (med njimi lahko delajo dolge 
premore),  

• pogosteje poenostavljajo besede s fonološkimi procesi zamenjevanja in 
brisanja glasov ter  

• imajo lahko težave s prehranjevanjem.  

Starejši otroci pa v splošnem (prav tam): 

• delajo več nekonsistentnih napak pri izgovoru glasov,  

• razumejo veliko več, kot so sposobni povedati,  

• s težavo posnemajo govor, čeprav je posneman govor bolj jasen od 
spontanega,   

• izkazujejo gibe iskanja pri artikulaciji glasov in namernih oralnih gibih, ki 
zahtevajo koordinacijo ustnic, jezika in čeljusti, 

• imajo večje težave z izgovorom daljših kot krajših besed ali besednih zvez, 

• imajo večje težave, ko so anksiozni,  

• so slabo razumljivi, še posebej neznanemu poslušalcu in 

• govorijo zatikajoče, monotono ali z naglaševanjem napačnih zlogov in besed. 

Poleg OGA so pogosto prisotne še dodatne, spremljajoče motnje (prav tam): 

• zaostanek v jezikovnem razvoju, 

• težave v jezikovnem izražanju, kot so napačen vrstni red besed ali težave s 
priklicem, 

• težave s fino motoriko in koordinacijo, 

• hiper- ali hiposenzitivnost v ustih (na primer ne marajo ščetkanja zob in 
hrustljave hrane ter imajo težave s taktilnim prepoznavanjem predmetov v ustih) 
in 

• težave z učenjem branja, črkovanja in pisanja. 
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5. Ocenjevanje OGA 

5.1. Formalno ocenjevanje 

Leta 2007 je ASHA podala mnenje, da obstoječi standardizirani testi za ocenjevanje 
OGA niso primerni, ker ne vključujejo vseh pomembnih značilnosti motnje ali pa ne 
zadostujejo psihometričnim standardom (prav tam). 

Kasneje so Gubiani, Pagliarin in Keske-Soares (2015) naredile sistematično študijo 
glavnih orodij za ocenjevanje OGA. Opredeljenih je bilo pet obstoječih orodij:  

• Verbal Motor Production Assessment for Children, 

• Dynamic Evaluation of Motor Speech Skill, 

• The Orofacial Praxis Test, 

• Kaufman Speech Praxis Test for Children in  

• Madison Speech Assessment Protocol.  

Avtorice so ugotovile, da je večina teh orodij namenjena oceni praksije in/ali 
orofacialnih gibov, zaporedja orofacialnih gibov ter artikulacije na nivoju zlogov in 
glasov, spontanega govora in prozodije. Kljub obstoju omenjenih orodij poudarjajo, da 
je bilo malo študij narejenih na nacionalni ravni, prav tako pa primanjkuje protokolov 
za natančno oceno. 

5.2. Neformalno ocenjevanje 

OGA se diagnosticira predvsem na podlagi strokovnega mnenja oziroma sodbe 
strokovnjakov o prisotnosti ali odsotnosti majhnega nabora govornih vedenj, brez 
operativnih opredelitev ali standardiziranih testnih protokolov o tem, kako ta vedenja 
izzvati in oceniti (Murray, McCabe, Heard in Ballard, 2015).  

Logopedi pri tem uporabljajo zelo različna merila. Kot nujne za diagnozo v največji meri 
navajajo nekonsistentnost, splošne težave oralne motorike, prisotnost gibov iskanja pri 
artikulaciji glasov, nezmožnost posnemanja glasov, povečano število napak pri daljših 
izrekih in slabo sekvencioniranje glasov (Forrest, 2003). 

Strode in Chamberlain (2006) sta opredelila štiri značilnosti, s katerimi se raziskovalci 
neformalno strinjajo:  

• prisotnost napak v izgovoru samoglasnikov, 

• zmanjšanje natančnosti artikulacije ob povečani dolžini, hitrosti in 
kompleksnosti, 

• motnje v prozodiji in 

• nekonsistentnost izgovora. 
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Po ugotovitvah ASHE pa so raziskovalci leta 2007 soglašali s tremi značilnostmi OGA, 
skladnimi z motnjo načrtovanja in programiranja govornih gibov:  

• nekonsistentne napake v izgovoru soglasnikov in samoglasnikov pri ponovitvah 
zlogov ali besed, 

• podaljšani in moteni koartikulacijski prehodi med glasovi in zlogi ter 

• neprimerna prozodija, predvsem neprimerno naglaševanje in poudarjanje 
besed.  

Kljub relativnemu soglasju te značilnosti niso nujni in zadostni znaki OGA, ki bi 
zanesljivo izločili druge govorne motnje (prav tam). 
 
Flipsen (2008) poleg treh glavnih znakov, ki jih podaja ASHA (2007), obravnava 
dodatne znake, ki bi lahko bili povezani z glavno težavo OGA:  

• omejen fonetični repertoar, ki lahko vključuje omejeno število samoglasnikov, 

• slabše odzivanje na naše namige oziroma pomoč pri izgovoru glasov, 

• napake v izgovoru glasov, pri katerih se spremeni več značilnosti, 

• omejen repertoar zlogovnih oblik, 

• težave s ponavljanjem zaporedij diadohokineze pri normalni hitrosti in 

• težave s posnemanjem (imitacijo) vedno daljših besed. 

Fish (2011) pa ocenjuje še večji nabor znakov OGA in jih beleži v obliki kontrolnega 
seznama (Checklist of Childhood Apraxia of Speech Characteristics), ki ga deli na 
govorne znake, negovorne motorične znake, suprasegmentalne znake, jezikovne 
znake in izobraževalne znake: 

• govorni znaki: 
o nekonsistentnost,  
o slabša razumljivost povezanega govora v primerjavi z razumljivostjo 

posameznih besed, poimenovanih pri testu artikulacije, 
o omejen repertoar soglasnikov, 
o omejen repertoar samoglasnikov,  
o pogoste napake pri izgovoru samoglasnikov, 
o prevladujoča raba preprostih besednih oblik, 
o povečano število napak in nekonsistentnosti pri kompleksnejših 

besednih oblikah, 
o omejena vokalizacija in bebljanje v zgodnjem otroštvu, 
o razlika med produkcijo avtomatiziranega in zavestnega3 govora,  
o prisotnost gibov iskanja pri artikulaciji glasov, 
o vztrajna ali pogosta regresija (izguba že usvojenih glasov in besed), 
o zmanjšana hitrost ter slaba koordinacija pri nalogah diadohokineze; 

• negovorni motoričnimi znaki: 
o težave pri posnemanju in sekvencioniranju negovornih oralnih gibov, 
o možno slinjenje, 
o trenutne ali pretekle težave pri hranjenju, 
o kasnejše doseganje motoričnih mejnikov (na primer plazenje in hoja), 
o slaba finomotorična in grobomotorična koordinacija; 

 

                                            
3 Govor, ki zahteva zavestno kontrolo (angl. volitional speech). 
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• suprasegmentalni znaki: 
o prozodične motnje (moteno naglaševanje in poudarjanje besed, 

drugačna intonacija in pretirano enako naglaševanje), 
o podaljšani premori med izgovorjenimi glasovi, zlogi in besedami, 
o drugačna višina (pomanjkanje variacij v višini), 
o drugačna glasnost (pomanjkanje variacij v glasnosti), 
o drugačna resonanca (hipernazalnost, hiponazalnost ali nihajoča 

resonanca);  

• jezikovni znaki: 
o počasen razvoj govora (kasnejši pojav prve besede), 
o običajno boljši receptivni kot ekspresivni jezik, čeprav lahko zaostajata 

oba, 
o morfološko-sintaktične težave;  

• izobraževalni znaki: 
o večja možnost za težave pri opismenjevanju (na področju branja, 

črkovanja in pisanja). 

Fish (prav tam) opozarja, da ti znaki niso nujno prisotni pri vseh otrocih z OGA in da 
nobeden od znakov z gotovostjo ne razlikuje OGA od drugih govorno-jezikovnih motenj. 
Uporaba kontrolnega seznama ne more nadomestiti temeljitega ocenjevanja govora in 
jezika, lahko pa pripomore k organiziranju in interpretiranju dobljenih rezultatov. 

Nasprotno od strokovnjakov, ki ocenjujejo širok nabor znakov, so Murray in sodelavci 
(2015) želeli identificirati kombinacijo objektivnih meril, ki bi OGA ločila od ostalih 
govornih motenj. Analizirali so 24 meril in odkrili kombinacijo štirih, ki zagotavlja 91 % 
natančnost v primerjavi z mnenjem in diagnozo strokovnjakov. To so zlogovna 
segregacija, naglaševanje besed in odstotek pravilno izgovorjenih glasov pri nalogi 
poimenovanja petdesetih slik večzložnih besed ter natančnost artikulacije pri nalogi 
diadohokineze (/pətəkə/). 

5.3. Merila v raziskavah 

Tudi raziskave na temo OGA vključujejo otroke z različnimi merili. Lewis in sodelavci 
(2004b) so kot otroke z OGA obravnavali tiste, ki so izkazovali vsaj štiri od pogosto 
omenjenih znakov, ki nakazujejo motnjo v motoričnem programiranju. Ti znaki so bili:  

• težave z zaporedji glasov in zlogov,  

• prisotnost gibov iskanja pri artikulaciji glasov s poskusi in napakami,  

• motnje v prozodiji,  

• metateze,  

• zmanjšana hitrost pri nalogah diadohokineze (DDK),  

• brisanje soglasnikov,  

• povečano število napak v večzložnih besedah,  

• artikulacijska nekonsistentnost in  

• netipične napake v izgovoru soglasnikov in samoglasnikov. 

Shriberg, Lohmeier, Strand in Jakielski (2012) so pri izbiri otrok za raziskavo uporabili 
Madison Speech Assessment Protocol (MSAP), ki traja dve uri in vključuje 15 govornih 
nalog ter več mer za oceno sluha, kognicije, jezika in poteka zgodnjega razvoja (angl. 
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developmental history). Protokol kot merilo za diagnozo OGA določa nepravilen 
izgovor (distorzije) samoglasnikov in prisotnost vsaj treh od desetih podanih znakov, 
ki morajo biti vidni v vsaj treh govornih nalogah: 

• napake v zvenečnosti, 

• zamenjave glasov z nepravilnim izgovorom (distorzije substitucij),  

• težave v doseganju začetne postavitve artikulatorjev ali v prehodnih gibih med 
postavitvami,  

• gibi iskanja pri artikulaciji glasov,  

• vstavitev polglasnika v soglasniške sklope,  

• povečane težave v večzložnih besedah,  

• segregacija zlogov,  

• zmanjšana hitrost govora,  

• zmanjšana hitrost pri nalogah diadohokineze in  

• pretirano enako naglaševanje ali napake v naglaševanju besed. 

5.4. Diagnostični izzivi 

Glavni izzivi, povezani z diagnostiko OGA, so (Fish, 2011):  

• nesoglasja o glavni težavi oziroma naravi motnje, 

• nesoglasja o ključnih znakih, potrebnih in zadostnih za diagnozo OGA, 

• pomanjkanje ustreznih formalnih testov, 

• posebna zahtevnost ocenjevanja pri mlajših otrocih in otrocih s težjo obliko OGA, 

• spreminjajoči se znaki OGA (drugačni znaki OGA pri mlajših ali starejših otrocih), 

• številčnost dejavnikov, ki lahko poleg OGA vplivajo na govor, jezik in 
komunikacijo (na primer pridružene jezikovne motnje, dizartrija, kognitivni 
primanjkljaji in težave s pragmatiko ter pozornostjo) ter 

• skupne značilnosti OGA, dizartrije in težjih fonoloških motenj. 

Za postavitev diagnoze OGA je odgovoren logoped, vendar pa je zaradi odsotnosti 
soglasja o značilnostih, ki bi OGA zanesljivo ločili od drugih govorno-jezikovnih motenj 
in primernega standardiziranega testa, v diagnostičnih poročilih primerneje, da se 
namesto diagnoze uporabljajo izrazi »ne moremo izključiti OGA«, »znaki v skladu z 
OGA« ali »sum na OGA« (ASHA, 2007). 

Shriberg in McSweeny (2002) opozarjata na številne napačne diagnoze in razlagata 
možne vzroke, zaradi katerih do njih prihaja. Logoped lahko diagnosticira OGA pri 
otroku, ki je nima. Do tega pride, ko: 

• Logoped ne ocenjuje znakov OGA, ampak to diagnosticira na podlagi 
zaostalega govora ali dolgotrajne logopedske terapije4 s slabšim napredkom v 
primerjavi z drugimi otroki. 

• Logoped otrokov govor ali druga vedenja, ki jih ocenjuje, interpretira kot znake 
OGA, čeprav ti to niso. Primer tega je neuspešnost pri posnemanju nesmiselnih 

                                            
4 V prevladujoči angleški literaturi na temo OGA se uporablja angleški izraz speech therapy, medtem ko 
v slovenskem prostoru uporabljamo različne izraze (logopedska terapija, obravnava in podobno). V 
magistrskem delu bomo uporabili besedno zvezo logopedska terapija, ki se pogosteje uporablja v 
zdravstvenih ustanovah v multidisciplinarnih timih, ki so potrebni za diagnostiko OGA.  
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besed, ki jo logoped interpretira kot dokaz slabšega govorno-motoričnega 
načrtovanja, čeprav je razlog za neuspešnost lahko tudi slabši fonološki spomin.  

• Logoped diagnosticira OGA na podlagi znaka, ki je prisoten tudi pri drugih 
motnjah. Primer tega je zmanjšana hitrost govora, ki je lahko znak OGA ali 
dizartrije. 

Nasprotno lahko logoped OGA ne diagnosticira, čeprav jo otrok ima. Do tega pride, ko 
(prav tam): 

• Logoped v ocenjevanje ne vključi govornih nalog z zadostno zahtevnostjo, pri 
kateri bi se pokazali znaki OGA.  

• Logoped v ocenjevanju opazi znake OGA, vendar jih kot takih ne interpretira. 

• Otrok je znake OGA že izboljšal do te mere, da jih logoped pri ocenjevanju ne 
zazna. 

Omenjeni vzroki napačnih diagnoz nas opozarjajo, da moramo dobro poznati širok 
nabor znakov OGA in vedeti, da so posamezni znaki lahko prisotni tudi pri drugih 
govorno-jezikovnih motnjah oziroma v sklopu drugih težav. Pri ocenjevanju znakov 
OGA moramo ustrezno stopnjevati zahtevnost nalog, za pravilno interpretacijo 
rezultatov pa moramo dobro razumeti posamezne znake in vedeti, da se lahko v 
procesu otrokovega razvoja spreminjajo. Podrobnejše smernice za ocenjevanje otrok 
s sumom na OGA sledijo v nadaljevanju (poglavje 5.7).  

5.5. Diferencialna diagnostika 

Večina raziskovalcev je pri diagnostiki OGA usmerjena na opis kliničnih znakov v 
primerjavi z drugimi govorno-jezikovnimi motnjami (Blaži in Opačak, 2011; McNeill, 
2014; Fish, 2011; Shipley in McAffe, 1998).  

ASHA je leta 2007 na podlagi dotedanjih raziskav povzela znake, ki so skupni OGA in 
drugim govorno-jezikovnim motnjam ter znake, ki se večinoma pojavljajo le pri OGA: 

• Znaki OGA, ki so prisotni tudi pri drugih govorno-jezikovnih motnjah, so: 
o počasen razvoj govora,  
o omejen fonetični in fonemski repertoar,  
o veliko napak v izgovoru glasov,  
o manjši odstotek pravilnih soglasnikov in  
o nerazumljivost.  

• Znaki OGA, ki se pri drugih motnjah pojavljajo z manjšo verjetnostjo, pa so: 
o omejen repertoar samoglasnikov,  
o napake v izgovoru samoglasnikov,  
o nekonsistentnost napak,  
o povečano število napak v daljših in kompleksnejših zlogovnih ter 

besednih oblikah (predvsem izpuščanja, zlasti na začetku besed),  
o gibi iskanja pri artikulaciji glasov,  
o netipične napake, 
o vztrajna ali pogosta regresija (izguba v preteklosti že usvojenih glasov 

ali besed),  
o boljša izvedba samodejnih (dobro naučenih) aktivnosti in bolj 

oškodovana izvedba zavestnih (spontanih ali izvabljenih) aktivnosti ter  
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o napake v razvrščanju glasov (migracije in metateze), zlogov, morfemov 
ali celo besed. 

Posebej pomembno je razlikovanje OGA, dizartrije in artikulacijskih ter fonoloških 
motenj. Pri tem moramo izhajati iz poznavanja osnovnih težav oziroma vzrokov motenj 
(Strode in Chamberlain, 2006 ter Flipsen, 2008): 

• Fonološka motnja je jezikovna motnja (težava jezikovne formulacije). 

• OGA je motnja motoričnega načrtovanja in programiranja govora. 

• Artikulacijska motnja je motnja motorične izvedbe govora. Vzrok je dejstvo, da 
otrok še ni dobro usvojil mesta in načina izvedbe določenih glasov.  

• Dizartrija je prav tako motnja motorične izvedbe govora. Vzroki so slaba 
kontrola nad mišičnimi gibi, šibkost mišic in/ali spastičnost. 

V tabeli 1 sledi primerjava teh motenj z združenimi ugotovitvami različnih avtorjev 

(Ballard in McCabe, 2014; Childhood Apraxia of Speech Association, b. d.; Skinder-

Meredith in MacLeod, 2013; Strode in Chamberlain, 2006). 
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 OGA Dizartrija Artikulacijske motnje Fonološke motnje 

Stanje mišic, 
potrebnih za govor 

Brez težav Manjša moč in gibljivost, 
slabša koordinacija  

Paraliza, pareza, 
asimetrija.  

Brez težav Brez težav. 
  

Motorična kontrola 
pri žvečenju in 
požiranju 

Brez težav 

 

Težave zaradi šibkosti in 
slabše koordinacije mišic 

Brez težav Brez težav 

Konsistentnost 
artikulacijskih 
napak 

Nekonsistentne napake 
pri večkratnem izgovoru 
iste besede 

V splošnem konsistentne 
napake (razen pri 
spastičnemu tipu) 

Konsistentne napake Konsistentne napake, ki 
predstavljajo fonološke 
procese 

Vrste napak pri 
izgovoru glasov 

 

Zamenjave, izpuščanja in 
dodajanja  

Izpuščanja začetnih 
glasov v besedi 

Najpogosteje nepravilen 
izgovor glasov (distorzije) 

Izpuščanja, zamenjave, 
ali nepravilen izgovor 
določenih glasov 

Izpuščanja, zamenjave ali 
nepravilen izgovor 

Več izpuščanj zadnjih kot 
začetnih glasov 

Napake pri 
izgovoru 
samoglasnikov 

Prisotne. 

Nadomeščanje 
samoglasnikov s 
polglasnikom 

Prisotne Odsotne Redke 

Besedne oblike Pogosto poenostavljanje 
besednih oblik 

Besedne oblike so lahko 
poenostavljene zaradi 
slabše fiziološke podpore 

Ohranjene besedne 
oblike 

Poenostavljanja besednih 
oblik pri procesih 
poenostavljanja 
soglasniških sklopov in 
brisanja začetnih ali 
končnih soglasnikov 

Izgovor v daljših 
izjavah 

S povečano dolžino 
besed ali besednih zvez 
se poveča število napak 

Povezan govor je lahko 
manj razumljiv kot izgovor 
posameznih besed 

Povezan govor je lahko 
manj natančen kot 
izgovor posameznih 
besed 

Napake v krajših in daljših 
izjavah so običajno enake 

Napake v krajših in daljših 
izjavah so običajno enake 



16 
 

 OGA Dizartrija Artikulacijske motnje Fonološke motnje 

Odvisnost govora 
od situacije 

Lažja produkcija dobro 
naučenega, 
avtomatiziranega govora 
v primerjavi z govorom 
»na ukaz« 

Težavnost govorne 
produkcije ni odvisna od 
situacije 

Težavnost govorne 
produkcije ni odvisna od 
situacije 

Težavnost govorne 
produkcije ni odvisna od 
situacije 

Primerjava med 
receptivnim in 
ekspresivnim 
jezikom 

Receptivni jezik je 
običajno izrazito boljši od 
ekspresivnega 

 

Običajno ni razlike med 
receptivnim in 
ekspresivnim jezikom 

Ni razlike med 
receptivnim in 
ekspresivnim jezikom 

Občasne razlike med 
receptivnim in 
ekspresivnim jezikom 

Prozodija Motena hitrost, ritem in 
naglaševanje 
Počasen, robotski govor 
Pretirano enako 
naglaševanje 
V splošnem dobra 
kontrola višine in 
glasnosti, lahko z 
omejeno variabilnostjo v 
govoru 

Hitrost, ritem in 
naglaševanje so moteni 
pri določenih tipih dizartrij 
(spastična, flakcidna ...) 

Zmanjšana hitrost govora 

Monoton glas 

Težave s kontrolo višine 
in glasnosti 

Brez težav Brez težav 

Fonacija in 
resonanca 

Primerna kakovost glasu Hripav ali hipernazalen 
glas, odvisno od tipa 
dizartrije 

Primerna kakovost glasu. Primerna kakovost glasu 

Dihanje Brez težav Lahko moteno Brez težav Brez težav 

Koristna 
logopedska 
terapija  

 

Upočasnitev govora in 
intenzivni ter 
multisenzorni namigi 

Potrebno veliko vaje in 
ponovitev 

Povečanje fiziološkega 
truda 

Tradicionalna 
artikulacijska terapija 

Uporaba fonoloških 
kontrastov 

 Tabela 1: Primerjava OGA, dizartrije in artikulacijskih ter fonoloških motenj (povzeto po Ballard in McCabe, 2014; Childhood Apraxia of Speech Association, 
 b.d.; Skinder-Meredith in MacLeod, 2013; Strode in Chamberlain, 2006)  
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Poleg poznavanja posameznih motenj in razlik med njimi se moramo zavedati tudi 
dejstva, da imajo otroci lahko več motenj hkrati (Strode in Chamberlain, 2006). 

Primer tega je možno sopojavljanje OGA in neverbalne oralne apraksije, ki sta sicer 
dve različni motnji. V diagnostičnih poročilih se pogosto za oboje uporablja izraz 
oralno-motorične težave, kar pa je problematično, saj ima izraz različne pomene. 
Strand in McCauley (2008) jih opredeljujeta s pomočjo spodnje sheme. 

 

 

 

Težave z oralnimi gibi so lahko posledica mišične šibkosti ali paralize, ki vpliva tudi na 
produkcijo govora, kar opredelimo s terminom dizartrija. Druga možnost pa je, da so 
oralno-motorične težave povezane s praksijo oziroma sposobnostjo načrtovanja in 
programiranja spretnih namernih gibov. Otroci imajo lahko težave s praksijo namernih 
negovornih gibov (na primer s pihanjem ali pošiljanjem poljubčkov), kar opredelimo s 
terminom neverbalna oralna apraksija. Če ima otrok težave s praksijo namernih 
govornih gibov, pa to opredelimo kot otroška govorna apraksija (OGA). Neverbalna 
oralna apraksija se lahko pojavlja skupaj z OGA, vendar ne vedno (prav tam).  

Tudi Flipsen (2008) pravi, da ima lahko otrok samo OGA ali samo neverbalno oralno 
apraksijo. Produkcija negovornih gibov je namreč precej drugačna kot produkcija 
govora, ki zahteva jezikovno formulacijo, produkcijo glasu in običajno tudi slušno 
povratno informacijo. 

5.6. Zgodnja diagnostika 

Posebej zahtevno je znake OGA oceniti pri mlajših otrocih. Ti imajo lahko zelo omejen 
repertoar glasov, poleg tega pa še niso sposobni sodelovati v nalogah, ki zahtevajo 

Oralno-motorične 
težave

Izvedba
(šibkost in zmanjšana 

gibljivost, moč in 
hitrost)

Verbalna

Dizartrija

Neverbalna

Praksija
(težave z načrtovanjem 

in programiranjem 
gibov)

Verbalna

Otroška govorna 
apraksija (OGA)

Neverbalna

Neverbalna 
oralna apraksija
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posnemanje odraslega govorca, kar otežuje natančno oceno motoričnega govornega 
sistema (Fish, 2011).  

V takih primerih težje pridobimo zadosten govorni vzorec. Težko je tudi z gotovostjo 
trditi, ali otrok ni sposoben sodelovati ali le ne želi. Poleg tega pa so nekateri znaki 
OGA lahko tudi znaki še razvijajočega se govora pri otrocih, mlajših od treh let (na 
primer, nekonsistentnost in pogosta izpuščanja) (ASHA, b. d.a).  

Znaki OGA so pri mlajših otrocih drugačni kot pri starejših. Starejši otrok lahko tvori 
povezan govor kljub pomembno slabši razumljivosti in poskuša tvoriti večzložne 
besede, mlajši pa običajno izkazuje močno omejen repertoar glasov in besednih oblik 
(Fish, 2011). 

Davis in Velleman (2000, v Fish, 2011) opisujeta naslednje značilnosti dojenčkov in 
malčkov s sumom na OGA: 

• odsotnost težav s senzoriko in šibkostjo mišic ter perifernih organskih motenj, 

• zakasnel razvoj povezane igre,  

• razlika med ekspresivnimi in receptivnimi sposobnostmi, 

• omejen repertoar glasov, 

• omejeno podvojeno bebljanje, 

• omejene besedne oblike in nagnjenost k produkciji izoliranih glasov, 

• omejeni intonacijski vzorci, 

• omejeno oglašanje, 

• pogostejša izguba že usvojenih besed, 

• težave z združevanjem različnih zlogov, 

• prisotnost gibov iskanja pri artikulaciji glasov, 

• raba idiosinkratičnih znakov za funkcionalno komunikacijo, 

• možni nekoordinirani vzorci hranjenja, 

• možno slinjenje, 

• kasneje doseženi motorični mejniki, 

• več težav z zavestnimi kot samodejnimi negovornimi oralno-motoričnimi gibi, 

• težave z oralno-motorično koordinacijo, 

• napake v vrstnem redu besed znotraj preprostih stavkov. 

Raziskovalci še niso odgovorili na vprašanje, pri kateri starosti je diagnoza OGA 
veljavna in zanesljiva. Klinične smernice se gibljejo med drugim in četrtim letom starosti 
(ASHA, 2007). Pred tem je primerneje postaviti delovno diagnozo s sumom na OGA 
in spremljati otroka v postopku terapije (ASHA, b. d.a; Fish, 2011).  

5.7. Smernice za ocenjevanje otrok s sumom na OGA 

Smernice za temeljito oceno OGA podajajo ASHA (2007), Fish (2011), Flipsen (2008) 
ter Strode in Chamberlain (2006). Povzemamo jih v osmih pomembnejših točkah.  

a) Oceniti OGA v sodelovanju z ostalimi strokovnjaki in starši 

Primeren strokovnjak za ocenjevanje in diagnosticiranje OGA je dobro usposobljen 
logoped z izkušnjami na področju motoričnih govornih motenj otrok. Logopedi, ki za to 
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niso ustrezno usposobljeni in nimajo izkušenj z OGA, naj bi otroka napotili drugam ali 
ocenjevali in izvajali logopedsko terapijo pod nadzorom logopeda z ustreznimi 
izkušnjami (ASHA, 2007).  

Logoped pridobi pomembne informacije v sodelovanju z drugimi strokovnjaki, kot so 
na primer delovni terapevt, fizioterapevt in otroški nevrolog (ASHA, 2007), ter v 
pogovoru s starši (Strode in Chamberlain, 2006). Na ta način pridobimo informacije o 
zdravju in poteku zgodnjega razvoja ter razvoja komunikacije. Te lahko nakazujejo 
OGA in spremljajoče motnje ter nudijo širšo sliko o otroku, neprecenljive pa so tudi pri 
načrtovanju in izvajanju ocenjevanja ter pri interpretaciji njegovih rezultatov (prav tam).  

Fish (2011) v anamnezo vključuje prisotnost govorno-jezikovnih motenj v družini, 
status sluha, vnetja ušes, zdravstvene in druge diagnoze ter ugotovitve o otroku, 
trenutne ali pretekle težave s hranjenjem, zgodnja oglašanja in pretekle logopedske 
ter druge terapije.  

Strode in Chamberlain (2006) v svojem vprašalniku starše sprašujeta širše, o poteku 
zdravja in zgodnjega razvoja, govoru in jeziku, glasu in tekočnosti govora, procesiranju 
in učenju, senzornih in motoričnih težavah, vedenju ter preteklih terapijah. Od staršev 
želita podobne, a podrobnejše informacije kot Fish (2011). 

b) Uporabiti formalno in neformalno ocenjevanje 

Strokovnjaki (Fish, 2011; Flipsen, 2008 ter Strode in Chamberlain, 2006) svetujejo 
kombinacijo formalnega in neformalnega ocenjevanja. Obstoječi formalni testi namreč 
ne zadostujejo za oceno OGA, zato jih je treba dopolnjevati z neformalnimi nalogami 
(Fish, 2011).  

Flipsen (2008) je analiziral obstoječe standardizirane teste za ocenjevanje OGA 
(Apraxia Profile, Kaufman Speech Praxis Test for Children, Oral Speech Mechanism 
Screening Examination, Screening Test of Developmental Apraxia of Speech, Verbal 
Dyspraxia Profile in Verbal Motor Production Assessment for Children) in ugotovil, da 
noben izmed njih ne vključuje vseh znakov OGA ter da nekateri znaki niso sistematično 
obravnavani v nobenem testu. Ti znaki so nekonsistentnost v večkratnih ponovitvah 
istih besed, slabše odzivanje na naše namige oziroma pomoč pri izgovoru glasov ter 
omejen repertoar zlogovnih oblik. 

Kot rešitev ponuja možnost dopolnjevanja standardiziranih testov z dodatnimi 
nalogami ali oblikovanje lastnega protokola za ocenjevanje znakov OGA, kamor 
vključimo ocenjevanje nekonsistentnosti, prozodije, tranzicije, fonetičnega inventarja 
in odzivanja na naše namige oziroma pomoč pri izgovoru glasov, analizo napak, 
zlogovnih oblik in diadohokineze ter ocenjevanje izgovora vedno daljših besed in 
izvedbe zaporedij negovornih oralno-motoričnih gibov (prav tam). 

c) Oceniti širok nabor področij 

Pri otroku s sumom na OGA moramo oceniti (ASHA, 2007; Fish, 2011; Strode in 
Chamberlain, 2006): 

• motoriko; 

• senzoriko (hiper- ali hipo-senzitivnost); 
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• blage nevrološke znake; 

• dihanje; 

• prehranjevalne spretnosti; 

• igro; 

• neverbalno komunikacijo; 

• način in učinkovitost interakcije in komunikacije z drugimi; 

• sluh in zaznavanje govora; 

• oralne strukture in funkcije; 

• glas; 

• resonanco; 

• govor: 
o sposobnost posnemanja, 
o hitrost in koordinacijo diadohokineze, 
o repertoar soglasnikov in samoglasnikov, 
o odstotek pravilnih soglasnikov in samoglasnikov, 
o napake v izgovoru glede na mesto in način izvedbe ter zvenečnost, 
o vrsto napak (izpuščanja, zamenjave, nepravilen izgovor in dodajanja 

glasov), 
o fonološke vzorce, 
o zlogovne oblike in napake v zlogovni strukturi, 
o nekonsistentnost in spremenljivost, 
o tekočnost, 
o stopnjo govorne razumljivosti, 
o vpliv kompleksnosti govorne naloge na govorno razumljivost; 

• prozodijo: 
o hitrost, 
o glasnost, 
o naglaševanje, 
o intonacijo; 

• jezik: 
o receptivni, 
o ekspresivni; 

• pogovor; 

• pri starejših otrocih tudi metalingvistične ter (pred)opismenjevalne veščine. 

d) Identificirati vse dejavnike, ki vplivajo na otrokove težave v komunikaciji 

Pomembno je vedeti, da OGA ni nujno edini dejavnik, ki vpliva na otrokove težave v 
komunikaciji. Med ocenjevanjem je treba identificirati različne dejavnike in oceniti 
njihov vpliv. Dejavniki so poleg OGA lahko na primer jezikovna motnja, blaga dizartrija, 
kognitivni primanjkljaji in motnje pragmatike ter pozornosti. Nekateri izmed njih so 
medsebojno povezani. Otrok lahko izkazuje težave v motoričnem načrtovanju govora 
in kognitivni primanjkljaj, kar se odraža tako, da težje sledi navodilom in posnema 
govorni model. Za logopeda je velik izziv razlikovati med tem, kaj je posledica 
kognitivnega primanjkljaja in kaj težav v motoričnem načrtovanju (Fish, 2011). 

Nekateri dejavniki ne vplivajo neposredno na govor, ampak na otrokovo splošno 
komunikacijo. Otrok z avtističnimi motnjami ali motnjo na področju pragmatike ima 
lahko prav tako težave v motoričnem načrtovanju. V tem primeru moramo najprej 
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upoštevati nekatere vidike pragmatike, šele nato pa lahko delamo neposredno na 
motoričnem načrtovanju govora (prav tam). 

Drugi dejavniki lahko vplivajo na uspešnost terapije. Otrok z motnjo pozornosti in 
hiperaktivnostjo bo težje sledil ponavljajočim se vajam, ki so pomembne za razvoj 
ustreznih govorno-motoričnih načrtov (prav tam). 

Uspešnost terapije je tako odvisna tudi od tega, ali smo identificirali in upoštevali vse 
pomembne dejavnike otrokovih težav (prav tam). 

e) Oceniti znake OGA v različnih kontekstih oziroma nalogah 

V procesu ocenjevanja OGA moramo primerjati (ASHA, 2007): 

• avtomatiziran in zavesten govor,  

• govor v preprostem, kompleksnejšem in novem kontekstu ter 

• spontan, izvabljen in posnemajoč govor. 

Nekateri testi od otroka zahtevajo spontano poimenovanje slik ali predmetov, drugi pa 
posnemanje produkcije glasov, besed in besednih zvez. Pri otrocih z OGA moramo 
vključiti oboje in primerjati otrokovo uspešnost. Nekateri otroci z OGA lahko besedo 
poimenujejo spontano ali avtomatizirano, ne zmorejo pa je ponoviti (posnemati) za 
drugo osebo. Drugim otrokom z OGA pa z našo pomočjo in ustreznimi namigi uspe 
besedo posnemati, samostojno pa je ne zmorejo poimenovati (Fish, 2011). 

Nekateri znaki OGA so bolj opazni pri namernih gibih izven konteksta (na primer pri 
posnemanju odraslega) kot pri avtomatičnih gibih, ki ne zahtevajo več toliko 
načrtovanja (Velleman, b. d.) 

V protokolih za ocenjevanje OGA se uporabljajo tri vrste nalog (Shriberg in McSweeny, 
2002): 

• posnemanje govornega modela, slik in/ali besedila, 

• odgovor na sliko ali besedilo, ki ni posnemanje, 

• spontan, trajajoč govor. 

f) Postopno stopnjevati zahtevnost nalog 

V nalogah za ocenjevanje OGA moramo postopno stopnjevati zahtevnost z vedno 
večjimi kognitivno-jezikovnimi in govorno-motoričnimi zahtevami (Shriberg in 
McSweeny, 2002) ter opazovati vpliv zahtevnosti govorne naloge na govorno 
razumljivost (Strode in Chamberlain, 2006). Pri tem zabeležimo, na kateri točki je 
zahtevnost prevelika za uspešno izvedbo (Fish, 2011).  

Otroci z OGA namreč izkazujejo težave na področju načrtovanja in programiranja 
kompleksnejših zaporedij govornih gibov. Pogosto kratke in preproste besede 
izgovarjajo natančneje kot daljše in kompleksnejše besede (Fish, 2011; Flipsen, 2008; 
Skinder-Meredith in MacLeod, 2013). Prav tako imajo večje težave pri posnemanju 
zaporedja negovornih oralnih gibov kot pri posnemanju posameznih gibov (Strode in 
Chamberlain, 2006). 
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Pomembna je torej primerjava (ASHA, 2007): 

• produkcije posameznih gibov in zaporedja gibov,  

• ponavljanja enakih ali spreminjajočih se dražljajev in 

• produkcije na ravni besed, besednih zvez, stavkov in pogovora. 

Ker večina artikulacijskih in fonoloških testov ni sestavljena na podlagi postopnega 
stopnjevanja zahtevnosti, uporabimo formalne teste za OGA (Fish, 2011) ali 
neformalno ocenjevanje (Flipsen, 2008). 

Pri tem se lahko zgledujemo po protokolih za ocenjevanje OGA, ki stopnjujejo 
zahtevnost z naslednjimi nalogami (Shriberg in McSweeny, 2002): 

1. nesmiselni zlogi, izolirano ali v zaporedju, 
2. nesmiselne besede, izolirano ali v zaporedju, 
3. smiselne besede, izolirano ali v frazi, 
4. fraze in stavki, 
5. pripovedovanje, 
6. pogovor. 

g) Opazovati odzive otroka na naše namige oziroma strategije pomoči  

Pri ocenjevanju OGA je posebej pomembno dinamično ocenjevanje, pri katerem 
opazujemo odzive otroka na namige ali strategije pomoči. Odzivi na namige omogočijo 
oceno zahtevnosti težav in informacije o tem, katera vrsta namigov bo najbolj 
učinkovita v terapiji (Fish, 2011). Namigi lahko tudi povečajo otrokovo pozornost in/ali 
prizadevnost za doseganje določenega cilja (Strand, McCauley, Weigand, Stoeckel in 
Baas, 2013).  

Dinamično ocenjevanje vključujejo in svetujejo različni strokovnjaki (Asha, 2007; 
McNeill, 2014; Fish, 2011; Flipsen, 2008; Strand idr., 2013). 

Uporabimo lahko namige, ki jih obravnava Fish (2011): 

• upočasnitev in postopno povečevanje hitrosti izgovora, 

• istočasna produkcija otroka in logopeda, 

• takojšnje in zapoznelo posnemanje, 

• izgovor ob ogledalu, 

• logopedov brezglasni izgovor, 

• ročne geste, ki predstavljajo določene glasove ali besede, 

• zapis črk ali besed, 

• ploskanje po zlogih, 

• označevanje zlogov ali besed s kockami, žetoni ali slikami, 

• glasovne metafore (na primer kača za glas /s/), 

• razlaga načina izvedbe, 

• slike ust različnih oblik, 

• dotiki in premiki otrokovih govoril z namenom fizičnega vodenja pri izgovoru. 
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h) Večkrat ponoviti ocenjevanje z istim materialom 

Pomembna značilnost OGA je nekonsistentnost, za njeno oceno pa nam otrokova 
enkratna izvedba določene naloge ne daje dovolj potrebnih informacij. Če formalni testi 
ne zahtevajo večkratne ponovitve, moramo to dodati kot neformalno ocenjevanje (Fish, 
2011). 

Večkratno izvajanje celotnega testa je časovno zelo potratno. Rešitev je lahko izbira 
in večkratna ponovitev le nekaj besed in nalog, ki so ravno prav zahtevne in pri otroku 
začenjajo izvabljati težave z motoričnim načrtovanjem (prav tam).  

5.8. Cilji ocenjevanja 

Rezultat našega ocenjevanja je lahko (ASHA, b. d.a): 

• diagnoza ali delavna diagnoza OGA ali druge govorne motnje (na primer 
artikulacijske ali fonološke motnje); 

• opis znakov in težavnosti OGA; 

• priporočilo za logopedsko terapijo, ki upošteva celotno komunikacijo otroka in 
po potrebi tudi uporabo nadomestne ali dopolnilne komunikacije; 

• prepoznava dejavnikov, ki vplivajo na govorno motnjo; 

• diagnoza jezikovne motnje (ekspresivne in receptivne); 

• prepoznava težav z opismenjevanjem; 

• spremljanje napredka pri opismenjevanju in učenju s strani logopeda in šolskih 
strokovnih delavcev; 

• priporočilo za širši sistem podpore govorno-jezikovnega razvoja (na primer v 
šoli); 

• napotitev k drugim strokovnjakom: 
o k delovnemu terapevtu, v primeru negovornih senzorno-motoričnih in 

fino-motoričnih motenj, 
o k fizioterapevtu, v primeru motenj grobe motorike ali mišičnega tonusa, 
o k otroškemu nevrologu, v primeru nevroloških indikacij (na primer 

epileptični napadi, tremor ali težave z ravnotežjem) ali 
o h genetiku, v primeru suma na nevro-vedenjsko motnjo genetskega 

izvora (na primer fragilni X sindrom ali Rettov sindrom). 
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6. Ocenjevanje znakov OGA 

Ker zanesljiva in zadostna kombinacija znakov OGA še ni uradno opredeljena, se 
bomo v nadaljevanju usmerili v ocenjevanje širokega nabora znakov, ki jih opisujejo 
dosedanje raziskave:  

1. nekonsistentnost izgovora, 
2. podaljšani in moteni koartikulacijski prehodi, 
3. motnje v prozodiji, 
4. drugačen zgodnji razvoj govora, 
5. omejen fonemski in fonetični repertoar glasov, 
6. pogosta izpuščanja soglasnikov, 
7. napake v izgovoru samoglasnikov, 
8. napake v izgovoru glasov, pri katerih se spremeni več značilnosti, 
9. netipični fonološki procesi, 
10. prisotnost gibov iskanja pri artikulaciji glasov, 
11. prevladujoča raba preprostih besednih oblik in povečano število napak pri 

kompleksnejših besednih oblikah, 
12. slaba razumljivost, 
13. lažja izreka avtomatizmov, 
14. slabša izvedba diadohokineze, 
15. težave pri posnemanju neverbalnih oralnih gibov, 
16. govorna regresija, 
17. boljši receptivni kot ekspresivni jezik, 
18. jezikovne težave, 
19. šibke (pred)opismenjevalne veščine,  
20. počasen napredek v logopedski terapiji. 

Vsak znak bomo najprej podrobneje opredelili, nato pa bomo primerjali, kako se kaže 
pri otrocih s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem in kako pri otrocih z OGA. Navedli 
bomo nekaj raziskav in njihovih rezultatov, ki dokazujejo pomen znaka za 
(diferencialno) diagnostiko OGA. Opisali bomo tudi možne načine, s katerimi lahko 
znak ocenimo.  

6.1. Nekonsistentnost izgovora  

Ko strokovnjaki pišejo o motoričnih govornih motnjah in govorni produkciji, uporabljajo 
izraza variabilnost in nekonsistentnost govora za tri različna govorna vedenja (ASHA, 
2007): 

1. različna uporaba določenega glasu ali skupine glasov na različnih mestih v 
besedi (na primer otrok pravilno izgovori glas /k/ na koncu besede, pred 
samoglasnikom pa glas /k/ zamenja z glasom /t/); 

2. različna uporaba določenega glasu ali skupine glasov v različnih besedah, kljub 
istemu mestu v besedi (na primer otrok pravilno izgovarja glas /m/ v določenih 
pogostih besedah, kot je recimo /mami/, v podobnih ali celo navidezno lažjih 
besedah, kot je recimo /mu/, pa ne); 
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3. različna uporaba določenega glasu ali skupine glasov v večkratnih ponovitvah 
iste besede (na primer otrok besedo /riba/ enkrat izgovori [iba], drugič [ipa] in 
tretjič [ima]).  

ASHA (prav tam) izraz nekonsistentnost uporablja za tretje govorno vedenje (različna 
uporaba določenega glasu ali skupine glasov v večkratnih ponovitvah iste besede), 
variabilnost pa za prvo in drugo vedenje ter za suprasegmentalne elemente (na primer 
za višino govora).  

Uporaba izrazov se med strokovnjaki razlikuje. Holm, Crosbie in Dodd (2007) izraz 
variabilnost uporabljajo za razlike, ki jih lahko pripišemo tipičnemu razvoju govora, 
izraz nekonsistentnost pa za razlike v večkratnih ponovitvah iste besede z več vrstami 
napak. V svoji raziskavi so opisale in izmerile konsistentnost v produkciji besed pri 
otrocih s tipičnim razvojem v starosti od 3;0 do 6;11 let. S tem so želele omogočiti 
razlikovanje med govorno spremenljivostjo, ki je pri mlajših otrocih običajna, in 
nekonsistentnostjo, ki je znak govorne motnje. Ugotovile so, da je govor otrok s tipičnim 
razvojem visoko konsistenten. Le govor triletnih otrok je bil pomembneje manj 
konsistenten od govora starejših otrok. Njihova variabilnost pri večkratnem 
poimenovanju 25 besed je bila zgolj 13 % (torej so bili konsistentni v 87 %). Že 4,5-
letni otroci pa so bili v izgovoru konsistentni v več kot 95 %. Avtorice so razlikovale 
med nekonsistentnimi izgovori, med katerimi je bil prisoten tudi pravilen izgovor, in 
nekonsistentnimi izgovori, med katerimi pravilnega izgovora ni bilo. Tudi pri triletnih 
otrocih je bil med nekonsistentnimi izgovori večinoma prisoten pravilen izgovor 
(približno 10/13 %). Pri zgolj 3 % najmlajših otrok je bila v večkratnih ponovitvah 
prisotna več kot ena vrsta napak. Avtorice so zaključile, da nekonsistentnost izgovora 
z več vrstami napak ni del tipičnega fonološkega razvoja in mora biti obravnavana kot 
znak govorne motnje.  

Ta znak so Marquardt, Jacks in Davis (2004) v svoji longitudinalni študiji spremljali pri 
treh otrocih z OGA. Kljub logopedski terapiji so bile pri teh otrocih v primerjavi s tipičnim 
govornim razvojem mere konsistentnosti (avtorji uporabljajo izraz stabilnosti, angl. 
target stability) nizke, variabilnost napak pa visoka.  

Avtorji raziskave (prav tam) so pri otrocih v treh letih trikrat ocenili konsistentnost 
izgovora pri treh ali štirih ponovitvah istih besed. Kot konsistentnost so računali 
odstotek izgovorjenih besed, pri katerih so bile vse ponovitve enake, ne glede na to, 
ali so bile pravilne ali ne. Prvi otrok je bil pri starosti 4;6 konsistenten v 20 %, pri starosti 
5;5 v 21 % in pri starosti 6;5 v 44 %. Drugi otrok je bil pri starosti 5;10 konsistenten v 
24 %, pri starosti 6;10 v 43 % in pri starosti 7;7 v 39 %. Tretji otrok pa je bil pri starosti 
5;6 konsistenten v 15 %, pri starosti 6;10 v 12 % in pri starosti 7;5 v 29 %. 

Na enak način so pri večkratnem izgovoru iste besede merili tudi variabilnost napak. 
Pri tem je vrednost 0 % pomenila vedno isto napako, vrednost 100 % pa vsakič napako 
druge vrste. Pri prvem otroku so bile dobljene vrednosti 65 %, 72 % in 60 %, pri drugem 
63 %, 33 % in 34 %, pri tretjem pa 65 %, 72 % in 60 % (prav tam).  

Avtorji so svoje rezultate primerjali z raziskavo avtorjev Shriberg, Aram in Kwiatkowski 
(1997b), ki so ocenjevali 14 otrok s sumom na OGA, starih od 4 let in 10 mesecev do 
14 let in 11 mesecev (s povprečno starostjo 7 let in 11 mesecev). Izmerjena 
variabilnost napak je bila pri otrocih, mlajših od 7 let, 16,2 %, pri otrocih, starih od 7 do 
15 let, pa 9 %. Dobljene vrednosti so bistveno manjše od vrednosti treh otrok v 
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raziskavi avtorjev Marquardt, Jacks in Davis (2004). Ti zato sklepajo, da so v svojo 
raziskavo verjetno vključili otroke s težjo obliko OGA.  

Rezultati obeh raziskav prikazujejo spremenljivost motorične izvedbe kot sestavni del 
OGA in pomemben znak v procesu diferencialne diagnostike. Slednja mora temeljiti 
na večkratni oceni govorne produkcije, ki bo odkrila nekonsistentnost in s tem možno 
prisotnost ter težavnost OGA pri otroku (prav tam).  

Grigos, Moss in Ying (2015) so pri produkciji daljših (trizložnih) besed ugotovile večjo 
nekonsistentnost pri otrocih z OGA v primerjavi z otroki z artikulacijskimi ali fonološkimi 
motnjami. Z večjo nekonsistentnostjo naj bi ti otroci izkazovali manj konsistenten 
motorični načrt.  

Drugačne rezultate so dobili Shriberg, Aram in Kwiatkowski (1997b), ki so primerjali 
variabilnost napak v večkratnem izgovoru otrok s sumom na OGA in otrok s fonološkimi 
motnjami neznanega vzroka. Pri tem niso ugotovili pomembnih razlik. Do podobnih 
rezultatov sta prišli Betz in Stoel-Gammon (2005), ki sta ugotovili, da otroci z OGA v 
primerjavi z otroki s fonološkimi motnjami v večkratnem izgovoru besed sicer naredijo 
več napak, vendar pa pri tem variabilnost napak ni pomembno večja.  

Čeprav konsistentnost izgovora torej ni zadosten znak za izključitev drugih govorno-
jezikovnih motenj, pa je eden izmed pomembnejših, ki ga moramo oceniti (ASHA, 
2007).    

Fish (2011) svetuje, da opišemo različne nekonsistentnosti: 

• nekonsistentnosti v večkratnih ponovitvah iste besede ob različnih priložnostih, 

• nekonsistentnosti v izgovoru glasov v različnih trenutkih,  

• nekonsistentnosti v izgovoru glasov na različnih mestih v besedi, 

• nekonsistentnosti v izgovoru glasov v različnih besedah in koartikulacijskih 
kontekstih, 

• nekonsistentnosti ob povečani hitrosti govora, 

• nekonsistentnosti ob povečani kompleksnosti besed in 

• nekonsistentnosti ob daljših besednih zvezah oziroma stavkih. 

Pri ocenjevanju OGA je pomembna predvsem nekonsistentnost v izgovoru glasov pri 
večkratnih ponovitvah istih zlogov ali besed (ASHA, 2007). V namen preverjanja te 
vrste nekonsistentnosti lahko uporabimo različne artikulacijske in fonološke teste, 
katerih izvajanje večkrat ponovimo, lahko pa oblikujemo tudi svoj seznam besed, ki jih 
mora otrok večkrat izgovoriti. Ta seznam mora vsebovati pogoste besede z dokaj 
preprosto zlogovno strukturo (Flipsen, 2008), vendar ne le enozložnih besed in tudi 
besed s soglasniškimi sklopi, saj se pri teh pojavlja več nekonsistentnosti (Strode in 
Chamberlain, 2006). Za začetek lahko vključimo besede s tisto zahtevnostjo zlogovne 
strukture, pri kateri se pri določenem otroku začnejo nakazovati težave z motoričnim 
načrtovanjem. Mlajši otroci in otroci s težjo motnjo lahko izkazujejo nekonsistentnosti 
že v najbolj preprostih (CV ali CVC) zlogovnih strukturah, pri starejših otrocih pa se te 
nekonsistentnosti morebiti pokažejo šele pri spontanem govoru na ravni stavkov (Fish, 
2011). 

Ko uspemo posneti oziroma zabeležiti večkratne izgovore določenega nabora besed, 
lahko nekonsistentnost računamo na različne načine in po različnih formulah.  
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Burt, Holm in Dodd (v Flipsen, 2008) so s pomočjo slikovnega gradiva otroka 
spodbudili k trikratnemu poimenovanju 25 besed (med vsakim poimenovanjem 25 
besed je sledil desetminutni premor), nato pa so besede s tremi povsem enakimi 
izgovori vrednotili z nič točkami, ostale pa z eno točko. Sledil je izračun 
nekonsistentnosti (v odstotkih) po naslednji formuli: 

  

𝑑𝑜𝑏𝑙𝑗𝑒𝑛𝑒 𝑡𝑜č𝑘𝑒

25
 × 100 

 

Marquardt in sodelavci (2004) so poleg te formule vključili še variabilnost večkratnih 
izgovorov za vsako besedo po naslednji formuli:  

 

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑟𝑎𝑧𝑙𝑖č𝑛𝑖ℎ 𝑖𝑧𝑔𝑜𝑣𝑜𝑟𝑜𝑣 − 1 

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑖𝑧𝑔𝑜𝑣𝑜𝑟𝑜𝑣 − 1
 

 

in variabilnost napak za vsako besedo po naslednji formuli:  

 

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑟𝑎𝑧𝑙𝑖č𝑛𝑖ℎ 𝑛𝑎𝑝𝑎𝑘 − 1

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑛𝑎𝑝𝑎č𝑛𝑖ℎ 𝑖𝑧𝑔𝑜𝑣𝑜𝑟𝑜𝑣 − 1
 

 

Dobro je tudi vedeti, da bo otrok, ki v govoru ni konsistenten, manj razumljiv (Ingram 
in Ingram, 2001) in po razumljivosti vprašati starše in vzgojitelje oziroma učitelje. 

6.2. Podaljšani in moteni koartikulacijski prehodi  

Z motorične perspektive artikulacijska enota ni zgolj posamezen fonemski segment, 
kar pomeni, da fonemično-motorični vzorci niso nespremenljivi. Segmenti vplivajo drug 
na drugega. Pri tem lahko posamezen segment vpliva na naslednji segment (temu 
pravimo perseveratorna koartikulacija) ali pa prihajajoči segment vpliva na prejšnjega 
(anticipatorna koartikulacija) (Nijland idr., 2002). Med govorom namreč motorični 
sistem koordinira večje število nevro-mišičnih komponent, gibanje med dvema 
zaporednima glasovoma pa je le redko pot z enim parametrom (Björn in Peter, 2011). 

Koartikulacija se pojavlja že v najpreprostejših izjavah. Björn in Peter (prav tam) 
opisujeta primer izgovora zloga /ku/. Čeprav za izgovor zapornika /k/ ni potrebna 
aktivnost ustnic, se proti njegovemu koncu začenja pojavljati zaokroževanje ustnic, ki 
je potrebno za glas /u/. Na ta način se prekrivajo oziroma koartikulirajo artikulacijski 
gibi za zaporedne glasove.  
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Pri otrocih naj bi bilo prisotne manj koartikulacije kot pri odraslih. Otroci najprej začnejo 
z manjšimi enotami in šele sčasoma razvijejo večjo koartikulacijo. Za razliko od otrok 
s tipičnim govornim razvojem pa se pri otrocih z govornimi motnjami pojavljajo 
idiosinkratični (posebni, otroku lastni) koartikulacijski vzorci (Swanson, 2012). 

Težava motoričnega načrtovanja in programiranja govornih gibov, ki se predpostavlja 
pri OGA, vpliva na koartikulacijsko kohezijo govornih izjav (Nijland idr., 2002). 
Koartikulacijski prehodi med glasovi in zlogi so pri OGA podaljšani in moteni (ASHA, 
2007).  

Murray, McCabe, Heard, in Ballard (2015) so pri ocenjevanju otrok z OGA v povezavi 
z motenimi koartikulacijskimi prehodi beležili ločevanje zlogov oziroma zlogovno 
segregacijo (angl. syllable segregation), ki so jo definirali kot opazne vrzeli med zlogi. 
Ugotovili so, da ta z 79 % natančnostjo loči OGA od ostalih govorno-jezikovnih motenj. 
Beležili so, kolikokrat se pojavi pri testu, ki je od otroka zahteval poimenovanje 
petdesetih sličic (Single-Word Test of Polysyllables). Izmed 114 vseh možnih 
segregacij pri imenovanju teh sličic se je pri otrocih z OGA v povprečju pojavila 30,2-
krat, pri otrocih z drugimi govorno-jezikovnimi motnjami (fonološke motnje, govorne 
motnje pri submukoznih razcepih in dizartrije) pa 1,2-krat.  

Tudi Fish (2011) govori o podaljšanih premorih med glasovi, zlogi in besedami. 
Namesto tekoče povezanosti teh segmentov otroci z OGA med njimi delajo premore. 
Avtorica znak vključuje v svoj kontrolni seznam (Checklist of Childhood Apraxia of 
Speech Characteristics) pod suprasegmentalne znake OGA in svetuje, da smo nanj 
pozorni ter si ga zabeležimo, ne podaja pa nobenih napotkov, na kakšen način lahko 
to preverimo in ocenimo. 

Nijland in sodelavci (2002) pa so želeli ugotovili, če se pri otrocih z OGA pojavlja 
močnejša ali šibkejša koartikulacija v primerjavi z otroki in odraslimi ženskami s 
tipičnim govorom, ter kako so ti vplivi vidni – omejeno na zlog (intrazlogovna 
koartikulacija) ali tudi izven zlogovne meje (interzlogovna koartikulacija). V ta namen 
so merili frekvenco drugega formanta (F2) pri ponovitvah nesmiselnih zlogov. Rezultati 
so pokazali intra- in interzlogovno anticipatorno koartikulacijo pri otrocih in ženskah s 
tipičnim govorom ter močnejšo interzlogovno koartikulacijo pri otrocih s tipičnim 
govorom v primerjavi z ženskami s tipičnim govorom. Otroci z OGA so izkazovali veliko 
spremenljivost in idiosinkratične koartikulacijske vzorce (vsak otrok je izkazoval 
drugačen vzorec). Avtorji menijo, da v tem pogledu govor otrok z OGA ni razvojno 
zaostal, ampak moten, odkritih motenj pa ni mogoče preprosto zaznati s poslušanjem 
in fonetično transkripcijo.  

Nijland, Maassen in Van der Meulen so leto kasneje (2003) ugotovili močnejšo 
anticipatorno koartikulacijo pri otrocih z OGA v primerjavi z otroki s tipičnim razvojem 
govora.  

Koartikulacijske prehode je v praksi težko natančno oceniti. V raziskavah uporabljajo 
postopke kompleksne akustične analize, ki ostalim logopedom niso nujno na voljo, 
poleg tega pa vzamejo veliko časa (Flipsen, 2008). Tudi Nijland in sodelavci (2002) so 
v svoji raziskavi, v kateri so merili koartikulacijske vzorce otrok z OGA, izpostavili 
težavo časovne neekonomičnosti in zaradi nje v raziskavo vključili manj otrok, kot bi 
jih sicer.   
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6.3. Motnje v prozodiji 

Prozodija oziroma suprasegmentalne značilnosti govora se nanašajo na različne 
sisteme. Njihove akustično-fonetične značilnosti so variacije v osnovni frekvenci (F0) 
(ki jo dojemamo kot višino), amplitudi ali jakosti (ki jo dojemamo kot glasnost) in trajanju 
(ki ga dojemamo kot dolžino). Z različnimi kombinacijami teh značilnosti dobimo 
prozodične sisteme, ki jih v grobem delimo v tri kategorije (Kehoe, 2013): 

• Poudarek ali naglas: poudarjanje zloga v besedi ali besede v stavku, ki ga 
dosežemo z vsemi tremi akustično-fonetičnimi značilnostmi (z osnovno 
frekvenco, jakostjo in trajanjem). 

• Čas: trajanje zlogov in premorov v stavkih. Jezikovno najpomembnejši vidik 
časa je podaljševanje zadnjega zloga v stavku ali povedi. Skupni vzorec 
poudarjanja in trajanja povzroči zaznavo govornega ritma. 

• Intonacija: spreminjanje višine v besedah, stavkih in povedih. 

Pri OGA je moten predvsem poudarek ali naglas (ASHA, 2007). Naglašen zlog oziroma 
poudarjeno besedo običajno izgovorimo z večjo intenziteto, daljšim trajanjem in 
nekoliko višjo višino. Za to mora otrok uspešno kontrolirali in koordinirati fonetične 
parametre, kot so jakost, trajanje in osnovna frekvenca. Običajno otroci najhitreje 
usvojijo osnovno frekvenco (oziroma višino) (Kehoe, 2013). Pri 18–30 mesecih že 
nadzirajo vse tri parametre in s tem poudarijo zlog, čeprav ti poudarki še niso 
popolnoma podobni naglaševanju odraslih (Kehoe, Stoel-Gammon in Buder, 1995).  

Pri približno 8–12 mesecih se pri otroku pojavita naglasni strukturi N in Nn (N = 
naglašen zlog, n = nenaglašen zlog), pri 36 mesecih nN, NnN in nNn, pri 48 mesecih 
in kasneje pa daljše strukture (Velleman, 2003). 

Glede mesta naglasa je 20–30 % zgodnjih izjav še nezanesljivih (Kehoe, 2013). 
Rezultati študije avtorice Kehoe (1997) so pokazali pogostost napak v naglaševanju 
pri starosti 22 mesecev v 15 % trizložnih in 28 % štirizložnih izjav, pri starosti 34 
mesecev pa v 14 % trizložnih in 10 % štirizložnih izjav. V splošnem so naglaševanja 
na napačnih mestih redka (Kehoe, 2013).  

Otroci se ne učijo naglaševanja vsake besede posebej, ampak ponotranjijo pravila 
naglaševanja (Kehoe, 2013). Posledično več napak delajo pri besedah, ki glede na 
splošna pravila predstavljajo izjeme. Poleg teh pravil in sposobnosti fonetične kontrole 
osnovne frekvence, jakosti in trajanja, ki smo jo omenili na začetku, pa na ustreznost 
naglaševanja vplivajo tudi segmentalni oziroma artikulacijski dejavniki ter vrsta besed. 
Pri slednjem gre za razliko med tem, ali otrok samostojno uporabi njemu dobro 
poznano besedo ali za nami ponovi novo besedo. Pri imitaciji manj poznanih ali 
nesmiselnih besed je v naglaševanju prisotnih več napak. Te lahko povzročijo tudi 
določeni segmentalni dejavniki, kot je na primer večji artikulacijski napor (Kehoe, 1997). 

Motnje v prozodiji so prisotne pri avtističnih motnjah, specifičnih jezikovnih motnjah in 
OGA. Otroci z avtističnimi motnjami izkazujejo težave v prozodiji, povezane s čustveno 
in pragmatično funkcijo. Pri otrocih s specifičnimi jezikovnimi motnjami so prisotna 
izpuščanja nenaglašenih zlogov in težave razumevanja slovničnih in pragmatičnih 
funkcij prozodije, čeprav prozodija ni njihova osnovna težava. Pri otroku z OGA lahko 
pričakujemo neprimerno rabo naglasa in poudarkov (Kehoe, 2013). 
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V diferencialni diagnostiki je pomembno predvsem neprimerno naglaševanje (pretirano 
enako naglaševanje, pretirano naglaševanje ali naglaševanje na napačnem mestu), 
saj naj bi bilo prisotno pri 52 % otrok s sumom na OGA in le pri 10 % otrok z govornim 
zaostankom neznanega vzroka (Shriberg, Aram in Kwiatkowski, 1997c). 

Shriberg in sodelavci (2003) so sicer ugotovili, da otroci z OGA pretirano naglasijo 
naglašene zloge, a ne naglašujejo napačnih zlogov. Imajo torej znanje o naglasni 
strukturi besede oziroma o tem, kateri zlog mora biti naglašen, vendar pa zaradi slabe 
motorične kontrole zlog naglasijo pretirano. Zaradi motenj v motorični kontroli so pri 
naglaševanju tudi nedosledni.  

V raziskavi avtorjev Odell in Shriberg (2001) so v pogovoru ocenjevali prozodijo 14 
otrok z OGA. Rezultati so pokazali, da je imelo v povprečju 88,7 % izjav ustrezne 
premore, 96,8 % ustrezno hitrost in le 50 % ustrezno naglaševanje in poudarjanje 
besed. Napake v naglasu in poudarkih so bile v 71 % pretirano enako poudarjene 
besede, v 13 % poudarjanje napačnih besed, v 11 % podaljševanje glasov in v 5 % 
blokade pri glasovih, podobne tistim pri motnjah fluentnosti. Najpogosteje je bilo torej 
prisotno pretirano enako poudarjanje besed, ki ga pri OGA zaznamo kot močan, 
robotski govor, ki poudarja tudi besede, ki običajno niso poudarjene. 

Fish (2011) kot običajne prozodične značilnosti pri OGA navaja pretirano enako 
naglaševanje (enako naglaševanje vseh zlogov v besedah), rabo ravne intonacije in 
naglaševanje na napačnih mestih. 

Pri otrocih z OGA ni prisotno samopopravljanje napačnega naglaševanja. Razlog za 
to je lahko nezavedanje napak oziroma neusklajenost med ciljno prozodično obliko 
(jezikovno reprezentacijo) in produkcijo. Slednje nakazuje težave na višjih ravneh 
reprezentacijskega vidika naglaševanja (Odell in Shriberg, 2001). 

Fish (2011) v postopku ocenjevanja naglaševanja in poudarjanja besed otrok z OGA 
svetuje, da: 

• zabeležimo naglasne strukture, ki jih otrok uporablja; 

• opišemo otrokove napake v naglaševanju: zabeležimo, če otrok uporablja 
pretirano enako naglaševanje (vse zloge v besedi naglasi enako) ali če naglasi 
napačen zlog v besedi; 

• opišemo, kako otrok poudarja besede v stavkih: ali poudari posamezne besede 
in jim s tem da večji pomen; 

• zabeležimo, če otrok uporablja padajočo ali rastočo intonacijo za razlikovanje 
med pripovednimi in vprašalnimi stavki. 

Flipsen (2008) opozarja, da za ocenjevanje prozodije ne uporabimo pripovedovanja 
zgodbe. Med pripovedovanjem se namreč otrok lahko vživi v literarnega junaka in 
uporablja prozodijo, ki ni značilna za njegov govor. Posledično raje uporabimo pogovor.  

Poleg naglasa in poudarkov, ki so pri OGA moteni najpogosteje, pri otroku s sumom 
na OGA opazujemo tudi ustreznost višine, glasnosti, hitrosti in intonacije govora ter 
kakovost in resonanco glasu (Flipsen, 2008 in Fish, 2011). Zabeležimo torej kakršne 
koli posebnosti na suprasegmentalni ravni (Fish, 2011).  

Pri ocenjevanju glasu otrok z OGA so ugotovili ustrezno glasnost v 91,3 % izjav, 
ustrezno višino v 99,6 % in ustrezno resonanco v 73,7 % izjav (Odell in Shriberg, 2001). 
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Otroci z OGA izkazujejo večjo spremenljivost v glasnosti zaradi motenj v motorični 
kontroli. Motnje resonance so posledica težav s časovnim usklajevanjem dviganja in 
spuščanja mehkega neba (Fish, 2011). Sealey in Giddens (2010) sta med govorom pri 
otrocih z OGA ugotovili večje odprtje in drugačen časovni potek zapiranja 
velofaringealne zapore. Posledično se lahko pri govoru pojavlja povečana in 
nekonsistentna nazalnost. 

Ustreznost resonance in hitrosti govora v raziskavi avtorjev Shriberg, Aram in 
Kwiatkowski (1997b) pomembno razlikuje OGA in govorni zaostanek. Ustreznost 
resonance je pri OGA 65,4 % in pri govornem zaostanku 95,9 %, ustreznost hitrosti pa 
pri OGA 85,0 % in pri govornem zaostanku 99,2 %. 

6.4. Drugačen zgodnji razvoj govora  

Razvoj govora poteka od rojstva dalje. Otrok z različnim jokom sporoča svoje potrebe 
in proizvaja zvoke ugodja. Pri štirih do šestih mesecih se pojavi bebljanje z glasovi, ki 
so vedno bolj podobni pravim. Pri sedmih do dvanajstih mesecih začenja posnemati 
različne glasove. Okoli prvega leta uporabi prvo besedo, med prvim in drugim letom 
pa druži dve besedi v stavek (ASHA, b. d.c). 

Roy in Sreedevi (2013) sta primerjala bebljanje otrok, starih od štiri do šest mesecev 
in otrok, starih od deset do dvanajst mesecev. Pri otrocih v prvi starostni skupini ni bilo 
prisotnega podvojenega bebljanja (angl. reduplicated babbling) in bebljanja z različnimi 
soglasniki (angl. variegated babbling). Drugače pa je bilo v drugi starostni skupini, kjer 
je bilo podvojeno bebljanje in bebljanje z različnimi soglasniki pogosto.  

To je skladno tudi z mejniki v govornem razvoju, ki jih podaja Marjanovič Umek (1990). 
Pravi, da se bebljanje pojavi pri petih, različnost v bebljanju pa pri sedmih mesecih.  

V raziskavah se pojavljajo primeri dojenčkov in malčkov s sumom na OGA ali 
diagnosticirano OGA, pri katerih je bil razvoj zgodnjega govora drugačen od tistega pri 
otrocih s tipičnim razvojem ali drugimi motnjami.  

Highman, Hennessey, Sherwood, in Leitao (2008) so na podlagi retrospektivnega 
poročanja5  dvajsetih staršev otrok s sumom na OGA ugotovili, da je v zgodnjem 
govornem razvoju otrok z OGA prisotnega manj oglašanja in bebljanja ter kasnejši 
pojav prve besede in dvobesedne izjave. Čeprav je pri tem veliko podobnosti z otroki 
s specifično jezikovno motnjo, pa se otroci z OGA od njih tudi razlikujejo. Pomembne 
razlike so prisotne v deležu otrok, pri katerih se je pojavljajo bebljanje in v starosti, pri 
kateri so se pojavile dvobesedne izjave.  

V raziskavi (prav tam) se razlikujejo deleži otrok s tipičnim razvojem, specifično 
jezikovno motnjo in sumom na OGA, pri katerih se je pojavljalo manj bebljanja in 
bogatega bebljanja (z različnimi soglasniki) ter podvojenega bebljanja. Manj bebljanja 
v primerjavi z ostalimi otroki se je pojavljajo pri 5 % otrok s tipičnim razvojem, pri 70 % 
otrok s specifično jezikovno motnjo in 90 % otrok s sumom na OGA. Pomanjkanje 
bogatega bebljanja (z različnimi soglasniki) je bilo prisotno pri 10 % otrok s tipičnim 
razvojem, 55 % otrok s specifično jezikovno motnjo in 95 % otrok s sumom na OGA. 

                                            
5 Starši so na podlagi spomina poročali o otrokovem vedenju v zgodnjem otroštvu. 
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Podvojeno bebljanje je bilo prisotno pri vseh otrocih s tipičnim razvojem in specifično 
jezikovno motnjo ter pri samo 60 % otrok s sumom na OGA. 

V povprečju se je prva beseda pri otrocih s tipičnim razvojem pojavila pri starosti 9,2 
meseca, pri otrocih s specifično jezikovno motnjo pri trinajstih mesecih in pri otrocih s 
sumom na OGA pri štirinajstih mesecih. Večje razlike so v pojavu prve dvobesedne 
izjave, ki se je pri otrocih s tipičnim razvojem v povprečju pojavila pri starosti 14,6 
meseca, pri otrocih s specifično jezikovno motnjo pri 27 mesecih in pri otrocih s sumom 
na OGA pri starosti 33,3 meseca (prav tam). 

Highman, Hennessey, Leitão in Piek (2013) so proučevali zgodnji razvoj otrok, pri 
katerih je bila v družini prisotna OGA v primerjavi z otroki, kjer tega ni bilo. V starosti 
od 9 do 24 mesecev so otroci z OGA v družini izkazovali slabši ekspresivni jezik s 
šibkejšimi spretnostmi uporabe besed in sintakse. V splošnem so ti otroci pri 
ocenjevanju govora in jezika dosegali nizke, a variabilne rezultate. 

Variabilne rezultate so isti avtorji dobili tudi v raziskavi leto prej (Highman, Leitão, 
Hennessey in Piek, 2012). Z retrospektivno analizo 6  so proučevali zgodnji razvoj 
komunikacije otrok, pri katerih so se kasneje pojavili znaki OGA. Dva otroka sta pri 
devetih mesecih izkazovala pomanjkljivo bebljanje s tipičnim razumevanjem, en otrok 
je izkazoval tipično zgodnje izražanje (bebljanje in podvojeno bebljanje) s slabšim 
razumevanjem, dva otroka pa sta izkazovala težave v zgodnjem izražanju in 
razumevanju. Avtorji so zaključili, da je zaostanek v zgodnjem govornem razvoju 
tvegani dejavnik za OGA, ki pa se ne pojavlja nujno pri vseh otrocih, kasneje 
diagnosticiranih z OGA. 

Fish (2011) svetuje, da v intervjuju s starši povprašamo po otrokovem zgodnjem 
govornem vedenju. Glede na rezultate omenjenih raziskav moramo biti pri tem posebej 
pozorni na pojavnost bebljanja, podvojenega bebljanja, prve besede in dvobesedne 
izjave.  

6.5. Omejen fonemski in fonetični repertoar glasov   

Repertoar glasov, ki jih otrok uporablja, se povečuje z njegovo starostjo. Raziskave s 
srbohrvaškega jezikovnega področja kažejo, da lahko še pred drugim letom starosti 
pričakujemo glasove /p/, /b/, /m/, /n/, /j/, /t/, /d/, /k/, /g/ in /v/. Med prvimi glasovi se 
razvijejo tudi samoglasniki. Po drugem letu se začnejo razvijati glasovi /f/, /h/, /l/, /c/, 
/z/ in /s/, proti koncu tretjega leta pa še /r/, /č/, /ž/ in /š/. Vendar je izreka slednjih glasov 
v tretjem letu še nestabilna, nepopolna. Razvoj izreke je končan pri petem letu starosti 
(Grobler, 1985). 

Otroci z OGA imajo lahko težave z ustvarjanjem motoričnih načrtov za posamezne 
glasove, kar se kaže v omejenem številu glasov, s katerimi tvorijo besede (Flipsen, 
2008). Fish (2011) govori o omejenem repertoarju soglasnikov in samoglasnikov. 

Overby in Caspari (2015) sta z analizo domačih video posnetkov retrospektivno in 
longitudinalno analizirali govor otrok od rojstva do drugega leta starosti. V raziskavo 
sta vključili dva otroka s tipičnim razvojem in štiri otroke, ki so bili kasneje 
diagnosticirani z OGA. Računali sta število različnih soglasnikov, ki jih otrok uporabi v 

                                            
6 Na podlagi pridobljenih podatkov iz preteklosti. 
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eni minuti in ugotovili statistično pomembno razliko med otroki s tipičnim razvojem in 
otroki z OGA. Ta razlika je s starostjo naraščala in pri dveh letih so otroci s tipičnim 
razvojem v eni minuti uporabili štiri do petkrat več različnih soglasnikov kot otroci z 
OGA.  

Podrobnejša analiza je pokazala še statistično pomembno razliko v številu različnih 
mest in načinov artikulacije, ki so jih otroci uporabili v eni minuti. To je bilo pri otrocih s 
tipičnim razvojem od dva do trikrat večje. Glasovi otrok s tipičnim razvojem so bili v 
56 % zaporniki, v 16 % drsniki, v 14 % priporniki, v 12 % nosniki, v 1 % laterali, v 1 % 
vibranti in v manj kot 1 % zlitniki. Glasovi otrok z OGA pa so bili v 44 % zaporniki, v 
37 % nosniki, v 16 % drsniki, v 2 % priporniki in v 1 % laterali. Obe skupini otrok sta v 
prvih dveh letih življenja usvojili zapornike, nosnike in drsnike, statistično pomembna 
razlika pa je bila prisotna v deležu pripornikov (prav tam). 

Razlike so bile prisotne tudi v mestih artikulacije. Pri otrocih s tipičnim razvojem je bilo 
mesto v 32 % ustnično, v 27 % dlesnično, v 17 % mehkonebno, v 11 % glasilčno, v 
10 % trdonebno in v 1 % zobno. Pri otrocih z OGA pa je bilo mesto artikulacije v 38 % 
dlesnično, v 37 % ustnično, v 17 % trdonebno, v 8 % mehkonebno in v 2 % glasilčno. 
Zobnih glasov pri otrocih z OGA ni bilo. Statistično pomembna razlika je bila prisotna 
v deležu glasilčnega mesta artikulacije (prav tam). 

Avtorji (prav tam) so pri otrocih z OGA odkrili tudi redko uporabo zvenečih soglasnikov, 
medtem ko so te glasovi pri otrocih s tipičnim razvojem sčasoma hitro naraščali in pri 
dveh letih predstavljali že skoraj polovico soglasniškega repertoarja.  

Fish (2011) ter Strode in Chamberlain (2006) pravijo, da je pri OGA lahko prisoten 
drugačen vrstni red usvajanja glasov v primerjavi s tipičnim razvojem. Predšolski otrok 
z OGA lahko na primer usvoji glasova /s/ in /l/ pred glasovoma /p/ in /n/.  

Za natančno oceno repertoarja glasov moramo razlikovati med fonemskim in 
fonetičnim repertoarjem. Fonetični repertoar je nabor glasov, ki jih je otrok sposoben 
izgovoriti, tudi če jih nikoli ne uporabi pravilno. Nasprotno pa je fonemski repertoar 
nabor glasov, ki jih otrok uporablja pravilno. Fonemski repertoar je torej vedno del 
fonetičnega repertoarja, medtem ko obratno ne velja. Sposobnost izgovora 
določenega glasu namreč še ne pomeni, da ga bo otrok uporabil takrat in na tistem 
mestu, ko bo to potrebno (Flipsen, 2008). 

Razlikovanje med fonemskim in fonetičnim repertoarjem je posebej pomembno za 
razlikovanje med OGA in fonološkimi motnjami. Otroci s fonološkimi motnjami imajo 
običajno slabši fonemski in boljši fonetični repertoar. Omejen fonetični repertoar torej 
pomaga pri izključevanju fonološke motnje. Podobno pa ne velja za artikulacijske 
motnje, pri katerih se prav tako kot pri OGA lahko pojavlja slabši fonetični repertoar 
(prav tam). 

Fonetični repertoar preverjamo tako, da otroka stimuliramo k izgovoru glasu, ki ga 
trenutno ne uporablja. Stimulacija je običajno uspešna pri fonološkim motnjah in manj 
uspešna oziroma neuspešna pri OGA in artikulacijskih motnjah. Za te otroke je namreč 
značilno slabše odzivanje na naše namige oziroma pomoč pri izgovoru glasov (prav 
tam), zato potrebujejo intenzivnejše in multisenzorne namige (Strode in Chamberlain, 
2006). 
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V postopku ocenjevanja torej zabeležimo in analiziramo repertoar samoglasnikov in 
soglasnikov, pri tem pa smo pozorni na razliko med fonemskim in fonetičnim 
repertoarjem ter na vrstni red usvajanja glasov.  

Zabeležimo, katere glasove lahko izolirano, v besedah in stavkih pridobimo s 
stimulacijo oziroma namigi, ter kakšni namigi so za otroka najbolj učinkoviti. Vključimo 
lahko vizualne, slušne, taktilne in kognitivne namige, ki olajšajo natančno izvedbo 
novih govorno-motoričnih načrtov (Fish, 2011). 

Fish (2011) predlaga večinoma artikulacijske, deloma pa tudi fonološke namige, ki 
zavzemajo več različnih tehnik. 

 Vrsta namiga: 

 
 
Tehnika 

Vizualni Slušni Taktilni 

Kinestetični 

Proprioceptivni 

Kognitivni 

Upočasnitev in postopno povečevanje 
hitrosti izgovora 

 X X  

Istočasna produkcija otroka in 
logopeda 

X X   

Takojšnje in zapoznelo posnemanje X X   

Izgovor ob ogledalu X X   

Logopedov brezglasni izgovor X   X 

Ročne geste, ki predstavljajo 
določene glasove ali besede 

X   X 

Zapis črk ali besed X   X 

Ploskanje po zlogih X  X X 

Označevanje zlogov ali besed s 
kockami, žetoni ali slikami 

X   X 

Glasovne metafore (na primer kača 
za glas /s/) 

   X 

Razlaga načina izvedbe    X 

Slike ust različnih oblik X   X 

Dotiki in premiki otrokovih govoril z 
namenom fizičnega vodenja pri 
izgovoru 

  X  

Tabela 2: Vrste namigov za izgovor glasov po Fish (2011) 

Ocena otrokovega odzivanja na namige je pomembna tudi za oceno težavnosti motnje 
in oblikovanje prognoze (Strand in McCauley, 2008). 

V analizi govornega vzorca (ki je lahko poimenovanje besed ali pogovor) računamo še 
meri odstotek pravilnih soglasnikov (angl. percentage of consonants correct – PCC) in 
odstotek pravilnih samoglasnikov (angl. percentage of vowels correct – PVC). Meri sta 
koristni za oceno težavnosti govorne motnje in spremljanje napredka (Fish, 2011).  
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Izračunamo ju po določeni formuli (prav tam): 

 

PCC =  
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑣𝑖𝑙𝑛𝑖ℎ 𝑠𝑜𝑔𝑙𝑎𝑠𝑛𝑖𝑘𝑜𝑣

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑣𝑠𝑒ℎ 𝑠𝑜𝑔𝑙𝑎𝑠𝑛𝑖𝑘𝑜𝑣
 × 100 

 

PVC =  
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑣𝑖𝑙𝑛𝑖ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑔𝑙𝑎𝑠𝑛𝑖𝑘𝑜𝑣

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑣𝑠𝑒ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑔𝑙𝑎𝑠𝑛𝑖𝑘𝑜𝑣
 × 100 

 

Pri tem lahko vsako odstopanje od pravilnega izgovora beležimo kot nepravilen 
soglasnik oziroma samoglasnik (PCC oziroma PVC) ali pa napačen izgovor pravilnega 
glasu (distorzijo) beležimo kot pravilen soglasnik oziroma samoglasnik (PCC-R 
oziroma PVC-R) (Shriberg, Austin, Lewis, McSweeny in Wilson, 1997). 

Austin in Shriberg podajata naslednje norme za tipičen govorno-jezikovni razvoj, 
merjeno iz pogovora (1997): 

Starost PCC PVC PCC-R PVC-R 

3;0–3;11 80 94 94 98 

4;0–4;11 80 96 93 98 

5;0–5;11 87 97 94 99 

6;0–6;11 91 98 95 99 

7;0–7;11 96 99 97 99 

8;0–8;11 95 99 97 100 

9;0–11;11 97 99 98 99 

Tabela 3: PCC, PVC, PCC-R in PVC-R norme za različne starosti po Austin in Shriberg (1997) 

Shriberg in sodelavci (1997b) so računali PCC, PCC-R in PVC v pogovoru pri otrocih 
z OGA in govornim zaostankom: 

• v starosti od 4;10 do 7 let 

 PCC PCC-R PVC 

Govorni zaostanek 62,7 72,4 91,4 

OGA 56,7 62,5 82,1 

Tabela 4: PCC, PCC-R in PVC pri otrocih z govornim zaostankom in otrocih z OGA v starosti od 4,10 do 7 let 
(povzeto po Shriberg idr., 1997b) 

• in v starosti od 7 do 14 let  

 PCC PCC-R PVC 

Govorni zaostanek 80,0 87,5 92,5 

OGA 77,4 84,0 85,5 

Tabela 5: PCC, PCC-R in PVC vrednosti pri otrocih z govornim zaostankom in otrocih z OGA v starosti od sedem 
do štirinajst let (povzeto po Shriberg idr., 1997b) 
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Iz rezultatov lahko razberemo, da vse mere dosegajo nižjo vrednost pri otrocih z OGA. 
Te razlike so največje pri merah PCC-R in PVC, še posebej v starosti od 4;10 do 7 let. 

Zanimivo je, da se pri govornih zaostankih PCC in PCC-R razlikujeta v večji meri kot 
pri OGA. Iz tega lahko sklepamo, da je pri OGA v primerjavi z govornimi zaostanki 
manjši delež distorzij (napačnega izgovora) in posledično večji delež drugih napak 
(izpuščanj ali zamenjav). 

6.6. Pogosta izpuščanja soglasnikov 

Otroci v razvoju govora delajo artikulacijske napake, med katere sodijo izpuščanja 
posameznih glasov (omisije), zamenjevanja glasov (substitucije) in izkrivljena oziroma 
nepravilna izgovarjava glasov (distorzije) (Globačnik, 1999). 

Shriberg in sodelavci (1997b) so ugotovili, da se pri otrocih z OGA v starosti od 4;10 
do 7 let proporcionalno pojavlja več izpuščanj (omisij) soglasnikov kot pri govornih 
zaostankih. Pri OGA izpuščanja predstavljajo 42,1 % napak v izgovoru soglasnikov, 
pri govornih zaostankih pa zgolj 25,4 %. Te razlike so bile posebej očitne pri razvojno 
zadnjih glasovih (izpuščanja so predstavljala 38,1 % vseh napak pri OGA in 17 % 
napak pri govornih zaostankih) in pri glasovoma /f/ (31,6 % pri OGA in 8, 7% pri 
govornih zaostankih) in /z/ (72,0 % pri OGA in 13 % pri govornih zaostankih). V 
izgovoru pripornikov pa je bil pri otrocih z OGA poleg pomembno večjega dela 
izpuščanj tudi pomembno manjši delež distorzij (pri OGA 11,0 % in pri govornih 
zaostankih 34,5 %).  

Avtorji (prav tam) pravijo, da so rezultati skladni z vzorcem v tipičnem razvoju, v 
katerem otrok glasove najprej izpušča, nato zamenjuje in šele na koncu nepravilno 
izgovarja. Pri otrocih z OGA je torej razvoj glasov bolj upočasnjen kot pri govornih 
zaostankih. 

V procesu ocenjevanja otroka s sumom na OGA smo torej pozorni tudi na delež napak, 
ki jih predstavljajo izpuščanja, zamenjave in nepravilni izgovori. 

6.7. Napake v izgovoru samoglasnikov 

Samoglasniki pomembno vplivajo na razumljivost govora (Gibbon, 2008). To še 
posebej velja za slovenski jezik, saj spada pod slovanske jezike, ki so vokalno bogati 
in melodični. Samoglasniki v slovenščini predstavljajo kar 42 % govora. Po 
zastopanosti se na prvo mesto uvršča glas /e/ z 10,7 %, sledijo pa mu /a/ (10,4 %), /i/ 
(8,8 %), /o/ (8,6 %) in /u/ (2,5 %). Posledično napake v izgovoru samoglasnikov 
pomembno vplivajo na kakovost celotnega govora (Globačnik, 1999). 

V tipičnem razvoju so v petem mesecu razviti vsi samoglasniki (Marjanovič Umek, 
1990), vrednosti PVC (94) in PVC-R (98) pa so že pri treh letih izredno visoke (Austin 
in Shriberg, 1997).  

Otroci z OGA imajo pogosto omejen repertoar samoglasnikov. V izgovoru so pogosta 
izpuščanja, zamenjave in napačen izgovor teh glasov (Fish, 2011). Zaradi zgodnjega 
pojava in relativne stabilnosti samoglasnikov v tipičnem govornem razvoju (Jacks, 
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Marquardt in Davis, 2012) in pri drugih govorno-jezikovnih motnjah (Flipsen, 2008) pa 
so te napake obravnavane kot potencialni pokazatelj OGA v procesu diferencialne 
diagnostike (Jacks idr. 2012; Gibbon, 2008). 

Primerjava pogovornih vzorcev otrok v starosti 4–6 let je pokazala, da so se napake v 
samoglasnikih pojavljale pri 90 % otrok z OGA in pri 8 % otrok z govornimi motnjami, 
pri govorno-jezikovnih motnjah pa niso bile prisotne (Lewis, Freebairn, Hansen, 
Iyengar in Gerry Taylor, 2004b). 

Prav tako se pomembno razlikujejo PVC vrednosti med OGA in govornim zaostankom 
(Shriberg idr., 1997b). Številčnejše napake pri OGA so posledica težav na področju 
koordinacije in prostorskega ter časovnega usklajevanja. Na natančnost in kakovost 
izgovora samoglasnikov vplivajo težave s postavitvijo artikulatorjev, predvsem jezika 
in ustnic, ter zaporedjem njihovih gibov. Samoglasniki so lahko pretirano dolgi zaradi 
motenega časovnega usklajevanja, le delno zveneči zaradi težav z motorično kontrolo 
glasilk ali hipernazalni zaradi težav z motorično kontrolo velofarinegalne zapore 
(Gibbon, 2008). 

Nijland in sodelavci (2002) so z analizo frekvence drugega formanta pri ponavljanju 
nesmiselnih zlogov pri otrocih z OGA odkrili manjše razlikovanje med samoglasniki. 

Posebej težavni so pri OGA dvoglasniki ali diftongi in r-jevsko obarvani samoglasniki 
(angl. r-coloured vowels ali rhotic vowels). Izgovor samoglasnikov je pogosto visoko 
variabilen, z večjo pojavnostjo napak v daljših besedah in stavkih ter v nenaglašenih 
zlogih. Na pravilnost samoglasnikov lahko vplivajo tudi sosednji soglasniki, zaradi 
česar otrok z OGA samoglasnike v nekaterih besedah izgovarja pravilno, v drugih pa 
ne (Gibbon, 2008). 

Davis, Jacks in Marquardt (2005) so tri leta longitudinalno spremljali tri otroke z OGA 
in s fonetično transkripcijo povezanega govora analizirali repertoar samoglasnikov in 
vzorce napak pri izgovoru teh. Pri otrocih je bil identificiran popoln repertoar angleških 
samoglasnikov z izjemo r-jevsko obarvanih. Natančnost v izgovoru samoglasnikov se 
je s časom povečevala, vseeno pa v času študije ni dosegla normalnih vrednosti. 
Motnje so tako vztrajale tudi po sedmem letu starosti. Avtorji niso našli konsistentnih 
vzorcev napak. Prav tako niso zaznali zmanjšanja natančnosti izgovora v daljših 
stavkih in kompleksnejših zlogovnih strukturah. Študija tako nakazuje vztrajnost 
nenatančnega izgovora samoglasnikov ob prisotnosti relativno popolnega 
samoglasniškega repertoarja. 

Maassen, Groenen in Crul (2003) so pri otrocih z OGA, starih od 6;11 do 9;6 leta 
ugotovili slabšo slušno identifikacijo in diskriminacijo samoglasnikov v primerjavi z 
otroki s tipičnim razvojem. Na podlagi rezultatov so sklepali na slabše fonetično in 
slušno procesiranje. 

Jacks, Marquardt in Davis (2012) so na podlagi analize dotedanjih raziskav podali 
zaključke, da se pri OGA lahko pojavlja relativno popoln repertoar samoglasnikov, z 
izjemo r-jevsko obarvanih, in da imajo otroci z OGA sposobnost izgovora vseh 
samoglasnikov, vendar pa pri tem niso dosledni. Avtorji menijo, da je glede motenj v 
produkciji in percepciji samoglasnikov pri OGA še veliko nejasnosti, ki zahtevajo 
posebno pozornost in nadaljnje raziskovanje, z namenom zagotavljanja njihove 
veljavnosti v procesu diferencialne diagnostike.  
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Ocena motenj v izgovoru samoglasnikov predstavlja velik izziv. Logopedi napake sicer 
pogosto zaznajo, vendar jih težko natančno opredelijo in transkribirajo. Eden od 
razlogov za te težave je dejstvo, da smo poslušalci zaradi običajnih razlik v narečjih 
postali do tega bolj strpni oziroma manj občutljivi (Gibbon, 2008). 

Temeljita ocena izgovora samoglasnikov in njegovih napak je bistvena za načrtovanje 
primerne logopedske terapije pri otrocih z OGA (Fish, 2011). Običajno temelji na 
fonetični transkripciji govornih vzorcev, ki jih logoped analizira in interpretira skupaj z 
ostalimi preiskavami. Govorni vzorci zajemajo spontan govor, imenovanje slik z 
besedami, pri katerih se povečujeta fonetična kompleksnost in ponavljanje oziroma 
posnemanje izgovora besed (Gibbon, 2008). 

Govorne vzorce analiziramo na različne načine (prav tam): 

• identificiramo repertoar samoglasniških glasov, ki jih otrok uporablja, ne glede 
na njihovo pravilnost,  

• identificiramo vzorce napak (zamenjave, napačne izgovore in morebitne 
fonološke procese), 

• ocenimo vrsto in stopnjo spremenljivosti v izgovoru ter zabeležimo, kje se 
pogosteje pojavljajo napake (na primer v daljših besedah in stavkih ali v 
nenaglašenih zlogih) in 

• ocenimo vpliv sosednjih soglasnikov na natančnost izgovora samoglasnikov. 

6.8. Napake v izgovoru glasov, pri katerih se spremeni več 
 značilnosti 

Glasove izgovarjamo na določen način in na določenem mestu v vokalnem traktu. Pri 
soglasnikih so lahko glasilke aktivne (za zveneče glasove) ali ne (za nezveneče 
glasove), vse to pa mora biti pri izgovoru ustrezno koordinirano (Flipsen, 2008). 

Fish (2011) pri ocenjevanju OGA svetuje, da beležimo napake mesta, načina in 
zvenečnosti.  

Pri otrocih z OGA so pogosteje kot pri drugih otrocih prisotne napake, ki vključujejo 
spremembe več vidikov izgovora. Njihove napake lahko predstavljajo spremembo 
mesta in načina artikulacije (Flipsen, 2008) ter zvenečnosti (Yoss in Darley, 1974 v 
Fish, 2011). Fish (2011) podaja primer zamenjave glasu /s/ z glasom /b/.  

To je redko pri motnjah artikulacije in fonoloških motnjah, kjer je običajno prisotna le 
ena sprememba – glas je izgovorjen na pravilen način na napačnem mestu ali pa na 
pravilnem mestu na napačen način. Vseeno pa se v klinični praksi tudi pri otrocih s 
fonološkimi in artikulacijskimi motnjami pojavljajo napake, ki so posledica spremembe 
več vidikov izgovora glasu (Flipsen, 2008), zato ne smejo biti odločilne pri diferencialni 
diagnostiki.  
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6.9. Netipični fonološki procesi 

Fonološki procesi so vzorci napak v govorni produkciji, ki jih delimo na (Findlay in 
MacLeod, 2013):  

• procese asimilacije ali prilikovanja (spremembe mesta, načina in zvenečnosti 
zaradi sosednjih glasov):  

o ustnično prilikovanje: sosednji glas vpliva na ustnično mesto izgovora 
soglasnika, 

o mehkonebno prilikovanje: sosednji glas vpliva na mehkonebno mesto 
izgovora soglasnika, 

o nosno prilikovanje: sosednji glas vpliva na nosni način izgovora 
soglasnika, 

o prilikovanje zvenečnosti: sosednji glas vpliva na zvenečnost soglasnika,  
o podvojitev: ponovitev enega zloga ciljne besede; 

• procese zamenjave (spremembe mesta, načina in zvenečnosti ciljnega glasu):  
o afrikacija: soglasnik se zamenja z zlitnikom, 
o deafrikacija: zlitnik se zamenja s pripornikom, 
o denazalizacija: nosni soglasnik se zamenja z nenosnim soglasnikom, 

mesto izgovora pa je ohranjeno, 
o posteriorizacija: soglasnik se zamenja s soglasnikom, ki je izgovorjen bolj 

zadaj v ustni votlini, 
o mehkonebna anteriorizacija: mehkonebni soglasnik se zamenja s 

soglasnikom, ki je izgovorjen bolj spredaj v ustni votlini, 
o trdonebna anteriorizacija: trdonebni soglasnik se zamenja s soglasnikom, 

ki je izgovorjen bolj spredaj v ustni votlini, 
o drsenje: glas /l/ ali /r/ se zamenja z drsnikom,  
o zaustavljanje: pripornik ali zlitnik se zamenja z zapornikom, 
o zamenjave soglasnika z grlnim zapornikom, 
o zamenjave soglasnika s samoglasnikom, 
o medsebojne zamenjave samoglasnikov; 

• procese zlogovne strukture (spremembe zlogovne strukture ciljne besede): 
o epenteza ali vstavitev glasu: vstavitev dodatnega glasu v besedo, 

običajno samoglasnika v soglasniški sklop, 
o poenostavitev soglasniškega sklopa: izbris enega ali več glasov v 

soglasniškem sklopu, 
o izbris glasu v besedi, 
o metateza ali zamenjava vrstnega reda glasov v besedi, 
o migracija: soglasnik se izgovori na drugem mestu v besedi, 
o brisanje nenaglašenega zloga. 

Bowen (2011) navaja fonološke procese, ki so tipični v angleškem govorno-jezikovnem 
razvoju: 

• ozvenevanje soglasnika pred samoglasnikom, 

• odzvenevanje končnega soglasnika, 

• brisanje končnega soglasnika,  

• mehkonebna anteriorizacija, 

• trdonebna anteriorizacija, 
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• soglasniška harmonija: izgovor je pod vplivom enega soglasnika, ki ga mora 
beseda vsebovati (na primer, [pup] namesto [kup]), 

• brisanje nenaglašenega zloga,  

• izpust ali poenostavitev soglasniškega sklopa, 

• drsenje, 

• zaustavljanje. 

Tudi pri ocenjevanju OGA beležimo fonološke procese. Pri tem smo posebej pozorni 
na netipične procese, ki pri fonoloških motnjah niso običajni (na primer brisanje 
začetnega soglasnika, posteriorizacija, brisanje srednjega soglasnika ali zamenjava 
glasu, ki se običajno razvije prej, z glasom, ki se običajno razvije kasneje) in na 
individualne, otroku lastne procese (na primer nosna emisija pri vseh /s/ in /z/ glasovih 
ali zaključevanje večine besed z glasom /k/). Netipični procesi so lahko posledica 
motnje na področju motoričnega načrtovanja in programiranja ter s tem pomembni pri 
diagnosticiranju OGA (Fish, 2011). 

Shriberg in sodelavci (2012) so v svoji raziskavi kot znak težav prekodiranja oziroma 
načrtovanja in programiranja opredelili dodajanja glasov pri preizkusu ponavljanja 
zlogov. Primerjali so rezultate otrok s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem, otrok s 
tipičnim jezikovnim razvojem in govornim zaostankom, otrok z govornim in jezikovnim 
zaostankom in otrok z OGA. Ugotovili so, da otroci z OGA pomembno pogosteje 
dodajajo glasove in s tem na področju prekodiranja 8,3-krat bolj verjetno dosežejo 
rezultat, nižji od 80 %. 

Posebej značilne za OGA so vstavitve polglasnika v soglasniške sklope. V raziskavi 
avtorice Murray in sodelavcev (2015) se je 28 otrokom z OGA to v povprečju zgodilo 
v 1,1 soglasniškem sklopu (izmed 15). Ta znak je s 23 % natančnostjo ločil OGA od 
ostalih govorno-jezikovnih motenj. S tem se je uvrstil med deset najbolj natančnih mer. 

Primerjava pogovornih vzorcev otrok z OGA, otrok z govornimi motnjami in otrok z 
govorno-jezikovnimi motnjami v starosti 4–6 let je pokazala, da se pri OGA pojavlja 
več govornih napak, te pa so tudi kvalitativno drugačne od tistih, ki se pojavljajo pri 
govornih ali govorno-jezikovnih motnjah. Pri OGA je bilo prisotnih več netipičnih napak. 
Brisanje začetnega soglasnika je bilo prisotno pri 40 % otrok z OGA in 17 % otrok z 
govornimi motnjami ter ni bilo prisotno pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami. 
Spremembe v zvenečnosti pa so bile prisotne pri 40 % otrok z OGA, medtem ko pri 
govornih in govorno-jezikovnih motnjah niso bile prisotne (Lewis idr., 2004b).  

Fonološki procesi, ki v tipičnem razvoju niso pričakovani, so bili odkriti tudi pri šest let 
in štiri mesece stari deklici z OGA v študiji avtoric Zaretsky, Velleman in Curro (2010). 
Deklica je izkazovala epentezo, posteriorizacijo, afrikacijo, metateze in migracijo.  

Tudi ASHA (2007) v svojem poročilu na podlagi analize raziskav piše, da so pri OGA 
prisotne napake v razvrščanju glasov v ustrezen vrstni red (metateze in migracije), kar 
pa je manj pogosto pri drugih govorno-jezikovnih motnjah.  

Pri otrocih z OGA so vseeno najpogostejše tiste napake, ki glede na navedbe avtorice 
Bowen (2011) spadajo pod razvojno tipične fonološke procese. Lewis in sodelavci 
(2004b) so kot najpogostejše opredelili brisanje končnega soglasnika (100v% otrok), 
brisanje zlogov (90v% otrok) in drsenje (80v% otrok).  
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Če povzamemo, je pri otrocih z OGA prisotnih več fonoloških napak, med katerimi so 
najpogostejši tipični fonološki procesi, pojavljajo pa se tudi netipični. Slednji so pri OGA 
pomembno pogostejši kot pri govornih in govorno-jezikovnih motnjah, zato moramo biti 
nanje posebej pozorni.  

6.10. Prisotnost gibov iskanja pri artikulaciji glasov  

Več strokovnjakov kot znak OGA obravnava tudi prisotnost gibov iskanja pri artikulaciji 
glasov (angl. groping) (Froud in Khamis-Dakwar, 2012; Grigos idr., 2015; Grigos in 
Kolenda, 2010; Lewis idr., 2004b; Lucker-Lazerson, 2003, Murray idr., 2015) in 
poseben trud ter napor pri izreki (Fish, 2011; Ragnar, 2013). 

Gibi iskanja so pri otroku prisotni z namenom, da bi našel želeno artikulacijsko mesto, 
ki je potrebno za pravilen izgovor glasu. Iskanje vključuje ponavljajoče se artikulacijske 
poskuse in napake (Hall, Jordan in Robin, 2007, v Terband, Maassen, Guenther in 
Brumberg, 2009). 

Ta znak naj bi z 58 % natančnostjo ločil OGA od ostalih govorno-jezikovnih motenj 
(Murray idr., 2015). V študiji avtorice Grigos in njenih sodelavk (2015) so bili gibi iskanja 
prisotni pri osmih od enajstih otrok z OGA in pri nobenemu od enajstih otrok z govornim 
zaostankom (artikulacijskimi ali fonološkimi motnjami). Avtorice so gibe preverjale na 
ravni besed in pogovora ter pri nalogi zlogovnih zaporedij (angl. Syllable sequencing 
task). Gibi iskanja so bili na ravni besed prisotni pri štirih otrocih, na ravni pogovora in 
pri nalogi zlogovnih zaporedij pa pri osmih otrocih.  

Nekatere raziskave poročajo o manjšem deležu otrok z OGA, pri katerih so ti gibi 
prisotni (pri petih od devetih otrok) (v Lewis idr., 2004 in pri 2-eh od 5-ih otrok v Froud 
in Khamis-Dakwar, 2012). 

Znak opisujejo tudi v različnih študijah primerov. Grigos in Kolenda (2010) sta 
spremljali triletnega dečka z OGA in ocenili, da so gibi iskanja prisotni pri 27 % njegovih 
izjav ter v večji meri pri posnemanju glasov in besed v primerjavi z manj zavestnim 
govorom. Karakezlidis (2013) znak omenja pri opisu šestletnega dečka s kliničnimi 
znaki OGA, Ragnar (2013) pa pri sedemnajstletnem dečku z OGA, identificirano v 
otroštvu.  

Med ocenjevanjem artikulacije otroka z OGA torej opazujemo, ali so prisotni morebitni 
gibi iskanja, s poskusi in napakami, ter jih tako kot avtorica Grigos in njene sodelavke 
(2015) proučimo v različnih kontekstih oziroma nalogah. 

6.11. Prevladujoča raba preprostih besednih oblik in povečano 
 število napak pri kompleksnejših besednih oblikah  

Otrok v razvoju pridobiva vedno kompleksnejše zlogovne strukture. Pri 12 mesecih 
pričakujemo besede z zlogovno strukturo CV, pri 18–24 mesecih besede s CVC 
strukturo, v kateri sta soglasnika enaka, pri 24–30 mesecih besede s CVC strukturo in 
različnima soglasnikoma, pri 36 mesecih CCV in CCVC strukturi, pri 36–48 mesecih 
VCC in CVCC strukturi in kasneje, po 48 mesecu CCVCC, CVCCC ter ostale strukture 
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(združeno po Grunwell, 1985, Chin in Dinnsen, 1992, Smit idr., 1990 in Stoel-Gammon, 
1987, v Velleman, 2003). 

Načrtovanje in programiranje govora vpliva na sposobnost združevanja glasov v zloge 
in zlogov v besede, posledično pa se pri OGA pojavlja omejen repertoar zlogovnih 
oblik (Flipsen, 2008).  

Overby in Caspari (2015) sta omejen repertoar zlogovnih oblik ugotovili pri otrocih, 
starih dve leti, ki so jih kasneje diagnosticirali z OGA. Te so primerjale z otroki s tipičnim 
razvojem in ugotovile, da je pri skupini, kasneje diagnosticirani z OGA, prisotna manjša 
pojavnost vseh zgodnjih zlogovnih struktur (V, CV, VC, CVC, VCV, CVCV, VCVC in 
druge). Kot posebej težavna se je izkazala CVC struktura, ki je bila pri otrocih, kasneje 
diagnosticiranih z OGA, odsotna.   

V postopku ocenjevanja zabeležimo repertoar zlogovnih oblik s konkretnimi primeri in 
napakami, ki se pojavljajo v zlogovni strukturi (Fish, 2011). 

Otroci z OGA izkazujejo težave na področju načrtovanja in programiranja predvsem 
kompleksnejših zaporedij govornih gibov. To pomeni, da lahko dokaj preprosto in 
natančno izgovorijo kratke in preproste besede, težave pa se pojavijo pri daljših in 
kompleksnejših besedah ter na ravni stavkov in pogovora (Fish, 2011; Flipsen, 2008; 
Skinder-Meredith in MacLeod, 2013). 

Shriberg in sodelavci (2012) so ugotovili, da imajo otroci z OGA večje težave pri 
natančnem ponavljanju trizložnih kot dvozložnih besed, ta razlika pa je bila večja od 
tiste pri otrocih s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem. V raziskavi avtorjev Jacks, 
Marquardt in Davis (2006) so otroci z OGA, stari od 4;6 do 7;7 leta, z manjšo 
verjetnostjo ohranili število zlogov v tri- ali večzložnih besedah v primerjavi z eno- in 
dvozložnimi. Grigos in sodelavke (2015) pa so ugotovile, da otroci z OGA pri produkciji 
daljših (trizložnih) besed izkazujejo večjo artikulacijsko variabilnost.  

Peter, Button, Stoel-Gammon, Chapman in Raskind (2013) so v družini, v kateri je 
prisotna OGA, z nalogami posnemanja (imitacije) različno dolgih smiselnih in 
nesmiselnih besed proučevali težave v zaporednem motoričnem procesiranju. 
Primerjali so izvedbo članov družine, ki izkazujejo znake OGA in članov, pri katerih ti 
niso prisotni. Skupini sta bili enako uspešni pri nalogah z manjšimi obremenitvami 
procesiranja, razlike pa so se pokazale pri nalogah z večjo obremenitvijo (pri 
posnemanju nesmiselnih in dolgih smiselnih besed). Avtorji zaključujejo, da so rezultati 
v skladu s splošnimi težavami v zaporednem procesiranju, ki vplivajo na govorni razvoj 
in kognitivno ter jezikovno procesiranje oseb z OGA.   

V podobni študiji z odraslimi z dedno OGA so se težave z motoričnimi zaporedji 
pokazale v obliki napačnih zaporedij glasov pri nalogah posnemanja, branja in 
črkovanja nesmiselnih besed (Button, Peter, Stoel-Gammon in Raskind, 2013). 

Lewis in sodelavci (2004b) so spremljali deset otrok z OGA iz predšolskega (od starosti 
4–6 let) v šolsko obdobje (8–10 let). Čeprav se je artikulacija osmih otrok v tem času 
izboljšala, so se težave z zaporedji zlogov in ponavljanjem nesmiselnih besed 
nadaljevale. 

V ocenjevanje OGA torej vključimo besede, ki odražajo stopnjevanje v zahtevnosti 
besednih oblik in opazujemo, ali bo to vplivalo na natančnost otrokove produkcije. 
Zahtevnost besednih oblik povečujemo s številom zlogov in fonetično kompleksnostjo. 
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Pri slednjem dodajamo kompleksnejša zaporedja glasov s soglasniškimi sklopi (Fish, 
2011). 

Strand in McCauley (2008) opredeljujeta posnemanje izjav z vedno daljšo in 
kompleksnejšo strukturo kot bistveno v procesu ocenjevanja znakov OGA in 
diferencialne diagnostike težjih govornih motenj. 

Ker tradicionalni artikulacijski in fonološki testi niso sestavljeni na podlagi postopnega 
stopnjevanja v zahtevnosti besednih oblik, uporabimo formalne teste za OGA (Fish, 
2011) ali neformalno ocenjevanje, pri katerem besede izberemo sami. Flipsen (2008) 
pri tem priporoča tehniko posnemanja (imitacije). S tem, ko otrok posnema naš izgovor, 
namreč preprečimo, da bi na rezultate vplivala sposobnost priklica besed iz 
dolgotrajnega spomina. Prav tako pa je dobro uporabiti vedno daljše besede z istim 
korenom, pri čemer zmanjšamo poudarek na pomenu besed. 

Pri ocenjevanju zabeležimo, na kateri točki je postala zlogovna struktura prezahtevna 
za otrokov natančni izgovor. Nekateri otroci z OGA bodo izkazovali težave že na ravni 
CV zloga, pri drugih pa bodo za to potrebne daljše, kompleksnejše in manj poznane 
besede (Fish, 2011).   

Tudi Strode in Chamberlain (2006) omenjata, da moramo oceniti vpliv večje 
obremenitve z zahtevnejšimi besedami. Pri tem smo pozorni, koliko je potrebno, da 
vpliva na govorno sposobnost in razumljivost. Preverimo otrokovo sposobnost 
izgovora v izoliranih glasovih, posameznih zlogih, kombinacijah zlogov, zaprtih zlogih 
(ki se končajo s soglasnikom), besedah, soglasniških sklopih in v povezanem govoru. 
Pomembno je opazovati tudi vpliv hitrosti, intonacije in naglasa, neznanih besed in 
govora pod večjim pritiskom.  

6.12. Slaba razumljivost  

Razumljivost se lahko meri kot odstotek razumljivih besed v določenem govornem 
vzorcu. Za to strokovnjaki uporabljajo dva izraza: odstotek razumljivih besed (angl. The 
Percent of Intelligible Words) (Fish, 2011) ali indeks razumljivosti (angl. The 
Intelligibility Index) (Shriberg idr., 1997b). Indeks/odstotek izračunamo po naslednji 
formuli (Fish, 2011): 

 

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑟𝑎𝑧𝑢𝑚𝑙𝑗𝑖𝑣𝑖ℎ (𝑝𝑟𝑎𝑣𝑖𝑙𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑜𝑧𝑛𝑎𝑛𝑖ℎ) 𝑏𝑒𝑠𝑒𝑑

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑣𝑠𝑒ℎ 𝑏𝑒𝑠𝑒𝑑 𝑣 𝑔𝑜𝑣𝑜𝑟𝑛𝑒𝑚 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑐𝑢
 ×100 

 

Neznana oseba, ki ni seznanjena z vsebino govornega vzorca, je najprimernejši 
poslušalec in ocenjevalec razumljivosti. Zato je najbolje, če otrokov govor posnamemo 
in neznano osebo prosimo, da posluša posnetek ter zapiše otrokove besede. Zapisane 
besede nato primerjamo z dejanskimi in glede na število pravilno prepoznanih besed 
izračunamo indeks razumljivosti (Fish, 2011). 
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Indeks razumljivosti je koristna mera za (Fish, 2011): 

• določanje vpliva, ki ga ima govorna motnja na otrokovo funkcioniranje in  

• spremljanje otrokovega napredka. 

Flipsen (2006) je na vzorcu 320 otrok s tipičnim govornim razvojem in 202 otrok z 
govorno motnjo dobil povprečne indekse razumljivosti pri različnih starostih: 

Starost Tipični govorni razvoj Govorna motnja 

3 leta 95,68 80,80 

4 leta 96,82 88,60 

5 let 98,05 89,41 

6 let 98,43 90,15 

7 let 99,51 85,40 

8 let 99,01 95,32 

Tabela 6: Povprečni indeksi razumljivosti pri otrocih s tipičnim govornim razvojem in otrocih z govorno motnjo v 
različnih starostih (povzeto po Flipsen, 2006) 

Shriberg in sodelavci (1997b) so na vzorcu 14 otrok s sumom na OGA in 73 otrok z 
govorno motnjo ugotovili statistično pomembno razliko v indeksu razumljivosti med 
OGA in govorno motnjo v starosti od 4;10 do 7 let: 

Starost OGA Govorni zaostanek 

4;10 do 7 let 77,3 91,7 

7 do 14 let 89,4 97,5 

Tabela 7: Indeks razumljivosti pri otrocih z OGA in otrocih z govornim zaostankom (povzeto po Shriberg idr., 1997b) 

Drugi način ocenjevanja razumljivosti so ocenjevalne lestvice, na katerih poslušalec 
oceni otrokovo razumljivost z določeno vrednostjo. Na primer na skali od 1 do 5 
predstavlja 1 popolnoma nerazumljiv in 5 popolnoma razumljiv govor. Pri tem je 
koristno primerjati oceno osebe, ki otroka pozna (na primer starša ali učitelja) in oceno 
neznane osebe (Fish, 2011). 

Primer ocenjevalne lestvice je Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju 
(angl. Intelligibility in Context Scale, krajše ICS), s katero starši opredeljujejo stopnjo 
razumljivosti otrokovega govora sebi in drugim osebam na petstopenjski skali od 
vedno razumejo do nikoli ne razumejo (McLeod, Harrison in McCormack, 2012). 

Na govorno razumljivost vplivajo segmentalni in suprasegmentalni dejavniki. Za 
logopede je pomembno, da vemo, kateri od teh najbolj vplivajo na razumljivost 
določenega otroka. Tako lahko v terapiji te dejavnike prednostno obravnavamo in s 
tem zagotavljamo funkcionalno relevanten napredek (Pascoe, b. d.), ki ga spremljamo 
z zgoraj omenjenim indeksom ali ocenjevalnimi skalami. 

Pri OGA je še posebej pomembno, da ocenjujemo (tudi) razumljivost na ravni 
povezanega govora, ki je veliko bolj kompleksno in posledično manj razumljivo kot 
poimenovanje besed (na primer pri artikulacijskemu testu) (Fish, 2011). Lewis in 
sodelavci (2004b) poročajo, da so se pri otrocih z OGA v šolskem obdobju 
artikulacijske spretnosti izboljšale, napake na ravni pogovora pa so ostajale. 
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6.13. Lažja izreka avtomatizmov 

Za OGA je značilna boljša produkcija avtomatiziranega govora v primerjavi z 
zavestnim govorom. Nekateri otroci so sposobni dokaj natančne produkcije pogosto 
rabljenih besed, medtem ko jim besede z enako zahtevnostjo, a manjšo pogostostjo, 
predstavljajo težave. Pogosto rabljene besede namreč izgovarjamo »avtomatično«, saj 
so shranjene v naš motorični spomin. Nasprotno pa manj predvidljive besede, ki jih želi 
otrok spontano povedati ali posnemati, zahtevajo zavestno produkcijo zaporedja 
govornih gibov. Slednje zato otrokom z OGA predstavljajo več težav (Fish, 2011).  

Flipsen (2008) in Velleman (b. d.) menita, da je ta znak v večji meri prisoten pri odraslih 
s pridobljeno govorno apraksijo in ne toliko pri otrocih, saj tem niti ni uspelo priti do 
faze, ko bi imeli za seboj veliko vaje. Drugače pa je pri odraslih, ki so pridobili apraksijo 
po že razvitem govoru in jeziku. 

Kljub temu pa tudi pri OGA poskušamo odkriti in oceniti nekaj avtomatiziranega govora 
ter ga primerjamo z zavestnim (spontanim ali izvabljenim) govorom (ASHA, 2007).  

6.14. Slabša izvedba diadohokineze   

Ocenjevanje diadohokineze (v nadaljevanju DDK) vključuje hitro ponavljanje zlogov, 
najprej individualno (otroku rečemo, da ponavlja /pa.pa.pa .../, /ta.ta.ta .../ in 
/ka.ka.ka .../) in nato v zaporedju (otroku rečemo, da ponavlja /pa.ta.ka .../). Z razvojem 
se hitrost ponavljanja pri otroku povečuje. Počasno ali neenakomerno ponavljanje je 
lahko pokazatelj težje motorične govorne motnje (na primer OGA ali dizartrije) 
(Glaspey, 2013). 

DDK so merili v študiji, kjer so spremljali deset otrok z OGA iz predšolskega v šolsko 
obdobje (Lewis idr., 2004b). V predšolskem obdobju (v starosti od štiri do šest let) sta 
bila DDK zaporedje sposobna ponoviti zgolj dva otroka. V šolskem obdobju (v starosti 
od osem do deset let) pa so trije od devetih otrok (en otrok je nalogo zavračal) izkazali 
pomembno zmanjšano hitrost. 

Deklica z OGA v študiji avtoric Zaretsky, Velleman in Curro (2010) je pri DDK nalogah 
izkazovala počasnost, nenatančnost in nekonsistentnost. 

Pri ocenjevanju motoričnih govornih motenj je še posebej pomembna primerjava 
ponavljanja individualnih zlogov (na primer /pa.pa.pa .../) in zaporedja zlogov 
(/pa.ta.ka/). Medtem ko otrok z dizartrijo lahko izkazuje šibek kontakt artikulatorjev, 
zmanjšano hitrost, težave z ritmom, zadihan glas in napake v zvenečnosti, ki so 
konsistentne pri vseh ponovitvah, je otrok z OGA mogoče uspešen pri ponovitvah 
individualnih zlogov, pri zaporedju zlogov pa ima opazne težave. Tako na primer 
namesto /pa.ta.ka/ ponavlja »pa.pa ... ta, ta ... ta.pa, pa.ka.kuk.« (Skinder-Meredith in 
MacLeod, 2013). V že omenjeni študiji (Peter idr., 2013), v katero so vključili družino, 
v kateri se je pojavljala OGA, so razliko med uspešnostjo pri ponavljanju enega zloga 
in uspešnostjo pri ponavljanju zaporedja zlogov obravnavali kot dokaz težav na 
področju motoričnih zaporedij. 

Ponavljanje DDK zaporedij z glasovi, ki se tvorijo na različnih mestih, zahteva 
izmenično gibanje artikulatorjev. Otroci z OGA pri tem izkažejo slabo koordinacijo s 
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počasno izvedbo, napačnim zaporedjem zlogov, premori med zlogi in slabo časovno 
usklajenostjo zlogov (Fish, 2011). Izmed treh otrok z OGA, starih od 6;3 do 7;3 leta, 
sta pri DDK nalogah dva izkazovala počasnost, vsi trije pa napačna zaporedja 
(Moriarty in Gillon, 2006). 

Tudi v raziskavi avtorjev McNeil, Gillion in Dodd (2009) so bile težave pri DDK nalogah 
prisotne pri vseh dvanajstih otrocih z OGA, starih od štiri do sedem let.  

Mlajši otroci so v hitrosti ponavljanja pri nalogah DDK med seboj zelo različni, zato 
sama hitrost ponovitev pri diagnostiki ni tako pomembna, upoštevati moramo tudi ritem 
in koordinacijo (Fish, 2011). 

V raziskavi avtorice Murray in njenih sodelavcev (2015) so bili rezultati vseh DDK nalog 
(hitrost /pǝ/, /tǝ/, /kǝ/ in /pǝ.tǝ.kǝ/ ponovitev ter natančnost /pǝ.tǝ.kǝ/ ponovitev) pri 
otrocih z OGA slabši kot pri otrocih z drugimi govorno-jezikovnimi motnjami. Vendar 
pa je bila za diferencialno diagnostiko najpomembnejša razlika v natančnosti in ne 
hitrosti izvedbe. 

Flipsen (2008) je glede merjenja hitrosti še posebej nezaupljiv. Opozarja, da je lahko 
počasnost pri DDK nalogah poleg motnje v motoričnem načrtovanju tudi posledica 
pomanjkljivih izkušenj z načrtovanjem in izvedbo govora pri veliki hitrosti, saj ljudje ne 
govorimo pogosto z največjo možno hitrostjo, ki jo premoremo.  

Če vseeno merimo hitrost, pa se lahko pri tem zgledujemo po primeru v že omejeni 
študiji (Peter idr., 2013), v kateri so merili trajanje zlogov s pomočjo brezplačno 
dostopne programske opreme Praat. Pri tem so zaradi večje zanesljivosti iz analize 
vedno izključili prvo in zadnjo ponovitev. 

Norme za hitrost v sekundah podaja Fletcher (1972, v Shipley in McAffe, 2004): 

Naloga/starost 6 let 7 let 8 let 9 let 10 let 11 let 12 let 13 let 

20 ponovitev /pa/ 4,8  4,8 4,2 4,0 3,7 3,6 3,4 3,3 

20 ponovitev /ta/ 4,9  4,9 4,4 4,1 3,8 3,6 3,5 3,3 

20 ponovitev /ka/ 5,5 5,3 4,8 4,6 4,3 4,0 3,9 3,7 

Standardni odklon 1,0 1,0 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 

Tabela 8: Norme za hitrost v sekundah pri ponovitvah posameznih zlogov diadohokineze v različnih starostih 
(povzeto po Fletcher, 1972, v Shipley in McAffe, 2004) 

Naloga/starost 6 let 7 let 8 let 9 let 10 let 11 let 12 let 13 let 

10 ponovitev 
/patəkə/ 

10,3 10,0 8,3 7,7 7,1 6,5 6,4 5,7 

Standardni odklon 2,8 2,8 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 

Tabela 9: Norme za hitrost v sekundah pri ponovitvah zaporedja zlogov diadohokineze v različnih starostih (povzeto 
po Fletcher, 1972, v Shipley in McAffe, 2004) 

Če analize ne izvajamo z ustrezno programsko opremo, je najbolj zanesljivo štetje 
števila zlogov, ki jih otrok ponovi v petih sekundah (Gadesmann in Miller, 2008). 

Pomembnejše od hitrosti pa je oceniti kakovost izvedbe. Tudi tri in petletni otroci s 
tipičnim razvojem se namreč pri DDK nalogah ne razlikujejo v hitrosti, temveč v 
natančnosti in doslednosti izvedbe (Williams in Stackhouse, 1998). Slednje lahko 
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ocenjujemo tako kot avtorici Williams in Stackhouse (2000), ki sta pri 3–5 let starih 
otrocih: 

• zabeležili število pravilno izgovorjenih soglasnikov pri otrokovi prvi ponovitvi;  

• beležili v celoti pravilno ali nepravilno petkratno ponovitev (pri pravilnosti sta 
ocenjevali le soglasnike); 

• beležili v celoti konsistentno ali nekonsistentno petkratno ponovitev (pri tem je 
bil pomemben vedno enak izgovor, ne glede na njegovo pravilnost); 

• vrednotili konsistentnost z ocenami (I, II, III in IV) za vsako ponovitev ter pri tem 
uporabili naslednje kriterije: 

o ocena I: ponovitev je enaka otrokovemu prvemu izgovoru, 
o ocena II: ponovitev se razlikuje od otrokovega prvega izgovora, 
o ocena III: ponovitev se razlikuje od otrokovega prvega izgovora in prve 

ponovitve, 
o ocena IV: ponovitev se razlikuje od vseh (vsaj dveh) prejšnjih ponovitev, 
o skupna ocena petih ponovitev je najvišja ocena, ki jo je otrok dobil pri 

posameznih ponovitvah. 

Ocenjevanje konsistentnosti, podobno kot avtorici (prav tam), prikažimo na dveh 
izmišljenih primerih. 

Primer 1 

Ciljno zaporedje PA.TA.KA Ocene posameznih 
ponovitev Otrokov prvi izgovor pa.ka.ka 

1. ponovitev pa.pa.ka II 

2. ponovitev pa.pa.ka II 

3. ponovitev ka.pa.pa III 

4. ponovitev ka.pa.pa III 

5. ponovitev ka.pa.pa III 

Skupna ocena petih ponovitev: III 

Tabela 10: Primer ocenjevanja konsistentnosti po Williams in Stackhouse (2000) (1) 

Primer 2 

Ciljno zaporedje PA.TA.KA Ocene posameznih 
ponovitev Otrokov prvi izgovor pa.ka.ka 

1. ponovitev pa.ka.ka I 

2. ponovitev ka.pa.ka II 

3. ponovitev ka.ka.pa III 

4. ponovitev ka.ka.ka IV 

5. ponovitev ka.ka.ka IV 

Skupna ocena petih ponovitev: IV 

Tabela 11: Primer ocenjevanja konsistentnosti po Williams in Stackhouse (2000) (2) 

Pomembno je poudariti, da počasnost in težave z ritmom ter koordinacijo pri DDK 
nalogah vseeno niso dovolj za diagnozo OGA. Skupaj z ostalimi znaki, ki nakazujejo 
motnjo načrtovanja in programiranja, pa lahko k temu pomembno prispevajo (Fish, 
2011).  
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Podobno so ugotovili Murray in sodelavci (2015), ki so izračunali, da natančnost 
otrokovih DDK ponovitev z 29 % natančnostjo loči OGA od ostalih govorno-jezikovnih 
motenj, skupaj z znaki zlogovne segregacije, naglaševanja besed in odstotkom 
pravilnih glasov (angl. percentange of phonemes correct oziroma PPC) pa ta 
natančnost doseže vrednost 91 %.  

Pomanjkljivost DDK pa je, da ni primerna za otroke z močno omejenim govorom (Fish, 
2011). 

6.15. Težave pri posnemanju neverbalnih oralnih gibov  

Otroci postopno razvijajo kontrolo nad oralnimi strukturami. Gibi čeljusti so relativno 
stabilni in podobni odraslim že pri prvem letu starosti, kar pa ne velja za gibe ustnic, ki 
so pri tej starosti še precej nestabilni in se razvijajo počasneje ter tudi pri šestih letih 
še niso popolnoma podobni odraslim. Verjetno je motorični razvoj struktur, ki jih lahko 
premikamo v večji meri (na primer ustnic in jezika) dolgotrajnejši (Green, Moore in 
Reilly, 2002). 

Otroci z OGA lahko izkazujejo težave pri posnemanju posameznih negovornih oralnih 
gibov in zaporedij gibov, pri čemer so počasni in nenatančni (Fish, 2011). Kakor 
razlagata tudi Strand in McCauley (2008), pa te težave niso posledica mišične šibkosti 
artikulatorjev, ampak motenega motoričnega načrtovanja in programiranja (Fish, 2011).  

Pregled oralnih struktur in funkcij nam bo torej pomagal ugotoviti prisotnost ali 
odsotnost neverbalne oralne apraksije in dizartrije. Otroci s fonološkimi motnjami in 
OGA običajno ne izkazujejo težav z mišično gibljivostjo, močjo, hitrostjo, koordinacijo 
in napetostjo, kar pa je značilno za dizartrijo. Neverbalna oralna apraksija je bolj kot za 
fonološke motnje in dizartrijo značilna za OGA. Kljub temu veliko otrok z OGA izkazuje 
normalno oralno apraksijo (Strand in McCauley, 2008). 

McNeil, Gillion in Dodd (2009), ki so primerjali otroke z OGA in otroke z nekonsistentno 
govorno motnjo (v starosti od štiri do sedem let), so poročali, da je bila oralna apraksija 
prisotna pri sedmih od dvanajstih otrok z OGA in odsotna pri otrocih z nekonsistentno 
govorno motnjo. 

Pri ocenjevanju je treba razlikovati med namernimi gibi izven konteksta (na primer pri 
posnemanju odraslega) in avtomatičnimi gibi, ki ne zahtevajo več toliko načrtovanja. 
Pogosto vidimo otroke z OGA, ki z ustreznimi gibi jedo brez večjih težav (čeprav jih 
vseeno pogosto opisujemo kot počasne in nerodne jedce), istih gibov pa ne zmorejo 
izvesti pri posnemanju ali pretvarjanju (izven konteksta). Nasprotno izvedba gibov 
otrok z dizartrijo ni odvisna od konteksta (Velleman, b. d.). 

Strand in McCauley (2008) pravita, naj za vsako oralno strukturo posebej ocenimo pet 
parametrov: gibljivost, hitrost, moč, koordinacijo in sposobnost spreminjanja mišične 
napetosti. Pri tem opozarjata na razliko med mišičnim tonusom in močjo. Tonus se 
navezuje na krčenje mišic v mirovanju, moč pa se nanaša na stopnjo, s katero zmore 
otrok skrčiti mišična vlakna z namenom premika določene strukture. Tako imajo lahko 
otroci z zmanjšanim tonusom normalno mišično moč. Strokovnjaki pogosto napačno 
podajo mnenje o mišični šibkosti, čeprav je otrok na primer sposoben jasno in glasno 
izgovoriti zapornik, za kar vemo, da je pomembna zadostna mišična moč. 
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Tudi Fish (2011) pri ocenjevanju OGA namenja posebno pozornosti pregledu in opisu 
oralnih struktur in funkcij, pri čemer svetuje, da: 

• ocenimo strukturo, velikost in simetrijo čeljusti, lic, ustnic, jezika, trdnega in 
mehkega neba ter zob; 

• ocenimo oralne strukture v mirovanju (na primer zaprta ali odprta usta); 

• smo pri otrokovem posnemanju posameznih negovornih gibov in zaporedja 
gibov pozorni na: 

o gibe iskanja (lahko nakazujejo OGA), 
o nesposobnost posnemanja posameznih gibov (lahko nakazuje oralno 

apraksijo), 
o zmanjšano hitrost pri ponavljajočih se gibih (lahko nakazuje OGA ali 

dizartrijo), 
o zmanjšano velikost ali moč gibov (lahko nakazuje dizartrijo), 
o težave s koordinacijo in ritmom pri zaporedju gibov (lahko nakazujejo 

OGA); 

• ocenimo fonacijo, pri čemer: 
o opišemo kakovost glasu (hripav/zadihan/normalen glas) in glasnost 

(nizka glasnost in težave s kakovostjo glasu lahko nakazujejo dizartrijo), 
o preverimo, ali je otrok sposoben ustvariti zadosten intraoralni pritisk in 

doseči ustrezno mišično moč za produkcijo zloga /pa/ ali /ba/ (težave na 
tem področju niso povezane z OGA). 

Murray in sodelavci (2015) so ugotovili, da gibi iskanja pri negovornih nalogah z 29 % 
ločijo OGA od drugih govorno-jezikovnih motenj.  

Oralno apraksijo pri otroku preverimo z večkratnimi ponovitvami posameznih oralnih 
ali obraznih gibov in z različnimi zaporedji gibov. Pri tem smo pozorni na morebitno 
počasnost, nerodnost, nenatančnost in gibe iskanja, kar lahko podpira sum na OGA 
(Fish, 2011). 

Pomembnost ocenjevanja tako posameznih gibov kot zaporedja gibov poudarjata tudi 
Strode in Chamberlain (2006). Pravita, da veliko otrok izkazuje pomembno večje 
težave pri kombinaciji oziroma zaporedju gibov kot pri posameznih gibih. Flipsen (2008) 
pravi, naj kot primer zaporedja gibov otroku naročimo, da jezik porine ven, ga 
premakne v levo, nato v desno, potem pa ga potegne nazaj noter. 

Flipsen (2008) navaja tudi neverbalne oralne naloge, ki jih vključujejo standardizirani 
testi: 

• Apraksija profil (Apraxia Profile), ki je namenjen za starost od 3 do 13;11 let, 
vključuje naslednje naloge: 

o jezik porini ven in ga premakni iz ene na drugo stran, 
o najprej zapri usta, nato porini jezik ven, 
o najprej premakni jezik iz ene na drugo stran, nato zapri usta, 
o najprej zaokroži ustnice, nato ugrizni spodnjo ustnico, 
o najprej se s konico jezika dotakni zgornje ustnice, nato zapri usta, 
o najprej se s konico jezika dotakni alveolarnega grebena, nato se 

nasmehni. 

• Kaufmanov test govorne praksije za otroke (Kaufman Speech Praxis Test for 
Children), ki je namenjen za starost od 2;0 do 6;0 let, vključuje le dve nalogi: 

o premikaj konico jezika levo in desno med dvema ustničnima kotoma, 
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o izmenjuj med raztegnjenimi ustnicami in ustnično šobo. 

• Ocena verbalno-motorične produkcije za otroke (Verbal Motor Production 
Assessment for Children), ki je namenjen za starost od 3;0 do 12;11 let, pa 
vključuje naslednje naloge: 

o najprej ugrizni zobe skupaj, nato pihni, 
o najprej se nasmehni, nato se pretvarjaj, da daš poljubček, 
o najprej pihni, nato se nasmehni, 
o najprej se pretvarjaj, da daš poljubček, nato porini jezik ven, 
o najprej ugrizni zobe skupaj, nato odpri usta. 

V splošnem otroci pri neverbalnih oralnih nalogah izkazujejo veliko variabilnost. Na 
uspešnost izvedbe lahko vpliva več dejavnikov, med drugim tudi razumevanje same 
naloge. Zato moramo rezultate vedno interpretirati pazljivo in v povezavi z drugimi 
sposobnostmi (Strand in McCauley, 2008). 

6.16. Govorna regresija  

Poleg počasnega razvoja govora (Fish, 2011; McCabe, Rosenthal in McLeod, 1998) 
je za OGA značilna tudi govorna regresija (Fish, 2011).  

Starši otrok z OGA pogosto poročajo o tem, da je bil otrok v nekem trenutku ali obdobju 
sposoben produkcije določenega glasu ali besede, kasneje pa ne več. V preteklosti že 
osvojenega glasu ali besede ni bil več sposoben niti ponoviti za odraslim (Fish, 2011). 

Gre za znak OGA, ki se pri drugih govorno-jezikovnih motnjah pojavlja z manjšo 
verjetnostjo (ASHA, 2007). Strode in Chamberlain (2006) pravita, da ta znak razlikuje 
OGA od jezikovne motnje. 

6.17. Boljši receptivni kot ekspresivni jezik 

Receptivni jezik oziroma jezikovno razumevanje je spretnost, ki otroku omogoča, da 
razume pomen gest, lahko sledi navodilom, odgovarja na vprašanja ali upošteva 
pogovorne izmenjave. Ekspresivni jezik oziroma jezikovno izražanje pa otroku 
omogoči komuniciranje z gestami, spraševanje, poimenovanje, združevanje besed v 
stavke, uporabo ustreznih zaimkov in podobno (ASHA, b. d.d). 

V tabeli 12 so združeni razvojni mejniki receptivnega in ekspresivnega jezikovnega 
razvoja različnih avtorjev (ASHA, b.d.c, Marjanovič Umek, 1990 in Mesec, 2009, v Grilc, 
2013). 

Starost 
(leta) 

Receptivni jezik (razumevanje) Ekspresivni jezik (izražanje) 

0–1 - Razume geste, izraz obraza in 
spremembe v tonu glasu in se nanje 
odziva 

- Razume pomen več preprostih besed 
- Razume »ne«, »pa, pa« 
- Razume preprosta navodila 

 

- Komunicira z gestami, vokalizacijo in 
prikazovanjem 

- Pri prvem letu uporabi pravo besedo 
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Starost 
(leta) 

Receptivni jezik (razumevanje) Ekspresivni jezik (izražanje) 

2–3 - Pri tretjem letu razume 800–1000 
besed 

- Razume razlike v pomenih besed 
»pojdi – ustavi se«, »v – na«, 
»majhen – velik«, »gor – dol« 

- Sledi navodilom, ki vsebujejo dve 
aktivnosti  

- Razume predloge (v, na, pod, zgoraj, 
spodaj) 

- Odgovarja na vprašanja z 
vprašalnicami »kdo«, »kaj« in »kje« 

 

- Ima besede za večino stvari 
- Uporablja samostalnike, glagole in 

pridevnike 
- Uporablja dvo- do tribesedne stavke 
- Začne uporabljati pretekli in prihodnji 

čas 
- Izraža svoje občutke 
- Postavlja preprosta vprašanja 
- Sprašuje »Zakaj?« 
- Vključuje se v kratek pogovor 

3–4 - Prepozna množino, spol, pridevnike 
- Razume sestavljene stavke 
- Razume besede za nekaj oblik (krog 

in kvadrat) 
- Razume besede za družinske 

odnose (brat, babica, teta) 
- Pri četrtem letu razume besede za 

osnovne barve 
 

 

- Uporablja množino  
- Uporablja zaimke in predloge 
- Sprašuje z vprašalnicami »kdaj« in 

»zakaj« 
- Sestavi štiri- ali večbesedne stavke 
- Pripoveduje o dnevnem dogajanju  
- Pripoveduje o aktivnostih v šoli ali pri 

prijatelju doma 
- Hkrati uporabi štiri stavke 
- Vključuje se v daljši pogovor 

4–5 - Razume besede za zaporedje (prvi, 
naslednji, zadnji) 

- Razume besede za časovne pojme 
(včeraj, danes, jutri) 

- Sledi daljšim navodilom, ki vsebujejo 
tri aktivnosti 

- Razume zahtevnejša navodila (na 
primer »Na papirju obkroži nekaj, kar 
rad ješ.«) 

- Razume večino povedanega v vrtcu 
in doma 

 

- Imenuje črke in števila 
- Imenuje krog in trikotnik 
- Mehanično šteje do deset 
- Uporablja stavke z več glagoli 
- Dela nekaj slovničnih napak 
- Pripoveduje dolge zgodbe 
- Vzdržuje pogovor 
- Svoje stavke prilagaja poslušalcu (na 

primer mlajšemu otroku)  

- Primerno odgovarja na vprašanja z 
vprašalnicama »koliko« in »kako« 

5–6 - Razume 2500–3000 besed 
- Razume besede »če«, »zato« in 

»zakaj« 
- Sledi navodilom, ki vsebujejo tri do 

štiri aktivnosti 

 

- Izraža časovne odnose  
- Sestavi pet- do šestbesedne stavke 
- Uporablja sestavljene povedi 
- Sintaksa je ustrezna pri šestih letih 

(vse besede so slovnično pravilne) 

6–7 - Usvaja abstraktne pojme (sreča, 
bogastvo, ljubezen, sovraštvo) 

 

 

- Imenuje dneve v tednu 
- Pri pripovedovanju vključuje 

dogodke, teme in osebe 
- Vodi dolge pogovore 

Tabela 12: Razvojni mejniki receptivnega in ekspresivnega jezikovnega razvoja (povzeto po ASHA, b. d.c, 
Marjanovič Umek, 1990 in Mesec, 2009, v Grilc, 2013) 
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Otroci z OGA običajno izkazujejo diskrepanco med receptivnim in ekspresivnim 
jezikom, pri čemer je receptivni jezik pomembno boljši od ekspresivnega (Fish, 2011; 
Flipsen, 2008).  

To je bilo značilno za sedem od devetihih otrok v raziskavi Lewisa in sodelavcev (2004), 
za vseh dvanajst otrok v raziskavi avtorjev McNeil, Gillion in Dodd (2009), za otroke v 
raziskavi Murray in sodelavcev (2015) in deklico, ki so jo longitudinalno spremljale 
Zaretsky, Velleman in Curro (2010). 

Nekateri avtorji poročajo celo o starosti primernem razvoju receptivnega besedišča 
(Zaretsky idr., 2010) ali receptivnega jezika v splošnem (Highman idr., 2013; Peter in 
Stoel-Gammon, 2005). Strode in Chamberlain (2006) pravita, da je primeren receptivni 
jezik prisoten predvsem pri mlajših otrocih.  

Diskrepanca med ekspresivnim in receptivnim jezikom je prisotna tudi pri drugih 
govorno-jezikovnih motnjah (Murray idr, 2015; McNeill idr., 2009), zato ne sme biti 
odločilnega pomena za diferencialno diagnostiko.  

6.18. Jezikovne težave  

Čeprav OGA v osnovi ni jezikovna motnja, kar dokazujejo primeri otrok z OGA in 
ustreznimi jezikovnimi sposobnostmi (Karakezlidis, 2013 in Highman idr., 2008), pa 
lahko prispeva k omejenemu aktivnemu besedišču, zmanjšani dolžini stavkov ali v 
večjemu številu morfološko-sintaktičnih napak (Fish, 2011). 

V študiji avtorja Thoonen in sodelavcev (1997) je devet od enastih otrok z OGA, starih 
od 6;2 do 7;9 leta, izkazovalo jezikovne težave. 

V študiji avtorice Lewis in sodelavcev (2004b) so otroci z OGA izkazovali slabše 
jezikovne (ekspresivne in receptivne) sposobnosti kot otroci z govornimi in govorno-
jezikovnimi motnjami. Jezikovne težave otrok z OGA so bile prisotne skupaj z 
zmanjšano hitrostjo procesiranja informacij in slabšimi sposobnostmi reševanja 
neverbalnih problemov, kar je po mnenju avtorjev nakazovalo razvojne težave širše 
narave.  

Pri OGA so torej pogosto prisotne dodatne motnje, med drugimi tudi jezikovne. Fish 
(2011) omenja težave s sintakso in morfologijo, priklicem besed ter pragmatiko.  

Napake v sintaksi in morfologiji so sicer lahko vzrok omejenega fonetičnega 
repertoarja (otrok ni sposoben izgovora pravilne oblike besede), vendar pa so pri 
otrocih z OGA prisotne tudi napake, ki niso povezane z zmožnostjo izgovora (otrok je 
sposoben izgovora pravilne oblike besede, vendar uporabi napačno) (Fish, 2011). Tudi 
Lewis in sodelavci (2004) so ugotovili, da so jezikovne težave otrok z OGA vztrajale 
še po tem, ko so se artikulacijske sposobnosti izboljšale.  

Ekelman in Aram (1983, v Fish, 2011) poročata o sintaktičnih napakah, kot so napačen 
vrstni red besed, izpuščanje glagolov in funkcijskih besed, napačni pomožni glagoli, 
napake v zaimkih ter zmanjšana povprečna dolžina povedi.  
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McCabe in sodelavke (1998) so sintaktične napake zasledile pri šestih od devetih otrok 
z OGA, vključenih v njihovo raziskavo. Lewis in sodelavci (2004b) pa so zasledili 
morfološke težave v izražanju množine, svojine, tretje osebe in preteklega časa.  

Težave s priklicem so lahko odraz težav z načrtovanjem zaporedja glasov v besedi. 
Odstopanja v pragmatiki so povezana z omejenimi priložnostmi in izkušnjami v verbalni 
interakciji ali pa nakazujejo pridruženo motnjo pragmatike (Fish, 2011).  

Fish (2011) v jezikovno ocenjevanje otrok z OGA vključuje naslednja področja: 

• receptivni jezik: 
o besedišče in pojmovno znanje, 
o sintaksa in morfologija, 
o razumevanje vprašanj, 
o sledenje navodilom, pri katerih stopnjujemo dolžino in kompleksnost, 
o procesiranje jezika, 
o delovni spomin; 

• ekspresivni jezik: 
o sintaksa in morfologija, 
o priklic besed, 
o pripovedovanje (zaporedje, kohezija); 

• pragmatika: 
o pogovor z vrstniki, 
o komunikacijske funkcije (pozdravljanje, prošnje, pomoč, zavrnitev, 

protestiranje, deljenje informacij, pripovedovanje o dogodku, humor, 
pridobivanje pozornosti, komentiranje), 

o vključevanje v igro (verbalno ali neverbalno). 

Otroke z OGA je pogosto težko oceniti zaradi močno okrnjenega besednega izražanja 
(Flipsen, 2008). Posledično moramo biti pri izbiri načinov ocenjevanja še toliko bolj 
iznajdljivi. Shipley in McAffe (2004) sta na podlagi treh jezikovnih ravni, na katerih je 
lahko otrok, navedla spretnosti, ki jih moramo imeti v mislih pri izbiri postopka 
ocenjevanja: 

• neverbalni nivo: 
o igra, 
o raba gest, znakov in simbolov, 
o raba vokalizacije brez pomena, 
o raba vokalizacije s pomenom, 
o neverbalni odzivi na verbalne dražljaje, 
o primerna raba predmetov, 
o posnemanje besed, 
o morebitne spontane produkcije besed, 
o komunikacijski nameni; 

• enobesedni nivo: 
o imenovanje znanih predmetov, 
o raba predsintaktičnih prvin, 
o štetje ali recitiranje dni v tednu, 
o raba preprostih stavkov, 
o raba preprostih morfemov, 
o povprečna dolžina povedi, 
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o razumevanje besed in preprostih stavkov, 
o raba osnovnih pragmatičnih veščin; 

• raven večbesednih kombinacij: 
o odziv na preproste ukaze, 
o raba sintaktičnih struktur, 
o raba različnih semantičnih odnosov, 
o raba zahtevnejših morfemov, 
o fonološki procesi, 
o raba zahtevnejših pragmatičnih veščin, 
o razumevanje pogovora. 

6.19. Šibke (pred)opismenjevalne veščine 

Branje in pisanje sta sestavljeni spretnosti. Branje temelji na jezikovnih sposobnostih 
in vključuje aktivnosti mnogih znanj in sposobnosti: govorno-jezikovnih, vidnih in 
slušnih. Pisanje pa zahteva istočasno in zaporedno integracijo pozornosti, spomina, 
motoričnih spretnosti, jezika in znanja. Za učenje branja in pisanja mora imeti torej 
otrok urejen govorno-jezikovni razvoj, razvoj pozornosti, zapomnitve, koncentracije in 
slušnega ter vidnega zaznavanja. Te spretnosti pa se razvijajo že v predšolski dobi 
(Grilc, 2013). 

Posebej pomembno je fonološko zavedanje, ki je sposobnost razstavljanja besed na 
glasove in sestavljanja glasov v besede, povezovanja glasov s črkami in razumevanja 
napisane besede (prav tam). 

Grilc (2013) navaja ravni razvoja fonološkega zavedanja, ki jih lahko pričakujemo pri 
otrocih s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem: 

• prepoznavanje in ustvarjanje rime (3– 4 leta), 

• prepoznavanje in razčlenitev zlogov (4– 5 let), 

• prepoznavanje prvega glasu v besedi (5,5 leta), 

• razstavljanje besed na glasove in sestavljanje v smiselne celote – besede (6 
let), 

• ustvarjanje povezave glas-črka (6,5 leta) in 

• sposobnost ustvarjanja novih besed z dodajanjem, odvzemanjem ali 
premetavanjem glasov v besedah (7 let). 

Pri otrocih z OGA obstaja večje tveganje za težave na področju fonološkega zavedanja, 
branja in črkovanja (Lewis idr., 2004b; McNeill, Gillon in Dodd, 2009). Težave odražajo 
kompleksnost značilnosti OGA in morebiti tudi slabše fonološke temelje (ASHA, 2007). 

McNeill, Gillon in Dodd (2009) so primerjali razvoj fonološkega zavedanja in branja 
otrok z OGA, otrok z nekonsistentno govorno motnjo in nemotenim govorno-
motoričnim načrtovanjem ter otrok s tipičnim razvojem. V vsaki skupini je bilo 12 otrok, 
starih od štiri do sedem let. Med skupinami ni bilo pomembnih razlik v starosti, spolu, 
socialno-ekonomskemu statusu in pasivnemu besedišču. Skupini z motnjami (OGA in 
nekonsistentna govorna motnja) sta bili podobni v težavnosti in nekonsistentnosti 
govorne motnje.  
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Avtorji (prav tam) so ocenjevali: 

• fonološko zavedanje (z ustreznim testom), 

• znanje o povezavi glas-črka (otroci so morali poimenovati črke), 

• dekodiranje smiselnih in nesmiselnih besed (otroci, ki so bili stari šest let ali več 
in so že bili deležni formalnega poučevanja branja, so morali prebrati smiselne 
in nesmiselne besede) in 

• dostop do fonoloških reprezentacij besed (otroci so morali opredeliti pravilnost 
25 večzložnih besed, ki so bile izgovorjene pravilno ali z napakami v 
samoglasnikih).  

Skupina otrok z OGA je izkazala slabše fonološko zavedanje kot ostali dve skupini. V 
tej skupini je bilo največ otrok, ki so na področjih fonološkega zavedanja, znanja o 
povezavi glas-črka in dekodiranja dosegli nižje rezultate od pričakovanih glede na 
njihovo starost. Pri nalogah fonoloških reprezentacij pa med otroki z OGA in otroki z 
nekonsistentno govorno motnjo ni bilo pomembnih razlik. Avtorji so zaključili, da so 
otroci z OGA posebej dovzetni za težave na področju fonološkega zavedanja in branja 
(prav tam). 

Marion, Sussman in Marquardt (1993) so primerjali sposobnosti tvorjenja in 
prepoznavanja rim štirih otrok z znaki OGA in štirih otrok s tipičnim razvojem v starosti 
od pet do sedem let. Pri otrocih z OGA so ugotovili izrazito slabše rezultate in s tem 
velike težave na področju prepoznavanja in tvorjenja rim. Avtorji so rezultate 
interpretirali kot možnost šibkega sistema fonemskih reprezentacij, ki ovira vzbujanje 
potrebne glasovne podobe samoglasnika in kode, ki tvorita rimo.  

Marquardt, Sussman, Snow in Jacks (2002) so pri šest do osem let starih otrocih z 
OGA proučevali prepoznavanje: 

• števila zlogov v besedi (otroci so zloge ponazorili s tapkanjem po mizi), 

• mesta glasu v zlogu (otroci so preko poslušanja ugotavljali, ali se dve besedi 
s CVC strukturo razlikujeta v začetnem, sredinskem ali končnem glasu; mesta 
v zlogu so bila predstavljena s tremi kockami različnih barv) in 

• strukture enozložnih besed (otroci so ponazoriti različne strukture s 
sestavljanjem kock, pri čemer so z belimi kockami označevali samoglasnike in 
s črnimi soglasnike).  

Otroci z OGA so imeli težave pri izvedbi vseh treh nalog. Na podlagi tega so avtorji 
sklepali na težave v zaznavanju zlogovne strukture in težave pri dostopu do zlogovnih 
reprezentacij ter primerjanju teh glede na strukturo in mesto glasov (prav tam). 

Zanimiv je tudi primer deklice z OGA in mejnimi intelektualnimi sposobnostmi, ki so jo 
Zaretsky, Velleman in Curro (2010) longitudinalno spremljale ter ji nudile terapijo v 
starosti od 6;0 do 11;6 let. Pri tem so se osredotočile na kognitivne spretnosti, 
povezane z opismenjevanjem. Ugotovile so, da je kognitivno-jezikovni profil otrok z 
OGA verjetno drugačen od tistega, ki ga izkazujejo otroci s specifično jezikovno motnjo 
ali disleksijo. V primerjavi z otroki s specifično jezikovno motnjo je bil dekličin fonološki 
spomin podoben, delovni spomin pa pomembno slabši. V primerjavi z otroki z disleksijo 
pa je deklica izkazovala relativno dobro povezavo glas-črka. 

Pri starosti 8;4 let je deklica izkazovala nekaj občutljivosti za prepoznavanje prvega in 
zadnjega glasu v besedi. Avtorice so to opredelile kot sposobnosti črkovanja na 
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predšolskem ravni, saj je sposobnost prepoznavanja prvega in zadnjega glasu 
običajno razvita pri starosti 6;2 leta. Težave s fonološkim zavedanjem je deklica 
poskušala nadomestiti z opiranjem na semantične sposobnosti. Tako je pri iskanju rim 
uporabljala semantično povezavo besed (na primer brat in sestra). Pri starosti 8;5 leta 
je bila sposobna pravilno dekodirati 26 % nesmiselnih besed s CVC zlogovno strukturo. 
V vseh drugih strukturah (VC, CVCe in strukturah s soglasniškimi sklopi, dvoglasniki 
in r-jevsko obarvani samoglasniki) je bila popolnoma neuspešna. Pri starosti 10;5 leta 
pa je bila sposobna pravilno dekodirati 10 % nesmiselnih besed z vsemi zlogovnimi 
strukturami (prav tam).  

Avtorice (prav tam) menijo, da dekličin napredek dokazuje, da lahko z dolgotrajno in 
intenzivno terapijo spodbudimo opismenjevalne spretnosti tudi pri otrocih s hudo obliko 
govorno-motoričnih motenj in mejnimi intelektualnimi sposobnostmi. S tem bi se 
strinjali tudi McNeill in sodelavci (2009), ki spodbujajo, da ustrezno podpremo govorni 
in pisni jezik otrok z OGA. S tem namenom najprej natančno ocenimo 
predopismenjevanje in opismenjevalne veščine (Fish, 2011). 

6.20. Počasen napredek v logopedski terapiji 

Več strokovnjakov piše, da je za otroke z OGA značilen počasen napredek v 
logopedski terapiji (Fish, 2011; McCabe idr., 1998; Strode in Chamberlain, 2006).  

McCabe, Rosenthal in McLeod (1998), ki so proučevale znake OGA, so majhen ali 
počasen napredek v logopedski terapiji zasledile pri 55 % od devetih otrok z OGA. 
Lewis in sodelavci (2004b) so poročali o počasnem napredku pri vseh desetih otrocih, 
Highman in sodelavci (2008) pa pri 17 od 20 otrok, vključenih v raziskavo. 

Tudi Združenje za OGA Severne Amerike (Childhood Apraxia of Speech Association 
of North America – CASANA, 2011) piše, da je pri OGA viden počasnejši napredek kot 
pri drugih govornih motnjah. Pravijo, da otrok, ki v logopedski terapiji hitro napreduje 
in generalizira usvojene veščine v nove kontekste, izven terapevtskega prostora, 
verjetno nima OGA, ampak fonološko motnjo. Vendar pa moramo tudi pri otroku z OGA, 
ki je deležen ustrezne diagnostike in terapije, po treh mesecih pričakovati opazen 
napredek v samostojni uporabi besed in njihovi razumljivosti. Če tega napredka ni 
opaziti, se moramo vprašati naslednje: 

• Ali je bila postavljena pravilna diagnoza? 

• Ali so cilji in vsebine v logopedski terapiji ustrezni? 

• Ali moramo razmisliti še o kateri drugi diagnozi, poleg OGA? 

• Ali so postavljene diagnoze res glavni vzrok govornih težav? 

• Ali je intenzivnost govornih vaj, tako v logopedski terapiji kot doma, zadostna? 

• Ali je pogostost logopedskih terapij zadostna? 

Vzrok za počasnejši napredek v logopedski terapiji so lahko tudi pridružene težave, 
kot so kognitivni primanjkljaji, jezikovne (receptivne) motnje, motnje pozornosti ali 
vedenja in druge govorno-jezikovne motnje (na primer dizartrija) (prav tam). Flipsen 
(2008) ravno zaradi vseh drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na počasnejši napredek, 
opozarja, da ta ne sme biti odločilen pri postavljanju diagnoze OGA.  
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7. Vpliv okolja: otrok z OGA doma, v vrtcu in šoli 

Pri ocenjevanju in načrtovanju dela z otrokom, pri katerem sumimo na OGA, je 
izrednega pomena sodelovanje s starši (Fish, 2011) in učitelji oziroma vzgojitelji 
(Barrington, 2013).  

Starši imajo velik vpliv že z informacijami, ki jih posredujejo. Imajo namreč zelo 
pomembne izkušnje in znanje o svojem otroku, saj z njim preživljajo večino časa, 
poznajo njegove navade, dnevne rutine, načine prilagajanja in odzive v različnih 
situacijah in okoljih (Kodrič, 2012). 

Poleg koristnih informacij pa imajo starši tudi edinstveno priložnost, da veščine, 
usvojene v terapiji, spodbujajo v otrokovem naravnem okolju in tako pripomorejo k 
njihovi generalizaciji (Fish, 2011).  

Ljubešić (2012) pravi, da starši sami pogosto ne prepoznajo, kako ključna je njihova 
vloga in kako lahko na preprost način ustvarijo priložnosti za otrokovo učenje, ne da bi 
s tem ogrozili svojo starševsko vlogo (na primer kako lahko družinske fotografije 
uporabijo za spodbujanje imenovanja, odgovarjanje na vprašanja ali rabo kretenj 
kazanja). Predvsem v zgodnjem obdobju je odločilno staršem dati moč, da izrabijo 
priložnosti, ki jih ponujajo dnevne rutine. 

Vpliv staršev je še posebej velik v prvih treh letih otrokovega govorno-jezikovnega 
razvoja. Ljubešić (2012) pravi: »Učinkovitosti zgodnje obravnave ne merimo s tem, kaj 
smo storili za otroka, temveč, kako smo vplivali na otrokovo okolje, to pomeni, kako je 
okolje usposobljeno za prepoznavanje in odzivanje na otrokove potrebe.« (str. 42). 

Pri tem je pomembno tudi otrokovo širše okolje, v vrtcu in šoli. Otroci z OGA imajo 
zaradi svoje motnje in pridruženih težav pogosteje težave s socialnimi interakcijami, 
(pred)opismenjevalnimi veščinami in učnim uspehom (Fish, 2011). Tu imajo lahko 
pomembno vlogo vzgojitelji in učitelji.  

Ključna je predvsem komunikacija med logopedom, starši in vzgojitelji oziroma učitelji, 
ki s skupnimi močmi najlažje oblikujejo in vpeljejo učinkovite strategije pomoči 
(Barrington, 2013). 

V prilogi 11.3 sledijo nasveti o tem, kako lahko starši in vzgojitelji oziroma učitelji 
prispevajo k učinkovitemu funkcioniranju in dobremu počutju otroka z OGA v različnih 
okoljih. Nasveti so povzeti po različnih virih (Apraxia-KIDS, b.d.b; Fish, 2011; Lindsay, 
2013; Spylo, b. d.). 
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8. Empirični del 

8.1. Opredelitev raziskovalnega problema 

Ocenjevanje OGA za logopede v Sloveniji predstavlja poseben izziv. Ker za to nimamo 
ustreznega standardiziranega pripomočka, moramo zelo dobro poznati motnjo in njene 
znake, na podlagi katerih lahko potrdimo sum na OGA, načrtujemo terapijo ter 
svetujemo staršem in vzgojiteljem oziroma učiteljem.  

Slovenske literature na temo ocenjevanja OGA ni, v tujini pa se s to problematiko 
ukvarja veliko strokovnjakov. V raziskavah smo sledili različnim avtorjem, ki so 
opredeljevali znake OGA. Nekateri izmed njih opisujejo širok nabor znakov, ki jih je 
treba oceniti, drugi pa poskušajo odkriti, kateri izmed njih so najpomembnejši za 
postavitev diagnoze. Predvsem slednji še niso prišli do širšega dogovora. 

V svojem magistrskem delu sem, tako kot to predlaga Flipsen (2008), oblikovala lasten 
protokol za ocenjevanje znakov OGA. Tudi sama sem se usmerila v širok nabor 
znakov, ki bodo nudili vpogled v otrokovo celostno govorno-jezikovno funkcioniranje, 
vendar s poudarkom na področjih, ki so običajno šibka pri OGA. V skladu s strokovno 
literaturo je za to treba oceniti nekonsistentnost izgovora, podaljšane in motene 
koartikulacijske prehode, motnje v prozodiji, zgodnji razvoj govora, fonemski in 
fonetični repertoar glasov, izpuščanja soglasnikov, napake v izgovoru samoglasnikov, 
napake v izgovoru glasov, pri katerih se spremeni več značilnosti, netipične fonološke 
procese, gibe iskanja pri artikulaciji glasov, besedne oblike in morebitno povečano 
število napak pri kompleksnejših besednih oblikah, razumljivost, izreko avtomatizmov, 
izvedbo diadohokineze, posnemanje neverbalnih oralnih gibov, morebitno govorno 
regresijo, receptivni in ekspresivni jezik, (pred)opismenjevalne veščine ter napredek v 
logopedski terapiji. 

8.2. Cilji 

1. Oblikovati protokol za ocenjevanje znakov otroške govorne apraksije. 
2. Izvesti oblikovan protokol na konkretnem primeru s sedem let starim dečkom, 

za katerega obstaja sum na otroško govorno apraksijo. 

8.3. Raziskovalna vprašanja 

1. Ali lahko s protokolom za ocenjevanje znakov otroške govorne apraksije pri 
dečku potrdimo sum na otroško govorno apraksijo? 

2. Kateri znaki otroške govorne apraksije so prisotni pri dečku? 
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8.4. Metodologija 

8.4.1. Vzorec 

Zaradi varstva osebnih podatkov bomo dečka poimenovali z drugim imenom (Jaka). 

Jaka je rojen 30. 4. 2009. Prihaja iz slovensko govoreče družine šestih otrok. V času 
izvajanja protokola je bil star 7,5 leta. Obiskuje prvi razred prilagojenega 
izobraževalnega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim 
standardom.  

Iz zdravniške dokumentacije je razvidno, da sta nosečnost in porod potekala normalno. 
Apgar je bil 9/9. Tudi poporodni potek je bil normalen. Jaka je shodil pri prvem letu, 
govoriti pa je začel pozneje, s prvo besedo pri 18. mesecih. V vrtec je bil vključen 
septembra 2012 (v starosti treh let). Strokovni tim je opazil velika odstopanja v 
govorno-jezikovnem razvoju in predlagal postopek usmerjanja otrok s posebnimi 
potrebami. Jaka je najprej tedensko prejemal tri ure dodatne strokovne pomoči 
specialnega pedagoga, naslednje šolsko leto pa dve uri dodatne strokovne pomoči 
logopeda in eno uro svetovalne storitve. Od 1. 10. 2012 obiskuje tudi ambulantno 
logopedsko terapijo in terapijo senzorne integracije. 12. 5. 2014 je bil obravnavan v 
razvojni ambulanti. Decembra 2014 je bil vključen v psihološko obravnavo. V postopku 
psihološke diagnostike je bil opredeljen kot otrok z blago do zmerno motnjo v 
duševnem razvoju, težjo govorno-jezikovno motnjo, dispraksijo in motnjo pozornosti s 
pridruženo hiperaktivnostjo in impulzivnostjo. 

Po mnenju logopedinje Jaka izkazuje težave s procesiranjem proprioceptivnih, 
vestibularnih in taktilnih dražljajev ter posledično težave z zaznavanjem telesa, 
kontrolo drže, koordinacijo in motoričnih planiranjem. Prisotna so odstopanja v grobi in 
fini motoriki.  

V izvidu razvojne ambulante je zapisano, da minimalni znaki nevrološke disfunkcije z 
levostransko lateralizacijo kažejo na organski izvor primanjkljajev. 27. 7. 2015 je bila 
opravljena EEG preiskava, ki ni pokazala odstopanj od normale. 

Jakov sluh je na desni strani nekoliko slabši, vendar ne toliko, da bi lahko vplival na 
razvoj govora. Starši težav s sluhom ne opažajo. Na področjih dihanja, fonacije, 
resonance in tekočnosti govora ni opaznih odstopanj.  

V vprašalniku za starše (priloga 11.2) mama poroča o težavah na področju govora, 
jezika in motorike, težav z zdravjem, vedenjem, sluhom, vidom in senzorno 
preobčutljivostjo pa ne opaža. Težav s hranjenjem ni bilo. Meni, da Jakov govor 
napreduje izredno počasi, da se Jaka zaveda svojih težav z govorom in da zaradi njih 
manj govori ter se manj druži z drugimi otroki. 

Težave z govorom so imeli tudi Jakovi sorojenci. Starejši brat je imel pri štirih letih zelo 
pomanjkljiv govor. Starši poročajo, da mu je primanjkovalo veliko glasov, ki pa jih je s 
pomočjo logopeda pridobil do šestega leta. Logopeda je zaradi rotacizma obiskovala 
tudi Jakova starejša sestra.  
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8.4.2. Opis instrumentarija 

Protokol za ocenjevanje znakov OGA je oblikovan na podlagi analize strokovne 
literature. Namenjen je logopedom in staršem otrok s sumom na OGA. Vodi v temeljito 
ocenjevanje otrokovega funkcioniranja, s poudarkom na področjih, ki so običajno šibka 
pri otrocih z OGA. Njegov cilj ni diagnostika OGA, ampak pridobitev pomembnih 
informacij, povezanih s težavami na področju motoričnega načrtovanja in 
programiranja govora.  

Protokol za ocenjevanje znakov OGA vključuje štiri dele:  

a) smernice za ocenjevanje OGA in njenih znakov (poglavje 5.7 in poglavje 6.),  
b) vprašalnik za logopede (priloga 11.1),  
c) vprašalnik za starše (priloga 11.2) in  
d) nasvete za starše in vzgojitelje oziroma učitelje (priloga 11.3).  

Vprašalnik za logopede je namenjen lažji organizaciji in interpretaciji rezultatov 
temeljitega ocenjevanja. Sestavljen je iz splošnega ocenjevanja, ocenjevanja 20 
znakov OGA in povzetka ugotovitev o znakih OGA pri določenem otroku. Povzetek in 
interpretacija ugotovitev sta možna le na podlagi dobrega poznavanja OGA in smernic 
za ocenjevanje OGA ter njenih znakov.  

V skladu s smernicami protokola logoped potrebne podatke pridobi na različne načine 
s formalnim in/ali neformalnim ocenjevanjem, ki je prilagojeno posameznemu otroku.  

V magistrskem delu je bilo na konkretnem primeru s 7,5 leta starim dečkom v 
novembru in decembru 2016 izvedenih 11 govornih nalog in nalog neverbalnih oralnih 
gibov: 

1. poimenovanje fotografij, 
2. večkraten izgovor istih besed, 
3. posnemanje samoglasnikov, zlogov in nesmiselnih besed, 
4. posnemanje besed z vedno daljšo in kompleksnejšo strukturo, 
5. diadohokineza, 
6. imenovanje črk, 
7. odgovarjanje na vprašanja, 
8. tvorjenje stavkov, 
9. komentiranje slik z nenavadnimi situacijami, 
10. obnova zgodbe, 
11. štetje, 
12. posnemanje neverbalnih oralnih gibov. 

Razlaga izvedbe posameznih nalog sledi v nadaljevanju (poglavje 8.5.2). 

K temeljiti oceni dodatno pripomore vprašalnik za starše. Ta je namenjen pridobitvi 
pomembnih informacij o otroku, njegovem zgodnjem razvoju in zdravju ter opaženih 
težavah na področju govora, jezika in komunikacije v otrokovem domačem okolju. 
Sestavljen je iz treh delov:  

• informacije o govoru in jeziku v družini (5 vprašanj), 

• splošne informacije o otroku (13 vprašanj), 

• informacije o otrokovem govoru, jeziku in komunikaciji (33 vprašanj). 
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Za konkretnejše informacije o otrokovem govorno-jezikovnem funkcioniranju v 
domačem okolju lahko starše prosimo, da določen čas beležijo besede in stavke, ki jih 
otrok uporablja z njimi v prostem govoru, ter seznam priložijo izpolnjenemu vprašalniku. 

8.4.3. Postopek zbiranja, analize in vrednotenja podatkov 

Protokol za ocenjevanje znakov OGA sem izvedla v okviru srečanj z dečkom, 
njegovimi starši in logopedinjo v sedmih korakih: 

1. Pregledala sem dečkovo zdravstveno in vrtčevsko dokumentacijo. 
2. Skupaj z dečkovo logopedinjo sva naredili pregled dosedanjega dela, dosežkov 

in Jakovega trenutnega funkcioniranja. 
3. Po dogovoru z dečkovo logopedinjo in v skladu s smernicami protokola sem 

izvedla 11 govornih nalog in naloge neverbalnih oralnih gibov. 
4. Dečkova mama je izpolnila vprašalnik za starše. 
5. Dečkova mama je en mesec beležila besede in stavke, ki jih je deček uporabil 

v prostem govoru. 
6. Izpolnila sem vprašalnik za logopede. 
7. Starši so prejeli nasvete za starše in vzgojitelje oziroma učitelje. 

Dečkov govor sem posnela z mobilnim telefonom in transkribirala s pomočjo 
računalniškega programa Cool Edit Pro 2.1. Izgovor je transkribiran z IPA simboli.  

V poglavju 8.6 so pridobljeni podatki kvalitativno obdelani z namenom analize in 
interpretacije znakov OGA. Znaki so pri dečku opredeljeni kot izrazito prisotni, prisotni 
ali odsotni. 

8.5. Rezultati z interpretacijo 

8.5.1. Protokol za ocenjevanje znakov otroške govorne apraksije 

V sklopu magistrskega dela je nastal instrumentarij, ki je sestavljen iz štirih delov. Prvi 
del (smernice za ocenjevanje OGA in njenih znakov) je v poglavjih 5.7 in 6, preostali 
deli pa so v prilogah. Vprašalnik za logopede in vprašalnik za starše sta kot primer že 
izpolnjena za dečka Jaka. 

8.5.2. Konkretne naloge za oceno znakov otroške govorne apraksije 

Z namenom pridobitve potrebnih podatkov za izvedbo protokola za ocenjevanje 
znakov OGA sem z dečkom Jakom izvedla 11 govornih nalog in naloge neverbalnih 
oralnih gibov. 

• Naloga 1: Poimenovanje fotografij  

Datum izvedbe naloge: 21. 11. 2016 

Način izvedbe naloge: Jaka je poimenoval 75 fotografij. Spodbujala sem ga k 
samostojnemu poimenovanju, če besede ni poznal, pa sem mu ponudila dve možnosti, 
pri čemer sem ciljno besedo izgovorila prvo in s tem onemogočila direktno posnemanje 
izgovora.  
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Rezultati: 

Ciljna beseda Jakov samostojni izgovor Jakova ponovitev 

PIPA 'pi'ka  

KAPA 'kapa  

REP 'jɛk  

BALON 'bom  

BOBEN 'do:mam  

GOLOB 'titɕ 'lok 

FANT 'fan  

TELEFON 'foŋ  

KROF 'tof  

VETRNICA 'tet 'tedi.'tɕa 

KRAVA 'ta'ja  

LEV 'lɛu  

JABOLKO 1. 'tɕa.'pa 

2. 'pali.'ta 

 

JAJCE 'tɕatɕa  

ČAJ 'ta  

HLAČE 'ɕa.pa 'ɕa.pa 

MUHA 'mu'xa  

OREH 'tox  

KLJUČ 'jotɕ  

ROKA 'tɔta  

GLAVNIK 'tɕa.tkam 'la.'ik 

GOBA 'bola  

NOGE no'na 'jɔja 

NOSOROG 'lok  

TORTA 'to.'ta  

AVTO a'to  

LIST 'iɕ  

DEŽNIK 'me'la e'lik 

ZVEZDA tɕe.'ja  

LABOD 'ɕa.'pa 'bo 

MIZA 'mi'ga  

OMARA u'mala  

DIM g'dim  
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NOGAVICE 'tetɕ 'gegi.'tɕa 

BANANA 'ba'nana  

SLON 'don  

LADJA 'ta'la  

KOLO 'lo  

METULJ 'tu:k  

ROKA jo.'ka  

URA 'ola  

DENAR 'nak  

SOVA 'xo.ɐ  

KOSILNICA 'ti.'tɕe.'ɕa  

NOS 'nɔɕ  

ŠKARJE 'tɕa'ja  

HRUŠKA 'fa.'ge.'tɕa 'ɕapa 

MIŠ 'miɕ  

ZAJEC 'kʲau  

KOZA  'tɕə.o'ja 

JEZIK ' ɟɛja  

ŽABA ʑa.'pa  

ROŽA 'toja  

POLŽ 'poɕ  

COPATI ɕa.'pa 'pa.ti 

VILICE  'degi'tɕa 

LONEC 'joɕ 'toja 

ČEVELJ 'tɕe'jɛ  

OČALA t.'ɕa'la  

LUČ 'lutɕ  

KLAVIR 'de  

ROLERJI  'lo'ji 

KROKODIL 'leu  

SNEŽAK 'oa  

ŽLICA 'tɕa  

SVEČKE 'tɕe.'ta  

ZDRAVNICA 'dⁿini.'ka  

ZAVESE  'əⁿ.'e.'tɕa 

ŠILČEK  'tiɕ 
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TRAKTOR a.'to  

BRISAČA 'ɕa.pa  

SLADOLED 'lə'le  

VRATA 'tata  

ZOBNA ŠČETKA 'ɕa'ta  

KNJIGE 'di'ja  

   Tabela 13: Rezultati naloge 1 – Poimenovanje fotografij 

Pri izbiri besed sem izhajala iz testa Ocena artikulacije govora (Globačnik, 1999), ki 
vsebuje predvsem besede z enostavnimi zlogovnimi strukturami, zato sem dodala tudi 
nekaj besed z zahtevnejšo zlogovno strukturo. Nekatere so vzete iz preizkusa Test 
fonološkega razvoja (Stemberger, Bernhardt, Ozbič, Kogovšek in Košir, 2015), 
preostale pa sem dodala sama. Zaradi Jakovega zelo nerazumljivega govora sem 
izbirala besede, ki bodo lahko s fotografijo čim bolj enoznačno prikazane. Predvidevala 
sem, da bi bila v nasprotnem primeru v dvomih, ali je Jaka povedal ciljno besedo ali 
ne. 

Naloga nudi vpogled v sposobnosti poimenovanja, v tem kontekstu pa nam daje 
podatke za oceno različnih znakov: podaljšani in moteni koartikulacijski prehodi, 
motnje v prozodiji, omejen fonemski in fonetični repertoar glasov, pogosta izpuščanja 
soglasnikov, napake v izgovoru samoglasnikov, napake v izgovoru glasov, pri katerih 
se spremeni več značilnosti, netipični fonološki procesi, prisotnost gibov iskanja pri 
artikulaciji glasov, prevladujoča raba preprostih besednih oblik in slaba razumljivost.  

• Naloga 2: Večkraten izgovor istih besed  

Datum izvedbe naloge: 21. 11. 2016 

Način izvedbe naloge: Jaka je dvakrat ponovno poimenoval 14 od 75 fotografij. Med 
vsako ponovitvijo je bil 10-minutni premor. 

Rezultati: 

Ciljna beseda Izgovor 1 Izgovor 2 Izgovor 3 

MUHA 'mu'xa 'mu'xa 'mu'xa 

POLŽ 'poɕ 'ɕop 'poɕ 

SLON 'don 'ʑom 'no 

KLJUČ 'jotɕ 'jotɕ 'lutɕ 

BALON 'bom 'bom 'bom 

JAJCE 'tɕatɕa 'ɕa.'pa 'tɕa.ta 

METULJ 'tu:k 'tuk 'tu:k 

COPATI ɕa.'pa 'pa'ta 'papa 

OČALA t.'ɕa'la 'tɕaja 'ɕala 

TELEFON 'foŋ 'fon 'fon 

ZAJEC 'kʲau 'ɕa.'u 'ɕau.ɕk 
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NOGAVICE 'tetɕ 'i.'xi.'tɕa 'i.'xi.'tɕa 

TRAKTOR a.'to 'a.to 'a.'to 

SLADOLED 'lə'le i'le 'le.t 

   Tabela 14: Rezultati naloge 2 – Večkraten izgovor istih besed 

Besede so izbrane tako, da vsebujejo različne glasove in različno zahtevne besedne 
oblike. Izgovor je s premori trikrat ponovljen, po zgledu avtorjev Burt, Holm in Dodd (v 
Flipsen, 2008), kar omogoča izračun povprečne konsistentnosti, variabilnosti 
izgovorov in variabilnosti napak v vprašalniku za logopede (priloga 11.1). 

• Naloga 3: Posnemanje samoglasnikov, zlogov in nesmiselnih besed 

Datum izvedbe naloge: 23. 11. 2016 

Način izvedbe naloge: Jaka je za menoj ponavljal izolirane samoglasnike, preproste 
zloge in nesmiselne besede, v katere sem vključila različne samoglasnike slovenskega 
jezika. 

Rezultati: 

Moj izgovor Jakovo posnemanje Moj izgovor Jakovo posnemanje 

a a la la 

ɛ ɛ gɔ to 

i i ri li 

ɔ ɔ xɛ xɛ 

u u ʒu ʒvu 

e e tʃɛ tɕɛ.tɕ 

o o do to 

ə o 'tumi 'tunim 

ka ka 'ʃela 'ʃemam 

ʃɔ ɕo 'petɔ 'pe'ka 

mi mi no'gatʃɛ 'mali.'tɕa 

pɛ pɛ 'jupo 'ʋu.ka 

tu tu xe'mu ɕe:'mu 

ʃe ɕe ʃi'ku 'ɕe.'pu 

no no no'ba 'bo'mi 

   Tabela 15: Rezultati naloge 3 – Posnemanje samoglasnikov, zlogov in nesmiselnih besed 

Izvedba naloge nudi podatke za oceno pojavnosti znakov OGA v novih kontekstih. 
Poudarek je na sposobnosti posnemanja izgovora odraslega na različnih ravneh: 
posamezen glas, zlog in nesmiselna beseda. Znaki, ki jih je tu smiselno opazovati in 
njihovo pojavnost primerjati s pojavnostjo v drugih kontekstih, so podaljšani in moteni 
koartikulacijski prehodi, motnje v prozodiji, pogosta izpuščanja soglasnikov, napake v 
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izgovoru samoglasnikov, napake v izgovoru glasov, pri katerih se spremeni več 
značilnosti, in prisotnost gibov iskanja pri artikulaciji glasov.  

Izbira zlogov in nesmiselnih besed je naključna. Pomembno je le to, da so na vsaki 
ravni (posamezen glas, zlog in nesmiselna beseda) vključeni različni samoglasniki. 

• Naloga 4: Posnemanje besed z vedno daljšo in kompleksnejšo strukturo 

Datum izvedbe naloge: 14. 11. 2016 

Način izvedbe naloge: Jaka je posnemal moj izgovor vedno daljših in kompleksnejših 
besed. 

Rezultati: 

Ciljna 
beseda 

(1) 

Jakov 
izgovor 

(1) 

Ciljna 
beseda (2) 

Jakov 
izgovor 

(2) 

Ciljna beseda 

(3) 

Jakov izgovor 

(3) 

KEPA 'ke'pa KEPATI 'kepa.'ti KEPANJE 'kepa.'jε 

PIKA 'pi'ka PIKICA 'piti'litɕa PIKAPOLONICA 'pita'lɔlit 

TEMA 'tε.'nə TEMNO 'tε'mə ZATEMNJENO 'kε.'ə .ͫ'uma.'εnε.'i 

KUKA 'ku.'ka KUKATI 'kə'ka.'ju POKUKATI 'ku.'t.le.'ku 

NOGA 'lɔ'ja NOGICA 'loti.'tɕa NOGAVICA 'nε:.gi'li.'tɕa 

JE 'lε JESTI 'ge.'tɕi POJESTI 'to'le.i.'tɕa 

PIKA 'pi.'kam PIKATI 'pi.'ə.gi.'tɕa POPIKATI 'pi.'ka 

BELA 'beja BELITI 'pili.'ti POBELITI 'peli.'tɕa 

MIŠ 'miɕ MIŠKA 'mi'ɕa MIŠKICA 'mi.'i.'tɕa 

PIŠE 'pi'ɕε ZAPIŠE 'kε'ε.'pi.'ɕa PREPIŠE 'pε.'pi'ɕa 

ŠOLA 'tɕo'ja ŠOLAR 'ɕɔ'ja ŠOLARJI 'kjo'wo'wi.'tɕa 

DEŽ 'loɕ DEŽUJE 'tu'ja DEŽNIK 'li.t 

   Tabela 16: Rezultati naloge 4 – Posnemanje besed z vedno daljšo in kompleksnejšo strukturo 

Naloga je namenjena oceni znaka 11 (prevladujoča raba preprostih besednih oblik in 
povečano število napak pri kompleksnejših besednih oblikah). Vključene so besede, ki 
se stopnjujejo v zahtevnosti besednih oblik. Zahtevnost se stopnjuje s povečevanjem 
števila zlogov in njihove fonetične kompleksnosti. Pri tem sledimo smernicam avtorice 
Fish (2011). Upoštevamo tudi priporočila, ki jih podaja Flipsen (2008), s tem ko 
uporabimo tehniko posnemanja izgovora odraslega in vedno daljše besede z istim 
korenom, s čimer zmanjšujemo vpliv sposobnosti priklica in poudarek na pomenu 
besed.  

Ciljne besede (1) Jaku predstavljajo dobro poznane besede z besednimi oblikami, ki 
jih spontano uporablja v prostem govoru. Vendar so že to besede, ki Jaku začnejo 
izvabljati težave z natančnim izgovorom, zato bo mogoče oceniti, kako se te težave 
stopnjujejo pri ciljnih besedah (2) in (3). 
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• Naloga 5: Diadohokineza 

Datum izvedbe naloge: 16. 11. 2016 

Način izvedbe naloge: Najprej je Jaka šestkrat samostojno izrekel zloge /pa/, /ta/ in 
/ka/ ter zaporedje zlogov /pa.ta.ka/. S tem sem v vprašalniku za logopede ocenila 
konsistentnost ponovitev. Nato pa je Jaka zloge /pa/, /ta/ in /ka/ izrekel 20-krat, 
zaporedje zlogov /pa.ta.ka/ pa 10-krat. V tem delu sem izmerila, koliko ponovitev je 
naredil v petih sekundah in koliko časa je potreboval za 20 oziroma 10 ponovitev. 

Rezultati: 

Naloga Jakov izgovor Izmerjen čas 

6-krat /pa/ pa pa pa pa pa pa / 

6-krat /ta/ ta ta ta ta ta ta ta / 

6-krat /ka/ ka ka ka ka ka ka / 

6-krat 
/pa.ta.ka/ 

pakaka pataka tapapaka patatapa tatapa 
tatapa 

/ 

20-krat /pa/ pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa 
pa pa pa pa pa pa pa 

10 ponovitev v petih sekundah 

20 ponovitev v 12 sekundah 

20-krat /ta/ ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta tal 
ta ta ta 

10 ponovitev v petih sekundah 

20 ponovitev v devetih 
sekundah 

20-krat /ka/ ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka kaka 
kakaka ka ka ka 

9 ponovitev v petih sekundah 

20 ponovitev v devetih 
sekundah 

10-krat 
/pa.ta.ka/ 

pataka pataka kapataka pataka patakak 
tapapka kakapa kakapa kakapa kakapa 

3 ponovitve v petih sekundah 

10-krat v 14 sekundah 

   Tabela 17: Rezultati naloge 5 – Diadohokineza 

Naloga je namenjena oceni znaka 14 (slabša izvedba diadohokineze). Zastavljena je 
tako, da v vprašalniku za logopede omogoča oceno hitrosti izvedbe v primerjavi z 
normami, ki jih podaja Fletcher (1972, v Shipley in McAffe, 2004) in še pomembneje, 
oceno kakovosti izvedbe po zgledu avtoric Williams in Stackhouse (2000). Na ta način 
pridobimo podatke, ki jih v vprašalniku potrebujemo za opredelitev težav, kot so 
počasnost, napake v izgovoru in nekonsistentnost ponovitev, ter primerjavo uspešnosti 
pri ponavljanju posameznih zlogov v primerjavi s ponavljanjem zaporedja zlogov. 

• Naloga 6: Imenovanje črk  

Datum izvedbe naloge: 21. 11. 2016 

Način izvedbe naloge: Jaka je poimenoval črke slovenske abecede, ki so bile zapisane 
na listu. V primeru, da je bilo njegovo poimenovanje napačno, sem črko poimenovala 
jaz, Jaka pa je to posnemal.   
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Rezultati: 

Črka Jakovo 
samostojno 

poimenovanje 

Posnemanje 
mojega izgovora 

Črka Jakovo 
samostojno 

poimenovanje 

Posnemanje 
mojega 
izgovora 

A a  H xə  

E e  K kə  

O o  G  gə 

U u  L də lə 

I i  J  lɔ 

M mə  R lə  

N nə  S sə  

F xə fə Š ʃɔ  

V ʋə  Z zdə  

P bə pə Ž iʃə  

B bə  C  tə 

D ɟə  Č ɕa tɕatɕ 

T də     

   Tabela 18: Rezultati naloge 6 – Imenovanje črk 

Naloga izkorišča Jakovo zanimanje za črke za oceno samostojnega izgovora glasov. 
Ker imenuje črke in ne glasov, je izgovoru dodan še polglasnik, ki pa za tovrstno 
analizo ni pretirano moteč. Hkrati naloga nudi vpogled v predopismenjevalne veščine 
(znak 19). 

• Naloga 7: Odgovarjanje na vprašanja  

Datum izvedbe naloge: 21. 11., 28. 11., 5. 12. in 6. 12. 2016 

Način izvedbe naloge: Med poimenovanjem fotografij sem Jaku v igri in uvodnem 
pogovoru zastavila nekaj vprašanj. 

Rezultati: 

o Med poimenovanjem fotografij 

Vprašanje Jakov odgovor Razlaga 

Kje rastejo listi? 'de.'tɛ drevo 

Kdaj potrebujemo 
dežnik? 

'a'lɔɕ dež 

   Tabela 19: Rezultati naloge 7 – Odgovarjanje na vprašanja (med poimenovanjem fotografij) 
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o V igri  

Vprašanje Jakov odgovor Razlaga 

Kdo si ti? uɕi.ma'wu (osebni podatki) 

Ali si fantek ali punčka? ə:m ... 'putɕa ..., 'nɛ, 'fa'u em ... punca (šala), ne, fant 

Koliko si star? ɛ: ... 'o'ɕa E ... osem (kaže sedem prstov) 

Kje si doma? 'təta (osebni podatki) 

Koga imaš doma? Kdo 
živi s teboj? 

'ɛ'ɛ 't͜ɕit͜ɕa ... 'ɛna 'inə ... 
'ɛna 'paja ... 'ina ... 
't͜ɕe.'t͜ɕa, 'mami 'ati, 

'wo'wo'wou ... 'me 'laj ... 
'ata 'mama 

(osebni podatki) 

Ena ..., ena ... (našteva imena petih 
otrok) ... mami, ati, 

hov hov (kuža), ime Fly, 

ata, mama 

Kako je ime tvoji mami? 'mali'na (osebni podatki) 

Kateri dan je danes? 'nem ne vem 

   Tabela 20: Rezultati naloge 7 – Odgovarjanje na vprašanja (v igri) 

o V uvodnem pogovoru 

Vprašanje Jakov odgovor Razlaga 

Kako si? / Ne odgovori. Ko ga vprašam, če je v 
redu, prikima. 

Kaj si jedel za zajtrk? 'nitɕ nič 

Kaj ti je prinesel 
Miklavž? 

ɛ ...'lelɛ 'to'tɕa ... u'bom e ... lego kocke ... ? 

(Mama je povedala, da je dobil Lego 
kocke – avion, pulover Batman, majici 

Captain America in Spiderman ter 
copate Minionsi.) 

   Tabela 21: Rezultati naloge 7 – Odgovarjanje na vprašanja (v uvodnem pogovoru) 

Naloga nudi informacije za oceno spontanega govora. V tem kontekstu je smiselno 
opazovati vse znake OGA, ki se navezujejo na govorne in jezikovne spretnosti, podatki 
pa so še posebej pomembni za oceno slabe razumljivosti (znak 12) in jezikovnih težav 
(znak 18).  

Izbrana vprašanja so preprosta (izjema je vprašanje »Kateri dan je danes?«) in 
konkretna, kar je v skladu z Jakovimi zmožnostmi in našo potrebo po poznavanju 
ciljnega odgovora zaradi slabe razumljivosti povedanega (v nasprotnem primeru ni 
mogoča analiza rezultatov). 

• Naloga 8: Tvorjenje stavkov  

Datum izvedbe naloge: 28. 11. 2016 

Način izvedbe naloge: Jaka je stavke tvoril na različne načine. Nekaj stavkov je bilo 
naučenih in vizualno podkrepljenih (s simboli za vsako besedo), nekaj jih je tvoril po 
mojem verbalnem modelu in z vnaprej določeno strukturo, ostale pa je tvoril prosto, 
kot odgovor na vprašanje, kaj dela določena oseba. 
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Rezultati: 

o Tvorjenje naučenih stavkov ob simbolih 

Ciljni stavek Jakov stavek 

Miš kaka. 'Miɕ 'kaka. 

Miki kima. 'Miki 'kuma. 

Pupa meša kašo. 'Pu'pa 'meɕa 'kaɕa. 

Mama šepa. 'Mama ɕe.'pa. 

Kokoš ima oko. 'Ɔ'koɕ 'i'ma ... o.'ko. 

   Tabela 22: Rezultati naloge 8 –Tvorjenje stavkov (tvorjenje naučenih stavkov ob simbolih) 

o Tvorjenje stavkov ob fotografijah po mojem verbalnem modelu in z določeno 
strukturo (z glagolom /imeti/) 

Ciljni stavek Jakov stavek 

Teta ima zajca. 'Tɛ'ta 'i'ma 'ɕɛu. 

Teta ima psa. 'Tɕɛta 'i'ma xaw. 

Fant ima muco. 'Fam 'i'ma mu't͜ɕa. 

Stric ima pujsa. 'Tit͜ɕ 'i'ma + tresenje mehkega neba (oponašanje pujsa). 

Punca ima ribo. 'Pu'tɕa 'i'ma xɛ'lija. 

Punca ima kačo. 'Pu'tɕa 'i'ma 'tɕaka. 

Tabela 23: Rezultati naloge 8 – Tvorjenje stavkov (tvorjenje stavkov ob fotografijah po mojem verbalnem modelu                                     
in z določeno strukturo (z glagolom /imeti/)) 

o Tvorjenje stavkov ob fotografijah po mojem verbalnem modelu in z določeno 
strukturo (z glagolom /jesti/) 

Ciljni stavek Jakov stavek 

Teta je banano. 'Tɛ'ta 'i'ma 'ba'nana. 

Miš je sir. 'Miɕ 'i'ma ɕe. 

Krava je travo. 'Mu 'i'ma 'tala. 

Punca je čokolado. 'Tɛ'ta 'i'ma 'ta'da. 

Fant je pico. 'Fam 'i.mi ... pitɕ. 

Tabela 24: Rezultati naloge 8 – Tvorjenje stavkov (tvorjenje stavkov ob fotografijah po mojem verbalnem modelu 
in z določeno strukturo (z glagolom /jesti/)) 

o Prosto tvorjenje stavkov ob slikah, kot odgovor na vprašanje »Kaj dela medo?« 

Ciljni stavek Jakov stavek 

Medo naliva sok. 'Meja 'ɕo. 

Medo bere knjigo. 'Me'ja 'ki'na. 

Medo vozi motor. 'Me'ja 'to. 
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Medo umiva zobe. 'Me'ja ... 'poja. 

Medo žaga. 'Me'ja ... 'laja. 

Medo jaha konja. 'Me'ja + tleskanje z jezikom (oponašanje konjička). 

Tabela 25: Rezultati naloge 8 – Tvorjenje stavkov (prosto tvorjenje stavkov ob slikah, kot odgovor na vprašanje 
»Kaj dela medo?«) 

o Prosto tvorjenje stavkov ob slikah, kot odgovor na vprašanje »Kaj dela punca?« 
ali »Kaj dela fant?« 

Ciljni stavek Jakov stavek 

Punca plava. 'Pu'tɕa 'ko.ka. 

Punca joka. 'Tu'tɕa 'lo'ka. 

Fant piše. 'Pi'ɕe. 

Fant vozi avto. 'Fam + tresenje ustnic (oponašanje avta). 

Punca je sendvič. 'Pu'tɕa ə'le. Am. 

Tabela 26: Rezultati naloge 8 – Tvorjenje stavkov (prosto tvorjenje stavkov ob slikah, kot odgovor na vprašanje 
»Kaj dela punca?« ali »Kaj dela fant?«) 

Izbrani stavki se stopnjujejo v zahtevnosti od naučenih stavkov z določeno strukturo 
ob simbolih (tabela 22), nenaučenih stavkov s ponavljajočo se strukturo, podano preko 
verbalnega modela (tabeli 23 in 24), do prosto tvorjenih stavkov kot odgovor na 
vprašanje (v tabeli 25 se osebek ponavlja, v tabeli 26 pa ne). Stavki so v skladu z 
Jakovimi jezikovnimi zmožnostmi.  

Tudi pri tej nalogi je smiselno opazovati vse znake OGA, ki se navezujejo na govorne 
in jezikovne spretnosti. Rezultati nudijo analizo pojavnosti teh znakov na ravni stavka.  

• Naloga 9: Komentiranje slik z nenavadnimi situacijami 

Datum izvedbe naloge: 5. 12. 2016 

Način izvedbe naloge: Jaku sem pokazala slike z nenavadnimi situacijami in ga 
spodbujala h govornemu odzivu.  

Rezultati: 

Situacija na sliki Jakov govor Razlaga 

Stol ima človeški roki. 'loka roka 

Punca se češe z metlo. 'ni.tɕ ... u'mɛ.'kxə nič ... metla 

Stric ima na glavi vedro. 'tə (s prstom kaže vedro) to 

Raca ima obute škornje. 'tɕɛ'ja čevlji 

Miza ima človeške noge. 'tə (s prstom kaže noge) to 

Punca piše z banano. 'pə'nan ... 'pi'sɛ banana ... piše 

   Tabela 27: Rezultati naloge 9 – Komentiranje slik z nenavadnimi situacijami 
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Opomba: Jaka prepozna nesmisel in se ob vseh situacijah smeji. Ko mora sporočiti 
nesmisel, se zanaša na kazanje s prstom. Ob spodbudi, da nesmisel ubesedi, se izrazi 
z eno besedo ali odgovori: »Nem.« (ne vem). 

Slike z nenavadnimi situacijami so izbrane zato, ker otroka na zabaven način motivirajo 
h govoru in nudijo vpogled v njegovo spretnost razlage situacije sogovorniku. Rezultate 
lahko zopet analiziramo v sklopu vseh znakov OGA, ki se navezujejo na govorne in 
jezikovne spretnosti. 

o Naloga 10: Obnova zgodbe 

Datum izvedbe naloge: 5. 12. 2016 

Način izvedbe naloge: Jaku sem ob poznanem stripu povedala zgodbo, ki jo je slišal 
že večkrat. Nato je zgodbo ob istem stripu samostojno obnovil.  

Rezultati: 

Moja pripoved Jakova obnova Razlaga 

To je fant. To je kuža Fifi. Na 
kolesu je spustila guma. 

Fant je vzel pumpo in jo 
napumpal. 

Veselo se je peljal naprej. 

Vozil se je po cesti. Fifi pa se 
je pokakal. 

Fant je bil jezen. Rekel je: 
»Fifi fuj! Ne tu na cesti! Pojdi 

v gozd!« 

Fifi je stekel v gozd. 

'fan ... 'puɕa 'u'la ... 'mi 'fifi ... 

 

'fam 'pu.'tɕa ... 

 

jɛ 'papə.'tə 

'famə 'pa.pa 'te'tɕa ... 

'fi'vi 'ka.'ka 

 

'fav ... 'lɛl'ʑaɕ ... 'fifi 'toɕ ... 

'ja 

fant. ... pušča guma ... ime 
Fifi. 

 

fant pumpa 

 

? se vozi naprej ? 

fant vozi cesta 

Fifi kaka 

 

fant ... jezen ... Fifi gozd ... 

   Tabela 28: Rezultati naloge 10 – Obnova zgodbe 

Zgodbo, prikazano s stripom, je imel Jaka že dlje časa nalepljeno v zvezku, saj sva z 
njo vadila glas /f/. Ker je bil Jaka nad njo zelo navdušen, sem jo izkoristila tudi pri tej 
nalogi. 

Naloga nudi oceno spretnosti pripovedovanja zgodbe. Pri izbiri zgodbe sta pomembni 
dolžina in zahtevnost vsebine, ki jo otrok zmore, v primeru zelo nerazumljivega govora 
pa je za lažjo analizo koristno imeti ob pripovedovanju tudi vizualno oporo (slike ali 
strip).  

• Naloga 11: Štetje 

Datum izvedbe naloge: 14. 11. 2016 

Način izvedbe naloge: Jaka je štel Star Wars nalepke, ki sem jih postavila na mizo 
(najprej 10, nato 5, 6 in 8).  

Rezultati:  

Število predmetov Jakovo štetje 

10 'ɛna, 'ba, tɛ'li, 'teli, 'pe, 'ɕe, 'o.t͜ɕa, 'be, 'ɕau, ... 'o.tɕa 
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5 'ɛla, 'pa, t.'li, 'teli, 'pet 

6 'ɛna, 'pa, tɛ'li, 'teli, 'pe, 'ɕe 

8 'ɛna, 'pa, tɛ'li, 'teli, 'pe, 'ɕe, 'o.tɕa 

   Tabela 29: Rezultati naloge 11 – Štetje 

Naloga je izbrana z namenom ocene znakov OGA v kontekstu avtomatiziranih besed. 
Ker se štetje večkrat ponovi, je še posebej koristna za oceno nekonsistentnosti 
izgovora.  

• Naloga 12: Posnemanje neverbalnih oralnih gibov 

Datum izvedbe naloge: 29. 11. 2016 

Način izvedbe naloge: Jaka je po verbalnih navodilih in demonstraciji posnemal gibe 
in zaporedja gibov. 

Rezultati: 

o posamezni gibi 

Naloga Opis Jakove izvedbe 

Nasmehni se Po večkratnih spodbudah posnema in v drugem 
poskusu uspe. Razteg ustnic je zelo prisiljen - ne 

posnema pristnega nasmeha. Spodnjo čeljust 
zateguje v levo stran. 

Z ustnicami naredi šobo Uspe v prvem poskusu. Šoba je nekoliko širša. 

Jezik iztegni navzgor – proti nosu Ne uspe. Jezik poriva naprej. 

Oblizni zgornjo ustnico Ne uspe. Jezik je premalo sploščen in rine naprej ali 
navzdol. 

Jezik iztegni navzdol – proti bradi Uspe. 

Oblizni spodnjo ustnico Uspe. 

Jezik premakni v desno (v desni 
ustnični kot) 

Uspe. Jezična konica je slabše oblikovana. 

Jezik premakni v levo (v levi ustnični 
kot) 

Uspe. Jezična konica je slabše oblikovana. 

Jezik daj za zgornje zobe Uspe. Jezik postavi na pravo mesto, vendar pa se ta 
s hitrimi gibi premika levo in desno. 

Jezik daj za spodnje zobe Uspe. Jezik postavi na pravo mesto, vendar pa se ta 
s hitrimi gibi premika levo in desno. Čeprav teh 

premikov ne komentiram in ne dajem navodila, naj 
bo jezik pri miru, si Jaka poskuša jezik fizično 

zaustaviti z roko. 

Pihni Uspe. Pri tem pomakne glavo naprej. 

Daj poljubček Uspe, vendar pri tem ne posnema šobe, ampak ima 
usta razpotegnjena. 

   Tabela 30: Rezultati naloge posnemanja neverbalnih oralnih gibov – posamezni gibi 
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o zaporedja gibov 

Naloga Opis Jakove izvedbe 

Nasmehni se, naredi šobo V prvem poskusu uspe le vsak gib posebej. Pri 
nasmehu so ustnice premalo razpotegnjene. Spodnja 
čeljust se premika levo in desno. V drugem poskusu 

uspe tudi zaporedje. 

Pihni, nasmehni se V prvem poskusu uspe le vsak gib posebej. Nasmeh 
je zelo prisiljeno razpotegnjen in počasen. V drugem 

poskusu uspe tudi zaporedje. 

 

Nasmehni se, daj jezik ven Najprej mu spodnjo čeljust zateguje v levo stran. 
Nato uspe. 

Oblizni zgornjo ustnico, oblizni 
spodnjo ustnico 

Uspe. 

Jezik premakni iz levega v desni 
ustnični kot 

Jaka si pomaga usmeriti jezik z roko. Uspe en 
premik. 

Odpiraj in zapiraj usta 

 

Togo odpiranje in zapiranje s spremljajočimi gibi 
celotne glave in gibanjem čeljusti levo in desno. Pri 

zapiranju udarja skupaj z zobmi. 

Oblizni zgornjo ustnico in se 
nasmehni 

Uspe v prvem poskusu. V drugem poskusu gre jezik 
namesto na zgornjo ustnico naprej, Jaka pa si ga 

poskuša usmeriti z roko. 

Oblizni spodnjo ustnico in pihni V prvem poskusu uspe le vsak gib posebej. Pri 
pihanju pomakne glavo naprej. V drugem poskusu 
uspe tudi zaporedje. Oblizovanje ne poteka gladko 

po celi ustnici, ampak jezik z grobim gibom 
premakne iz leve na desno stran ustnice. 

   Tabela 31: Rezultati naloge posnemanja neverbalnih oralnih gibov – zaporedja gibov 

Naloge vključujejo gibe čeljusti, ustnic in jezika ter pihanje. Konkretni gibi so zaradi 
Jakovih težav z neverbalnimi oralnimi gibi na ukaz in odpora do posnemanja teh, zelo 
preprosti. Nekaj idej za naloge sem dobila ob pregledu tovrstnih nalog v testih 
Apraksija profil (Apraxia Profile), Kaufmanov test govorne praksije za otroke (Kaufman 
Speech Praxis Test for Children) in Ocena verbalno-motorične produkcije za otroke 
(Verbal Motor Production Assessment for Children), ki jih povzema Flipsen (2008), 
izhajala pa sem iz gibov, ki jih Jaka zmore vsaj delno ponoviti. 

 

Po opravljenih nalogah sem lahko izpolnila celoten vprašalnik za logopede. Ta je 
skupaj z izpolnjenim vprašalnikom za starše ter maminim seznamom Jakovih besed in 
stavkov v prostem govoru v prilogah.  

V vprašalniku in pri interpretaciji rezultatov so besede označene s poševnicami (na 
primer /žaba/), izgovor pa z oglatimi oklepaji (na primer [ʑa.'pa]).   
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8.6. Prikaz in sinteza ugotovitev 

To poglavje namenjamo prikazu in razlagi ugotovitev, do katerih smo prišli z izvedbo 
protokola za ocenjevanje znakov OGA s 7,5 leta starim dečkom Jakom. Ves čas se 
navezujemo na izpolnjena vprašalnika, ki sta v prilogah (vprašalnik za logopede v 
prilogi 11.1 in vprašalnik za starše v prilogi 11.2). Najprej so znaki obravnavani ločeno, 
v enakem zaporedju, kot so zastopani v vprašalniku za logopede. Na koncu sledi 
sinteza ugotovitev.  

• Znak 1: Nekonsistentnost izgovora 

V Jakovem govoru so prisotne vse tri vrste nekonsistentnosti: različna uporaba 
določenega glasu ali skupine glasov na različnih mestih v besedi, v različnih besedah, 
kljub istemu mestu v besedi, in v večkratnih ponovitvah iste besede. Jakova 
konsistentnost, izračunana po trikratnem izgovoru desetih besed (naloga 2) je 30 %. 
Variabilnost izgovorov je 55 %, variabilnost napak pa 61 %.  

Prisotna je visoka nekonsistentnost izgovora z več vrstami napak (na primer besedo 
/zajec/ izgovori ['kʲau], ['ɕa.'u] ali ['ɕau.ɕk]), ki po mnenju raziskovalk Holm, Crosbie in 
Dodd (2007) ni del tipičnega fonološkega razvoja, ampak znak govorne motnje. Jaka 
dosega podobne rezultate kot otroci z OGA v njihovi raziskavi. 

Jakova mama nekonsistentnosti ne opaža.  

Ocena znaka: Čeprav mama težav ne opaža, ocenjujem, da je znak pri Jaku izrazito 
prisoten.  

• Znak 2: Podaljšani in moteni koartikulacijski prehodi  

V Jakovem govoru opažam podaljšane premore med posameznimi zlogi7 (na primer 
/roka/ izgovori [jo.'ka], /žaba/ [ʑa.'pa] in /copati/ ['pa.ti]) in besedami8 (na primer /Medo 
žaga./ izgovori ['Me'ja ... 'laja.], /Medo umiva zobe./ ['Me'ja ... 'poja] in /Fant jezen./ 
['fav ... 'lɛl'ʑaɕ]). Premorov med glasovi pa s poslušanjem ne zaznam. Zlogovna 
segregacija je očitna pri logopedskih vajah, kjer Jaka težko združi zloge v besedo z 
običajnim naglasom. Pogosto poudari oba zloga in ju pove s krajšim premorom. Ciljno 
besedo težko izgovori kot celoto. Lažji mu je izgovor po zlogih, ki mu jih tudi vizualno 
prikažem.  

Mama pravi, da Jaka govori povezano, brez premorov. Tudi sama premorov v prostem 
govoru nisem zaznala. Ko pa sem posnetek Jakovega imenovanja fotografij (naloga 1) 
predvajala osebi, ki Jake ne pozna, je bilo njeno mnenje, da je Jakov govor zelo 
»robotski«.  

Pri odkrivanju podaljšanih premorov oziroma segregacij sem si pomagala z analizo 
zvočnega zapisa (waveform view) v programu Cool Edit Pro 2.1. Pri Jakovem 
imenovanju 75 fotografij (naloga 1) sem opazila 23 zlogovnih segregacij od 59 možnih 
(39 %). Posebej zanimiv je bil premor v zlitniku /tʃ/: Jaka je besedo /očala/ izgovoril 
[t.'ɕa'la].  

                                            
7 Podaljšani premori med zlogi so označeni s piko (.). 
8 Podaljšani premori med besedami so označeni s temi pikicami (...). 
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Ocena znaka: Ocenjujem, da je znak pri Jaku izrazito prisoten. 

• Znak 3: Motnje v prozodiji 

Kadar Jaka komunicira sproščeno, izven učne situacije, hitrost, višina in glasnost 
njegovega govora delujejo ustrezno. Drugače je v testni ali učni situaciji, v kateri 
večkrat namenoma govori zelo tiho. Kot odziv na spodbude, naj govori glasneje, začne 
govoriti zelo hitro in glasno. Jakova mama ocenjuje hitrost govora kot ustrezno, višino 
in glasnost pa kot odvisno od situacije: včasih ustrezno, včasih ne. Kvaliteta in 
resonanca glasu sta vedno ustrezni. 

Jaka v govoru uporablja različne naglasne strukture (N, Nn, nN in nNn; primeri so 
navedeni v vprašalniku za logopede). V naglaševanju pogosto dela napake: naglasi 
napačen zlog, pretirano naglasi ustrezen zlog ali pretirano enako naglasi vse zloge. To 
je pomembna informacija, saj so te napake prisotne pri 52 % otrok s sumom na OGA 
in le pri 10 % otrok z govornim zaostankom neznanega vzroka (Shriberg, Aram in 
Kwiatkowski, 1997c). Tudi v splošnem so naglaševanja na napačnih mestih redka 
(Kehoe, 2013), so pa pogostejša pri imitaciji manj poznanih ali nesmiselnih besed ter 
pri besedah, ki zahtevajo večji artikulacijski napor (Kehoe, 1997). Za Jaka večina 
besed predstavlja velik artikulacijski napor. Napake dela v različnih kontekstih: pri 
poimenovanju fotografij (naloga 1), posnemanju mojega izgovora smiselnih in 
nesmiselnih besed (nalogi 3 in 4), odgovarjanju na vprašanja (naloga 7), tvorjenju 
stavkov (naloga 8), komentiranju slik z nenavadnimi situacijami (naloga 9) in obnovi 
zgodbe (naloga 10).  

Pri poimenovanju 75 fotografij (naloga 1) je Jaka izgovoril pravilno naglasno strukturo 
v 36 % besed. Delež je manjši tudi zaradi številnih poenostavitev, saj Jaka v izgovoru 
35 % besed ni ohranil števila zlogov, kar pa je posledično pomenilo tudi drugačno 
naglasno strukturo. Kljub temu je ohranil število zlogov v 65 % besed, naglasno 
strukturo pa samo v 36 % (skoraj polovico manj). 

Iz rezultatov naloge večkratnega izgovora istih besed (naloga 2) je razvidno, da je 
Jakovo naglaševanje tudi nekonsistentno. Shriberg in sodelavci (2003) pravijo, da je 
to posledica motnje v motorični kontroli. Jaka naglašuje tudi napačne zloge in s tem 
ne izkazuje ustreznega znanja o naglasni strukturi besed, ki so ga raziskovalci (prav 
tam) opredelili kot običajno prisotnega pri otrocih z OGA. Jaka svojega naglaševanja 
tudi ne popravlja. Razlog za to je lahko neusklajenost med ciljno prozodično obliko 
(jezikovno reprezentacijo) in produkcijo, kar predstavlja težave tudi na višjih ravneh 
reprezentacijskega vidika naglaševanja (Odell in Shriberg, 2001). 

Intonacija vseeno pomembno prispeva k razumljivosti Jakovega govora. Jaka v 
prostem govoru poudari posamezne besede v stavkih, in jim s tem da večji pomen, ter 
z rastočo ali padajočo intonacijo nakaže vprašanja ali trditve. V učni situaciji (na primer 
pri tvorjenju naučenih stavkov v nalogi 8) je izrazito prisotno poudarjanje besed, ki 
običajno niso poudarjene. Pogosto poudari vse besede v stavku. Tako je raba ravne 
intonacije, ki jo kot običajno prozodijsko značilnost pri otrocih z OGA navaja Fish 
(2011), prisotna samo v učni situaciji. 

Jakova prozodija najbolj odstopa zaradi robotskega govora oziroma pretiranega 
poudarjanja zlogov in besed, ki običajno niso poudarjene, kar je tudi najpogostejša 
prozodijska napaka pri otrocih z OGA (Odell in Shriberg, 2001).  
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Ocena znaka: Ocenjujem, da je znak pri Jaku izrazito prisoten.  

• Znak 4: Drugačen zgodnji razvoj govora 

Tako kot svetuje Fish (2011), sem s pregledom dokumentacije, pogovorom z Jakovo 
logopedinjo in vprašalnikom za starše pridobila informacije o Jakovem zgodnjem 
govornem vedenju.  

Jaka se po mnenju mame sicer ni oglašal manj kot ostali dojenčki, je pa pri prvem letu 
svoje želje izražal zgolj neverbalno in se oglašal samo s posameznimi glasovi. 
Bebljanja pri Jaku ni bilo. Prva beseda se je pojavila pri 18 mesecih, prvi stavek pa 
šele pri štirih letih. V zgodnjem razvoju je bila prisotna izrazita razlika med 
razumevanjem in izražanjem. Jaka ni izkazoval večjih težav z razumevanjem, govorno 
izražanje pa je bilo močno okrnjeno. 

Tako kot v raziskavah s primeri dojenčkov in malčkov s sumom na OGA, je bil razvoj 
zgodnjega govora pri Jaku drugačen od tistega pri otrocih s tipičnim razvojem ali 
drugimi govorno-jezikovnimi motnjami. Pomembni razliki in s tem tvegana dejavnika 
za OGA sta predvsem odsotnost bebljanja in kasnejši pojav dvobesedne izjave.  

Ocena znaka: Ocenjujem, da je znak pri Jaku izrazito prisoten. 

• Znak 5: Omejen fonemski in fonetični repertoar glasov 

Naloga poimenovanja 75 fotografij (naloga 1) je od Jaka zahtevala izgovor vseh 
soglasnikov na različnih mestih v besedi (na začetku, v sredini in na koncu). Hkrati je 
nudila vpogled tudi v artikulacijo samoglasnikov, vendar ne vseh na različnih mestih v 
besedi. Vključene besede niso vsebovale glasov /e/ in /ə/ na začetku in koncu besed 
ter glasov /ε/, /i/ in /o/ na začetku besed. V prihodnje bi zato predlagala dodatne besede, 
ki bi pokrile tudi te glasove.  

Pri ocenjevanju fonemskega repertoarja sem se odločila, da vanj vključim glasove, ki 
jih je vsaj enkrat uporabil pravilno. Glasove, ki so bili izgovorjeni na določenem mestu 
v besedi, a to ni ustrezalo ciljnemu izgovoru (na primer Jaka je glas /m/ izgovoril na 
koncu besede /balon/, saj jo je izgovoril ['bom]), pa sem označila kot del fonetičnega 
repertoarja. V prvem delu sem torej ocenjevala, katere glasove je Jaka na določenem 
mestu v besedi sposoben uporabiti samostojno, brez pomoči. Rezultati so zabeleženi 
v tabeli v vprašalniku za logopede. 

Razlika med fonemskim in fonetičnim repertoarjem obstaja, a ni velika. Če bi v 
fonemski repertoar vključila le glasove, ki jih Jaka konsistentno izgovarja pravilno, pa 
bi bili rezultati popolnoma drugačni.  

Glasovi, ki so bili vključeni v ciljne besede, a jih Jaka ni nikoli izgovoril pravilno, so glas 
/ɔ/ na začetku in koncu besed, glas /p/ na koncu besed, glas /b/ na sredini besed, 
glasova /j/ in /l/ na koncu besed, glas /f/ v sredini besed in glasovi /v/, /r/ ter sičniki in 
šumniki na vseh mestih v besedi. S pomočjo namigov mi je pri Jaku uspelo stimulirati 
izgovor glasu /ɔ/ na začetku in koncu besed, /b/ v sredini besede, /f/ v sredini besede 
ter izolirane sičnike. Jaka še ne zmore izgovoriti glasov /p/, /j/ in /l/ na koncu besed, 
šumniki in glas /r/ pa ne glede na mesto v besedi niso ne del fonemskega ne 
fonetičnega repertoarja.  
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Mama v Jakovem prostem govoru zaznava uporabo vseh samoglasnikov in glasov /m/, 
/n/, /p/, /t/, /k/, /l/, /h/, /s/, /ʃ/ in /ʒ/. Meni, da ne uporablja glasov /b/, /d/, /g/, /j/, /f/, /v/, 
/z/, /ts/, /tʃ/ in /r/. Njena ocena je podobna rezultatom naloge poimenovanja fotografij. 
Glasov /b/, /d/, /g/, /j/, /f/ Jaka pogosto ni uporabil, takrat ko bi bilo to potrebno, glasov 
/v/, /z/, /ts/, /tʃ/ in /r/ pa pravilno ni uporabil nikoli. Glasov /s/, /ʃ/ in /ʒ/ Jaka ne izgovarja 
pravilno, ampak mehčano (palatalno).  

V nalogi 1 sem izračunala tudi odstotek pravilnih soglasnikov (PCC in PCC-R) in 
pravilnih samoglasnikov (PVC in PVC-R). Pri PCC in PVC sem vsako odstopanje od 
pravilnega izgovora beležila kot nepravilen soglasnik oziroma samoglasnik in dobila 
rezultate PCC 21,8 % in PVC 57,7 %. Pri PCC-R in PVC-R pa sem napačen izgovor 
pravilnega glasu (distorzijo) beležila kot pravilen soglasnik oziroma samoglasnik in 
dobila rezultate PCC-R 28,4 % in PVC-R 58,9 %. Vrednosti so izredno nizke, tudi v 
primerjavi z otroki z OGA (Shriberg in sodelavci, 1997b). 

Jaka zmore artikulirati večino glasov slovenskega jezika, vendar teh glasov ne 
uporablja konsistentno. Posledično je v logopedski terapiji potrebno stimuliranje vseh 
glasov, kar pa je pri Jaku zelo zahtevno. Težko ga namreč motiviramo za natančen 
izgovor, po nekaj neuspelih poskusih pa tudi hitro obupa. Stimuliranje glasov je najlažje 
preko igre.  

Pri izgovoru besede Jaku pomaga, če jo razstavimo na posamezne glasove in zloge, 
ki jih nato sestavimo nazaj skupaj. Koristno je označevanje zlogov. Posamezen glas 
in zlog najlažje pridobimo z glasovno metaforo (na primer oglašanje sove za glas /x/, 
kokoši za glas /k/, račke za glas /g/ in zvonca za glas /d/), asociacijo na avtomatizirano 
besedo (na primer /mama/ za glas /m/, /ja/ z glasa /j/, /pa-pa/ za glas /p/ in /ne/ za glas 
/n/) ali z naučeno ročno gesto, ki nudi tudi taktilno informacijo (na primer kazalec pod 
brado za glas /k/ ali kazalec na ustnicah za glas /p/). Redkeje koristi razlaga načina 
izgovora (jezik gor pri glasu /l/ in dol pri glasu /j/ ter ugriz v ustnico pri glasu /f/), prikaz 
ust z risbo (za glas /f/) in fizično vodenje govoril s pomočjo palčke (za glas /j/). Jaka 
fizično vodenje večinoma zavrne, ga pa motivira »branje« oziroma zapis črk.  

Ocena znaka: Ocenjujem, da je pri Jaku prisoten omejen fonemski in fonetični 
repertoar glasov, vendar z običajnim vrstnim redom razvoja. Za stimuliranje glasov so 
potrebni intenzivni namigi. Znak je tako pri Jaku prisoten. 

• Znak 6: Pogosta izpuščanja soglasnikov 

Jaka izpušča veliko glasov, vendar v sklopu izpusta celotnega zloga in kot 
poenostavitev ali izpust soglasniškega sklopa (na primer /glavnik/ izgovori ['la.'ik], 
/metulj/ izgovori ['tu:k] in podobno). Teh napak je bilo pri nalogi poimenovanja fotografij 
(naloga 1) zelo veliko, beležila pa sem jih kot fonološke procese in ne kot omisije 
oziroma izpuščanje soglasnikov v smislu artikulacijskih napak. Nasprotno sem 
izpuščanja zadnjih in prvih soglasnikov v besedi (na primer izgovor ['ta] za besedo /čaj/ 
in ['iɕ] za besedo /list/) štela kot artikulacijsko napako, saj ta vzorec ni prisoten pri 
izgovoru večine besed (Jaka pogosto izgovori prvi in zadnji soglasnik).  

Artikulacijske napake je bilo v splošnem težko oceniti, saj Jaka v svojem izgovoru 
močno spremeni oblike besed, kar onemogoča zanesljivo analizo. Pri poimenovanju 
fotografij (naloga 1) je le v 27 % besed (20 besed) izgovoril pravilno besedno obliko 
(enako zaporedje soglasnikov in samoglasnikov oziroma enako CV strukturo).  



79 
 

Pri Jaku so artikulacijske zamenjave soglasnikov skoraj dvakrat pogostejše od njihovih 
izpustov, distorzije pa so najmanj pogoste in prisotne predvsem pri sičnikih ter 
šumnikih, ki jih Jaka izgovarja mehčano (palatalno).  

Ocena znaka: Če ne upoštevam izpustov, ki sodijo v vzorec fonoloških procesov, je 
znak pri Jaku odsoten, saj so zamenjave veliko pogostejše kot izpuščanja soglasnikov.  

• Znak 7: Napake v izgovoru samoglasnikov  

Iz izračuna odstotka pravilnih samoglasnikov (PVC 57,7 % in PVC-R 58,9 %) v nalogi 
poimenovanja fotografij je razvidno, da so pri Jaku pogoste napake v izgovoru 
samoglasnikov. Izgovor samoglasnikov je nedosleden, napake pa se pojavljajo v 
različnih situacijah: pri poimenovanju (naloga 1), posnemanju izgovora odraslega 
(nalogi 3 in 4) in v prostem govoru; izolirano, v zlogih, nenaglašenih zlogih besed, 
daljših besedah, nesmiselnih besedah in stavkih.  

Napak je več v daljših in nesmiselnih besedah, zahtevnejših besednih oblikah in 
nenaglašenih zlogih, vendar se napake pojavljajo tudi v naglašenih zlogih preprostih 
besed (npr. /nos/ izgovori ['nɔɕ], /sova/ izgovori ['xo.ɐ], /ura/ izgovori ['ola], /roka/ 
izgovori [jo.'ka], /avto/ izgovori [a'to]), v večini katerih pa so artikulacijsko zahtevnejši 
glasovi (/s/, /v/, /r/). Ugotovitve so skladne z opažanji avtorice Gibbon (2008). 

Najpogostejše so medsebojne zamenjave samoglasnikov, izpuščanj in nepravilnih 
izgovorov (distorzij) pa je malo. Jakovi samoglasniki niso podaljšani, le delno zveneči 
ali hipernazalni, kot pri nekaterih otrocih z OGA opaža Gibbon (2008). Avtorica navaja 
tudi zamenjave samoglasnikov s polglasnikom, ki pa so pri Jaku prisotne redko in 
predvsem pri posnemanju izgovora odraslega v učni situaciji. 

Jaka slušno ne razlikuje glasov /ɔ/ in /ə/ (v več poskusih pove, da je slišal enako). Pri 
posnemanju izgovora odraslega glas /ə/ izgovori [o], ostale samoglasnike pa izolirano 
posnema pravilno. To je skladno z ugotovitvami avtorjev Maassen, Groenen in Crul 
(2003), ki so pri otrocih z OGA ugotovili slabšo slušno identifikacijo in diskriminacijo 
samoglasnikov v primerjavi z otroki s tipičnim razvojem. 

Jakov repertoar samoglasnikov je relativno popoln, čeprav v njihovem izgovoru ni 
dosleden. Podobno opažajo strokovnjaki pri otrocih z OGA (Davis, Jacks in Marquardt, 
2005; Jacks, Marquardt in Davis, 2012).  

Ocena znaka: Ocenjujem, da je znak pri Jaku izrazito prisoten. 

• Znak 8: Napake v izgovoru glasov, pri katerih se spremeni več značilnosti 

Jakove napake v izgovoru glasov so spremembe zvenečnosti, mesta in načina 
artikulacije. Sprememb zvenečnosti je manj kot sprememb mesta in načina artikulacije.  

V izgovoru so prisotne napake, ki so posledica spremembe več značilnosti. V govornih 
nalogah sem opazila artikulacijske napake, ki so posledica spremembe mesta in 
načina (na primer besedo /goba/ je izgovoril ['bola]), zvenečnosti in mesta (zlog [gɔ] je 
posnemal [to]), načina in zvenečnosti (na primer besedo /ladja/ je izgovoril ['ta'la]) ter 
mesta, načina in zvenečnosti (na primer besedo /metulj/ je izgovoril ['tu:k]).  

Ocena znaka: Ocenjujem, da je znak pri Jaku izrazito prisoten. 
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• Znak 9: Netipični fonološki procesi 

V Jakovem izgovoru so prisotni fonološki procesi posteriorizacije, mehkonebne 
anteriorizacije, medsebojnih zamenjav samoglasnikov, poenostavitve soglasniških 
sklopov in brisanja nenaglašenih zlogov. Redkeje prisotni so fonološki procesi 
afrikacije, drsenja, zaustavljanja, epenteze, izbrisa glasu v besedi, metateze, migracije 
in soglasniške harmonije. Fonološke procese, za katere sem zasledila samo en primer, 
sem štela kot naključne in ne kot prisotne v Jakovem govoru. Primeri vseh fonoloških 
procesov so zabeleženi v vprašalniku za logopede. 

Dodajanja glasov, za katere so Shriberg in sodelavci (2012) ugotovili, da so pogosteje 
prisotna pri otrocih z OGA, opazimo tudi pri Jaku, vendar večinoma pri posnemanju 
nesmiselnih in daljših besed (nalogi 3 in 4). Jaka doda samoglasnik v sredino besede 
ali soglasnik na konec ali v sredino besede.  

Jaka ne vstavlja polglasnika v soglasniške sklope, vendar pa z njim občasno zamenja 
drug glas (/koza/ izgovori ['tɕə.o'ja], /sladoled/ izgovori ['lə'le], /zavese/ posnema 
['əⁿ.'e.'tɕa], /metla/ izgovori [u'mɛ.'kxə], /fant/ izgovori ['famə]). Največ polglasnikov sem 
zasledila pri nalogi posnemanja besed z vedno daljšo in kompleksnejšo strukturo 
(besedo /tema/ je posnemal ['tε.'nə], besedo /temno/ ['tε'mə], besedo /zatemnjeno/ 
['kε.'ə ͫ.'uma.'εnε.'i], besedo /kukati/ ['kə'ka.'ju] in besedo /pikati/ ['pi.'ə.gi.'tɕa]).  

Pri Jaku nista pogosta brisanje začetnega soglasnika in spreminjanje zvenečnosti, kar 
naj bi bilo značilno za otroke z OGA (Lewis idr., 2004b). Opazimo primere vseh 
procesov, ki so bili odkriti tudi pri 6 let in 4 mesecev stari deklici z OGA v študiji avtoric 
Zaretsky, Velleman in Curro (2010) in veljajo za razvojno netipične: epenteza 
(vstavljanje glasu v besedo), posteriorizacija, afrikacija, metateza (zamenjave 
sosednjih ali bližnjih glasov) in migracija (sprememba mesta enega glasu v besedi).  

Idiosinkratičnih fonoloških vzorcev nisem prepoznala. Kot podobno temu bi lahko 
opredelila Jakova nadomeščanja nekaterih besed z avtomatizirano besedo [ɕapa] (na 
primer hlače, hruška, copati, brisača). 

Ocena znaka: Ocenjujem, da je znak pri Jaku prisoten. 

• Znak 10: Prisotnost gibov iskanja pri artikulaciji glasov 

Jaka ne izkazuje gibov iskanja (ponavljajočih se artikulacijskih poskusov in napak) z 
namenom, da bi našel želeno artikulacijsko mesto, ki je potrebno za pravilen izgovor 
glasu. Ni opaziti, da bi zavestno spremljal svoje artikulacijske gibe in govor.  

V prostem govoru ne izkazuje posebnega truda in napora. Svojega govora ne 
popravlja. Poseben trud in napor je opažen le v logopedski terapiji in pri vajah, kjer od 
Jaka zahtevamo natančen izgovor. Mama, ki Jaka tudi doma spodbuja h govoru in 
natančnemu izgovoru, v vprašalniku odgovarja, da je Jaku zelo naporno govoriti. Jaka 
se govoru tudi izogiba, saj se zaveda, da je v njem neuspešen, številni neuspešni 
poskusi pa so verjetno psihično naporni. 

Ocena znaka: Ocenjujem, da je znak pri Jaku odsoten. 
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• Znak 11: Prevladujoča raba preprostih besednih oblik in povečano število napak 
pri kompleksnejših besednih oblikah  

Jaka večinoma uporablja CV, CVC zlogovne strukture ter eno- in dvozložne besede. 
Trizložne besede uporablja redkeje. V nalogi posnemanja (naloga 4) sem izvabila tudi 
štirizložne besede in eno zelo dolgo besedo, ki pa ima številne premore 
('kε.'ə ͫ.'uma.'εnε.'i) in je slišati bolj kot zaporedje več besed. Mama je v vprašalniku 
zapisala eno štirizložno besedo ([pikalonca] – /pikapolonica/). Povedala je, da je težko 
našla štiri primere daljših besed, saj Jaka skoraj vse besede skrajša. 

Soglasniški sklopi so prisotni le v nekaj primerih. Jaka v govornih nalogah ni pravilno 
uporabil nobenega od ciljnih soglasniških sklopov. Večinoma jih je poenostavil, včasih 
pa tudi v celoti izpustil. 

Dobro slišni soglasniški sklopi so prisotni v redkih primerih: pri poimenovanju besede 
/zajec/, ki jo v tretjem poskusu izgovori ['ɕau.ɕk], pri tvorjenju stavkov v besedi /metla/, 
ki jo izgovori [u'mε.'kxə] in pri posnemanju nesmiselnih zlogov ([ʒu] posnema [ʒvu]) ter 
dolgih besed (besedo /šolarji/ posnema ['kjo'wo'wi.'tɕa]). Do izgovora soglasniških 
sklopov pa pride tudi, ko Jaka doda soglasnik na začetek besede (besedo /dim/ 
izgovori [g'dim]) ali v sredino besede, kar naredi manj slišno (besedo /zajec/ izgovori 
['kʲau], besedo /zdravnica/ pa ['dⁿini.'ka]).  

Čeprav Jaka pri samostojnem poimenovanju pogosto uporabi CVC zlogovno strukturo, 
to na zahtevo težko izvabimo. V logopedski terapiji moramo večinoma besedo 
razstaviti na dva dela: na zlog (CV) in glas (C), ki ga dodamo po krajšem premoru (na 
primer besedo /kup/ izgovorimo ['ku.'p]). Tudi mama je povedala, da je Jaku 
najzahtevnejša ravno ta zlogovna struktura. Kot primer je navedla besedo /Tik-tak/ 
(vrsta bombonov), ki je Jaka ne zmore izgovoriti, čeprav sta večkrat poskušala in dolgo 
vztrajala (Jaka je dobil bombon, če je ponovil besedo, pri čemer je bila mama 
zadovoljna že z izgovorom [ti-ta].). Primerjava CVC strukture v izvabljajočem govoru 
in pri prostem poimenovanju kaže na odvisnost Jakovega govora od konteksta in 
podpira smernice, ki pravijo, da moramo otrokov govor oceniti z različnimi nalogami, 
na različne načine in v različnih situacijah. 

Pri Jaku je prisotno povečano število napak (brisanje ali dodajanje zlogov, napake pri 
naglaševanju in zlogovna segregacija) pri daljših in kompleksnejših besednih oblikah. 
To je razvidno iz naloge posnemanja besed z vedno daljšo in kompleksnejšo strukturo 
(naloga 4). Pri posnemanju 12 preprostejših besed (v vprašalniku: ciljne besede 1) je 
Jaka ohranil število zlogov vseh 12 besed in pravilno naglasil štiri besede, zlogovna 
segregacija pa je bila prisotna v treh besedah. Pri posnemanju 12 zahtevnejših besed 
(v vprašalniku: ciljne besede 2) je ohranil število zlogov osmih besed, med katerimi ni 
bila nobena pravilno naglašena, zlogovna segregacija pa je bila prisotna v sedmih 
besedah. Pri posnemanju 12 najzahtevnejših besed (v vprašalniku: ciljne besede 3) 
pa je ohranil število zlogov štirih besed, med katerimi ni bila nobena pravilno naglašena, 
zlogovna segregacija pa je bila prisotna v 11 besedah. 

Več napak kot običajno je prisotnih tudi pri posnemanju nesmiselnih besed (naloga 3). 
Posebej izrazite so številčne medsebojne zamenjave samoglasnikov. Pri posnemanju 
nesmiselnih in daljših besed (nalogi 3 in 4) je prisotnih tudi več dodajanj glasov kot 
običajno. 

Ocena znaka: Ocenjujem, da je znak pri Jaku izrazito prisoten. 
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• Znak 12: Slaba razumljivost 

Razumljivost Jakovega govora smo z vprašalnikoma ocenjevali na skali z vrednostmi 
popolnoma nerazumljivo, delno razumljivo, večinoma razumljivo in popolnoma 
razumljivo. 

Mama pravi, da Jaka komunicira z nekaj besedami in gestami (kazanjem) ter da mora 
pogosto sama ugotoviti, kaj Jaka želi. Jakov govor ocenjuje kot delno razumljiv 
družinskim članom in kot popolnoma nerazumljiv ljudem, ki Jaka ne poznajo. 
Odgovarja, da se Jaka redko (manj kot ostali otroci) pogovarja z odraslimi in drugimi 
otroki. 

Z Jakovo logopedinjo ocenjujeva razumljivost njegovega govora na ravni krajših besed 
kot delno razumljivo, na ravni daljših besed, stavka in prostega govora pa kot povsem 
nerazumljivo.  

Predvidevam, da na Jakovo govorno razumljivost v največji meri vplivajo težave z 
združevanjem glasov v besede ter visoka nekonsistentnost in variabilnost napak v 
izgovoru.  

Ocena znaka: Ocenjujem, da je znak pri Jaku izrazito prisoten. 

• Znak 13: Lažja izreka avtomatizmov 

Pri Jaku je prisotnih nekaj preprostih besed in besednih zvez, ki jih uporablja pogosto 
in lažje kot ostale besede. Primeri tega so /ja/, /ne/, /mami/, /ati/, /ne vem/ – [nem] in 
štetje.  

Štetje sem preverjala v nalogi 11. Iz rezultatov lahko razberemo, da je izgovor sicer 
poenostavljen, a dokaj konsistenten z nekaj napakami. Gre za pogosto rabljene 
besede, ki jih Jaka izgovarja »avtomatično« in zdi se, da tudi veliko lažje ter uspešneje 
kot druge besede, ki zahtevajo zavestno produkcijo zaporedja govornih gibov.  

Mama je v vprašalniku zapisala, da Jaka besede, ki jih je avtomatiziral in jih uporablja 
lažje, še vedno vztrajno uporablja, čeprav je zdaj že zmožen natančnejšega izgovora 
(na primer [bmmm] za /avto/ in [lo] za /kolo/). Natančnejši izgovor uporabi le na zahtevo 
odraslega.  

Ocena znaka: Ocenjujem, da je znak pri Jaku prisoten. 

• Znak 14: Slabša izvedba diadohokineze 

V nalogah diadohokineze (naloga 5) je pri ponavljanju posameznih zlogov Jaka izkazal 
visoko doslednost in pravilen izgovor vseh ponovitev, z izjemo 17. ponovitve zloga /ta/: 
[tal]. Nasprotno pa je pri ponavljanju zaporedja zlogov /pa.ta.ka/ izkazal visoko 
nekonsistentnost in veliko napak v izgovoru. Napake so izrazite v zaporedju 
soglasnikov. 

Jaka je torej pri ponavljanju zaporedja zlogov bistveno manj uspešen kot pri 
ponavljanju posameznih zlogov, kar je značilno za otroke z OGA (Skinder-Meredith in 
MacLeod, 2013) in je lahko obravnavano kot dokaz težav na področju motoričnih 
zaporedij (Peter idr., 2013). 
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Tako pri posameznih zlogih kot pri zaporedju je Jaka počasnejši od pričakovane hitrosti 
pri njegovi starosti.  

Ocena znaka: Ocenjujem, da je znak pri Jaku izrazito prisoten. 

• Znak 15: Težave pri posnemanju neverbalnih oralnih gibov 

V strukturi, velikosti in simetriji Jakove čeljusti, lic, ustnic, jezika, trdega in mehkega 
neba ter zob ni opaziti nobenih odstopanj, pri posnemanju neverbalnih oralnih gibov 
pa je Jaka neroden oziroma nenatančen. Jakov jezik gre pogosto v napačno smer (na 
primer naprej namesto navzgor) in težko obstane na enem mestu (s hitrimi gibi se 
premika levo in desno). Ob teh težavah si Jaka poskuša pomagati z roko (fizično zadrži 
jezik ali ga premakne v želeno smer). Tudi pri oblikovanju jezika in ustnic je manj 
natančen (na primer jezik je premalo sploščen, jezična konica je slabše oblikovana, 
ustnice so razpotegnjene, namesto v šobi). Gibi oblizovanja na ukaz ne potekajo 
gladko, ampak se jezik pri tem premika zelo grobo. Pri posnemanju gibov so prisotni 
spremljajoči gibi spodnje čeljusti (v levo ali desno stran). Pri pihanju premakne naprej 
celotno glavo. Večkratno ponavljanje posameznih gibov je počasnejše. 

V avtomatičnih gibih, ki zahtevajo manj načrtovanja, je Jaka uspešnejši kot v namernih 
gibih izven konteksta. Čeprav se v spontani komunikaciji nasmehne brez težav, je pri 
nasmehu na zahtevo odraslega okoren. Mama v vprašalniku odgovarja, da Jaka zelo 
težko posnema nove gibe ustnic in jezika, težav s hranjenjem pa nima. V kontekstu 
brez težav odpira in zapira usta, na zahtevo pa je to gibanje togo, s spremljajočimi gibi 
celotne glave in premikanjem čeljusti levo in desno. Pri zapiranju udarja skupaj z zobmi. 

Na uspešnost pri posnemanju gibov vplivajo težave s pozornostjo in pomanjkanje 
motivacije za pravilno izvedbo naloge. Jaka moje izvedbe pogosto ne gleda pozorno 
do konca. Zelo težko ga prepričam v izvedbo vsake naloge.  

Ob zadostni zunanji motivaciji (nagrada) Jaka spremlja izvedbo gibov in jo poskuša 
popraviti, vendar ne s ponovnim poskusom, ampak s pomočjo roke. Gibi iskanja v 
smislu ponavljajočih se poskusov in napak niso prisotni. 

Pri posnemanju zaporedij gibov je Jaka bistveno manj uspešen kot pri posnemanju 
posameznih gibov. Pogosto mu v prvem poskusu uspe le vsak gib posebej, zaporedje 
pa mu uspe v drugem poskusu. Zaporedje gibov je slabše koordinirano. Težave s 
koordinacijo in ritmom niso vezane zgolj na posnemanje oralnih gibov, ampak so 
značilnost Jakove celotne motorike.  

Moč in gibljivost artikulatorjev nista moteni, kar izključuje možnost za dizartrijo. Jaka je 
sposoben ustvariti zadosten intraoralni pritisk in doseči ustrezno mišično moč za 
produkcijo vseh zapornikov. Tudi kakovost glasu je ustrezna, počasnost, nerodnost in 
nenatančnost gibov ter težave s koordinacijo in ritmom pri zaporedju gibov pa 
nakazujejo OGA (Fish, 2011).  

Ocena znaka: Ocenjujem, da je znak pri Jaku izrazito prisoten.  

• Znak 16: Govorna regresija 

Z Jakovo logopedinjo ne opažava izgube že usvojenih besed ali glasov, mama pa je v 
vprašalniku zapisala, da je opazila regresijo v glasovih /j/ in /ʃ/, čeprav glas /ʃ/ zopet 
uporablja.  
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Na regresijo lahko napačno sklepamo zaradi Jakove nekonsistentnosti in manjše 
uspešnosti v govoru na ukaz (v neki situaciji zmore določen glas, naslednjič ali v drugi 
situaciji pa ne več). Poleg tega pa Jaka v logopedski terapiji naučenega pogosto ne 
prenese v nove kontekste in ne uporablja v prostem govoru. Posledično tega ne utrjuje 
in pozabi. 

Ocena znaka: Večje regresije pri Jaku ni bilo zaznati, zato ocenjujem, da je znak 
odsoten. 

• Znak 17: Boljši receptivni kot ekspresivni jezik 

Pri Jaku je prisotna diskrepanca med boljšim receptivnim jezikom in slabšim 
ekspresivnim jezikom. Razume veliko več besed, kot jih sam uporablja, in daljše povedi, 
ki jih sam ne more tvoriti. Prav tako razume gramatikalna in slovnična pravila, ki jih 
sam kljub veliko vaje ne uporablja. Tudi mama v vprašalniku odgovarja, da Jaka 
razume veliko več, kot lahko pove. 

Ocena znaka: Ocenjujem, da je znak pri Jaku izrazito prisoten. 

• Znak 18: Jezikovne težave 

Čeprav je Jakov receptivni jezik boljši od ekspresivnega, so v obeh prisotna odstopanja 
na vseh jezikovnih področjih (pragmatike, semantike, sintakse, fonologije in 
morfologije).  

Omejeno je tako aktivno kot pasivno besedišče. Slabše je razumevanje zahtevnejših 
navodil in ugank. Zmanjšana je dolžina stavkov. Veliko je morfološko-sintaktičnih 
napak: napačen vrstni red besed, izpuščanje glagolov in funkcijskih besed. Napake 
niso povezane z zmožnostjo izgovora. Jaka je sposoben izgovora pravilne oblike 
besede, vendar uporabi napačno. Ne uporablja različnih slovničnih časov, števila in 
sklonov. 

Fonološke sposobnosti so šibke. Slabše razlikuje podobne glasove slovenskega jezika. 
Ne loči zanesljivo med besedo s pomenom in nesmiselno besedo. Ne spremlja in ne 
popravlja svojega govora. V izgovoru odrasle osebe pa prepozna večje napake.  

Manjša odstopanja so prisotna tudi v pragmatiki. Ta so lahko, tako kot pravi Fish (2011), 
povezana z omejenimi priložnostmi in izkušnjami v verbalni interakciji ali pa Jakovimi 
osebnostnimi lastnostmi (sramežljivost). 

Mama je v novembru in decembru 2016 beležila Jakove besede in stavke v prostem 
govoru (priloga 11.6). To nam daje pomembne informacije o razvoju Jakovega jezika, 
ki ga uporablja v naravnih, vsakodnevnih situacijah. Iz seznama je razvidno, da Jaka 
odgovarja na vprašanja, komentira in pojasnjuje ter sprašuje. Sodeluje v krajših 
dialogih. Omenja tudi pretekle dogodke in dogodke, ki bodo sledili v prihodnosti. 
Uporablja trdilne, nikalne in vprašalne stavke, ki so tudi daljši od tribesednih. Stavki 
vsebujejo samostalnike, glagole in pridevnike. Največ je samostalnikov. Pridevnikov je 
zelo malo, glagoli pa so pogosto izpuščeni. Uporablja tudi vprašalnice in osebne 
zaimke.  

Ocena znaka: Ocenjujem, da je znak izrazito prisoten. 
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• Znak 19: Šibke (pred)opismenjevalne veščine 

Jaka ne prepoznava rim in jih ne ustvarja. Slušna sinteza, analiza in manipulacija še 
niso razvite, porajajo pa se sposobnosti zlogovanja in prepoznavanja prvega glasu v 
besedi. Jaka razume povezavo glas-črka in za to izkazuje veliko zanimanje. 

Spretnosti branja in pisanja v pravem pomenu še nista razviti. Jaka črke zmore 
poimenovati (naloga 6) in zapisati po nareku. Zna napisati svoje ime in priimek ter 
nekaj na pamet naučenih besed. Pri tem so opazne težave z grafomotoriko. 

Zaradi nerazvitih ali šibkih veščin fonološkega zavedanja, ki so pričakovane pri Jakovi 
starosti, ocenjujem, da je znak izrazito prisoten. 

• Znak 20: Počasen napredek v logopedski terapiji 

Tako mama kot logopedinja menita, da Jakov govor kljub pomoči napreduje izredno 
počasi. 

Od leta 2012 obiskuje ambulantne logopedske terapije (enkrat na dva tedna), v zadnjih 
dveh letih vrtca je imel dodatno strokovno pomoč logopeda (enkrat do dvakrat na 
teden), zadnje dve leti pa z njim delam tudi sama (enkrat do dvakrat na teden).  

Jaka je od leta 2012 napredoval v komunikaciji ter pridobil veliko glasov, zlogov in 
novih besed. Iz enobesednih izjav je napredoval v dvo- in tribesedne v prostem govoru 
in štiribesedne v učni situaciji. Kljub temu je napredek počasnejši v primerjavi z drugimi 
otroki, Jaka pa ima tudi izrazite težave z generalizacijo usvojenih veščin v nove 
kontekste. 

Poleg težje oblike govorne motnje lahko razloge za počasen napredek iščemo v 
sopojavljajoči motnji v duševnem razvoju in motnji pozornosti s pridruženo 
hiperaktivnostjo ter impulzivnostjo.  

Ocena znaka: Ocenjujem, da je znak pri Jaku izrazito prisoten. 

 

Skupno smo analizirali 20 znakov OGA. Ugotovili smo, da je Jakov govor izrazito 
nedosleden s podaljšanimi koartikulacijskimi prehodi in prozodičnimi motnjami, 
značilnimi za otroke z OGA. S tem Jaka izkazuje tri najpomembnejše znake, ki jih 
opredeljuje ASHA (2007).  

Njegovo funkcioniranje pa je skladno tudi z drugimi znaki iz raziskav. Zgodnji govorni 
razvoj je bil drugačen od tistega pri otrocih s tipičnim razvojem, zdaj pa je repertoar 
glasov še vedno omejen. Omejen je tako fonemski kot fonetični repertoar. Za 
stimuliranje pravilnega izgovora so potrebni intenzivni namigi. Prisotne so napake v 
izgovoru samoglasnikov in glasov, pri katerih se spremeni več značilnosti. Odkrili smo 
tudi netipične fonološke procese, kot so epenteza, posteriorizacije, afrikacija, metateza 
in migracija. Jaka večinoma uporablja eno- in dvozložne besede s preprostimi oblikami 
brez soglasniških sklopov, ob izvabljanju zahtevnejših besednih oblik pa se pojavi 
večje število napak, kot so brisanje ali dodajanje zlogov, napake pri naglaševanju in 
zlogovna segregacija. Posledično je Jakov govor zelo slabo razumljiv, kar je posebej 
izrazito na ravni prostega govora in pri pogovoru z neznanimi osebami. Bolje je 
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razumljiv na ravni krajših besed, predvsem pri nekaj preprostejših besedah, ki jih je 
avtomatiziral in jih izgovarja pogosteje ter lažje kot ostale besede.  

Podobno kot uporaba daljših zaporedij glasov in zlogov v prostem govoru Jaku težave 
predstavljata ponavljanje zaporedja zlogov diadohokineze in posnemanje zaporedja 
neverbalnih oralnih gibov. Pri tem se kažejo počasnost, nenatančnost, slabša 
koordinacija in težave z ritmom. 

Jakovo funkcioniranje prav tako odstopa na vseh jezikovnih področjih, pri čemer je 
receptivni jezik boljši od ekspresivnega. Šibke sposobnosti fonološkega zavedanja pa 
opozarjajo na verjetne težave pri opismenjevanju. 

Kljub logopedski terapiji Jakov govor napreduje počasi, usvojene veščine pa se težko 
generalizirajo. Na to vplivajo tudi druge motnje (motnja v duševnem razvoju in motnja 
pozornosti s pridruženo hiperaktivnostjo ter impulzivnostjo).  

Vendar Jaka ne izkazuje vseh znakov OGA, ki jih navajajo raziskave. V okviru 
artikulacije posameznih glasov pogosteje zamenjuje kot izpušča soglasnike, ne 
izkazuje gibov iskanja, prav tako pa v njegovem govornem razvoju ni bilo opaziti večje 
regresije. 

Na podlagi prisotnosti vseh ostalih znakov lahko sklepamo na veliko verjetnost težav 
z motoričnim načrtovanjem in programiranjem govornih gibov ter težav, ki se pogosto 
pojavljajo pri OGA. 

8.7. Odgovori na raziskovalna vprašanja 

• Ali lahko s protokolom za ocenjevanje znakov otroške govorne apraksije 
pri dečku potrdimo sum na otroško govorno apraksijo? 

Da. Z izvedenim protokolom lahko potrdimo sum na otroško govorno apraksijo, saj 
smo na ta način ugotovili, da Jaka izkazuje večino znakov, opisanih v strokovni 
literaturi. 

• Kateri znaki otroške govorne apraksije so prisotni pri dečku? 

Znake otroške govorne apraksije smo v interpretaciji rezultatov opredelili kot izrazito 
prisotne, prisotne ali odsotne. 

 

Znak OGA 

Odsoten Prisoten 

 

Izrazito 
prisoten 

1. Nekonsistentnost izgovora   X 

2. Podaljšani in moteni koartikulacijski prehodi   X 

3. Motnje v prozodiji   X 

4. Drugačen zgodnji razvoj govora   X 

5. Omejen fonemski in fonetični repertoar glasov  X  
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Znak OGA 

Odsoten Prisoten 

 

Izrazito 
prisoten 

6. Pogosta izpuščanja soglasnikov  X   

7. Napake v izgovoru samoglasnikov   X 

8. Napake v izgovoru glasov, pri katerih se 
spremeni več značilnosti 

  X 

9. Netipični fonološki procesi  X  

10. Prisotnost gibov iskanja pri artikulaciji glasov X   

11. Prevladujoča raba preprostih besednih oblik in 
povečano število napak pri kompleksnejših 
besednih oblikah 

  X 

12. Slaba razumljivost   X 

13. Lažja izreka avtomatizmov  X  

14. Slabša izvedba diadohokineze   X 

15. Težave pri posnemanju neverbalnih oralnih 
gibov 

  X 

16. Govorna regresija X   

17. Boljši receptivni kot ekspresivni jezik   X 

18. Jezikovne težave   X 

19. Šibke (pred)opismenjevalne veščine    X 

20. Počasen napredek v logopedski terapiji   X 

 

Pri dečku je prisotnih 17 od 20 znakov. 14 znakov je ocenjenih kot izrazito prisotnih, 
trije kot prisotni in trije kot odsotni.  
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9. Zaključek 

V magistrskem delu smo na podlagi strokovne literature oblikovali protokol za 
ocenjevanje znakov OGA in ga izvedli na konkretnem primeru s 7 let starim dečkom. 
Ob upoštevanju smernic za ocenjevanje OGA smo ugotovili, kateri znaki, opisani v 
strokovni literaturi, so pri dečku izrazito prisotni, prisotni ali odsotni. Na podlagi tega 
smo potrdili sum na OGA. Tako smo dosegli oba raziskovalna cilja in odgovorili na obe 
raziskovalni vprašanji. 

S protokolom smo pridobili nove in pomembne informacije o dečkovem govorno-
jezikovnem funkcioniranju ter ozadju njegovih težav, kar bo koristno za nadaljnjo 
logopedsko terapijo. Kot koristne so se izkazale vse izvedene naloge. Z njihovo 
raznolikostjo smo dobili vpogled v odvisnost dečkovega govora od konteksta, ki je 
pomembna značilnost OGA. Mamin seznam dečkovih besed in stavkov v prostem 
govoru pa je bil tisti, ki nas je seznanil z dečkovim govorom in jezikom v naravnih, 
vsakodnevnih situacijah. Samo z izvedenimi nalogami v učni situaciji namreč nismo 
imeli dovolj informacij o tem, na kakšen način otrok komunicira s svojo okolico. 

Poleg potrditve suma na OGA smo identificirati tudi druge dejavnike, ki vplivajo na 
dečkovo govorno-jezikovno komunikacijo. Pri tem nam je bila v veliko pomoč 
zdravstvena in vrtčevska dokumentacija. Deček poleg težav z načrtovanjem in/ali 
programiranjem prostorsko-časovnih parametrov govornih gibov izkazuje tudi 
jezikovne težave, njegovo celostno funkcioniranje pa je odraz blage do zmerne motnje 
v duševnem razvoju, dispraksije in motnje pozornosti s pridruženo hiperaktivnostjo in 
impulzivnostjo. 

Gre za zahteven primer sopojavljajočih se motenj, ki v največji meri vplivajo na 
motoriko in govorno-jezikovne spretnosti. Dečkov govor je močno okrnjen. Za 
zanesljivo sporočanje je posledično potrebna dopolnilna ali nadomestna oblika 
komunikacije. Dosedanji poskusi uporabe simbolov izven logopedske terapije žal niso 
bili uspešni. Deček razume, da lahko s svojo komunikacijsko knjigo nekaj sporoči, 
vendar za to raje uporabi govor in neverbalno komunikacijo, čeprav je na ta način 
pogosto neuspešen. Veliko zanimanje izkazuje za pisanje in branje, vendar šibke 
predopismenjevalne veščine napovedujejo težave tudi na teh dveh področjih. 

Dečkova močna področja so vsakdanje spretnosti in socializacija. Deček uživa v igri z 
drugimi otroki in odraslimi ter rad pomaga na domači kmetiji. Razume veliko več, kot 
lahko pove. Kljub težki govorno-jezikovni motnji napreduje tudi na tem področju, 
vendar za to potrebuje zelo sistematične in intenzivne spodbude. Napredek je 
počasen, a vsaka beseda, ki jo deček začne samostojno in dovolj razumljivo uporabljati 
v svojem vsakdanjem življenju, pomeni veliko. 

V prihodnosti si želimo še več raziskav s področja OGA in upamo, da bodo te 
omogočile kakovostnejše ocenjevanje in terapijo otrok s to motnjo. Po mnenju ASHE 
(2007) lahko pričakujemo, da bodo študije razvojne nevrobiologije zagotovile 
razumevanje ustreznih nevronskih substratov in identificirale uporabne zgodnjo 
diagnostične biološke znake. Tudi takrat pa bomo logopedi še vedno potrebovali svoja 
ocenjevalna orodja, kot so standardizirani testi in načini neformalnega ocenjevanja, s 
katerimi bomo prepoznavali individualne profile otrok in otroke z OGA razlikovali od 
otrok z drugimi govorno-jezikovnimi motnjami.  
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Ravno temu je namenjen oblikovani protokol, zaradi njegove obsežnosti pa se poraja 
vprašanje o uporabnosti v praksi. Na konkretnem primeru smo ugotovili, da nam je 
izvedba protokola sicer omogočila poglobljen vpogled v otrokovo funkcioniranje s 
poudarkom na težavah z motoričnim načrtovanjem in programiranjem govora, vendar 
pa nam je vzela tudi veliko časa. Z nadaljnjim raziskovanjem bi bilo zato smiselno 
ugotoviti, kateri deli protokola in vprašalnikov so najbolj ključni in na podlagi tega 
izdelati manj obširno različico. Ta bi bila možna le skupaj z dogovorom strokovnjakov 
o zanesljivi in zadostni kombinaciji znakov OGA, ki trenutno še ni opredeljena. Krajšo 
in s tem časovno bolj ekonomično različico protokola bi bilo koristno preizkusiti tudi na 
večjem vzorcu otrok, njihovih staršev ter logopedov.  

Pri uporabi protokola se moramo zavedati, da gre za neformalno ocenjevanje, ki ni 
objektivno in standardizirano, ter posledično dobljene rezultate interpretirati z večjo 
mero previdnosti. Za oceno prisotnosti ali odsotnosti določenega znaka v protokolu 
nimamo jasnih meril. To pomeni, da logoped zgolj na podlagi nekaj smernic in svojega 
znanja opredeli, ali znak odstopa od tipičnega razvoja ali ne. Subjektivni sta tako 
fonetska transkripcija kot njena nadaljnja analiza. Podobno je z opazovanjem otroka 
pri izgovoru ali posnemanju neverbalnih oralnih gibov. Znotraj ocenjevanja 
posameznega znaka logoped sicer lahko vključi tako formalno kot neformalno 
ocenjevanje in sam poskuša doseči čim večjo mero objektivnosti, zanimivo pa bi bilo 
primerjati rezultate in ugotovitve več logopedov, ki bi izvedli protokol z istim otrokom, 
ter na podlagi tega oblikovati natančnejše smernice za ocenjevanje in bolj jasne 
kriterije za oceno znakov.  

Posebej subjektivno v našem konkretnem primeru je pridobivanje podatkov z maminim 
seznamom Jakovih besed in stavkov v prostem govoru. Čeprav nudi pomembne 
informacije, je njihova zanesljivost vprašljiva. Jakova mama se je sicer trudila, da bi 
zapisala natančno tako, kot je Jaka izgovarjal, a je že sama povedala, da je imela pri 
tem kar nekaj težav. Možna rešitev bi bila snemanje Jakovih izjav, ki bi jih nato poslušal 
in transkribiral logoped. Vendar bi snemanje pri Jaku, ki govori manj od pričakovanega 
pri njegovi starosti in se zaveda svojih težav z govorom, lahko negativno vplivalo na 
pogostost njegove komunikacije in naravno odzivanje njegovih sogovorcev, kar bi 
deloma nasprotovalo našemu cilju, da na ta način ocenimo Jakov govor v spontanih 
situacijah.  

Glavne pomanjkljivosti magistrskega dela so torej velika mera subjektivnosti, majhen 
vzorec in časovna neekonomičnost nastalega protokola. Prednost pa je poglobljena 
obravnava enega primera, ki nudi konkretno osnovo za nadaljnje delo in raziskovanje. 
Za logopedijo v Sloveniji predstavlja delo prvi pregled literature in raziskav na temo 
ocenjevanja OGA ter prvi predstavljeni primer otroka s sumom na to motnjo. Želim si, 
da bi to spodbudilo kakovostnejše ocenjevanje in obravnavo otrok z OGA.  
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11. Priloge 

11.1. Izpolnjen vprašalnik za logopede 

Ime otroka: Jaka     Starost otroka: 7 let in 6 mesecev     Datum ocenjevanja: november in december 2016 

1. SPLOŠNO OCENJEVANJE   

Ali se pri otroku pojavljajo odstopanja na spodaj navedenih področjih)? (Zabeležite.) 

MOTORIKA 

Iz pregleda dokumentacije je razvidno, da ima Jaka težave z grobo in 

fino motoriko. Izrazite so težave z motoričnimi zaporedji. 

Diagnosticirana je dispraksija. 

SENZORIKA   

Po mnenju logopedinje ima Jaka težave s procesiranjem 

proprioceptivnih, vestibularnih in taktilnih dražljajev ter posledično 

težave z zaznavanjem telesa, kontrolo drže, koordinacijo in motoričnih 

planiranjem. 

BLAGI NEVROLOŠKI ZNAKI 

Pediatrinja razvojne ambulante je 12. 5. 2014 ocenila, da so pri Jaku 

prisotni minimalni znaki nevrološke disfunkcije z levostransko 

lateralizacijo. Vidnih je bilo precej nevroloških znakov (motnje 

mišičnega tonusa s sključeno držo in valgusom v kolenih in stopalih, 

slabe vzravnalne in ravnotežne reakcije, težave pri koordinaciji, 

asociirane reakcije, težave pri testih funkcije roke, živahnejši kitni 

refleksi v levih okončinah), kar kaže na organski izvor primanjkljajev 

na več področjih, vključno s kratko in odkrenljivo pozornostjo. 

27. 7. 2015 je bila opravljena EEG preiskava, ki ni pokazala odstopanj 

od normale.  

 

PREHRANJEVALNE SPRETNOSTI 

Brez odstopanj. 
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DIHANJE 

Brez odstopanj. 

 

FONACIJA 

Brez odstopanj. 

RESONANCA 

Brez odstopanj. 

 

TEKOČNOST GOVORA 

Brez odstopanj. 

SLUH IN ZAZNAVANJE GOVORA 

Iz zdravniškega izvida z dne 21. 8. 2014 je razvidno, da je Jakov sluh 

levo popolnoma normalen, desno pa rahlo slabši, vendar ne toliko, da 

bi vplival na razvoj govora. V prostem polju se levo odziva na zvoke 

20 do 25 dB, desno pa nekoliko slabše sodeluje in je odziven od 30 

do 40 dB. Levo timpanogram tip A, desno tip B.  

IGRA 

Jaka ima razvito funkcijsko in preprosto simbolno igro, v katero 

vključuje otroke in odrasle.  

 

INTERAKCIJA Z DRUGIMI 

Iz zadnjega poročila vrtca je razvidno, da se je Jaka družil z vsemi 

otroki v skupini, vendar ni imel posebnega prijatelja. Včasih se je 

umaknil v svojo igro, v kateri se je počutil prijetno.  

 

 

 

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA 

Jaka v komunikaciji ustrezno uporablja obrazno mimiko in osnovne 

socialne geste (daj, pridi, adijo). 

 

Opomba:  

Zaradi neharmoničnega razvoja in zaostanka na področju razvoja načrtovanja motoričnih dejavnosti ter na področju razvoja govora in jezika je bil 

Jaka napoten na psihološko obravnavo. Iz poročila psihologinje z dne 6. 7. 2015 je razvidno, da je Jaka v postopku diagnostike dosegel rezultate 

v razponu od blage do zmerne motnje v duševnem razvoju. Najuspešnejši je na področju vsakdanjih spretnosti in socializacije, večji zaostanek 

pa se izraža na področju motorike in komunikacije. Jaka ima težjo govorno-jezikovno motnjo, dispraksijo in motnjo pozornosti s pridruženima 

hiperaktivnostjo in impulzivnostjo. Njegova pozornost je nihajoča in kratkotrajna. Prisoten je izrazit motorični nemir.  
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2. OCENJEVANJE ZNAKOV OGA 

 

 ZNAK 1: NEKONSISTENTNOST IZGOVORA 

Ali je otrokov govor konsistenten? (Obkrožite.) DA NE 

Katere vrste nekonsistentnosti so prisotne? (Označite »+« za prisotno in »–» za odsotno ter pri prisotnih nekonsistentnostih navedite primere.) 

Vrsta nekonsistentnosti Razlaga +/- Primeri 

A: različna uporaba 

določenega glasu ali 

skupine glasov na 

različnih mestih v besedi 

Na primer otrok pravilno 

izgovori glas /k/ na koncu 

besede, pred 

samoglasnikom pa glas /k/ 

zamenja z glasom /t/ 

 

+ 

 

 

 

• Glas /p/ uporabi na začetku in v sredini besed, na koncu pa ne.  

• Glas /b/ uporabi le na začetku besed. 

• Glas /j/ uporabi na začetku in v sredini besed, na koncu pa ne. 

B: različna uporaba 

določenega glasu ali 

skupine glasov v 

različnih besedah, kljub 

istemu mestu v besedi 

Na primer otrok pravilno 

izgovarja glas /m/ v 

določenih pogostih 

besedah, kot je recimo 

/mami/, v podobnih ali celo 

navidezno lažjih besedah, 

kot je recimo /mu/, pa ne 

 

+ 

• Glas /p/ uporabi v sredini besede /kapa/, v sredini besede /pipa/ pa 
ga zamenja z glasom /k/.  

• Glas /b/ uporabi na začetku besede /balon/, na začetku besede 
/boben/ pa ga zamenja z glasom /d/. 

• Glas /ɔ/ uporabi v sredini besede /roka/, v sredini besede /noge/ pa 
ga zamenja z glasom /o/. 

 
 

C: različna uporaba 

določenega glasu ali 

skupine glasov v 

večkratnih ponovitvah 

iste besede 

Na primer otrok besedo 

/riba/ enkrat izgovori [iba], 

drugič [ipa] in tretjič [ima] 

 

 

+ 

 

 

 

 

• Besedo /zajec/ izgovori ['kʲau], ['ɕa.'u] ali ['ɕau.ɕk].  

• Besedo /sladoled/ izgovori ['lə'le], [i'le] ali ['le.t]. 

• Besedo /nogavice/ izgovori ['tetɕ] ali ['i.'xi.'tɕa]. 
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Ocenjevanje večkratnega izgovora istih besed 

Pridobite večkraten izgovor desetih ciljnih besed. Izberite besede, ki so za otroka ravno prav zahtevne in začenjajo izvabljati težave z motoričnim 

načrtovanjem. Med izgovori 1, 2 in 3 naj bo desetminutni premor z neko drugo aktivnostjo.  

Besedo, ki je bila izgovorjena vedno enako, štejemo kot konsistentno: pod K (konsistentnost) damo eno točko (1). Besedo, pri kateri so se pojavili 

različni izgovori, štejemo kot nekonsistentno: pod K damo nič točk (0). Na koncu seštejemo število točk oziroma konsistentnih besed (𝛴). 

Ciljna beseda Pravilen izgovor Otrokov izgovor 1 Otrokov izgovor 2 Otrokov izgovor 3 K (0/1) 

MUHA 'muxa 'mu'xa 'mu'xa 'mu'xa 1 

POLŽ 'pɔ:uʃ 'poɕ 'ɕop 'poɕ 0 

SLON 'slɔn 'don 'ʑom 'no 0 

KLJUČ 'kluʧ 'jotɕ 'jotɕ 'lutɕ 0 

BALON ba'lon 'bom 'bom 'bom 1 

JAJCE 'jatsɛ 'tɕatɕa 'ɕa.'pa 'tɕa.ta 0 

METULJ mɛ'tul 'tu:k 'tuk 'tu:k 1 

COPATI tsɔ'pati ɕa.'pa 'pa'ta 'papa 0 

OČALA ɔ'ʧala t.'ɕa'la 'tɕaja 'ɕala 0 

TELEFON tɛlɛ'fon 'foŋ 'fon 'fon 0 

 
Σ = 3 

 

Po formuli izračunajte otrokovo povprečno konsistentnost:   M (konsistentnost) =  
∑ K

10
 ×100 = 30 % 
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Glede na podatke v prejšnji tabeli za vsako besedo zapišite število različnih odgovorov, število napačnih odgovorov in število različnih napak. 

Nato po navedeni formuli za vsako besedo izračunajte variabilnost izgovorov in napak. Na koncu seštejte dobljene vrednosti (𝛴). 

Ciljna beseda Število 
različnih 

izgovorov 

Število 
napačnih 
izgovorov 

Število 
različnih 
napak 

Variabilnost izgovorov 

(število različnih izgovorov − 1)

(število izgovorov − 1)
 

Variabilnost napak 

(število različnih napak − 1)

(število napačnih izgovorov − 1)
 

MUHA 1 0 0 0 / 

POLŽ 2 3 2 0,5 0,5 

SLON 3 3 3 1 1 

KLJUČ 2 3 2 0,5 0,5 

BALON 1 3 1 0 0 

JAJCE 3 3 3 1 1 

METULJ 1 3 1 0 0 

COPATI 3 3 3 1 1 

OČALA 3 3 3 1 1 

TELEFON 2 3 2 0,5 0,5 

 
Σ = 5,5 Σ = 5,5 

 

Po formuli izračunajte otrokovo povprečno variabilnost izgovorov in napak: 

M (variabilnost izgovorov) =  
∑ VARIABILNOST IZGOVOROV 

10
 = 55%   M (variabilnost napak) =  

∑ VARIABILNOST NAPAK 

9
 = 61 %  
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 ZNAK 2: PODALJŠANI IN MOTENI KOARTIKULACIJSKI PREHODI 

Ali pri otroku opazite podaljšane premore med glasovi, zlogi in besedami) (Obkrožite.) DA NE 

Če ste obkrožili »DA«, navedite primere: 

Podaljšani premori med glasovi Ni zaznati s poslušanjem  

Podaljšani premori med zlogi Jo.'ka (roka), ʑa.'pa (žaba), 'pa.ti (copati), 'dⁿini.'ka (zdravnica), 'tedi.'tɕa (veternica), 'pali.'ta (jabolko) 

Podaljšani premori med besedami 'Me'ja ... 'laja (medo žaga), 'Me'ja ... 'poja (medo umiva zobe), 'fav ... 'lɛl'ʑaɕ ... (fant jezen)  

 

 ZNAK 3: MOTNJE V PROZODIJI 

Kako ocenjujete glasnost otrokovega govora? (Obkrožite.)  ustrezna prenizka previsoka nekonsistentna 

Kako ocenjujete višino otrokovega govora? (Obkrožite.)   ustrezna prenizka previsoka nekonsistentna  

Kako ocenjujete hitrost otrokovega govora? (Obkrožite.)   ustrezna prenizka previsoka nekonsistentna 

Katere naglasne strukture otrok uporablja? (Obkrožite in pripišite primere.) 

N 

'fan (fant), 'tof (krof), 'lɛu (lev), 'ta (čaj) 

Nn  

'kapa (kapa), 'tɔta (roka), 'toja (roža) 

nN 

a'to (avto), no'na (noge), e'lik (dežnik) 

NnN: kot nepravilno naglaševanje 

'pali'ta (jabolko), 'dⁿini.'ka (zdravnica) 

nNn 

u'mala (omara) 

Daljše strukture 

/ 
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Ali otrok naglašuje napačne zloge? (Obkrožite.)           DA NE 

 Če ste obkrožili »DA«, navedite primere.  

______________________________jo.'ka (roka), no'na (noge), ʑa.'pa (žaba), a'to (avto)___________________________________________ 

Ali otrok pretirano naglašuje ustrezne zloge? (Obkrožite.)          DA NE 

 Če ste obkrožili »DA«, navedite primere. 

______________________________'kapa (kapa), 'tata (vrata), 'toja (roža)_______________________________________________________ 

Ali otrok pretirano enako naglašuje vse zloge (naglasi vse zloge v besedi)? (Obkrožite.)      DA NE 

 Če ste obkrožili »DA«, navedite primere. 

___________________________'mu'xa (muha), 'ta'la (ladja), 'tɕa'ja (škarje), 'pi'ka (pika)____________________________________________ 

Ali otrok poudarja posamezne besede v stavkih in jim s tem da večji pomen? (Obkrožite.)     DA NE 

 Če ste obkrožili »DA«, navedite primere. 

________________________ v prostem govoru: »to NE« (tega ne bom), »to TI« (to naredi ti)_________________________________________ 

Ali otrok poudarja tudi besede, ki običajno niso poudarjene (močan, robotski govor)? (Obkrožite.)    DA NE 

 Če ste obkrožili »DA«, navedite primere.  

____________ v naučenih stavkih: 'Pu'pa 'meɕa 'kaɕa. (Pupa meša kašo.) in v novih stavkih: 'Me'ja 'ki'na. (Medo bere knjigo.)______________ 

Ali otrok uporablja rastočo intonacijo za vprašanja in padajočo intonacijo za trditve? (obkrožite)       DA NE 

 Če ste obkrožili »DA«, navedite primere. 

________________________________Taj? (zakaj), Nem. (ne vem)____________________________________________________________ 
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 ZNAK 4: DRUGAČEN ZGODNJI RAZVOJ GOVORA  

Z intervjujem ali vprašalnikom za starše pridobite informacije o otrokovem zgodnjem govornem razvoju in odgovorite na spodnja vprašanja: 

Kdaj se je pri otroku pojavilo bebljanje? Pri Jaku ni bilo bebljanja.  Kdaj se je pri otroku pojavilo podvojeno bebljanje? / 

Kdaj se je pri otroku pojavila prva beseda? V 18. mesecu.   Kdaj se je pri otroku pojavila prva dvobesedna izjava? Pri štirih letih. 

Ali je bila v zgodnjem razvoju prisotna razlika med razumevanjem in izražanjem (ekspresivni in receptivni jezik)? (Obkrožite in utemeljite.) 

 DA  NE  

Ko je bil Jaka pri 3,5 let vključen v logopedsko terapijo, ni izkazoval večjih težav z razumevanjem, govorno izražanje pa je bilo močno okrnjeno, 

na enobesedni ravni in nerazumljivo.  

 

 ZNAK 5: OMEJEN FONEMSKI IN FONETIČNI REPERTOAR GLASOV 

Katere glasove otrok pravilno uporablja in na katerih mestih v besedi (na začetku: x...., v sredini: ..x.. ali na koncu: ....x)? (Zabeležite v tabeli.) 

Način pridobivanja podatkov (zapišite, ali ste uporabili test, imenovanje predmetov, analizo prostega govora ...): _Poimenovanje 75 fotografij___ 

 a e ε ə i o ɔ u m n p b t d k g j l h f v s z ts ʃ ʒ tʃ r 

x.... X ?* ? ?* ? ?*  * X X X X X * X * * X * X         

..x.. X X X * X X X X X X X  X * X X X X X          

....x X ?* X ? X X  X X X   *  X    X X         

X = pravilno uporabil vsaj enkrat (fonemski repertoar); * = uporabil le v situaciji, ko to ni bilo zahtevano (fonološki repertoar); ? = ni bilo testirano    

Ali je pri otroku prisoten neobičajen vrstni red usvajanja glasov? (Obkrožite.) DA NE 
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Ocena odzivanja na namige oz. pomoč pri izgovoru glasov (nudite namige za glasove, ki jih otrok ne uporablja pravilno in ocenite njihov učinek): 

Ciljni 

glas 

Izolirano/v 

besedi/v stavku 

Namig Učinek namiga 

ɔ Na začetku in 

koncu besede 

Demonstracija z upočasnjenim in poudarjenim izgovorom ter Jakovo 

takojšnje posnemanje.  

Uspe, z napakami. 

p Na koncu besede Demonstracija z upočasnjenim in poudarjenim izgovorom, z ročno 

gesto (kazalec na ustnicah) in premorom pred izgovorom glasu (npr. 

[ku.p]). 

Uspe le s premorom (izoliran glas na 

koncu besede), z napakami.  

b V sredini besede Demonstracija z upočasnjenim in poudarjenim izgovorom ter z ročno 

gesto in metaforo medvedje hoje (s pestjo udarimo po mizi). 

Uspe, z napakami. 

j Na koncu besede Demonstracija, asociacija na avtomatizirano besedo /ja/ in pomoč s 

palčko, s katero Jaku pridržimo jezik v spodnjem delu ustne votline.  

Ne uspe. Uspe na drugih mestih v 

besedi. 

l Na koncu besede Demonstracija z upočasnjenim in poudarjenim izgovorom, zapisom 

črke, metaforo petja (/la la/) in premorom pred izgovorom glasu. 

Uspe le s premorom (izoliran glas na 

koncu besede). 

f v sredini besede Demonstracija z upočasnjenim in poudarjenim izgovorom, razlago 

načina izvedbe in metaforo gume, ki pušča.  

Uspe, z napakami. 

sičniki in 

šumniki 

Izolirano  Demonstracija s poudarjenim izgovorom, zapisom črke in metaforami 

(puščanje balona za /s/, oglašanje čebele za /z/, kapljica, ki pade na 

vroč štedilnik za /c/, glas vetra za /š/, žaganje za /ž/ in zvok vlaka za 

/č/).    

Sičniki uspejo, z veliko napak. 

Šumniki ne uspejo. Nadomešča jih s 

sičniki ali izgovarja mehčano, na trdem 

nebu (palatalno). 
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Opombe: Ker Jaka glasov ne uporablja konsistentno, so namigi potrebni za vse glasove. Pri izgovoru besede Jaku pomaga, če jo razstavimo na 

posamezne glasove in zloge, ki jih nato sestavimo nazaj skupaj. Koristno je označevanje zlogov. Posamezen glas in zlog najlažje pridobimo z 

glasovno metaforo (na primer oglašanje sove za glas /x/, kokoši za glas /k/, račke za glas /g/ in zvonca za glas /d/), asociacijo na avtomatizirano 

besedo (na primer /mama/ za glas /m/, /ja/ z glasa /j/, /pa-pa/ za glas /p/ in /ne/ za glas /n/) ali z naučeno ročno gesto (na primer kazalec pod 

brado za glas /k/ ali kazalec na ustnicah za glas /p/). Redkeje koristijo razlaga načina izgovora (jezik gor pri glasu /l/ in dol pri glasu /j/ ter ugriz v 

ustnico pri glasu /f/), prikaz ust z risbo (za glas /f/) in fizično vodenje govoril s pomočjo palčke (za glas /j/). Zelo ga motivira zapis črk. 

Izgovor katerih glasov vam je uspelo stimulirati pri otroku? (Zapišite glasove, ki so del fonetičnega, a ne fonemskega repertoarja.) 

Uspem stimulirati glas /ɔ/ na začetku in koncu besed, /b/ v sredini besede, /f/ v sredini besede in izolirane sičnike. 

               

Izračunajte meri odstotek pravilnih soglasnikov (PCC ali PCC-R) in odstotek pravilnih samoglasnikov (PVC ali PVC-R). Pri tem lahko vsako 

odstopanje od pravilnega izgovora beležite kot nepravilen soglasnik oziroma samoglasnik (PCC oziroma PVC) ali pa napačen izgovor pravilnega 

glasu (distorzijo) beležimo kot pravilen soglasnik oziroma samoglasnik (PCC-R oziroma PVC-R). Glede na to, za kakšen način točkovanja se 

boste odločili, obkrožite ustrezno kratico pred podano formulo.  

Način pridobivanja podatkov: _____poimenovanje 75 fotografij______________________________________________________________ 

PCC  = 
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑣𝑖𝑙𝑛𝑖ℎ 𝑠𝑜𝑔𝑙𝑎𝑠𝑛𝑖𝑘𝑜𝑣

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑣𝑠𝑒ℎ 𝑠𝑜𝑔𝑙𝑎𝑠𝑛𝑖𝑘𝑜𝑣
 × 100 = 21,8 %   PVC  = 

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑣𝑖𝑙𝑛𝑖ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑔𝑙𝑎𝑠𝑛𝑖𝑘𝑜𝑣

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑣𝑠𝑒ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑔𝑙𝑎𝑠𝑛𝑖𝑘𝑜𝑣
 × 100 = 57,7 % 

PCC(R)  = 
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑣𝑖𝑙𝑛𝑖ℎ 𝑠𝑜𝑔𝑙𝑎𝑠𝑛𝑖𝑘𝑜𝑣

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑣𝑠𝑒ℎ 𝑠𝑜𝑔𝑙𝑎𝑠𝑛𝑖𝑘𝑜𝑣
 × 100 = 28,4 %  PVC(R)  = 

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑣𝑖𝑙𝑛𝑖ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑔𝑙𝑎𝑠𝑛𝑖𝑘𝑜𝑣

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑣𝑠𝑒ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑔𝑙𝑎𝑠𝑛𝑖𝑘𝑜𝑣
 × 100 = 58,9 %  

WWM (whole word matching; odstotek v celoti pravilnih besed) = 4/75 x 100 = 5,3 %     
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 ZNAK 6: POGOSTA IZPUŠČANJA SOGLASNIKOV 

Katere napake so prisotne pri otrokovem izgovoru soglasnikov? (Označite v tabeli.) 

Način pridobivanja podatkov: ________ poimenovanje 75 fotografij_____________________________________________________________ 

 m n p b t d k g j l h f v s z ts ʃ ʒ tʃ r 

Izpuščanja     X  X  X X   X  X   X  X 

Zamenjave  X X X   X X X X   X X X X X X X X 

Nepravilen izgovor  X            X X X X X X  

 

Katerih napak je pri izgovoru soglasnikov največ? (Obkrožite.)  izpuščanj  zamenjav  nepravilnih izgovorov 

 

 ZNAK 7: NAPAKE V IZGOVORU SAMOGLASNIKOV 

Ali so pri otroku prisotne napake v izgovoru samoglasnikov? (Obkrožite in označite v tabeli.) DA NE   

Način pridobivanja podatkov: ___poimenovanje, posnemanje, tvorjenje stavkov po določeni strukturi, komentiranje slik, prosti govor__________ 

 a e ε ə  i o ɔ u 

Izpuščanja X     X   

Zamenjave X  X X X X X X 

Nepravilen izgovor X        
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Ali so otrokovi samoglasniki podaljšani? (Obkrožite in navedite primer.)   DA NE ________________________________ 

Ali so otrokovi samoglasniki le delno zveneči? (Obkrožite in navedite primer.)  DA NE ________________________________ 

Ali so otrokovi samoglasniki hipernazalni? (Obkrožite in navedite primer.)   DA NE ________________________________ 

Ali otrok nadomešča samoglasnike s polglasnikom? (Obkrožite in navedite primer.) DA NE ________________________________ 

Ali je otrokov izgovor samoglasnikov nekonsistenten? (Obkrožite in navedite primer.) DA NE ________________________________ 

V katerih situacijah so prisotne napake v izgovoru samoglasnikov? (Obkrožite in navedite primer.) 

a) izolirano (posnemanje za odraslim): ___/ə/ izgovori [o]_________________________________________________________________ 

b) v posameznih zlogih (posnemanje za odraslim): __/ʃɔ/ izgovori [ɕo], /gɔ/ izgovori [to]__________________________________________ 

c) v nenaglašenih zlogih besed (posnemanje za odraslim): __/'tεma/ izgovori [tε.'nə], /'kukati/ izgovori ['kə'ka.'ju]______________________ 

d) v nenaglašenih zlogih besed (poimenovanje): __/'sɔva/ izgovori ['xo.ɐ], /'ʃkarjε/ izgovori ['tɕa'ja]_________________________________ 

e) v daljših besedah (posnemanje za odraslim): __/'nɔgavitsa/ izgovori ['nε:.gi'li.'tɕa], /prε'piʃε/ izgovori ['pε.'pi'ɕa]______________________ 

f) v daljših besedah (poimenovanje): ____/za'vesε/ izgovori ['əⁿ.'e.'tɕa], /'vilitsε/ izgovori ['degi'tɕa] ________________________________ 

g) v nesmiselnih besedah (posnemanje za odraslim): __/no'gatʃɛ/ izgovori ['mali.'tɕa], /ʃi'ku/ izgovori ['ɕe.'pu]_________________________ 

h) v stavkih: ___/Miki kima./ izgovori ['Miki 'kuma.], /Fant ima pico./ izgovori ['Fam 'i.mi ... pitɕ.]____________________________________ 

i) v prostem govoru:___/jutri/ izgovori [tuta], /Ljubljenčki/ izgovori [Lulica]____________________________________________________ 

 

 ZNAK 8: NAPAKE V IZGOVORU GLASOV, PRI KATERIH SE SPREMENI VEČ ZNAČILNOSTI 

Katere spremembe dela otrok v izgovoru glasov? (Obkrožite.) spremembe mesta spremembe načina spremembe zvenečnosti 

Ali otrok v izgovoru dela napake, ki so posledica spremembe več značilnosti? DA NE   
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Pod ustrezno spremembo navedite primere besed. 

Spremembe mesta  Spremembe načina  Spremembe zvenečnosti 

• /p//k/: besedo /pipa/ izgovori ['pi'ka]; 

besedo /rep/ izgovori ['jɛk]; besedo 

/golob/ izgovori ['lok] 

• /k//t/: besedo /roka/ izgovori ['tɔta] 

• /g//b/: besedo /goba/ izgovori ['bola] 

• /s//x/: besedo /sova/ izgovori ['xo.ɐ] 

• /n//m/: besedo /balon/ izgovori ['bom] 

• /r//t/: besedo /roka/ izgovori ['tɔta] 

• /r//l/: besedo /nosorog/ izgovori ['lok] 

• /n//l/: besedo /dežnik/ izgovori [e'lik] 

• /j//ɟ/: besedo /jezik/ izgovori ['ɟɛja] 

• /ʃ//tɕ/: besedo /škarje/ izgovori ['tɕa'ja] 

• /s//tɕ/: besedo /zavese/ izgovori 

['əⁿ.'e.'t͜ɕa] 

• /b//p/: besedo /žaba/ izgovori [ʑa.'pa]; 

besedo /banana/ izgovori ['pə'nan] 

• /f//v/: besedo /Fifi/ izgovori ['fi'vi] 

• /d//t/: zlog [do] posnema [to] 

 

Spremembe mesta in načina Spremembe mesta in 

zvenečnosti 

Sprememba načina in 

zvenečnosti 

Sprememba mesta, načina in 

zvenečnosti 

• /b//l/: besedo /goba/ 

izgovori ['bola] 

• /n/ in /g//j/: besedo /noge/ 

izgovori ['jɔja] 

• /z//g/: besedo /miza/ 

izgovori ['mi'ga] 

• /r//j/: besedo /roka/ 

izgovori [jo.'ka] 

• /ʒ//j/: besedo /roža/ 

izgovori ['toja] 

• /g//t/: zlog [gɔ] posnema 

[to] 

 

 

 

 

 

 

• /l//t/: besedo /ladja/ 

izgovori ['ta'la] 

• /r//t/: besedo /roka/ 

izgovori ['tɔta] 

 

 

• /l//k/: besedo /metulj/ 

izgovori ['tu:k] 

• /r//k/: besedo /denar/ 

izgovori ['nak] 

• /v//t/: besedo /drevo/ 

izgovori ['de.'tɛ] 
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 ZNAK 9: NETIPIČNI FONOLOŠKI PROCESI 

Kateri fonološki procesi so prisotni pri otroku? (Zabeležite »+« za prisotno in »–» za odsotno ter pri prisotnih procesih navedite primere)  

Fonološki proces +/– Primeri 

Ustnično prilikovanje: sosednji glas vpliva na ustnično 

mesto izgovora soglasnika 

– /balon/ izgovori ['bom] 

Mehkonebno prilikovanje: sosednji glas vpliva na 

mehkonebno mesto izgovora soglasnika 

–  

Nosno prilikovanje: sosednji glas vpliva na nosni način 

izgovora soglasnika 

–  

Prilikovanje zvenečnosti: sosednji glas vpliva na 

zvenečnost soglasnika 

–  

Podvojitev: ponovitev enega zloga ciljne besede – /vrata/ izgovori ['tata] 

Afrikacija: soglasnik se zamenja z zlitnikom + /koza/ izgovori ['tɕə.o'ja], /zavese/ izgovori ['əⁿ.'e.'tɕa] 

Deafrikacija: zlitnik se zamenja s pripornikom –  

Denazalizacija: nosni soglasnik se zamenja z nenosnim 

soglasnikom, mesto izgovora pa je ohranjeno 

– /dežnik/ izgovori [e'lik] 

Posteriorizacija: soglasnik se zamenja s soglasnikom, ki 

je izgovorjen bolj zadaj v ustni votlini 

+ /pipa/ izgovori ['pi'ka], /rep/ izgovori ['jɛk], /golob/ izgovori ['lok], /krava/ izgovori 

['ta'ja], /noga/ izgovori ['jɔja], /miza/ izgovori ['mi'ga], /metulj/ izgovori ['tu:k], 

/denar/ izgovori ['nak], /sova/ izgovori ['xo.ɐ], /koza/ izgovori ['tɕə.o'ja], /roža/ 

izgovori ['toja], /vilice/ izgovori ['degi'tɕa], /medo/ izgovori ['me'ja] 
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Mehkonebna anteriorizacija: mehkonebni soglasnik se 

zamenja s soglasnikom, ki je izgovorjen bolj spredaj v 

ustni votlini 

+ /roka/ izgovori ['tɔta], /goba/ izgovori ['bola], /noga/ izgovori ['jɔja], /koza/ 

izgovori ['tɕə.o'ja], /čevelj/ izgovori ['tɕe'jɛ], /knjige/ izgovori ['di'ja], /gozd/ 

izgovori [toɕ] 

Trdonebna anteriorizacija: trdonebni soglasnik se 

zamenja s soglasnikom, ki je izgovorjen bolj spredaj v 

ustni votlini 

–  

Drsenje: glas /l/ ali /r/ se zamenja z drsnikom + /rep/ izgovori ['jɛk], /roka/ izgovori [jo.'ka] 

Zaustavljanje: pripornik ali zlitnik se zamenja z 

zapornikom 

+ /čaj/ izgovori ['ta], /miza/ izgovori ['mi'ga], /zdravnica/ izgovori [dⁿini.'ka] 

Zamenjave soglasnika z grlnim zapornikom –  

Zamenjave soglasnika s samoglasnikom –  

Medsebojne zamenjave samoglasnikov + /škarje/ izgovori ['tɕa'ja], /ključ/ izgovori ['jotɕ], /jezik/ izgovori ['ɟɛja], /ura/ 

izgovori ['ola], roka izgovori [jo.'ka], /sova/ izgovori ['xo.ɐ], /omara/ izgovori 

[u'mala], /krof/ izgovori ['tof], /slon/ izgovori ['don], /nos/ izgovori ['nɔɕ], vilice 

izgovori ['degi'tɕa], /svečke/ izgovori ['tɕe.'ta], /zdravnica/ izgovori [dⁿini.'ka], 

/zavese/ izgovori ['əⁿ.'e.'tɕa], /sladoled/ izgovori ['lə'le], /medo/ izgovori ['me'ja] 

Epenteza ali vstavitev glasu: vstavitev dodatnega glasu 

v besedo, običajno samoglasnika v soglasniški sklop 

Vstavitev polglasnika v soglasniški sklop! 

+ /koza/ izgovori ['tɕə.o'ja], /tri/ izgovori [tɛ'li], ['tumi] posnema ['tunim], ['ʃela] 

posnema ['ʃemam], [tʃɛ] posnema [tɕɛ.tɕ], [ʒu] posnema [ʒvu], /pika/ posnema 

['pi.'kam], /pikati/ posnema ['pi.'ə.gi.'tɕa], /zapiše/ posnema ['kε'ε.'pi.'ɕa] 

Poenostavitev soglasniškega sklopa: izbris enega ali 

več glasov v soglasniškem sklopu 

+ /fant/ izgovori ['fan], /glavnik/ izgovori ['la.'ik], /torta/ izgovori ['to.'ta], /list/ 

izgovori ['iɕ], /škarje/ izgovori ['tɕa'ja], /traktor/ izgovori [a.'to], /punca/ izgovori 

['pu'tɕa], /štiri/ izgovori ['teli] 
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Izbris glasu v besedi: brisanje začetnega soglasnika; 

brisanje srednjega soglasnika; brisanje končnega 

soglasnika 

+ /list/ izgovori ['iɕ], /sova/ izgovori ['xo.ɐ], /snežak/ izgovori ['oa], /sladoled/ 

izgovori ['lə'le], /traktor/ izgovori [a.'to], /pet/ izgovori ['pe], /čaj/ izgovori ['ta], 

/labod/ izgovori ['bo], /čevelj/ izgovori ['tɕe'jɛ],/ sok/ izgovori ['ɕo] 

Metateza ali zamenjava vrstnega reda glasov v besedi + /kača/ izgovori [tɕaka] , /kup/ izgovori [puk] 

Migracija: soglasnik se izgovori na drugem mestu v 

besedi  

+ /goba/ izgovori ['bola], /ladja/ izgovori ['ta'la], /jezik/ izgovori ['ɟɛja], /knjiga/ 

izgovori ['ki'na], [no'ba] posnema ['bo'mi] 

Brisanje nenaglašenega zloga + /metulj/ izgovori ['tu:k], /labod/ izgovori ['bo], /denar/ izgovori ['nak], /copati/ 

izgovori ['pa.ti], /očala/ izgovori [t.'ɕa'la], /sladoled/ izgovori ['lə'le], kolo izgovori 

['lo] 

Soglasniška harmonija: izgovor je pod vplivom enega 

soglasnika, ki ga beseda mora vsebovati 

+ /noga/ izgovori ['jɔja], /roka/ izgovori ['tɔta], /sladoled/ izgovori ['lə'le], zdravnica/ 

izgovori [dⁿini.'ka], /nogavica/ izgovori ['gegi.'tɕa] 

Otroku lastni, idiosinkratični procesi ? Veliko besed nadomesti z avtomatizirano besedo [ɕapa] (na primer hlače, 

hruška, copati, brisača) 

Izpust naglašenega zloga: /žlica/ izgovori ['tɕa] 

Zlita glasova izgovori ločeno: /očala/ izgovori [t.'ɕa'la] 

 

Ali so pri otroku prisotni netipični fonološki procesi? (Obkrožite.) DA NE 
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 ZNAK 10: PRISOTNOST GIBOV ISKANJA PRI ARTIKULACIJI GLASOV 

Ali pri otroku opažate gibe iskanja pri artikulaciji glasov s ponavljajočimi poskusi in napakami? (Obkrožite.) DA NE 

V katerih situacijah so ti gibi prisotni? (Obkrožite.)   

a) izolirani glasovi 

b) posamezni zlogi  

c) zaporedja zlogov   

d) besede  

e) stavki   

f) pogovor 

Ali v splošnem opažate poseben trud in napor pri izreki? (Obkrožite.) DA NE   

V katerih situacijah sta prisotna poseben trud in napor? (Obkrožite.)   

a) izolirani glasovi 

b) posamezni zlogi  

c) zaporedja zlogov  

d) besede  

e) stavki   

f) pogovor 

 

Opombe: __V prostem govoru Jaka ne izkazuje posebnega truda in napora. Svojega govora ne popravlja. Poseben trud in napor sta opažena le 

v logopedski terapiji pri vajah, kjer od Jaka zahtevamo natančen izgovor.________________________________________________________ 
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 ZNAK 11: PREVLADUJOČA RABA PREPROSTIH BESEDNIH OBLIK IN POVEČANO ŠTEVILO NAPAK PRI KOMPLEKSNEJŠIH 

 BESEDNIH OBLIKAH 

Katere zlogovne oblike otrok uporablja? (Obkrožite in pripišite primere.)  

CV 

'ta (čaj), 'kapa (kapa), 'mu'xa (muha) 

 

CVC (enaka soglasnika) 

'tet (veternica), 'pə'nan (banana) 

CVC (različna soglasnika) 

'foŋ (telefon), 'fan (fant), 'tox (oreh), miɕ (miš) 

CCV 

t.'ɕa'la (očala), 'kʲau (zajec), 'dⁿini.'ka 
(zdravnica), u'mε.'kxə (metla) 

CCVC 
g'dim (dim) 

VCC 

CVCC 

 

 

CCVCC CVCCC 

Druge: 

 

 

Koliko zložne besede uporablja otrok? (obkrožite)  1- 2- 3- 4- več- 

Katere soglasniške sklope uporablja otrok? (Zapišite skupaj s primeri besed.) 

Uporabljeni soglasniški sklopi: 

Jaka pravilno ne uporabi nobenega od ciljnih soglasniških sklopov.  

Do izgovora soglasniških sklopov pride, ko Jaka doda soglasnik na začetek besede (besedo /dim/ izgovori [g'dim]) ali v sredino besede, kar pa 

naredi manj slišno (besedo /zajec/ izgovori ['kʲau], besedo /zdravnica/ pa ['dⁿini.'ka]). Bolj slišni soglasniški sklopi so prisotni v redkih primerih: 

pri poimenovanju besede /zajec/, ki jo v tretjem poskusu izgovori ['ɕau.ɕk], pri tvorjenju stavkov v besedi /metla/, ki jo izgovori [u'mε.'kxə] in pri 

posnemanju nesmiselnih zlogov ([ʒu] posnema [ʒvu]) ter dolgih besed (besedo /šolarji/ posnema ['kjo'wo'wi.'tɕa]). 
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Katere soglasniške sklope otrok izpušča ali poenostavlja? (Zapišite skupaj s primeri besed.) 

Izpuščeni soglasniški sklopi Poenostavljeni soglasniški sklopi 

• /tr/: besedo /traktor/ izgovori [a.'to] 

• /ʃk/: besedo /miškica/ posnema ['mi.'i.'tɕa] 

 

 

 

 

 

• /nt//n/: besedo /fant/ izgovori ['fan] 

• /gl//l/: besedo /glavnik/ izgovori ['la.'ik] 

• /r.t//t/: besedo /torta/ izgovori ['to.'ta] 

• /st//ɕ/: besedo /list/ izgovori ['iɕ] 

• /r.j//j/: besedo /škarje/ izgovori ['tɕa'ja] 

• /k.t//t/: besedo /traktor/ izgovori [a.'to] 

• /kr//t/: besedo /krof/ izgovori ['tof]; besedo /krava/ izgovori ['ta'ja] 

• /kl//j/: besedo /ključ/ izgovori ['jotɕ] 

• /ʒ.n//l/: besedo /dežnik/ izgovori [e'lik] 

• /zv//tɕ/: besedo /zvezda/ izgovori [tɕe.'ja] 

• /zd//j/: besedo /zvezda/ izgovori [tɕe.'ja] 

• /sl//d/: besedo /slon/ izgovori ['don] 

• /dj//l/: besedo /ladja/ izgovori ['ta'la] 

• /ʃk//tɕ/: besedo /škarje/ izgovori ['tɕa'ja] 

• /sv//tɕ/: besedo /svečke/ izgovori ['tɕe.'ta] 

•  /tʃk//t/: besedo /svečke/ izgovori ['tɕe.'ta] 

• /zdr//dⁿ/: besedo /zdravnica/ izgovori ['dⁿini.'ka] 

• /vr//t/: besedo /vrata/ izgovori ['tata]  

• /kn//d/: besedo /knjige/ izgovori ['di'ja]  
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Ocena posnemanja besed z vedno daljšo in kompleksnejšo strukturo 

Otrok naj za vami ponovi nekaj trojic besed, pri katerih postopno stopnjujete dolžino in kompleksnost besedne strukture. Nekaj primerov, ki jih 

lahko uporabite: dedi-dedek-dedkova, kepa-kepati-kepanje, pika-pikica-pikapolonica, kolo-kolesar-kolesarnica, tema-temno-zatemnjeno, ples-

plesalec-plesišče, igra-igranje-igrišče, kip-kipar-kiparjenje, knjiga-knjižnica-knjižničarka ... Rezultate zapišite v spodnjo tabelo. 

Ciljna beseda (1) Otrokov izgovor (1) Ciljna beseda (2) Otrokov izgovor (2) Ciljna beseda (3) Otrokov izgovor (3) 

KEPA 'ke'pa KEPATI 'kepa.'ti KEPANJE 'kepa.'jε 

PIKA 'pi'ka PIKICA 'piti'litɕa PIKAPOLONICA 'pita'lɔlit 

TEMA 'tε.'nə TEMNO 'tε'mə ZATEMNJENO 'kε.'ə ͫ.'uma.'εnε.'i 

KUKA 'ku.'ka KUKATI 'kə'ka.'ju POKUKATI 'ku.'t.le.'ku 

NOGA 'lɔ'ja NOGICA 'loti.'tɕa NOGAVICA 'nε:.gi'li.'tɕa 

JE 'lε JESTI 'ge.'tɕi POJESTI 'to'le.i.'tɕa 

PIKA 'pi.'kam PIKATI 'pi.'ə.gi.'tɕa POPIKATI 'pi.'ka 

BELA 'beja BELITI 'pili.'ti POBELITI 'peli.'tɕa 

MIŠ 'miɕ MIŠKA 'mi'ɕa MIŠKICA 'mi.'i.'tɕa 

PIŠE 'pi'ɕε ZAPIŠE 'kε'ε.'pi.'ɕa PREPIŠE 'pε.'pi'ɕa 

ŠOLA 'tɕo'ja ŠOLAR 'ɕɔ'ja ŠOLARJI 'kjo'wo'wi.'tɕa 

DEŽ 'loɕ DEŽUJE 'tu'ja DEŽNIK 'li.t 

 

Ali je pri otroku prisotno povečano število napak pri daljših in kompleksnejših besednih oblikah? (Obkrožite.) DA NE 
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 ZNAK 12: SLABA RAZUMLJIVOST   

Kako ocenjujete otrokovo razumljivost na ravni krajših besed? (Obkrožite.)  

a) popolnoma nerazumljivo  

b) delno razumljivo  

c) večinoma razumljivo 

d) popolnoma razumljivo 

Kako ocenjujete otrokovo razumljivost na ravni daljših besed? (Obkrožite.)  

a) popolnoma nerazumljivo   

b) delno razumljivo  

c) večinoma razumljivo 

d) popolnoma razumljivo 

Kako ocenjujete otrokovo razumljivost na ravni stavka? (Obkrožite.)  

a) popolnoma nerazumljivo  

b) delno razumljivo  

c) večinoma razumljivo 

d) popolnoma razumljivo 

Kako ocenjujete otrokovo razumljivost na ravni prostega govora? (Obkrožite.)  

a) popolnoma nerazumljivo  

b) delno razumljivo  
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c) večinoma razumljivo 

d) popolnoma razumljivo 

 

 ZNAK 13: LAŽJA IZREKA AVTOMATIZMOV 

Ali so pri otroku prisotni avtomatizmi (dobro naučene, pogosto rabljene besede in besedne zveze), ki jih izreka lažje kot ostale besede? (Obkrožite 

in navedite primere.)  DA NE 

              Primeri besed in besednih zvez: ja, ne, mami, ati, štetje, tri-štiri-zdaj, ne vem [nem]___________________________________             

 

 ZNAK 14: SLABŠA IZVEDBA DIADOHOKINEZE   

Ali otrok izkazuje težave pri izvedbi nalog diadohokineze? (Obkrožite.) DA NE 

Naloga (obkrožite vrsto 

naloge, ki ste jo 

izvedli) 

Zapis otrokove izvedbe Hitrost ali št. 

ponovitev 

Pravilnost izgovora Konsistentnost 

ponovitev 

Ponavljanje zloga /PA/: 

5 sekund ALI              

5-krat ALI                 

20-krat 

 

pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa 

pa pa pa pa 

 

10 ponovitev v 

petih sekundah. 

20-krat v 12 

sekundah. 

 

Pravilen izgovor 

 

Konsistentno 
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Ponavljanje zloga /TA/: 

5 sekund ALI 

5-krat ALI            

20-krat 

 

ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta tal ta ta ta 

10 ponovitev v 

petih sekundah. 

20-krat v devetih 

sekundah. 

 

Pravilen izgovor 19 

ponovitev in napačen 

izgovor ene ponovitve. 

 

Z izjemo ene 

napake 

konsistentno 

Ponavljanje zloga /KA/:  

5 sekund ALI              

5-krat ALI                 

20-krat 

 

ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka kaka kakaka ka 

ka ka 

 

9 ponovitev v 

petih sekundah. 

20-krat v devetih 

sekundah. 

 

Pravilen izgovor 

 

Konsistentno 

Ponavljanje zaporedja 

/PATAKA/:   

5 sekund ALI              

5-krat ALI                 

10-krat 

 

pataka pataka kapataka pataka patakak tapapka 

kakapa kakapa kakapa kakapa 

 

 

 

3 ponovitve v 

petih sekundah. 

10-krat v 14 

sekundah. 

 

Pravilen izgovor treh 

ponovitev in napačen 

izgovor sedmih 

ponovitev. 

 

Nekonsistentno 

 

Katere težave so prisotne? (Obkrožite.)  počasnost  napake v izgovoru  nekonsistentnost ponovitev 

Ali je otrok pri ponavljanju zaporedja zlogov (pa.ta.ka) bistveno manj uspešen kot pri ponavljanju posameznih zlogov (pa ali ta ali ka)? (Obkrožite.)

  DA NE 
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Ocenjevanje konsistentnosti otrokovih DDK ponovitev  

Ocenite konsistentnost otrokovih petih ponovitev zlogov /pa/, /ta/ in /ka/ ter zaporedja /pa.ta.ka/. Ponovitve primerjate z otrokovim prvim izgovorom 

in prejšnjimi ponovitvami po naslednjih kriterijih: 

• ocena I: ponovitev je enaka otrokovemu prvemu izgovoru 

• ocena II: ponovitev se razlikuje od otrokovega prvega izgovora 

• ocena III: ponovitev se razlikuje od otrokovega prvega izgovora in prve ponovitve 

• ocena IV: ponovitev se razlikuje od vseh (vsaj dveh) prejšnjih ponovitev 

 

Skupna ocena petih ponovitev je najvišja ocena, ki jo je otrok dobil pri posameznih ponovitvah. 

Ciljni zlog  

PA 

Ocene:  

 

Ciljni zlog 

 

 

TA 

Ocene: Ciljni zlog  

KA 

Ocene: 

 

Ciljno 
zaporedje 

 

PA.TA.KA 

Ocene: 

 

Otrokov 1. 
izgovor 

pa Otrokov 1. 
izgovor 

ta Otrokov 1. 
izgovor 

ka Otrokov 1. 
izgovor 

pakaka 

1. ponovitev pa I 1. ponovitev ta I 1. ponovitev ka I 1. ponovitev pataka II 

2. ponovitev pa I 2. ponovitev ta I 2. ponovitev ka I 2. ponovitev tapapaka III 

3. ponovitev pa I 3. ponovitev ta I 3. ponovitev ka I 3. ponovitev patatapa IV 

4. ponovitev pa I 4. ponovitev ta I 4. ponovitev ka I 4. ponovitev tatapa IV 

5. ponovitev pa I 5. ponovitev ta I 5. ponovitev ka I 5. ponovitev tatapa IV 

 

Zapišite otrokove skupne ocene za konsistentnost pri petih ponovitvah zlogov ali zaporedja zlogov: 

PA:  I    TA:  I    KA:  I    PATAKA:  IV 
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 ZNAK 15: TEŽAVE PRI POSNEMANJU NEVERBALNIH ORALNIH GIBOV 

Ali so pri otroku prisotna odstopanja v oralnih strukturah? (Zabeležite.) 

a) čeljust: 

brez odstopanj 

b) lica: 

brez odstopanj 

c) ustnice: 

brez odstopanj 

d) jezik: 

brez odstopanj 

e) trdo nebo: 

brez odstopanj 

f) mehko nebo: 

brez odstopanj 

g) zobje: 

brez odstopanj 

 

Ali otrok izkazuje težave pri posnemanju neverbalnih oralnih gibov? (Obkrožite.) DA NE 

Kakšne težave so prisotne pri posnemanju posameznih gibov? (Obkrožite.)  

a) nesposobnost posnemanja 

b) gibi iskanja  

c) zmanjšana hitrost gibov pri ponavljanju giba 
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d) zmanjšana velikost gibov 

e) zmanjšana moč gibov 

f) nerodnost, nenatančnost 

Zapišite nekaj nalog in otrokovo izvedbo, kot primere zgoraj obkroženih težav. 

Naloga Otrokova izvedba  Naloga Otrokova izvedba 

Nasmehni se Po večkratnih spodbudah posnema in v 

drugem poskusu uspe. Razteg ustnic je zelo 

prisiljen – ne posnema pristnega nasmeha. 

Spodnjo čeljust zateguje v levo stran. 

Jezik premakni v 

desno (v desni 

ustnični kot) 

Uspe. Jezična konica je slabše oblikovana. 

Z ustnicami naredi 

šobo 

Uspe v prvem poskusu. Šoba je nekoliko širša. Jezik premakni v 

levo (v levi ustnični 

kot) 

Uspe. Jezična konica je slabše oblikovana. 

Jezik iztegni 

navzgor – proti nosu 

Ne uspe. Jezik poriva naprej. Jezik daj za zgornje 

zobe 

Uspe. Jezik postavi na pravo mesto, vendar pa 

se ta s hitrimi gibi premika levo in desno. 

Oblizni zgornjo 

ustnico 

Ne uspe. Jezik je premalo sploščen in rine 

naprej ali navzdol. 

Jezik daj za spodnje 

zobe 

Uspe. Jezik postavi na pravo mesto, vendar pa 

se ta s hitrimi gibi premika levo in desno. 

Čeprav teh premikov ne komentiram in ne 

dajem navodila, naj bo jezik pri miru, si Jaka 

poskuša jezik fizično zaustaviti z roko.  

Jezik iztegni 

navzdol – proti bradi 

Uspe. Pihni Uspe. Pri tem pomakne glavo naprej. 
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Oblizni spodnjo 

ustnico 

Uspe. Daj poljubček Uspe, vendar pri tem ne posnema šobe, ampak 

ima usta razpotegnjena. 

 

Kakšne težave so prisotne pri posnemanju zaporedij gibov? (Obkrožite.) 

a) nesposobnost posnemanja 

b) gibi iskanja 

c) zmanjšana hitrost gibov 

d) zmanjšana velikost gibov 

e) zmanjšana moč gibov 

f) nerodnost, nenatančnost 

g) težave s koordinacijo gibov 

h) težave z ritmom 

Zapišite nekaj nalog in otrokovo izvedbo, kot primere zgoraj obkroženih težav. 

Naloga Otrokova izvedba  Naloga Otrokova izvedba 

Nasmehni se, 

naredi šobo 

V prvem poskusu uspe le vsak gib posebej. Pri 

nasmehu so ustnice premalo razpotegnjene. 

Spodnja čeljust se premika levo in desno. V 

drugem poskusu uspe tudi zaporedje. 

Jezik premakni iz 

levega v desni 

ustnični kot 

Jaka si pomaga usmeriti jeziček z roko. Uspe en 

premik. 

Pihni, nasmehni 

se 

V prvem poskusu uspe le vsak gib posebej. 

Nasmeh je zelo prisiljeno razpotegnjen in 

počasen. V drugem poskusu uspe tudi zaporedje.  

Odpiraj in zapiraj 

usta 

 

Togo odpiranje in zapiranje s spremljajočimi gibi 

celotne glave in gibanjem čeljusti levo in desno. 

Pri zapiranju udarja skupaj z zobmi. 
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Nasmehni se, daj 

jezik ven 

Najprej mu spodnjo čeljust zateguje v levo stran. 

Nato uspe. 

Oblizni zgornjo 

ustnico in se 

nasmehni 

Uspe v prvem poskusu. V drugem poskusu gre 

jezik namesto na zgornjo ustnico naprej, Jaka pa 

si ga poskuša usmeriti z roko. 

Oblizni zgornjo 

ustnico, oblizni 

spodnjo ustnico 

Uspe. Oblizni spodnjo 

ustnico in pihni 

V prvem poskusu uspe le vsak gib posebej. Pri 

pihanju pomakne glavo naprej. V drugem 

poskusu uspe tudi zaporedje. Oblizovanje ne 

poteka gladko po celi ustnici, ampak jezik z 

grobim gibom premakne iz leve na desno stran 

ustnice. 

 

Ali je otrok pri posnemanju zaporedij gibov bistveno manj uspešen kot pri posnemanju posameznih gibov? (Obkrožite.) DA NE 

          

 ZNAK 16: GOVORNA REGRESIJA 

Ali se pri otroku pojavlja izguba že usvojenih besed ali glasov? (Obkrožite.) DA NE  

Če ste obkrožili »DA«, navedite primer.   

__________________________________________________________________________________________________________________ 
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 ZNAK 17: BOLJŠI RECEPTIVNI KOT EKSPRESIVNI JEZIK 

Ali je pri otroku prisotna diskrepanca med boljšim receptivnim in slabšim ekspresivnim jezikom? (Obkrožite.) DA NE 

Če ste obkrožili »DA«, utemeljite. 

___Jaka razume daljše povedi (na primer navodila z dvema zahtevama), ki jih sam ne more tvoriti. Prav tako razume gramatikalna in slovnična 

pravila, ki jih sam ne uporablja (na primer spreminjanje končnice samostalnika glede na slovnično število in vrstni red besed v stavku)._______ 

 

 ZNAK 18: JEZIKOVNE TEŽAVE 

Ali so pri otroku prisotne jezikovne težave? (Obkrožite.) DA NE 

Na katerih področjih so prisotne jezikovne težave? (Obkrožite.)    pragmatika      semantika      sintaksa      fonologija      morfologija 

Na kratko opišite otrokovo razumevanje in izražanje znotraj spodaj podanih kategorij.   

PRAGMATIKA 

Jaka se v svojih sporočilih v veliki meri zanaša na neverbalno komunikacijo (akcije, geste in pogled), ki jo spremlja z nekaj besedami.  

Zna pridobiti pozornost drugega, prositi za stvar ali aktivnost, izbrati med več stvarmi in zavrniti tisto, česar ne želi. Upošteva komunikacijske 

izmenjave. Odgovarja na vprašanja, vendar ne vedno – večkrat je tiho ali odgovori: »Nem.« (ne vem). Zastavlja preprosta vprašanja. Komentira 

stvari in dogajanje v trenutni situaciji. Ko ga ne razumemo, nekaj časa vztraja, nato obupa. Ne pripoveduje o preteklih dogodkih.  

Redko prosi za pomoč. Redko pozdravi in odzdravi.  

Rad se šali na zelo preprost, konkreten način.  
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SEMANTIKA 

Logopedinja, ki je Jaku nudila dodatno strokovno pomoč, je s pomočjo testa British Picture Vocabulary Scale: Third edition (interni prevod, 

2009) ugotovila, da je Jakovo razumevanje besedišča pod pričakovanim za njegovo starostjo. Pri starosti 6 let in 10 mesecev je dosegel 

rezultate, ki ustrezajo starosti 4 let in 6 mesecev.  

Jaka besede uspešno razvršča v ustrezne semantične skupine, z izjemo skupin /sadje/ in /zelenjava/. Pri slednji je kljub veliko vaje še vedno 

nezanesljiv. V govoru uporablja samostalnike, glagole in pridevnike. Namesto nekaterih samostalnikov pogosto uporablja onomatopeje (na 

primer [mu] za kravo, [wou wou] za psa, [bmm] za avto in tleskanje z jezikom za konja). Razume predloge /na/, /pod/ in /v/. Slabše razume 

predloge /pri/, /za/ in /pred/. V prostem govoru predlogov ne uporablja. Razume in uporablja kazalne zaimke (/ta/, /to/). Razume osebne zaimke, 

vendar jih ne uporablja. Pri razumevanju svojilnih zaimkov (/njen/, /njegov/, /njun/) ni zanesljiv. 

Razume sestavljena, dvodelna navodila. Pri tridelnih navodilih izpusti eno zahtevo, po ponovitvi pa je uspešen. Razume navodila s preprostim 

kriterijem (na primer uspešen je pri navodilu »Če si punca, preštej do 3.« in neuspešen pri navodilu »Če si bos, se popraskaj po nosu.«). 

Razume enostavne uganke, ki direktno opisujejo predmet, pri bolj posrednih ugankah, ki zahtevajo višje jezikovne spretnosti, pa je manj 

uspešen. Razume enostavne absurde (nenavadne situacije). 

SINTAKSA 

Jaka večinoma komunicira z eno- do tribesednimi izjavami. Njegovi stavki so telegrafski. Pogosto izpušča glagole ali zamenja vrstni red besed. 

Razume daljše, tudi podredne povedi. Razume spremenjen pomen povedi glede na vrsti red besed (na primer /Pes lovi mačko./ ali /Mačka lovi 

psa./). 

FONOLOGIJA 

Jaka slabše slušno razlikuje glasove slovenskega jezika, predvsem podobne glasove, kot so /b-p/, /s-z/, /t-d/, /g-k/, /b-d/, /p-d/, /f-v/, /m-b/ in 

/m-n/ ter samoglasnika /ɔ-ə/. Ne spremlja in ne popravlja svojega govora. V govoru drugega zazna le večje napake. Teh ne zna vedno popraviti. 

Uspešno slušno razlikuje pare besed z izpuščanjem prvega glasu ali zloga (na primer /rak-trak/, /glava-lava/, /šara-košara/, /čebula-bula/ ...). 

Ne razlikuje zanesljivo med besedami s pomenom in nesmiselnimi besedami.  
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MORFOLOGIJA 

Jaka ne sklanja samostalnikov in ne sprega glagolov. Zase govori v tretji osebi. Razume spreminjanje pomena besed glede na njihovo končnico 

(na primer pokaže pravo sliko glede na to, ali je slišal samostalnik v ednini, dvojini ali množini), vendar tega v svojem govoru ne uporablja, 

čeprav je artikulacijsko sposoben. Bil je deležen sistematičnega učenja določenih samostalnikov v različnih slovničnih številih, kar je bilo v učni 

situaciji delno uspešno, z vztrajnimi napakami, v prostem govoru pa naučenega ni nikoli uporabil.  

 

 ZNAK 19: ŠIBKE (PRED)OPISMENJEVALNE VEŠČINE 

Ali otrok izkazuje težave s fonološkim zavedanjem? (Obkrožite.) DA NE 

V spodnji tabeli označite prisotne (»+«) in odsotne (»–») spretnosti fonološkega zavedanja in na kratko opišite, kako se pri otroku kažejo. 

Spretnosti fonološkega zavedanja +/– Opis otrokovih spretnosti 

Prepoznavanje rim – Jaka ni zanesljiv pri slušnem prepoznavanju rim. Večinoma ugiba ali pa se na pamet nauči pare 

besed. 

Ustvarjanje rim – Jaka ne tvori rim. 

Zlogovanje +/– Jaka zmore povedati besedo v zlogih (na ta način tudi lažje izgovarja) in prepozna besedo, ki 

jo zlogujem. Na zahtevo pa ne zmore pravilno zlogovati in opredeliti, koliko zlogov ima določena 

beseda – tudi če je ta dobro poznana in naučena. 

Prepoznavanje prvega glasu v besedi 

 

+/– Pri Jaku se začenja porajati spretnost prepoznavanja prvega glasu v besedi. Besede uspešno 

razvrsti glede na to, ali se začnejo na glas /š/ ali ne oziroma na glas /u/ ali ne. Prosto poimenuje 

prvi glas le v nekaterih besedah, ki jih izgovorim z velikim poudarkom na prvem glasu (avto, 
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Maša, figa, torta, okno, ptica), drugače pa večinoma ugiba in pove napačen prvi glas (voda-i, 

balon-o, oči-a, angel-f, tabla-a ...).  

Slušna sinteza (sestavljanje glasov v 

besede)  

– Slušna sinteza še ni razvita. 

Slušna analiza (razstavljane besed na 

glasove) 

– Slušna analiza še ni razvita. 

Povezave glas-črka + Jaka razume, da glasove in govor zapišemo s črkami. Na abecedi pokaže črko, ki predstavlja 

slišani glas. Pri tem dela napake, ki so posledica slabšega slušnega razlikovanja glasov. 

Sposobnost ustvarjanja novih besed z 

dodajanjem, odvzemanjem in 

premetavanjem glasov v besedah 

– Manipulacija z glasovi v besedi še ni razvita. 

  

Ali ima otrok težave z branjem in pisanjem? (Obkroži.) DA NE 

Če ste obkrožili »DA«, utemeljite. 

_Jaka izkazuje veliko zanimanje za branje in pisanje, čeprav spretnosti v svojem pravem pomenu še nista razviti. Jaka lahko po nareku zapiše_ 

  večino črk. Večino črk tudi pravilno poimenuje. Zna napisati svoje ime in priimek ter nekaj na pamet naučenih besed (mami, Batman, ime____ 

  svojega psa ipd.). Prisotne so izrazite težave z grafomotoriko (črke so okorne, nenatančne, različno velike in nekatere zrcalno obrnjene)._____ 
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 ZNAK 20: POČASEN NAPREDEK V LOGOPEDSKI TERAPIJI 

V katere terapije je otrok vključen in koliko časa? (Zapišite.) 

Od 1. 10. 2012 Jaka obiskuje logopedsko terapijo in terapijo senzorne integracije. 12. 5. 2014 je bil obravnavan v razvojni ambulanti. Decembra 

2014 pa je bil vključen v psihološko obravnavo.   

Ali otrok v logopedski terapiji napreduje počasneje kot ostali otroci? (Obkrožite.)    DA NE 

Ali ima otrok posebne težave pri generalizaciji usvojenih veščin v nove kontekste? (Obkrožite.)  DA NE 

Navedite trajanje in intenzivnost dosedanje logopedske terapije, cilje ter otrokov napredek. 

Trajanje terapije: Od leta 2012 je deležen ambulantne logopedske terapije, v zadnjih dveh letih vrtca (od septembra 2014) je imel dodatno 

strokovno pomoč logopeda, sama pa delam z njim od marca 2015.  

Intenzivnost terapije: Ambulantne logopedske terapije na 14 dni. Dodatna strokovna pomoč v vrtcu dve leti dvakrat tedensko. Moje delo od marca 

2015 do junija 2016 enkrat tedensko, od septembra 2016 pa dvakrat tedensko. Vadijo tudi doma.   

Terapevtski cilji: Prvi cilj je bil napredek v komunikaciji (uporaba gest, začetek izmenjav, vztrajanje v komunikaciji), temu pa je sledilo pridobivanje 

posameznih glasov, združevanje glasov v zloge, zlogov v besede in besed v dvobesedne izjave.  

Otrokov napredek: Jaka je pridobil veliko glasov, zlogov in novih besed. V vsakodnevnem govoru uporablja dvobesedne izjave, vodeno v terapiji 

pa tudi štiribesedne povedi.  
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3. POVZETEK UGOTOVITEV 

 

Za vsak znak označite, ali je pri otroku prisoten (+), izrazito prisoten (++) ali odsoten (–). 

Znak OGA ++/+/– Znak OGA ++/+/– 

Znak 1: Nekonsistentnost izgovora ++ Znak 11: Prevladujoča raba preprostih besednih oblik in 
povečano število napak pri kompleksnejših besednih oblikah   

++ 

Znak 2: Moteni in podaljšani koartikulacijski prehodi ++ Znak 12: Slaba razumljivost ++ 

Znak 3: Motnje v prozodiji ++ Znak 13: Lažja izreka avtomatizmov + 

Znak 4: Drugačen zgodnji razvoj govora ++ Znak 14: Slabša izvedba diadohokineze ++ 

Znak 5: Omejen fonemski in fonetični repertoar glasov + Znak 15: Težave pri posnemanju neverbalnih oralnih gibov ++ 

Znak 6: Pogosta izpuščanja soglasnikov – Znak 16: Govorna regresija – 

Znak 7: Napake v izgovoru samoglasnikov  ++ Znak 17: Boljši receptivni kot ekspresivni jezik  ++ 

Znak 8: Napake v izgovoru glasov, pri katerih se spremeni 
več                značilnosti 

++ Znak 18: Jezikovne težave ++ 

Znak 9: Netipični fonološki procesi + Znak 19: Šibke (pred)opismenjevalne veščine ++ 

Znak 10: Prisotnost gibov iskanja pri artikulaciji glasov – Znak 20: Počasen napredek v logopedski terapiji ++ 

 

Opombe: __Na Jakovo funkcioniranje vplivajo tudi dispraksija, motnja v duševnem razvoju ter motnja pozornosti s pridruženo hiperaktivnostjo__ 

 _in impulzivnostjo.___________________________________________________________________________________________________ 

Ali lahko pri otroku potrdimo sum na OGA? (Obkrožite.)  DA NE 
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11.2. Izpolnjen vprašalnik za starše 

 

Spoštovani starši,  

za temeljito oceno funkcioniranja vašega otroka potrebujemo nekaj informacij. Prosimo, 

da na spodnja vprašanja odgovorite tako, da obkrožite najprimernejši odgovor ali pa ga 

zapišete na ponujeno črto. Če vam določeno vprašanje ni najbolj jasno, nas, prosim, 

vprašajte. Vaše informacije so zelo dragocene.   

 

Ime otroka: ______________________    Rojstni datum otroka: _______________________     

Datum izpolnjevanja vprašalnika: __11. 12. 2016___________________________________ 

 

 

Informacije o govoru in jeziku v družini 

1. Ali otrok govori več jezikov? (Obkrožite.)      DA NE 

2. Katere jezike govori otrok? (Napišite.) 

__slovensko________________________________________________________________ 

3. V katerem jeziku se pogovarjate doma? (Napišite.)  

__ slovensko_______________________________________________________________ 

4. Koliko otrok je v družini? (Napišite.) 

___6______________________________________________________________________ 

5. Ali je imel kdo v vaši družini težave z govorom? (Obkrožite.)   DA NE 

 Če ste izbrali »DA«, napišite, kdo je imel težave in kakšne: 

__- Starejša sestra – glas R se je razvil šele s pomočjo logopeda______________________ 

__- Starejši brat – zelo pomanjkljiv govor pri štirih do petih letih, manjkalo več glasov, prav tako 

__ s pomočjo logopeda do šestega leta (približno eno leto)____________________________ 
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Splošne informacije o otroku 

1. Ali so bili pri porodu otroka določeni zapleti? (Obkrožite.)    DA NE 

 Če ste izbrali »DA«, napišite, za kakšne zaplete je šlo. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Ali ima otrok težave s sluhom? (Obkrožite.)     DA NE 

3. Ali ima otrok težave z vidom? (Obkrožite.)      DA NE 

4. Ali je imel otrok večkrat vnetja ušes? (Obkrožite.)     DA NE 

5. Ali je otrok imel/ ima težave s hranjenjem? (Obkrožite.)    DA NE 

 Če ste izbrali »DA«, napišite, za kakšne težave gre. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Ali ima otrok težave z zdravjem? (Obkrožite.)     DA NE 

 Če ste izbrali »DA«, napišite, za kakšne težave gre. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Ali ima otrok težave z vedenjem? (Obkrožite.)     DA NE 

 Če ste izbrali »DA«, napišite, za kakšne težave gre. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. Ali ima otrok težave z gibanjem ali rokovanjem s predmeti (npr. slabše hodi in teče kot 

vrstniki, je neroden pri uporabi jedilnega pribora, pri igri z žogo ali manjšimi predmeti)? 

(Obkrožite.)           DA NE 

 Če ste izbrali »DA«, napišite, za kakšne težave gre. 

__ne more skakati po eno nogi (zdaj je že bolje), težko se drži vzravnano (se sesede vase) 

_________________________________________________________________________ 

9. Ali ima otrok težave z gibi ustnic in jezika (npr. na naš ukaz ne zmore pokazati jezika, dati 

poljubčka, pihniti, se oblizniti in podobno)? (Obkrožite.)    DA NE 

 Če ste izbrali »DA«, navedite primer. 

___zelo težko ponovi nove gibe________________________________________________ 
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10. Ali je vaš otrok preobčutljiv na dotik, zvok, svetlobo ali vonj (npr. ob si zvoku zatisne ušesa, 

zavrača več vrst hrane, ne mara, da se ga dotikamo ...)? (Obkrožite.)  DA NE    

 Če ste izbrali »DA«, napišite, za kakšne težave gre. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

11. Ali je vaš otrok vključen v vrtec oziroma šolo? (Obkrožite.)   DA NE 

12. Ali so vzgojitelji oziroma učitelji pri otroku opazili kakšne težave? (Obkrožite.) DA NE 

 Če ste izbrali »DA«, napišite, za kakšne težave gre. 

__huda motnja govora; pri športni vzgoji zelo težko ponovi prikazano vajo_______________ 

__________________________________________________________________________ 

13. Ali je bil otrok že deležen kakšne terapije (zdravstvene, psihološke, specialno-pedagoške, 

logopedske ...)? (Obkrožite.)        DA NE 

 Če ste izbrali »DA«, napišite, v katere terapije je bil otrok vključen. 

__psiholog (pri štirih letih); logoped; specialni pedagog v vrtcu_________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Informacije o otrokovem govoru, jeziku in komunikaciji 

1. Ali se je vaš otrok kot dojenček oglašal manj kot ostali dojenčki? (Obkrožite.) DA NE 

2. Kako je vaš otrok izražal svoje želje v prvem letu starosti? (Obkrožite vse, kar drži.) 

a) največ z jokom (odrasli smo morali sami ugotoviti, kaj želi) 

b) z iztegovanjem rok (roke je iztegnil proti stvari, ki jo je želel) 

c) s kazanjem (s prstom je pokazal stvar, ki jo je želel) 

d) s pogledom (gledal je proti stvari, ki jo je želel) 

e) z nekaj besedami (za nekatere stvari, ki jih je želel, je že uporabil besedo) 

3. Kako se je vaš otrok oglašal v prvem letu? (Obkrožite vse, kar drži.) 

a) s posameznimi glasovi (na primer: aaaa, iii, mmm)  

b) z zlogi (na primer: ma, ga, ba)  

c) z združevanjem zlogov (na primer: da-da, na-na, be-be-be, ma-ma)  

d) z nekaj besedami (na primer: mama, tati) 

4. Kdaj je otrok spregovoril prvo besedo? (Obkrožite.) 

a) pred prvim letom 

b) okoli prvega leta 

c) pri enem letu in pol 
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d) pri dveh letih 

e) pri dveh letih in pol 

5. Katera je bila otrokova prva beseda? (Napišite.) ___Lala (Zala – sestrična)______________ 

6. Kdaj je otrok prvič združil dve besedi v stavek (na primer: papa mami)? (Obkrožite.)  

a) okoli prvega leta 

b) pri enem letu in pol 

c) pri dveh letih 

d) pri dveh letih in pol 

e) pri treh letih 

f) pri treh letih in pol 

g) pri štirih letih 

h) še ni 

7. Kako otrok komunicira zdaj? (Obkrožite.)  

a) z govorom 

b) večinoma z govorom, pomaga pa si tudi s kazanjem 

c) z nekaj besedami in kazanjem 

d) večinoma s kazanjem 

8. Ali morate pogosto sami ugotoviti, kaj otrok želi? (Obkrožite.)   DA NE 

9. Ali se vam zdi, da otrok razume veliko več kot lahko pove? (Obkrožite.)  DA NE 

10. Ali se otrok pogovarja z odraslimi? (Obkrožite.) 

a) ne 

b) redko (manj kot ostali otroci) 

c) da (toliko kot ostali otroci) 

11. Ali se otrok pogovarja z drugimi otroki? (Obkrožite.)  

a) ne 

b) redko (manj kot ostali otroci) 

c) da (toliko kot ostali otroci) 

12. Kako razumljiv je otrokov govor vam in domačim? (Obkrožite.) 

a) popolnoma nerazumljiv 

b) delno razumljiv 

c) večinoma razumljiv  

d) popolnoma razumljiv 

13. Kako razumljiv je otrokov govor ljudem, ki otroka ne poznajo? (Obkrožite.) 

a) popolnoma nerazumljiv 

b) delno razumljiv 

c) večinoma razumljiv  

d) popolnoma razumljiv 



136 
 

14. Katere glasove otrok uporablja? (Označite.)  

a e i o u m n p b t d k g j l h f v s z c š ž č r 

X X X X X X X X  X  X   X X   X   X X   

 

15. Ali otrok izgovarja besede drugače kot njegovi vrstniki (pretirano poenostavlja besede, 

izpušča ali zamenjuje glasove)? (Obkrožite.)       

           DA NE 

 Če ste izbrali »DA«, napišite primer. 

 Moj otrok namesto besede __Miklavž____________ reče __Tavš_______________ . 

16. Napišite štiri krajše besede, ki jih otrok uporablja. 

__tivjo (živjo), kav (kakav), čau ali čai (čaj), tola (šola)_______________________________ 

17. Napišite štiri daljše besede, ki jih otrok uporablja. 

_ilica (igrica), banana, betica (trobentica), pikalonca (pikapolonica); skoraj vse besede krajša 

18. Napišite daljši stavek, ki ga je otrok izrekel pred kratkim. 

___Mami ti tuta papa luk? (Mami, a ti voziš jutri k verouku?)__________________________ 

19. Ali se vam zdi, da je otroku zelo naporno govoriti? (Obkrožite.)   DA NE 

20. Ali ima otrok določene besede, ki jih pogosteje in lažje uporablja kot druge besede? 

(Obkrožite.)          DA NE 

 Če ste izbrali »DA«, navedite nekaj teh besed. 

__bmmm (= avto – zna reči, a ne uporablja), lo (= kolo, zna reči; uporablja le na zahtevo)____ 

21. Ali se je zgodilo, da je otrok že uporabljal neko besedo ali glas, kasneje pa jo/ga je 

»pozabil« in je/ga zdaj ne zna več povedati? (Obkrožite.)    DA NE 

 Če ste izbrali »DA«, prosim navedite nekaj teh besed. 

__J, Š (Š sedaj spet reče)____________________________________________________ 

22. Ali vaš otrok izgovarja besede ali glasove različno v različnih situacijah, na primer banani 

reče »bana«, »babana« ali »nana«, namesto glasu /s/ pa včasih uporabi /b/, včasih /t/ in spet 

drugič /h/? (Obkrožite.)        DA NE 

 Če ste izbrali »DA«, navedite primer. 

_________________________________________________________________________ 

23. Ali se vam zdi, da vaš otrok govori tekoče in povezano ali dela predolge premore med 

glasovi, zlogi ali besedami? (Obkrožite.) 

a) govori povezano 

b) včasih dela premore med glasovi (mmm ... aa ... mmi) 
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c) včasih dela premore med zlogi (ko ... lo) 

d) včasih dela premore med besedami (mami ... daj ...) 

24. Kako ocenjujete glasnost otrokovega govora? (Obkrožite.)   

a) ustrezna  

b) prenizka  

c) previsoka  

d) odvisno od situacije: včasih ustrezna, včasih ne 

25. Kako ocenjujete višino otrokovega govora? (Obkrožite.)  

a) ustrezna  

b) prenizka  

c) previsoka  

d) odvisno od situacije: včasih ustrezna, včasih ne 

26. Kako ocenjujete hitrost otrokovega govora? (Obkrožite.)    

a) ustrezna  

b) prenizka  

c) previsoka  

d) odvisno od situacije: včasih ustrezna, včasih ne 

27. Kako otrok naglašuje/poudarja besede? (Obkrožite.) 

a) ustrezno, brez večjih posebnosti 

b) večinoma ustrezno, z nekaj napakami (nekatere besede naglasi drugače) 

c) neustrezno; njegov govor je monoton, spominja na robotski govor 

28. Ali se vam zdi, da otrokov govor napreduje izredno počasi? (Obkrožite.)  DA NE 

29. Ali se vam zdi, da se otrok zaveda svojih težav z govorom? (Obkrožite.) DA NE 

30. Ali se vam zdi, da otrok zaradi svojih težav manj govori? (Obkrožite.)  DA NE 

31. Ali se vam zdi, da se otrok zaradi svojih težav manj druži z drugimi otroki? (Obkrožite.)

           DA NE 

32. Kaj otroka zanima in s čim se rad igra? (Napišite.) 

__lego kocke, rad je zunaj in pomaga v hlevu, igrice na tabličnem računalniku____________ 

__________________________________________________________________________ 

33. Ali ste v zvezi z otrokovim govorom ali čim drugim opazili še kaj, kar bi bilo pomembno 

vedeti? (Napišite.) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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11.3. Mamin seznam Jakovih besed in stavkov v prostem govoru 

 

Ita Alja pa – Sem dobil od Alje. (sebi reče Ita) 

Tuta Alja ne pa – Jutri Alje ni, sem dobil za 2 dni. 

  

Ita ne mala te tešpe – Jaz ne maram sliv (za kosilo je bil riž s slivami). 

 

 Mami, kaj ti oimon? – Mami, kaj pišeš, kaj si moraš zapisati? 

 

Šapa je muha – Žaba je muho. 

  

Mami mi to ne bus papa bmm papa – Mami, ne bomo šli po cesti, kjer pelje avtobus, 
ali se mi peljemo z avtom (ko so imeli pohod v Logatec in mi je razlagal, po kateri cesti 
bodo šli do Logatca). 

  

Kaj peš ne testa bmm papa ne pali ne leva ne dena – Zakaj gremo peš po cesti, kjer 
ne vozijo avti in ni treba paziti in gledati levo in desno? 

  

Mami to papa luk? – Mami, kdo nas pelje k verouku (kdo je na vrsti, ker se menjamo, 
pelje en starš štiri otroke)? 

Mi papa luk? – A mi vozimo k verouku? 

Ati papa luk nov bmm, ita pedi – Ati nas bo peljal k verouku z novim avtom in jaz bom 
sedel spredaj. 

  

Pogovor: 

Jaka, kaj delate v šoli? Nič 

Se učite? Ne 

Kaj pa delate? Lav – Igramo se. 

Palica ni – Tablica (tablični računalnik) je prazna. 

Mami, tate? – Mami, a se gremo kartat? 

Mami, ti pela tola? – Mami, a ti pelješ v šolo? 
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Ita bus tola? – A grem z avtobusom? 

Ita ham bus, ita peš bus – Sam bom šel na avtobus (v šolo), šel bom peš. 

  

Ita piše kavš – Napisal bom pismo Miklavžu. 

Betmenbeka, lego tote vum – Obleko Batman (prinesel mu je pulover z motivom 
Batmana, ki mu ne reče jopa ali pulover, ampak betmen beka = Batman obleka), lego 
kocke – letalo. 

  

Mama, kaj mi papa be tala – Mama, kdaj bomo šli v hlev, spustiti telička? 

  

Mami, bo, buba au – Mami, slabo mi je, trebuh me boli. 

  

Mami, kaj ita use? – Kdaj bom imel rojstni dan? »Čez štiri mesece« 

Ena še papa (in pokaže en prst skrit) – Ali je en mesec že minil? 

Ita use mama ata papa usi: Miko, Taman, Ene, Nam – Ko bom imel rojstni dan, bom 
povabil vse sošolce k sebi domov: Mirkota, Damjana, Aneja in Lana. 

 

Ita pala dotor hu. – Na tablici bom gledal dr. Who-ja (televizijska serija). 

E to mami? – Kaj je to mami? 

Kavž dara? – Ali pride Miklavž tudi k teti Darji? 

  

Kar je naročil Miklavžu: 

Betmen leka – Batman obleka (prinesel mu je pulover z motivom Batmana) 

Lelo tote – Lego kocke 

Bon – bombone  

  

Nam, ita hč –  Miklavž bo prišel, ko bom jaz spal. 

  

Miha nana tola ita  – Jaz hodim v šolo na Vrhniko. 

Miha-nana = Vrhnika, ker je tam teta z družino; 2 bratranca in 1 sestrična: Ana, Miha, 
Blaž 
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 Ita ne tola, ita mama ata – Ne grem v šolo, ostal bom doma. 

Tola blek – Šole ne maram. 

Blek – Uporablja vedno, ko je nekaj grdo, mu ni všeč. 

  

To mami, ita ne pela – Mami mi je dala to (jopo), da me ne bo zeblo. 

  

Sošolci: Miko, Nej, Taman, Nam (Mirko, Anej, Damijan, Lan) 

Tlina/Trina = Katarina (učiteljica) 

Mena/Lena = Milena (reče še malo drugače, neko kompozicijo glasov m in l) 

  

Pogovor: 

Mami, ita use? – Mami, kdaj bom imel rojstni dan? 

Čez štiri mesece, glej, toliko prstov (pokažem mu štiri prste in jih preštejem). 

Ena že papa – A je prvi mesec že mimo? 

Ne, Jaka, zdaj je še december, potem so še celi štirje meseci (jih poimenujem). 

  

 Mami, tuta ne tola, mi tino – Mami, jutri nimamo pouka, ker gremo v kino (23. 12. 16). 

Po koncu smo ga šli iskat v šolo in na vprašanje, kako je bilo v kinu, je odgovoril: japa. 

  

Ko smo med počitnicami doma gledali film Hišni ljubljenčki, je povedal, da so ta film 
gledali v šoli v kinu: 

Mami, mi to kino Lulica.  – Mami, to smo šli s šolo gledat v kino – Ljubljenčki. 

  

Pogovor: 

Ko je prinesel okrasek iz šole, je povedal: Ita to ni. 

Moje vprašanje: A nisi ti tega delal? 

Jaka: Ita mami tri bm (– midva sva takrat šla v Ljubljano). 

(16. 12. 2016 bi morala imeti logopedinjo in sva šla iz šole že ob 10.00) 

Moje vprašanje: A takrat so to delali v šoli, ko sva midva šla v Ljubljano? 

Jaka: Ja  
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11.4. Nasveti za starše in vzgojitelje oziroma učitelje otrok s 
 sumom na OGA 

Bodite pozorni na znake, ki lahko nakazujejo otroško govorno apraksijo. 

Znaki, ki opozarjajo na otroško govorno apraksijo (v nadaljevanju OGA), so: 

• nekonsistentne govorne napake (otrok besedo ali glas izgovori vsakič drugače: 
na primer banani reče »bana«, »babana« ali »nana«, namesto glasu /s/ pa 
včasih uporabi /b/, včasih /t/ in spet drugič /h/);  

• težave s povezovanjem glasov in zlogov v besede in stavke; 

• podaljšani premori med glasovi in zlogi v besedah; 

• izpuščanje glasov ali zlogov v besedah; 

• poenostavljanje besed pri starosti, ko se to ne bi smelo več pojavljati (na primer 
krokodilu reče »dil« ali »kodil«); 

• večje težave z govorjenjem daljših kot krajših besed; 

• uporaba manjšega števila glasov; 

• manj bebljanja (sestavljanja zlogov: »ba, ba, da, baba, dada«) v fazi dojenčka; 

• napor pri govoru;  

• monoton, robotski govor; 

• napačno naglaševanje besed; 

• možne težave s posnemanjem zaporedja gibov ustnic in jezika (na primer otrok 
težko pokaže in dvigne jezik, premika jezik iz ene na drugo stran in podobno); 

• možne težave s prehranjevanjem, ki niso povezane z močjo mišic; 

• počasen razvoj govora; 

• boljše razumevanje kot uporaba jezika (otrok pove veliko manj, kot razume); 

• slabša koordinacija finih gibov, okornost; 

• možne težave z učenjem branja, črkovanja in pisanja. 

Otroci z OGA ne izkazujejo nujno vseh omenjenih znakov, nekateri znaki pa lahko 
nakazujejo tudi druge govorno-jezikovne motnje. Logoped je strokovnjak, ki mu lahko 
zaupate svoja opažanja, on pa jih bo interpretiral skupaj z rezultati svojega ocenjevanja. 
Tako vam bo skupaj uspelo razumeti, zakaj ima otrok določene težave. 

Pozanimajte se o OGA. 

Govor je kompleksen proces, ki zahteva ustrezno koordinirane gibe različnih mišic: 
dihalnih mišic, glasilk, ustnic, jezika, lic, čeljusti in mehkega ter trdega neba. 

Otroci z OGA imajo težave z načrtovanjem in koordiniranjem teh gibov. To pomeni, da: 

• težko postavijo mišice na pravo mesto za izgovor posameznih glasov in 

• težko združujejo različne glasove v zloge, besede in stavke.    

Omenjene težave so prisotne, čeprav otrokove mišice niso okvarjene. Moč govornih 
mišic je ustrezna. Težava je v tem, da otrok težko načrtuje gibe, to pa se kaže zelo 
različno. Nekateri otroci zelo malo govorijo in težko ponovijo glasove ter besede za 
odraslim, drugi pa govorijo več, vendar so pri tem zelo slabo razumljivi (prav tam). 
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Pomembno je, da poskušate razumeti otrokove težave, saj mu boste le tako lahko 
primerno pomagali. Informacije lahko pridobite na spletu (predvsem v tujem jeziku, na 
primer v angleščini pod izrazom Childhood apraxia of speech) ali pri logopedih. Poleg 
otroške govorne apraksije strokovnjaki uporabljajo tudi izraze verbalna apraksija, 
razvojna govorna apraksija ali verbalna dispraksija.  

Povejte in vprašajte. 

Ko vas glede vašega otroka, njegovih težav in logopedske terapije nekaj zanima 
oziroma potrebujete dodatne informacije in razlago, ne odlašajte in vprašajte logopeda. 

Zapomnite si, da lahko največ za vašega otroka dosežemo s skupnimi močmi in da sta 
pri tem najpomembnejša odprt pogovor in komunikacija. 

Delite svoje izkušnje in spoznanja o tem, kaj otroka zanima in motivira. 

Logopedska terapija je za otroke z OGA zelo naporna, intenzivne vaje pa so lahko tudi 
frustrirajoče. Veliko otrok zato ne bo želelo sodelovati, če ne bomo vključili stvari ali 
aktivnosti, ki jih zanimajo. Ker otroka dobro poznate, lahko prispevate dragocene 
informacije o igračah in aktivnostih, ki ga bodo motivirale k boljšemu sodelovanju v 
logopedski terapiji.   

Spodbujajte otroka h govoru in komunikaciji. 

Otrok z OGA lahko zaradi frustracij ob nerazumevanju njegovih sporočil izgubi 
motivacijo do govora. Pomembno je, da nadaljumo z govorom po svojih najboljših 
močeh. Zato se na njegove poskuse vedno odzovimo in ga tudi pohvalimo.  

Ne silimo ga k ponavljanju za nami, saj je to za otroke z OGA zelo zahtevno. Raje 
prikažimo otroku, kako zabavno je govoriti in komunicirati. Bolj verjetno je, da se bo 
otrok odzval na naše sproščene in zabavne komentarje kot na vprašanja, ki nanj 
povzročajo dodaten pritisk.  

Otroka tudi spodbujamo, da se kljub svojim težavam vključuje v interakcije z vrstniki. 
Pri tem mu pomagamo tako, da mu pokažemo strategije, s katerimi lahko komunicira 
(na primer da pokaže s prstom, prinese predmet ali sliko, prime za roko in podobno). 

Beležite seznam besed, ki jih otrok uporabi. 

Ko otrok uporabi nove besede, je zelo koristno, če si jih zapišete. Zapišite, katere 
besede je otrok uporabil in kako jih je izgovoril (na primer otrok je uporabil besedo 
/balon/, ki jo je izgovoril »lon«). 

Seznam uporabljenih besed služi dvema namenoma. 

1. Na ta način spremljamo otrokovo besedišče in njegov napredek. 
2. Zapisane besede lahko logoped vključi v logopedsko terapijo in z vajami izboljša 

natančnost njihovega izgovora. 
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Uporabljajte počasen in preprost govor s ponavljajočimi se frazami. 

Odrasli včasih govorimo zelo hitro, kar pa ni dobro za poslušalca, kot je otrok z OGA, 
ki se še uči načrtovati in programirati govor. Zato je dobro, da v pogovoru z otrokom 
upočasnite govor, vendar ne pretirano in čim bolj naravno. 

Prav tako je koristno, če v otrokovih dnevnih rutinah uporabljate preprost in predvidljiv 
govor s ponavljajočimi se frazami. Otrok bo posnemal besede, ki so dovolj preproste 
in znane. Odrasli mu moramo zato ponuditi čim več takih priložnosti. V vsakdan 
vključimo preproste fraze (na primer »še«, »na« ali »daj«, »ku-ku«, »buuu«, »hop«, 
»moja, moja« ...) in kratke pesmice ali izštevanke. Ko otroku pesmice postanejo znane, 
se pri petju večkrat ustavimo in mu ponudimo priložnost, da nas dopolni. Otrok lahko 
doda tudi samo eno besedo, mi pa nadaljujemo.  

Pomagajte si s slikami in kretnjami. 

Otrok z OGA lahko doživlja frustracije, ker ni razumljiv in ne more izraziti svojih želja. 
Pomagamo mu tako, da se dogovorimo za določene znake ali oblikujemo 
komunikacijsko knjigo s slikami predmetov in dejanj iz vsakdanjega življenja.  

V prvem primeru otroka naučimo nekaj preprostih znakov oziroma kretenj, s katerimi 
nam bo lahko sporočil svoje najnujnejše potrebe (na primer »piti«, »jesti«, »še«, 
»konec«, »pomagaj« in »želim«). Na njegove znake se nato odzivamo enako, kot če 
bi povedal besedo, pri tem pa ciljno besedo tudi na glas povemo, tako da jo otrok sliši.  

V drugem primeru pa ustvarimo zvezek oziroma knjigo, v katero prilepimo slike 
predmetov in dejanj iz vsakdanjega življenja. Ko ne razumemo, kaj nam želi otrok 
povedati, mu ponudimo knjigo in ga spodbudimo, da nam pokaže, o čem govori. 
Začetek uporabe knjige moramo spodbuditi odrasli, saj se otroci tega običajno ne bodo 
spomnili sami, na primer otroku ponudimo knjigo in rečemo: »Pokaži mi, kaj si danes 
počel v vrtcu.« 

Vaja dela mojstra. 

Pri učenju novih besed otrok z OGA potrebuje veliko vaje in ponovitev. Te mu bodo 
omogočile, da bo dodobra usvojil zaporedje gibov, potrebnih za izgovor (logopedi 
bomo temu rekli, da je zgradil močan motorični program).  

Vadimo le tiste besede, ki jih je otrok sposoben izgovoriti. Zato je najbolje, da izbor 
naredimo skupaj z logopedom. Pri vajah moramo biti zelo potrpežljivi in iznajdljivi, saj 
je za otroke z OGA ponavljanje za odraslim zelo zahtevno. Otrok bo potreboval veliko 
vaše pomoči, razumevanja in podpore. 

Otrokovo učenje novih besed si lahko predstavljate kot učenje vožnje avta. Če bomo 
vadili le občasno, bo trajalo zelo dolgo, da se bomo naučili in samozavestno uporabljali 
naučeno veščino. Z vsakodnevno vajo pa bomo hitro usvojili zaporedje potrebnih gibov 
in samozavestno vozili oziroma govorili.  

Posebej pomembno je, da otrok besede, ki se jih uči pri logopedu, uporabi tudi z 
drugimi sogovorniki in v drugih okoljih (doma, v vrtcu, s prijatelji ...). Večkrat kot bo 
otrok vadil tudi doma, večja bo možnost, da bo besede uporabljal samostojno in z 
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manjšim naporom. Priporočeno je, da vadi na zanimiv način, skozi igro in čim manj 
»po šolsko« za mizo ter vsakodnevno za kratek čas (10 minut).  

Logoped vam lahko priskrbi slike, s katerimi vadite, še bolje pa je, če besede ali 
glasove smiselno vključite v realne situacije. Z otrokom, ki se uči glasov, lahko 
proizvajamo različne glasove v igri (na primer z avti »i-u, i-u, i-u« in »bi-bip« ali z živalmi 
»mu«, »ko-ko« in »bee« ...). Otroka, ki se uči besed, lahko spodbudimo, da jih uporabi 
v komunikaciji z drugimi ljudmi (na primer »adijo« ali »daj mi«), starejši otroci pa lahko 
vadijo zahtevnejše besede z branjem o temi, ki jih zanima.  

Zabavajte se. 

Bolj kot boste vi in vaš otrok sproščeni, lažje bo otrok izrekel besedo. Spodbujajte ga 
s smešnimi, nesmiselnimi izjavami in vprašanji. Ponudite mu smešne odgovore, na 
primer: »Ali je to roza pes? Poglej, roza pes! Ne, mislim, da je to zelen pes. Ali je to 
zelen pes?« 

 

Moja spoznanja: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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