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POVZETEK 

V magistrskem delu sem raziskovala povezavo med razvojem govora in jezika ter 

slepoto in slabovidnostjo. Osredotočila sem se predvsem na razvoj govora in jezika 

otrok s slepoto in slabovidnostjo v starosti od nič do šest let. Motnje vida vplivajo na 

razvoj otroka že takoj po rojstvu. Videči otroci že od začetka iščejo kontakt z ljudmi, 

otroku s slepoto ali slabovidnostjo pa je to onemogočeno ali omejeno. Razlike v razvoju 

se torej začnejo pojavljati že v prelingvističnem obdobju. 

 

V teoretičnem delu naloge sem podrobneje predstavila razvoj govora in jezika otrok s 

slepoto in slabovidnostjo od rojstva do šestega leta starosti. Osredotočila sem se 

predvsem na prelingvistično obdobje, artikulacijo posameznih glasov, pojav prvih 

besed, razvoj pojmov in besednega zaklada, pojavljanje eholalij ter neverbalno 

komunikacijo. Predstavila sem tudi prevedeni del Oregonske lestvice, ki se nanaša na 

razvoj govora in jezika otrok s slepoto in slabovidnostjo. Opredelila sem tudi vlogo 

logopeda pri razvoju jezika in govora otrok s slepoto in slabovidnostjo. Empirični del 

naloge sem oblikovala na podlagi študije govora in jezika dveh slabovidnih predšolskih 

otrok. Ocenjevala sem njun spontani govor ter pripovedovanje znane zgodbe. V 

raziskavi sem se osredotočila predvsem na najpogosteje uporabljene besedne vrste 

in povprečno dolžino povedi. Rezultati so pokazali, da sta tako deklica kot deček pri 

spontanem govoru in obnovi zgodbe uporabljala največ členkov (kar pripisujem 

zaprtemu tipu vprašanj) in glagolov. Dekličina povprečna dolžina povedi pri spontanem 

govoru je bila 4,8 besede, pri obnovi zgodbe pa 5 besed. Dečkova povprečna dolžina 

povedi pri spontanem govoru je bila 5,2 besede, pri obnovi zgodbe pa le 3,9 besede. 

Deklica je uporabljala daljše povedi pri obnovi zgodbe Rdeča kapica, medtem ko je 

deček daljše povedi tvoril pri spontanem govoru. Na podlagi teoretičnih izhodišč in 

dobljenih rezultatov sem oblikovala tudi predloge za nadaljnje delo na področju govora 

in jezika slepih in slabovidnih otrok. 

 

Ključne besede: slepota in slabovidnost, predšolski otroci, govorno-jezikovni razvoj, 

povprečna dolžina povedi, besedne vrste. 



ABSTRACT 

In my thesis I researched the connection between the development of speech and 

language on one hand and visual impairment on the other. I focused primarily on the 

development of speech and language of preschool children with visual impairment 

(aged from 0 to 6 years). Visual impairment influences significantly the child’s 

development from his/her birth on. Sighted children make eye contact from the very 

beginning; this is, however, impossible or only possible to a lesser degree in children 

with visual impairment. The differences in development already start in the prelinguistic 

period. 

 

In the theoretical part of my study I presented in detail the development of speech and 

language of children with visual impairment from their birth to the age of 6 years. I 

concentrated mostly on the prelinguistic period, the articulation of individual voices, the 

occurrence of first words, the development of concepts and vocabulary, the occurrence 

of echolalia, and non-verbal communication. I introduced the translated and 

rearranged part of Oregon project which refers to development of speech and 

language in children with visual impairment. Finally, I defined the role of the speech 

and language therapist in the development of speech and language in children with 

visual impairment. The empirical part of the study is based on a case study of speech 

and language of two preschool children with visual impairment. I evaluated their 

spontaneous speech and narration of a known story. In my research I focused on the 

most commonly used parts of speech and the mean length of utterance (MLU). It was 

shown that both the girl and the boy the most frequently had used particles (due to 

closed type questions) and verbs in their spontaneous speech and in the narration of 

a known story. The girl’s MLU was 4,8 words in her spontaneous speech and 5 words 

in the narration of a known story, and the boy’s MLU 5,2 words in his spontaneous 

speech and 3,9 words in the narration of a known story. The girl used longer utterances 

in the narration of a known story while the boy formed longer utterances in his 

spontaneous speech. Theoretical bases and the results obtained enabled me to 

propose some suggestions for further development of speech and language of children 

with visual impairment. 

 

Keywords: visual impairments, preschool children, speech and language 

development, mean utterance length, parts of speech. 
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1. UVOD 

 

»Govor in jezik sta osnovni komponenti komuniciranja,« navaja D. Jelenc (1998); 

vendar se govor in jezik kot pojma vsakodnevno prekrivata, uporabljata kot sopomenki 

ali pa je njun pomen zabrisan. Res je, da sta govor in jezik močno povezana, vendar 

pa nikakor ne pomenita istega (D. Jelenc, 1998). Jezik je najpomembnejši simbolni 

sistem, kar jih človek pozna, je konvencija abstraktnih spreminjajočih se pravil 

(Saussure, 1997). Ta pravila nas učijo, kaj besede pomenijo, kako tvorimo nove 

besede, kako jih sestavljamo, kakšne kombinacije besed naj uporabljamo v različnih 

situacijah itn. R. Zadravec-Pešec (1994) pravi, da je jezik sicer dogovorjen sistem 

znakov, ki pa ga je treba udejanjati. Temu udejanjanju oziroma izražanju misli pa služi 

govor (Saussure, 1997). Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) opredeljuje govor 

kot:  

 oblikovanje besed, stavkov z govorilnimi organi,  

 izražanje misli z govorjenjem,  

 izmenjavo mnenj, misli; pogovor.  

 

Govor pa ni edina možnost udejanjanja jezika; ta se lahko udejanji tudi s pisanjem ali 

znakovnim jezikom. S. Janežič (2011) kot pomembne dejavnike pri razvoju govora 

navaja anatomske in fiziološke, socialne in psihološke dejavnike. Med anatomske 

oziroma fiziološke dejavnike spadajo zdrav živčni sistem, ustrezna duševna osnova, 

razvita čutila (predvsem vid in sluh), zdrava in spretna govorila ter razvita motorika. Pri 

socialnih dejavnikih navaja predvsem zgledno otrokovo okolje, pri psiholoških pa 

omenja motivacijo otroka, da govori, pozitiven čustven odnos ter spoštovanje otrokove 

osebnosti.  

 

Predšolsko obdobje je najpomembnejše obdobje za razvoj govorne in jezikovne 

dejavnosti otrok. Že zgodnje faze komunikacije vplivajo na kasnejši razvoj govora in 

jezika. Poleg same vokalizacije, poslušanja, imitiranja itn. vpliva na razvoj 

komunikacije tudi vid, saj je govor oblika vedenja, ki jo ne le poslušamo, temveč tudi 

opazujemo. Otrok opazuje starše pri govoru, opazuje njihovo mimiko, gibanje 

celotnega telesa in držo. Z opazovanjem dopolni informacije, ki jih dobi prek sluha 
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(N. Skamlič, 2014). V tem obdobju se otroci učijo izražanja izkušenj, čustev, misli in 

razumevanja sporočil drugih. Pomembno je, da se soočijo z jezikovnimi dejavnostmi, 

ki so povezane z vsemi jezikovnimi ravninami: fonološko, morfološko, 

skladenjsko-pomensko in pragmatično. Razvoj jezika je v tem obdobju vpleten v vsa 

področja dejavnosti. Jezika se otroci učijo ob poslušanju vsakdanjih pogovorov, 

pripovedovanju literarnih besedil, poslušanju branja odraslih, s samostojnim 

pripovedovanjem in opisovanjem, izmišljanjem zgodbic in pesmic, z dramatizacijami, 

ob učenju od sovrstnikov, prek socialnih iger, pravljic, izštevank, rim, šaljivk, ugank in 

besednih iger (Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

V magistrskem delu me je zanimalo predvsem, kako poteka razvoj govora, jezika in 

komunikacije pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo. Otroci s slepoto in slabovidnostjo 

imajo zaradi izpada vidnega kanala težave pri sprejemanju govora okolja in kontrolirani 

lastni produkciji, kar lahko vodi tudi v nemotiviranost za komunikacijo. 
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2. ZNAČILNOSTI RAZVOJA KOMUNIKACIJE PRI OTROCIH S 

SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO 

 

Govor in jezik imata pri slepih in slabovidnih otrocih veliko vlogo, saj je pridobivanje 

informacij preko vida pri njih omejeno. To je tudi glavni razlog, da je potrebno 

sistematično učenje tudi preko ostalih senzornih kanalov. Stančić (1991) meni, da je 

učenje komunikacije oseb s slepoto in slabovidnostjo zelo specifično področje, saj ne 

poteka s spontanim posnemanjem in opazovanjem ljudi in okolice. Zato je zelo 

pomembno vedeti, kako se razvijata njihova govor in jezik, kakšne govorno-jezikovne 

motnje se lahko pojavijo ter kako se jim lahko preventivno izognemo. Raziskave 

(M. A. Silver, 2003) potrjujejo, da pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo obstajajo 

odstopanja ne le na področju ekspresivnega, temveč tudi na področju receptivnega 

jezika. Značilni so zaostanki v splošnem znanju, v razvoju besednega zaklada, pojavlja 

se omejeno razumevanje besed za predmete, predvsem tiste, s katerimi niso imeli 

tipnih izkušenj. Ti otroci potrebujejo veliko različnih neposrednih izkušenj o obliki, 

velikosti in značilnostih stvari. 

 

Otrok s slepoto in slabovidnostjo bo tako potreboval veliko časa, da bo pretipal psa od 

glave do repa in spoznal njegove dele telesa. Srečati se bo moral z več različnimi psi, 

da bo zares spoznal, kaj pojem »pes« pomeni. Šele nato bo besedo »pes« tudi 

uporabljal v svojem govoru (Understanding the Stages of Language Development for 

Babies Who Are Blind, 2016). Pot do razvoja ustreznega pojma je dolga.  

 

Težave se lahko pojavljajo tudi pri komunikaciji v skupini. V taki situaciji imajo lahko 

otroci s slepoto ali slabovidnostjo težave s prepoznavanjem teme pogovora, če ta ni 

izrecno navedena, ne prepoznajo emocionalne vsebine sporočil, večkrat v pogovor 

umestijo napačne trditve ali vprašanja, včasih pa imajo težave tudi pri prepoznavi, 

komu v skupini je kaj namenjeno (M. A. Silver, 2003), saj ne vidijo premikov očesa, 

očesnega sledenja, slike in mimike. 

 

Odstopanja na področju komunikacije se lahko pojavijo že takoj po rojstvu otroka. Če 

se rodi otrok s slepoto ali slabovidnostjo in se starši tega zavejo, lahko to pri njih vzbudi 

različne občutke – od krivde do strahu. Ti negativni občutki lahko vodijo do tega, da se 
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starši začnejo izogibati kontaktu z novorojenčkom, kar pa močno vpliva na razvoj 

govora in jezika ter komunikacije nasploh. Že novorojenčki namreč potrebujejo veliko 

ljubezni in sprejemanja, da se lahko normalno razvijajo (D. Tomsky, 1992). 
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3. RAZVOJ GOVORA IN JEZIKA PREDŠOLSKIH OTROK S 

SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO  

 

3.1. Prelingvistična komunikacija 

 

Novorojenček spoznava svet s čutili, še zlasti z vidom, sluhom in dotikom. Otrok s 

slepoto ali slabovidnostjo se normalno razvija, dokler njegov razvoj ni odvisen od vida 

(D. Lipuš, 2006). Vid je primarni senzorni kanal, prek katerega poteka učenje, poleg 

tega pa je vid tudi povezovalec vstopnih dražljajev vseh ostalih senzornih kanalov. 

Brez vida kot centralnega povezovalca se morajo otroci, ki so slepi ali slabovidni, bolj 

zanašati na slušne dražljaje, dotike in voh, da lahko neki besedi dodelijo pomen. 

Možnosti, da se otroci učijo s posnemanjem odraslih, so zelo zmanjšane (M. A. Silver, 

2003).  

 

Razvoj s posnemanjem se pri videčih otrocih začne že v prvih mesecih življenja. 

Gledanje je zavestno usmerjeno, saj se otrok na primer razveseli igrače, mame ali 

nasmejanega obraza. Posnemanja in usmerjanja pogleda se morajo, predvsem otroci 

s slepoto, zavestno učiti, zaradi tega je procesiranje informacij daljše. Za usvajanje 

spretnosti, ki so videčim samoumevne, potrebujejo slepi in slabovidni otroci več časa 

in izkušenj, zato se tudi pokažejo prvi zaostanki in razlike v razvoju (D. Lipuš, 2006). 

Otroci s slepoto ali slabovidnostjo vzpostavljajo malo očesnega kontakta ali pa tega 

sploh ni, kasneje se zasmejijo, ko jih dvignemo, lahko se prestrašijo, ker nas ne vidijo, 

lahko tudi manj bebljajo. Ti otroci so lahko bolj pasivni, saj ne vidijo sveta okoli sebe in 

zato manj raziskujejo. Ker jih večina pokaže manj zanimanja za svet, tudi manj 

komunicirajo. Videči otroci lahko že pri desetih mesecih izražajo svoje želje, tako da 

na stvar, ki jo želijo, usmerijo pogled, nato pogledajo sogovornika in tako naprej. Ob 

tem lahko na stvar tudi pokažejo s prstom ali ob tem celo vokalizirajo. Pri otrocih s 

slepoto in slabovidnostjo pa je učenje, kako izraziti želje, veliko težje, saj se tega ne 

učijo spontano, temveč načrtno (Bell, 2011). Okolje jim je zato treba približati po drugih 

poteh. Omogočiti jim je treba, da uporabljajo ostanke vida in ostale senzorne kanale 

(D. Lipuš, 2006) oziroma da pridobijo informacije o svetu prek delujočih čutov. 

Potrebno je vsakodnevno izvajanje vaj za čim bolj učinkovito uporabo ostalih čutil. 

Zunanji svet je za slepe in slabovidne sestavljen iz zvokov, glasov in šumov, naša 
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naloga pa je, da jim zvoke približamo, jim damo pomen. Pomagamo jim, da različne 

zvoke prepoznajo, opisujemo jim, kaj se v okolici dogaja (npr. listje šumi, ptice pojejo, 

avtomobili se peljejo).  

 

Da bi bile razlike znotraj skupine in s sovrstniki čim manjše, je potrebna tudi ustrezna 

in pravočasna strokovna celovita pomoč, ki vključuje tudi logopeda (D. Lipuš, 2006). 

 

3.2. Artikulacija 

 

Pri razvoju govora in jezika tako polnočutnega otroka kot otroka s slepoto ali 

slabovidnostjo ločimo: 

 pripravljalno ali predgovorno fazo, ki obsega prvo leto starosti,  

 dobo začetnega oblikovanja govora, ki traja od prvega do tretjega leta, 

 dobo predšolskega otroka, ki traja od končanega tretjega leta do vstopa v šolo,  

 fazo govorno-jezikovnega razvoja oziroma šolsko dobo (Omerza, 1972).  

 

V predgovorni fazi tudi slepi in slabovidni tako kot videči otroci začnejo gruliti in brbljati, 

vendar grulijo in brbljajo manj, kar pa je pozneje lahko možen vzrok za motnje 

artikulacije. Kljub temu pa naj bi ti otroci začeli posnemati govor hitreje kot otroci z 

normalnim vidom. Tako naj bi bilo, ker gruljenje in brbljanje temeljita na vidni imitaciji, 

posnemanje govora pa na slušni imitaciji (Stančić, 1991).  

 

Na področju artikulacije naj otroci s slepoto in slabovidnostjo ne bi imeli težav. Mogoče 

je, da na začetku večkrat kot polnočutni zamenjajo akustično podobne foneme, saj jih 

je zaradi slabega vida in posledične nezmožnosti opazovanja govoril težje razlikujejo. 

Večje težave na področju artikulacije se pojavijo le, če obstajajo tudi druge motnje 

(M. A. Silver, 2003). Govorne motnje so pri otrocih z motnjami vida prisotne v 

podobnem deležu kot pri drugih otrocih. 
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3.3. Prve besede  

 

Prva beseda slepih in slabovidnih otrok se po navadi pojavi istočasno kot pri videčih 

otrocih, vendar se razlike pojavijo pri uporabi teh besed (Lueck, Chen in Kekelis, 1997 

v D. L. Fazzi in M. D. Klein, 2002). Prve besede otrok s slepoto in slabovidnostjo so 

pogosto »mami«, »oči«, akcijske besede, npr. »gor«, ali negacija »ne«. Pogosto se 

zgodi, da med prvo besedo in obdobjem, ko začne otrok smiselno uporabljati več 

besed, preteče veliko časa (Developmental journal for babies and children with visual 

impairment: Introduction). 

 

3.4. Razvoj pojmov in besedni zaklad 

 

Burmingham (1971, v Gerbec, 1995) deli fond besed otrok s slepoto in slabovidnostjo 

na besede, ki jih otrok usvoji z lastnimi izkušnjami, ter fond besed, ki so nastale s 

posnemanjem drugih. Ugotoviti je torej treba, ali otrok le ponavlja besede ali pa jih tudi 

razume. Za razvoj razumevanja pojmov je pomembno, da otroku hkrati posredujemo 

predmete in besede: otrok na primer zna izgovoriti določeno besedo, ko pa predmet 

dobi v roke, ga ne prepozna (K. Koprivnikar, 2006). Slepi otroci lahko uporabljajo tudi 

veliko verbalizmov – besed, s katerimi nimajo neposrednih senzornih izkušenj. 

Govorijo na primer o rdečih vrtnicah, svetlikajočih se zvezdah ali uporabljajo besedo 

»vidim« (A. Dunlea, 1989). 

 

Na področju razvoja pojmov je Piaget (v L. Marjanovič Umek in M. Zupančič, 2009) 

raziskoval, kako otroci razmišljajo, pri kateri starosti razumejo različne pojme, kako 

razvijajo pojme od svojih konkretnih izkušenj do abstraktnosti ter kako sploh gradijo 

svoje znanje. Ugotovil je, da se miselne strukture z razvojem spreminjajo. Razvoj se 

prične s shemami – prvimi miselnimi strukturami, ki so značilne za novorojenčke in 

dojenčke – ter poteka do miselnih struktur pri otrocih po sedmem letu starosti. Te je 

opisal kot abstraktne miselne operacije, ki so že organizirane v sisteme. Posameznik 

gradi novo znanje na svojem predznanju in izkušnjah, v postopkih miselne 

organizacije, adaptacije in ekvilibracije. Med razvojem reorganizira svoja obstoječa 

znanja in jih združuje z novimi v bolj povezane in smiselne miselne strukture, pri čemer 

tiste, ki so manj pomembne, odstrani. Nato sledi adaptacija, ki je postopek oblikovanja 



8 

 

shem v interakciji z okoljem. Adaptacijo sestavljata postopka asimilacije in 

akomodacije. Pri asimilaciji gre za interpretacijo okolja v skladu s shemami, ki jih je 

posameznik že razvil – otrok bo vse deklice v okolju imenoval sestra, ker je njegova 

sestra deklica. Adaptacija pa poteka tudi s postopkom akomodacije, kjer posameznik 

prilagodi že obstoječo shemo novim informacijam. Otrok na primer vidi delfina, ki živi 

kot riba, vendar je sesalec. Svojo staro shemo o sesalcih bo spremenil ter v to 

spoznavno strukturo dodal novo informacijo – delfin, ki izgleda kot riba, je sesalec. Na 

koncu nastopi uravnoteženje ali ekvilibracija. To je kognitivno stanje, kjer sta 

asimilacija in akomodacija uravnoteženi in se lahko posameznik ustrezno odziva na 

dražljaje iz okolja (L. Marjanovič Umek in M. Zupančič, 2009). 

 

V povezavi s tem sta Webster in Roe (1998) ugotovila, da otroci s slepoto in 

slabovidnostjo večkrat uporabljajo besede preveč splošno ali premalo obširno. Tako 

bo nekdo z besedo »ptič« poimenoval vse objekte, ki se premikajo, ali z besedo 

»škarje« vse predmete iz kovine. Nasprotno pa bo besedo »avtomobil« uporabljal le 

za avtomobile, ki se premikajo po cesti, za tiste avtomobile, ki stojijo pri miru, so na 

sliki ali se v njih sam pelje, pa ne. Taki otroci torej obstanejo v procesu adaptacije. 

 

Vsakodnevne rutine (hranjenje, kopanje, igra) z znanimi glasovi, vonji, predmeti, 

dejanji in večkrat uporabljenimi besedami veliko pripomorejo k razvoju razumevanja 

jezika (D. Tomsky, 1992). Slepi in slabovidni otroci se najhitreje naučijo in razumejo 

besede, ki poimenujejo konkretne stvari in aktivnosti, ki so jih doživeli tudi sami. Ko jih 

prosimo, naj opišejo neko stvar, se bodo osredotočili na druge lastnosti kot videči 

otroci. Opisovali bodo na primer vonj, obliko, površino, tisto, kar so lahko zatipali. Težje 

poimenujejo stvari v daljavi in stvari, s katerimi niso imeli stika. Nekateri otroci s slepoto 

in slabovidnostjo imajo obsežen besedni zaklad, vendar ne razumejo vedno, o čem 

govorijo, predvsem ko uporabljajo abstraktne pojme ali govorijo o nečem, česar niso 

neposredno izkusili. Otrok bo na primer govoril o »nogah« jedilne mize – če jih ni nikoli 

potipal in spoznal, da so na primer lesene, bo predvideval, da ima miza noge s stopali. 

Pomembno je torej, da pomagamo otroku pri razumevanju besed, ki jih sliši, z dejansko 

izkušnjo, s konkretnimi materiali, da se prepričamo, da res razume pojem, ki stoji za 

določeno besedo (Building Language Skills in Preschoolers Who Are Visually 

Impaired, 2016).  
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Otroci s slepoto in slabovidnostjo pri govoru uporabljajo več polnopomenskih kot 

nepolnopomenskih besed (predlog, veznik, členek in medmet) (Muñoz, 1998). Večje 

težave se lahko pojavijo tudi pri razumevanju in uporabi zaimkov (D. L. Fazzi in M. D. 

Klein, 2002), saj težje določijo, na koga se nek zaimek nanaša. 

 

Za slepe in slabovidne otroke je torej ključno, da ima njihov notranji (kar razume) in 

zunanji (kar govori) jezik realno podlago. Otrok mora razumeti, da jajce lahko pomeni 

jajce v lupini, surovo jajce, umešano jajce, jajce na oko, kuhano jajce ali da je lahko 

jajce tudi sestavina torte. Veliko slepih in slabovidnih otrok razvije nepopolne ideje o 

vsakodnevnih stvareh, saj jim ni predstavljeno, v kakšnih oblikah in za kaj vse se neka 

stvar lahko uporablja. Pri predstavitvi pojmov otroku je pomembno, da kolikor je le 

mogoče uporabljamo konkretne primere. Plastična igrača v obliki želve otroku tako ne 

predstavi realne slike, kaj »želva« pomeni. Če se otrok lahko dotakne prave želve, 

občuti različne teksture na oklepu, tacah in glavi, razume, kako se žival premika, ter 

uvidi, da uporablja oklep za zaščito. Po taki izkušnji bodo imele tudi fraze, kot na primer 

»skriti se v želvin oklep«, veliko večji pomen (Understanding the Stages of Language 

Development for Babies Who Are Blind, 2016). 

 

 

Slika 1: Razumevanje pojmov (Muñoz, 1998, str. 6) 
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3.5. Povprečna dolžina povedi 

 

Povprečna dolžina povedi meri jezikovno produktivnost otroka. Znanih je več različnih 

načinov merjenja povprečne dolžine povedi. Način, pri katerem se kot posamezna 

enota za izračun povprečja uporabi posamezno besedo (ang. MLUw; mean length of 

utterances in words), pove, koliko besed v povprečju vsebujejo povedi. Način, pri 

katerem se kot posamezna enota za izračun povprečja uporabi posamezni morfem 

(ang. MLUm; mean length of utterances in morphemes), pove, koliko morfemov v 

povprečju vsebujejo povedi. Iz te analize je mogoče najbolje oceniti jezikovno 

zmožnost otroka, saj je iz nje razvidno, kako otrok uporablja števila, sklanjatve, čase 

itn. Način, pri katerem se kot posamezna enota za izračun povprečja uporabijo zlog 

(ang. MLUsyll; mean length of utterances in syllables), pa pove, koliko zlogov v 

povprečju vsebujejo povedi posameznega otroka. Ta meritev izloči potrebo po 

samovoljnih odločitvah raziskovalca, kako posamezno izjavo razčleniti na besede ali 

morfeme. Pri tem štetju niso pomembni pomeni in povezanost posameznih enot, zato 

je ta meritev najbolj objektivna, a se iz nje ne izve veliko o govorno-jezikovni zmožnosti 

posameznega otroka (S. E. M. Allen in C. Dench, 2015). 

 

McGinnis (1981, v S. M. Rogow, 2000) je preučeval strukturo in dolžino povedi med 

slepimi in slabovidnimi otroki na eni strani ter videčimi otroki na drugi. Ugotovil je, da 

med njimi ni nikakršnih razlik. Otroci s slepoto in slabovidnostjo naj bi do 24. meseca 

združevali po dve besedi v smiselno celoto (D. Tomsky, 1992). Tu gre za gradnjo 

povedi okoli posameznih ključnih besed, ki jih lahko imenujemo tudi osrednje (»pivot«) 

besede. Tem otroci dodajo druge besede, ki jih imenujemo »odprte besede«. Tako 

otrok na primer reče »še sok« ali »ni mama«. Pivot besede so z vidika besednih vrst 

pridevniki, zaimki, predlogi, medmeti ali glagoli in ne samostalniki. Odprte besede pa 

so samostalniki, glagoli, pridevniki in različne druge besede, izpeljane iz omenjenih 

besednih vrst. Te besede niso tako pogoste kot pivot besede (Braine, 1963, 1976, v 

L. Marjanovič Umek in U. Fekonja, 2009).  

 

Pri 29. mesecih naj bi otroci s slepoto in slabovidnostjo tvorili povedi iz treh besed, v 

35. mesecu naj bi sestavili poved iz petih zlogov, pri 57. mesecu pa naj bi uporabljali 
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povedi, sestavljene iz petih povedi. Pri petem letu naj bi bila povprečna dolžina povedi 

tako že od pet do sedem besed (Straβmeier, 1992). Čeprav naj bi bile semantično in 

sintaktično povedi otrok s slepoto in slabovidnostjo ustrezne, pa se zgodi, da med 

pogovorom ne uporabljajo smiselnega besedišča ali celo smiselnih povedi. To kaže na 

nerazumevanje besed in struktur, ki jih uporabljajo pri tvorbi povedi (Muñoz, 1998). 

 

3.6. Eholalija 

 

Eholalija je stereotipno ponavljanje besed ali povedi za drugo osebo. Obstajata 

»takojšnja« in »zakasnjena« eholalija. »Takojšnja« eholalija pomeni, da otrok takoj za 

govorom svojega komunikacijskega partnerja ponovi, kar je slednji rekel. To lahko 

počne avtomatsko, kot neverbalni odziv ali kot odgovor oziroma nadaljevanje dialoga. 

»Zakasnjena« eholalija je eholalija, pri kateri otrok ponavlja besede ali povedi, ki jih je 

slišal že pred časom (npr. dele reklam, izseke iz filmov, opomine staršev). Ta vrsta 

eholalij je značilna predvsem za otroke z avtizmom (P. OʼBrien Towle, 2015).  

 

Razvojna eholalija se pojavi tudi pri tipičnem razvoju govora videčih otrok, vendar naj 

bi izzvenela okoli drugega leta. To obdobje lahko pri slepih in slabovidnih otrocih traja 

veliko dlje. D. L. Fazzi in M. D. Klein (2002) menita, da lahko otroci s slepoto in 

slabovidnostjo stereotipno ponavljanje besed ali povedi uporabljajo: 

 kot strategijo utrjevanja jezika (otrok večkrat ponovi besedo ali poved, da bi bila 

njegova izgovorjava jasnejša),  

 kot začetek ali kot vzdrževanje interakcije (otrok večkrat ponovi besedo ali 

poved, da bi pridobil in vzdrževal pozornost sogovorca),  

 da slišano lažje obdelajo in razumejo (otrok si večkrat ponovi besedo ali poved 

in razmišlja, kako določeno stvari uporablja, naredi), 

 da poskrbijo za lastno spodbudo, zadovoljstvo.  

 

Nekateri z eholalijami sporočajo tudi, kako se počutijo. Ko so srečni in želijo to 

povedati, na primer prepevajo »Če si srečen«, ko so žalostni, začnejo prepevati »Tiha 

noč«. V takih primerih je treba preveriti, ali okolje zagotavlja otroku dovolj 

multisenzorne podpore in ga spodbuja k razumevanju uporabe govora in jezika 

(M. A. Silver, 2003). Pri takem vedenju je torej treba najprej ugotoviti, zakaj in kdaj 
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otrok uporablja eholalijo. Nekateri jo lahko začnejo redno uporabljati kot začetek ali 

nadaljevanje pogovora. V tem primeru jih je treba naučiti socialno bolj primernega 

načina, s katerim bodo dosegli enak namen (Building Language Skills in Preschoolers 

Who Are Visually Impaired, 2016). 

 

3.7. Neverbalna komunikacija 

 

Na splošno je med otroki s slepoto in slabovidnostjo ter videčimi otroki opaziti večje 

razlike na področju neverbalne komunikacije kot na področju verbalne. Neverbalna 

komunikacija zajema dotike, kinestetiko, fiziološke reakcije, mimiko, motoriko in 

komuniciranje z uporabo predmetnega okolja. 

 

Pri neverbalni komunikaciji otrok s slepoto ali slabovidnostjo ne more opaziti ali težje 

opazi govorico telesa drugih in ne spozna, da tudi njegova obrazna mimika in geste 

drugim podajajo informacije. Otroku je treba opisovati neverbalno komunikacijo drugih 

ljudi – nasmeh, mrščenje, mahanje itn. Ko se otrok z nekom pogovarja, je treba 

opazovati njegovo neverbalno komunikacijo in mu potem na samem podati povratno 

informacijo o tem, ali je primerna. Ker nima vizualnega odziva, potrebuje interpretacijo 

govorice telesa. Z otrokom se je mogoče v tem obdobju igrati razne domišljijske igre, 

na primer, da smo jezni čarovniki ali vesele morske deklice. Otroku je treba podati 

povratno informacijo, ali se je namrščil in nasmejal v pravem trenutku (Building 

Language Skills in Preschoolers Who Are Visually Impaired, 2016). Če otrok ne dobi 

povratnih informacij o svojih neverbalnih odzivih, lahko pride do stereotipnih mimično-

gestikulacijskih gibov, kot so udarjanje z dlanjo ene roke po nadlakti druge, krivljenje 

ustnic ali kimanje z glavo, ki niso v skladu z izgovorjenim (Zupan, Lipuš in Florjančič, 

1995). 

 

M. Hafnar in Koprivnikar (1994) pa ravno nasprotno navajata, da so osebe s slepoto 

in slabovidnostjo zelo dovzetne za dojemanje neverbalne komunikacije in 

suprasegmentalnih značilnosti govora (intonacija, barva glasu, pavze, naglaševanje, 

glasnost, tempo in ritem govora). Menita, da je pomembnost te senzorne prednosti 

oziroma drugačnosti treba upoštevati pri neverbalnem srečanju, vzpostavitvi stika ter 

pri postopku komunikacije. Slepi dobro občutijo ali celo prepoznavajo tiste načine 
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obnašanja videčih, ki jim zbujajo nelagodne občutke. Zaradi tega nelagodja lahko pride 

do močne zadržanosti, celo take, da komunikacija skoraj ni mogoča. K sproščenemu 

vzdušju med videčo in slepo ali slabovidno osebo lahko prispevamo tako, da stik 

podkrepimo z dotikom, stiskom roke in celotnim obnašanjem, kar daje slepemu ali 

slabovidnemu enakovrednejši občutek. 
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4. MERJENJE GOVORA IN JEZIKA PREDŠOLSKIH OTROK S 

SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO  

 

Inštrumentov za merjenje govorno-jezikovnih zmožnosti slepih in slabovidnih otrok je 

relativno malo. Zelo pogosto se uporablja 6.izdaja Oregonske lestvice, ki so jo, na 

podlagi raziskav, oblikovali ameriški raziskovalci S. Anderson, S. Boigon, K, Davis in 

C. deWaard. Avtorji navajajo (cit. po D. Kobal Grum, B. Kobal, M. Celeste, P. Dremelj, 

S, Smolej in M. Nagode, 2009), da je Oregonska lestvica pripomoček za ugotavljanje 

kriterijsko osnovane vrednosti delovanja otrok od rojstva do šestega leta. 

Izpostavljenih je osem temeljnih področij za pet razvojnih obdobij, ki zahtevajo 

poglobljeno obravnavo slepega ali slabovidnega otroka. Eno izmed teh področij je tudi 

verbalno področje. Lestvico je mogoče uporabiti tudi za otroka s slepoto, se pa 

značilnosti nekega obdobja načeloma pojavljajo z zakasnitvijo. S temi postavkami je 

mogoče lažje določiti stopnjo razvoja otroka s slepoto ali slabovidnostjo, izbrati cilje, ki 

jih mora otrok še doseči, in beležiti otrokovo usvajanje novih spretnosti. Priročnik 

ponuja tudi vrsto didaktičnih metod in strategij za spodbujanje razvoja posameznih 

področij. Kobal Grumova idr. (2009) pa celo navajajo, da je pripomoček dobrodošel za 

celostno ugotavljanje primernosti za vstop otrok s slepoto in slabovidnostjo v večinsko 

šolo. Ker pa instrument meri stopnje usvojenih spretnosti do šestega leta, je tudi v 

skladu z zakonodajo o devetletni šoli v Sloveniji, saj je to formalna starost za vstop 

otroka v šolo. Za potrebe raziskave smo uporabili postavke iz Oregonske lestvice, ki 

opisujejo razvoj govora in jezika otrok s slepoto in slabovidnostjo. 

 

4.1. Starost 0-1 let 

 

V tem obdobju otrok s slepoto in slabovidnostjo po Oregonski lestvici z jokom izrazi 

različne potrebe (lakota, mokre plenice ali utrujenost), na človeški glas reagira z 

ugodjem, se glasno smeji, ponavlja lastne zvoke in imitira njemu poznan čebljajoč glas. 

2- do 3-krat ponovi enak zlog (npr. »ma ma ma«), se odzove na svoje ime, na »gor« 

in »pa-pa«. V tem obdobju se že oglaša z namenom, da bi pridobil pozornost. Z 

neverbalnim odzivom se odzove na enostavne povedi (pri vprašanju »Bi pil?« npr. 

obrne glavo stran, pri trditvi »Gremo se vozit.« pokaže navdušenje). Začenja tudi z 

imitacijo intonacijskih vzorcev ostalih. Sogovorniku nasprotuje tako, da se obrne stran 
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ali predmet porine stran. Ko mu rečemo »ne«, prekine (vsaj za trenutek) to, kar dela. 

Kasneje v tem obdobju združi dva različna zloga v glasovni igri (»da-dee« ali »ma-

mee«) in imitira lažjo besedo. Ustrezno uporablja posamezne besede (»vroče«, 

»piškot«), pove pet ali več zlogov kot odgovor na govor druge osebe, ter sledi 

enostavnim govornim navodilom, ki jih spremljajo geste (npr. »Daj mi roko!«). 

 

4.2. Starost 1-2 leti 

 

V obdobju enega do dveh let po kriterijih Oregonske lestvice otrok s slepoto ali 

slabovidnostjo izgovori pet različnih besed, združuje besede in geste, da izrazi, kar 

želi, prosi za hrano, ki jo pogosto je, po imenu (npr. sok, banana) in poimenuje 

predmet, ko ga po njem vprašamo (»Kaj je to?«, »Kaj je tisto?«). Začne z uporabo 

enobesednega stavka kot prošnjo (»piti«, »voda« itn.) in vsaj v treh primernih situacijah 

prosi za »še«. Zmožen je slediti trem različnim enostopenjskim navodilom, podanim 

brez gest. Spontano uporablja 10 do 15 besed. Poznane predmete, ljudi ali živali, 

poimenuje, ko se ga po njih vpraša. Vprašanja je zmožen postavljati tako, da na koncu 

vprašanja dvigne intonacijo. Prav tako poimenuje dva ali tri dele telesa (npr. usta, nos, 

trebuh), pove svoje ime, ko ga vprašamo po njem. Med govorom uporablja 

samostalnike (skodelica), glagole (iti) in pridevnike (veliko), ter odgovarja z »da« in 

»ne«, ko mu postavimo vprašanje. Med pogovorom omenja tudi osebe ali predmete, 

ki v tistem trenutku niso prisotni. Proti koncu tega obdobja že spontano uporablja 

dvobesedno poved, razume vsaj dve nadpomenki (živali, igrače), začenja pa tudi 

razumevati pojme povezane s temperaturo in teksturo (vroče, mehko). 

 

4.3. Starost 2-3 leta 

 

V starosti dveh do treh let ameriški raziskovalci navajajo, da otrok s slepoto ali 

slabovidnostjo z besedami pove, ko mora na stranišče ter kombinira dve besedi, da bi 

izrazil prošnjo npr. »še voda« ali da bi izrazil imetje npr. »oči avto«. Uporablja vsaj 50 

različnih besed; poimenuje dve ali tri živali, dve ali tri oblačila, deset predmetov ali 

prostorov v hiši: kuhinja, miza, umivalnik. Pri teh letih otrok s slepoto ali slabovidnostjo 

opiše, kaj trenutno počne, sledi navodilom, ki vsebujejo osebne zaimke, npr. »Daj to 

njej.«. Poda več kot en predmet, ko ga prosimo za nekaj v množini, npr. kocke tudi pri 
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govoru uporablja pravilne oblike za množino, npr. knjiga/knjige. Otrok artikulira besede, 

ki se začnejo s soglasniki p, b, h, n. Odzove se na dvodelno enostavno navodilo, npr. 

»Poberi kocke in jih daj v škatlo.«, na vprašanja odgovori z nedovršno obliko glagola. 

Raje uporablja »jaz« in »moje« kot svoje ime. Odziva se na vprašanja, ki se začnejo z 

»kdo« in postavlja vprašanja, ki se začnejo z »kaj« ali »kje«. Lahko šepeta, vpije ali 

uporablja normalno jakost glasu. Kasneje v tem obdobju že uporablja tribesedni 

stavek, kjer se pojavi tudi glagol biti npr. »To je žoga.«. Pri govoru uporablja svojilne 

zaimke, npr. »mamin plašč« in kazalne zaimke (npr. to, ta, tisto). Uporablja jezik, da bi 

prosil za pomoč ali dovoljenje. Sposoben je govoriti o aktivnosti, ki se je zgodila čez 

dan. Okrog 3.leta že artikulira besede, ki se začnejo s soglasniki k, g, t in d. 

 

4.4. Starost 3-4 leta 

 

Po mejnikih, ki so opredeljeni v Oregonski lestvici, otrok s slepoto ali slabovidnostjo v 

obdobju od treh do štirih let že uporablja kazalne (tisto, to, te, tiste) in osebne zaimke  

(on, ona, oni, ti) ter prislove (hitro, zdaj). Prične tudi z uporabo preteklika, npr. »sem 

skakal« pri pripovedovanju. Ustrezno uporablja veznik »ali« kot začetek vprašanja. Pri 

opisovanju uporablja besede »odprto« ali »zaprto« pri opisovanju, npr. »Vrata so 

odprta.« Ponovi enostavne rime, pesmi ali bibarije z besedami in aktivnostmi. Ko ga 

vprašamo, pove svoje ime in priimek. Zmožen je izraziti svoje želje in potrebe (lakota, 

žeja, utrujenost). V tem obdobju začne z uporabo nekaterih oblik nepravilnih glagolov 

v pretekliku (npr. grem – šel, tečem – tekel). Za opis lastnosti predmeta uporablja 

enostavne besede, ki poimenujejo obliko, velikost in barva. Uporablja pa tudi nekaj 

opisovalnih besed, kot npr. »glasno«, »lepljivo«. Kasneje v tem obdobju prične z 

uporabo prihodnjika. Pojasni tudi funkcijo pogosto uporabljanih predmetov. Odgovori 

na preprosta vprašanja, ki se začnejo s »kako« in uporablja samostalnike, pri katerih 

se spremeni osnova v množini (npr. človek – ljudje). V ustreznem vrstnem redu opiše 

dva dogodka. 
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4.5. Starost 4-5 let 

 

V starosti štirih do petih let otrok s slepoto in slabovidnostjo, na podlagi raziskav 

avtorjev Oregonske lestvice, pove, za kaj se uporabljajo določeni deli telesa (nos, usta, 

oči, ušesa, noge, stopala). Na vprašanja, ki se začnejo s »kje«, odgovarja tako, da 

uporabi predloge, npr. »v skodelici«, »pod mizo«. Uporablja nikalnice, da bi izrazil 

negacijo npr. »To ni svinčnik.«. V tem obdobju se izraža v štiri- do šestbesednih 

povedih z ustrezno strukturo, npr. »Očka gre v trgovino.«. Spodoben je slediti 

enostavnemu tristopenjskemu navodilu v pravilnem vrstnem redu. Prične tudi z 

uporabo svojilnih zaimkov »njegovo, njeno, njihovo, tvoje, moje« ter besed »lahko« in 

»želim«. Otrok v tem obdobju pove, kaj naredimo, ko smo bolni, ko nas zebe, ko smo 

lačni itn. S svojimi besedami, brez slikovnega gradiva, pove poznano zgodbo. Na 

področju fonološkega zavedanja pove, ali dve besedi zvenita enako ali različno, npr. 

»avto-avto«, »pes-banana« ter ali se dve besedi rimata ali ne. 

 

4.6. Starost 5-6 let 

 

Po mejnikih, opredeljenih v Oregonski lestvici, otrok s slepoto ali slabovidnostjo v 

obdobju od petih do šestih let uporablja kompleksnejše povedi, npr. »On bi rad vstopil, 

ker…«. Prične tudi z uporabo besed za količino (vse, veliko, nekaj, največ, najmanj). 

Na vprašanja z vprašalnico »zakaj« odgovori z razlago. Ko sam postavi vprašanje, 

ustrezno spremeni vrstni red besed. Če besede ne razume, vpraša po njenem 

pomenu. Pri govoru uporablja časovne prislove (včeraj, zvečer, jutri). Dopolni 

enostavne analogije: npr. Poletje je vroče, zima je ____________ . Kasneje v tem 

obdobju začne z opisovanjem podobnosti in razlik med predmeti (jopica in čevelj, 

krompir in kamen, roža in drevo). Poimenuje tudi predmete, ki spadajo v določeno 

semantično skupino; začenja uporabljati imena za nadpomenke (igrače, hrana, živali). 

Aktivno sodeluje pri skupinskih pogovorih, se igra jezikovne igre, npr. »Mislim na nekaj, 

kar je veliko in ima rilec«. in ponovi znane šale.  Pove tri besede, ki se rimajo z neko 

besedo. Sodeluje pri družabnih igrah in razloži pravila enostavne družabne (karte, 

družabna igra na plošči).   
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5. VLOGA LOGOPEDA 

 

Vloga logopeda pri obravnavanju slepih in slabovidnih otrok je pomembna že v 

zgodnjem obdobju. Prek logopeda starši in skrbniki dobijo ustrezne informacije o 

razvoju svojega otroka in nasvete, otrokom pa je nudena ustrezna podpora za njihov 

najoptimalnejši razvoj. 

 

Zgodnja tiflopedagoška obravnava slepega ali slabovidnega otroka obsega čas od 

postavljene diagnoze (to je od spoznanja, da je otrok slep ali slaboviden) do usmeritve 

otroka v ustrezen program (Zgodnja obravnava, 2012). Takoj ko je ugotovljeno, da je 

otrok slep ali slaboviden, je treba vzpostaviti sodelovanje med starši in strokovnimi 

delavci tako v zdravstvu kot v vzgoji in izobraževanju (D. Kobal Grum, 2009). 

K. Koprivnikar (2006a) pravi: »Le tako imamo več možnosti za preventivno 

kompenzacijo ter korekcijo motenj in težav pri razvoju«. Pomembno je, da je otrokova 

družina v tim vključena kot enakovreden partner (D. Kobal Grum, 2009), saj je ravno 

družina tista, ki daje otroku osnovno razvojno okolje. Ker se velik del komunikacije 

razvija spontano prek vida ter je že predverbalno obdobje ključno za nadaljnji razvoj 

komunikacije, je zgodnja obravnava, predvsem pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo, 

nujna. 

 

Prva leta življenja so za slepega ali slabovidnega otroka najpomembnejša za ves 

njegov nadaljnji razvoj. Kvalitetna obravnava slepega ali slabovidnega otroka v 

predšolskem obdobju zmanjšuje negativne posledice v kasnejšem obdobju, kot so na 

primer pomanjkljivo razvit govor in jezik (otrok pozna veliko besed, vendar brez 

njihovega pomena), slabša fina in groba motorika, stereotipni gibi, neprimerna telesna 

drža, pomanjkanje socialnih izkušenj, pomanjkanje motivacije za delo, nesamostojnost 

in navezanost le na odraslo osebo (K. Koprivnikar, 2006b). 

 

D. Kobal Grum (2005 v D. Kobal Grum, 2009) pravi, da »zgodnja obravnava temelji na 

celostnem pristopu k otroku in ga ne drobi na medicinski, psihološki, socialni, 

pedagoški itd. del. Posebej je potrebno poudariti, da je v zgodnji obravnavi, takoj ko je 

postavljen sum na razvojni zaostanek, osrednjega pomena prav vloga pedagoga« 

oziroma drugega strokovnjaka na področju govora in jezika, na primer logopeda. 
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Logopedi so vključeni v postopek ocenjevanja, diagnosticiranja in obravnavanja 

primanjkljajev na področju receptivnega in ekspresivnega ter pisanega in govorjenega 

jezika in govora ter komunikacije. Bolj kot da bi samo tedensko utrjevali govor in jezik, 

zlasti predajajo strategije za razvoj govora in jezika ljudem, ki se z otrokom ukvarjajo 

vsakodnevno (Webster in Roe, 1998). Na obravnavi terapevt pokaže staršem ali 

skrbnikom, kako komunicirati z otrokom pri vsakodnevnih dejavnostih. Tako starši 

veliko lažje in bolj spontano vzpostavijo interakcijo z otrokom brez skrbi, da bi škodovali 

otroku (D. Tomsky, 1992). 

 

Najpomembnejši cilj logopedske obravnave je ugotoviti, ali ima otrok primanjkljaj na 

področju procesiranja jezika, govornega izražanja ali na področju govora v povezavi z 

drugimi spretnostmi. Pomembno je izdelati individualni profil posameznika, ki opisuje 

njegova močna področja in šibke točke na področju komunikacije, poleg tega pa je 

treba ugotoviti tudi, kako se vede v različnih okoljih. Logoped mora tudi ugotoviti, ali 

ima otrok govorno-jezikovne motnje, ki niso povezane z izgubo vida (M. A. Silver, 

2003). Najpogostejše motnje govora, ki jih srečamo pri slepih in slabovidnih otrocih, so 

fonetsko-fonološke motnje (najpogosteje nepravilno artikulirajo glasove /t/, /š/, /č/, /ž/, 

/c/, /s/, /z/, /l/ in /n/), jecljanje, motnje fonacije, zapoznel govorni razvoj in specifična 

govorno-jezikovna motnja. Glavne ovire pri njihovem komuniciranju z okoljem so 

nerazvit govor, slabši besedni zaklad in neustrezno izražanje. Vse to so lahko tudi 

povzroči krajše in skromnejše povedi (Zupanc, Lipuš in Florjančič, 1995).  

 

Logopedska obravnava lahko torej temelji tako na razvoju receptivnega kot 

ekspresivnega jezika in govora ter komunikacije. 

 

5.1. Področja receptivnega jezika 

 

Za otroke s slepoto in slabovidnostjo je avditorno procesiranje zelo pomembno; na tem 

področju večinoma tudi nimajo težav. Če pa imajo ti otroci še dodatne motnje, se lahko 

pojavijo primanjkljaji na tem področju, kar lahko kasneje povzroči učne težave in težave 

s pozornostjo (M. A. Silver, 2003). Načelo usvajanja novih besed ali širitve povedi je, 

da se uporabljajo znane besede in nove jezikovne strukture ali pa znane jezikovne 
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strukture in nove besede, ki jih je treba otroku predstaviti tako, da jih umesti v ustrezno 

semantično skupino. 

 

Na področju fonološkega razvoj in kasneje zavedanja lahko imajo nekateri otroci 

težave pri diskriminaciji artikulacijsko in fonetsko podobnih glasov, kar je posledica 

slabšega opazovanja oralne motorike sogovorca. Kasneje se otroci s slepoto in 

slabovidnostjo celo močno opirajo na paralingvistične prvine, na primer glasnost, 

hitrost govora in intonacijo, da si lažje interpretirajo sporočilo ali pridobijo dodatne 

informacije o sogovorniku (M. A. Silver, 2003); suprasegmenti namreč dajejo 

pomembne informacije o čustvih, spolu in starosti sogovorca. 

 

Avditorni spomin je pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo po navadi zelo dobro razvit, 

saj je to njihov najmočnejši vir pridobivanja informacij (M. A. Silver, 2003). Naloga 

logopeda je, da količino novih informacij vedno prilagodi njihovemu nivoju verbalnega 

razumevanja (D. Tomsky, 1992) in spomin uporabi na deficitarnih področjih. 

 

Otroci s slepoto in slabovidnostjo potrebujejo veliko pomoči pri razumevanju besed ter 

njihovih pomenov. Pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo izvajanje testov, ki merijo 

besedišče, ni smiselno, saj je treba preveriti, koliko od njim poznanih besed tudi 

dejansko razumejo. Priporočljivo je verbalno reševanje problemov (M. A. Silver, 2003). 

 

Pri teh otrocih je potrebno utrjevanje slušnih sposobnosti. Dobre slušne sposobnosti 

so namreč za otroke s slepoto in slabovidnostjo ključne. Koristno jim je brati zgodbe, 

vendar je pomembno tudi, da se preveri, kako jih razumejo (M. A. Silver, 2003). 

Zgodbe je treba zato konkretizirati oziroma morajo izhajati iz pojmov, ki jih otrok že 

pozna. 
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5.2. Področja ekspresivnega jezika  

 

Pri slepih in slabovidnih otrocih je dobro razvijati zmožnost opisa in prepoznavanja 

besed. Tako logopedi veliko izvejo o otroku, o tem, kako dojema okolje in kako 

razmišlja (M. A. Silver, 2003).  

 

Otroci s slepoto in slabovidnostjo so v vseh okoljih izpostavljeni mnogim verbalnim 

navodilom. Priporočljivo je, da se jim podajajo točna navodila, pomembno pa je, da se 

te veščine naučijo tudi oni sami.  

 

Oceniti je treba tudi njihovo zmožnost oblikovanja misli v besede. Primanjkljaji se lahko 

pojavljajo pri sestavljanju novih ustreznih povedi in pri priklicu besed. Pomembno je, 

da se pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo razvija zmožnost pripovedovanja. Preden 

sami začnejo pripovedovati, jim je priporočljivo brati veliko različnih zgodb 

(M. A. Silver, 2003). Pri treh letih jim je v veliko oporo slikovno gradivo, ki mora biti 

prilagojeno (povečane slike, kontrasti itn.) ali tipno (na primer 3D-tiskalnik). Otroke se 

spodbudi, da opisujejo slike in povedo, kaj se na njih dogaja. Odlična ideja je tudi, da 

se pripravijo vrečke, ki vsebujejo predmete, omenjene v neki zgodbi. Tako bodo otroci 

za pripovedovanje bolj motivirani (Developmental journal for babies and children with 

visual impairment: Introduction). Starejši otroci naj po poslušanju zgodbo obnovijo, 

opišejo glavne junake in prizorišče. Kasneje se jim lahko poda le iztočnica za zgodbo 

in nekaj ključnih besed, zgodbo pa pripovedujejo sami (M. A. Silver, 2003). 

 

Na področju morfologije je treba največ pozornosti usmeriti na rabo zaimkov – ti so 

namreč simboli za simbole. Otroci s slepoto in slabovidnostjo potrebujejo veliko več 

časa, da usvojijo pomen zaimkov, tudi kasneje pa imajo težave s prepoznavanjem, na 

koga se določen zaimek nanaša (M. A. Silver, 2003). Potrebno je eksplicitno učenje. 

 

Na področju pragmatike in socialnih interakcij imajo otroci s slepoto in slabovidnostjo 

velike primanjkljaje. Težko je določiti, katera obnašanja otroka s slepoto ali 

slabovidnostjo so posledica izgube vida, dodatnih motenj ali primanjkljajev na področju 

komunikacije. Da bi to lahko natančno opredelili, je potreben timski pristop in 

diferencialna diagnostika. Logopedi lahko tu pomagajo predvsem pri prepoznavanju 
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težav na področju razvoja pragmatike (M. A. Silver, 2003). Ponudijo lahko nasvete za 

delo doma in v vzgojno-izobraževalni ustanovi. 

 

Otroci s slepoto in slabovidnostjo so od rojstva osiromašeni za vizualne komponente 

oralnega govora; posledično imajo težave na področju oralne motorike in hranjenja 

(Zupanc, Lipuš in Florjančič, 1995). Slabo razvita oralna motorika je vzrok tudi za 

nepravilno artikulacijo posameznih glasov in besed (M. A. Silver, 2003), saj za 

izgovorjavo uporabljajo tiste dele govornih organov, ki jih ob pravilnem artikuliranju 

določenega glasu sicer ne bi (Zupanc, Lipuš in Florjančič, 1995). S sistematičnim 

treningom mimike logoped odstranjuje krčevito masko in utrjuje ustrezne gibe obraza. 

Na tej stopnji otroku pomaga krčiti in raztegovati lica z zaprtimi in odprtimi usti, 

dvigovati in spuščati obrvi, odpirati in zapirati očesne veke, raztezati ustne kotičke in 

dvigovati zgornjo ustnico. Prične se tudi učenje postavitve ust za artikuliranje glasov 

/a/, /o/, /u/, /e/, /i/, /s/, /c/, /z/, /š/, /ž/, /č/. Nato nadaljuje trening artikulacijskih organov, 

ki pripomore k pripravi artikulacije in terapiji govora (Zupanc, Lipuš in Florjančič, 1995). 

 

Vervloed, Loijens in Waller (2014) so navedli nekaj osnovnih veščin, na katere je treba 

biti še posebej pozoren pri komunikaciji z otroki s slepoto in slabovidnostjo: 

 sedimo na nivoju oči, blizu sogovorca, 

 uporabljamo poudarjene izraze na obrazu, 

 poskrbimo, da je v prostoru ustrezna osvetlitev, ko je potrebno, uporabimo 

dodatne luči, 

 otroka ne posedemo pod okno, 

 otroku pustimo, da raziskuje prostor, 

 pazimo, da otrok sedi ali leži v najprimernejšem položaju za interakcijo, 

 imitiramo zvoke, geste, izraze na obrazu in otrokove besede, 

 ubesedimo in razložimo otrokove zvoke, geste, izraze na obrazu in besede, 

 otrokovo izražanje popravljamo na nevsiljiv način, na primer s pravilno 

ponovitvijo, 

 pridružimo se otrokovemu načinu razmišljanja in doživljanja stvari, 

 pozorni smo na razvojni nivo otroka, 

 sledimo otrokovim interesom, 

 kar najbolj jasno razložimo svoja in otrokova čustva, počutja in občutja, 
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 smo dosledni; dlje časa govorimo o neki temi, 

 upočasnimo tempo govora, počakamo na otrokov odgovor, 

 ponavljamo, 

 med govorom včasih ne uporabljamo gest, 

 naše ravnanje naj spremlja primeren jezik, 

 pogovor naj poteka izmenjujoče. 
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6. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Ker je v Sloveniji na področju govornega in jezikovnega razvoja slepih in slabovidnih 

predšolskih otrok opravljenih malo raziskav in ker so slepi in slabovidni heterogena 

skupina z nizko incidenco, je podatkov o njih zelo malo. Zato bo raziskava koristen 

prispevek k stroki. Predšolsko obdobje je namreč najpomembnejše obdobje za razvoj 

govorne in jezikovne dejavnosti otrok. Zgodnja komunikacija močno vpliva na kasnejši 

razvoj govora in jezika, posledično pa tudi na opismenjevanje, pismenost in 

izobraževanje nasploh. 

 

Pri magistrskem delu sem se osredotočila predvsem na dolžino povedi in uporabljene 

besedne vrste, ki jih uporabljajo predšolski otroci s slepoto in slabovidnostjo. Med 

prvim in drugim letom naj bi slepi in slabovidni otroci kombinirali dve besedi, do petega 

leta pa naj bi že sestavljali povedi s petimi, šestimi ali sedmimi besedami. Po podatkih 

iz literature naj bi slepi in slabovidni otroci pri govoru uporabljali največ samostalnikov, 

predvsem za predmete, s katerimi so imeli tipne izkušnje. 

 

6.1. Cilj raziskave 

 

V magistrskem delu sem želela preučiti govorno-jezikovne spretnosti predšolskih otrok 

s slepoto in slabovidnostjo. Cilj raziskave je bil oceniti dolžino povedi slepih in 

slabovidnih otrok v spontanem govoru in pri opisovanju poznane zgodbe (Rdeča 

kapica) ter rezultate pri spontanem govoru in pripovedovanju zgodbe medsebojno 

primerjati. Naslednji cilj je bila ocena uporabe besednih vrst, ki so jih otroci med 

govorom najpogosteje uporabljali. Cilj je bil tudi na podlagi dobljenih rezultatov 

oblikovati predloge za nadaljnje delo na področju razvoja govora in jezika, predvsem 

razširjanju povedi, slepih in slabovidnih otrok. 
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6.3. Raziskovalna vprašanja 

 

V skladu s cilji sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšna bo povprečna dolžina povedi posameznega otroka? 

2. Ali bodo obstajale razlike med dolžinami povedi pri otrocih s slepoto in 

slabovidnostjo? 

3. Ali se dolžina povedi v spontanem govoru razlikuje kot pri opisovanju zgodbe? 

4. Katere besedne vrste bodo otroci najpogosteje uporabljali v povedih? 

 

6.4. Metode dela 

 

V raziskavi je uporabljena deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda s 

kvalitativno tehniko zbiranja podatkov, in sicer načrtno sistematično opazovanje. 

 

6.4.1. Vzorec 

 

Vzorec je bil namensko oblikovan. V raziskavo sta bila vključena dva otroka, deček in 

deklica, iz inštitucije za slepe in slabovidne otroke, saj so le dvoji starši podpisali 

soglasje za sodelovanje pri raziskavi. Deklica je bila ob snemanju stara 2,9 let, deček 

pa 4,6 let. 

 

S podpisanim soglasjem staršev sem iz osebne mape posameznega otroka pridobila 

njegove anamnestične podatke. 
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PRVI OTROK (DEKLICA) 

Diagnoza: Diagnosticirano ima amliopijo – akiazmijo optične proge. Deklica ima 

zmerno okvaro vida in prirojeni nistagmus. Je zelo hipotona.  

 

Ostanek vida v %: Po tiflopedagoški oceni funkcionalnega vida ima vid 

monokularno vsaj 9/190 oziroma 4 %, binokularno pa vsaj 6/90 oziroma 6,6 %. 

 

Funkcionalni vid: Deklica vzpostavlja očesni stik, predmete zanesljivo fiksira, 

zmožna je predmetu slediti vsaj eno minuto, zanesljivo se ozre in obrača za 

svetlikajočim se predmetom, prisotni so plavajoči očesni gibi, blok nistagmus levo, 

bulbomotorika izvedljiva v vse smeri. Zrkli sta lepo poravnavi, večinoma ortoforija, 

občasno opazno šiljenje. Deklica zaznava okolje in stvari okrog sebe, radovedno 

raziskuje igralnico in igrače v njej. Svetloba je običajno ne moti. Občasno so opazne 

težave s fiksacijo zaradi nistagmusa. Z zanimanjem opazuje kontrastne in barvne 

vzorce ter slikovno gradivo. Večje kontrastne predmete lahko spremlja s pogledom 

na razdalji 3-4 m, na razdalji 1-1,5 m opazi tudi manj kontrastne in majhne predmete 

in jih pobere. 

 

Metode dela: metoda dela za slabovidne otroke 

Obiskuje prilagojen vzgojni program za predšolske slepe in slabovidne otroke. 

Metoda dela, ki jo uporabljajo, je metoda dela za slabovidne otroke.  
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DRUGI OTROK (DEČEK) 

Diagnoza: Diagnosticirano ima težko slabovidnost.  

 

Ostanek vida v %: DLo približno 5 % (na bližino vsaj 8 %). 

 

Funkcionalni vid: Deček reagira na vizualne predmete na različni oddaljenosti do 

4 metre. Zmožen je fiksirati pogled in slediti predmetu ali osebi. Pri opazovanju 

preferira uporabo levega očesa. Vid dobro uporablja za delo na delovni površini. 

Težave ima pri globinskem vidu, orientaciji, bližinskem delu in v prostoru. 

 

Metode dela: metode dela za slabovidne otroke 

Deček je bil usmerjen v prilagojen vzgojni program za predšolske slepe in slabovidne 

otroke. Metoda dela, ki jo uporabljajo, je metoda dela za slabovidne otroke. 

 

6.4.2. Inštrumentarij 

 

Uporabila sem nestandardizirano načrtno sistematično opazovanje. V okviru tehnike 

pripovedovanja sta otroka povedala, kaj sta delala med počitnicami in obnovila znano 

zgodbo Rdeča kapica, ki so jo prebrali v skupini. 

 

6.4.3. Postopek zbiranja podatkov 

 

Stopila sem v stik z ravnateljico in vzgojiteljico inštitucije za slepe in slabovidne otroke. 

V raziskavo sem vključila tiste otroke, katerih starši so podpisali soglasja. S soglasji so 

dovolili snemanje svojih otrok in vpogled v osebne podatke iz osebnih map obeh otrok. 

 

Snemanja so potekala v senzorni sobi inštitucije v juliju 2015. Da bi bila komunikacija 

otrok bolj naravna, smo se odločili, da bo pogovore vodila tiflopedagoginja, ki ju dobro 

pozna. Z vzgojiteljico sem se med prvim srečanjem dogovorila, da se bodo v skupini 

pred snemanjem pogovarjali o pravljici Rdeča kapica, jo prebrali in obnovili.  

 

V okviru tehnike pripovedovanja sta otroka povedala, kaj sta počela med počitnicami 

ter obnovila znano zgodbo o Rdeči kapici. Intervjuji so bili snemani z diktafonom (po 
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predhodnem soglasju staršev ali skrbnikov). Raziskava je potekala v skladu z etičnim 

kodeksom za raziskovalce. 

 

6.4.4. Postopek obdelave podatkov 

 

Gradivo posameznika (spontani govor in obnovo zgodbe) sem ob poslušanju 

posnetkov najprej ortografsko zapisala, nato sem določila enote kodiranja. Gradivo 

sem razčlenila na sestavne dele – povedi – ter na posamezne besedne vrste.  

 

Gradivo sem najprej analizirala s kvantitativno vsebinsko analizo, s katero sem 

pridobila podatke o pogostosti pojavljanja določenih besednih vrst. Gradivo sem 

kategorizirala in označila glede na različne besedne vrste. Enako kot je pri svoji 

raziskavi storila S. Kranjc (1999), sem se tudi sama odločila, da pri analizi gradiva ne 

bom upoštevala delitve besed na polnopomenske (samostalniška beseda, pridevniška 

beseda, glagol in prislov) in nepolnopomenske besede (predlog, veznik, členek, 

medmet), temveč na samostalnik, glagol, pridevnik, zaimek, prislov, predlog, veznik, 

medmet in členek. S. Kranjc (1999) namreč navaja, da se iz take delitve »bolj natančno 

vidi, kdaj in kako se v otroškem govoru pojavljajo posamezne besedne vrste«. Pri 

delitvi na polnopomenske in nepolnopomenske besede bi bila pridevniška beseda 

verjetno uvrščena zelo visoko, predvsem zaradi pridevniškega zaimka, ki se pogosto 

pojavlja. Tako pa kategorija zaimek sedaj pomeni samostalniške in pridevniške zaimke 

(S. Kranjc, 1999). Pri analizi gradiva sem si zaradi lažje analize pomagala z barvnim 

označevanjem.  
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Posameznim kategorijam sem določila naslednje barve: 

 

BESEDNA VRSTA 

glagol 

samostalnik 

pridevnik 

števnik 

zaimek (samostalniški in pridevniški) 

prislov 

medmet 

predlog 

členek 

veznik 

 

Določila sem frekvence različnih kategorij ter izračunala odstotek njihovega pojavljanja 

pri spontanem govoru in obnovi. Podatke o govoru posameznega otroka med 

spontanim govorom in pri obnovi zgodbe sem primerjala. Dobljene rezultate sem 

prikazala preglednično in grafično ter jih interpretirala. 

 

Za izračun povprečne dolžine povedi sem uporabila način, pri katerem kot enoto 

uporabimo posamezno besedo (MLUw; mean length of utterances in words). 

Povprečno dolžino povedi (v nadaljevanju tudi: PDP) sem izračunala tako, da sem 

število vseh povedanih besed v izbranih povedih delila s številom povedi v pripovedi 

otroka. 

 

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑏𝑒𝑠𝑒𝑑

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑜𝑣𝑒𝑑𝑖
= 𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑙ž𝑖𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑣𝑒𝑑𝑖 

 

Kot poved sem štela vsako poved, ki je vključevala glagol. Odgovorov »ne vem« nisem 

upoštevala. Povprečno dolžino povedi sem izračunala za dečka in deklico pri 

spontanem govoru in pri obnovi zgodbe. 
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7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

7.1. Besedne vrste 

 

7.1.1. Spontani govor 

 

Preglednica 1: Pogostost pojavljanja besednih vrst pri opisovanju počitnic (deklica) 

BESEDNA VRSTA ŠTEVILO ODSTOTEK (%) 

členek 39 23,35 

glagol 35 20,96 

samostalnik 31 18,56 

veznik 23 13,77 

pridevnik 10 5,99 

zaimek 9 5,39 

prislov 8 4,79 

predlog 5 2,99 

medmet 4 2,40 

števnik 3 1,80 

skupaj 167 100,00 

 

 

Graf 1: Pogostost pojavljanja besednih vrst pri opisovanju počitnic v odstotkih (deklica) 
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Tiflopedagoginja je deklico povprašala o tem, kako je preživela dan pred snemanjem 

in kako je preživela počitnice (glej prilogo 1). Med pogovorom je deklica samostojno 

zamenjala temo pogovora ter tiflopedagoginjo povprašala o njeni majici. 

 

Deklica je na vprašanja odgovarjala s kratkimi povedmi ali s členki (npr. »ja«, »ne«), 

spontanega pripovedovanja ni bilo. Pojavljalo se je zelo veliko ponavljanj, ki pa so 

značilna za njeno starost ter za otroke s slepoto in slabovidnostjo. Pri analizi gradiva 

ponavljanj nisem upoštevala (ponavljanje v izjavah 17, 18, 22, 28, 42, 57, 60, 65, 73, 

74, 81, 82 in 83). Štela sem jih kot eno enoto in jih tako tudi analizirala. 

 

Deklica je med pogovorom uporabljala največ členkov (23,35 %). Menim, da se členki, 

ki jih v pogovoru večinoma predstavljajo pastavki, pojavljajo v tolikšni meri zaradi 

zaprtega tipa vprašanj (vprašanja tipa da-ne), ki jih je postavljala tiflopedagoginja, saj 

je deklica le na tak način sodelovala pri pogovoru. Sledile so polnopomenske besede 

glagoli (20,96 %) in samostalniki (18,56 %). Najmanj je uporabljala nepolnopomenske 

besede – medmete (2,40 %) in števnike (1,80 %). 

 

Preglednica 2: Pogostost pojavljanja besednih vrst pri opisovanju počitnic (deček) 

BESEDNA VRSTA ŠTEVILO ODSTOTEK (%) 

glagol 14 25,93 

členek 11 20,37 

samostalnik 10 18,52 

medmet 8 14,81 

predlog 4 7,41 

veznik 3 5,56 

prislov 2 3,70 

pridevnik 1 1,85 

zaimek 1 1,85 

števnik 0 0,00 

skupaj 54 100,00 
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Graf 2: Pogostost pojavljanja besednih vrst pri opisovanju počitnic v odstotkih (deček) 

 

 

Tudi pogovor z dečkom je vodila tiflopedagoginja. Povprašala ga je, kaj se je zgodilo 

pri njih doma med počitnicami (glej prilogo 3). Deček je odgovarjal s kratkimi povedmi, 

večinoma s pritrjevalnimi ali nikalnimi medmeti. Preden je odgovoril na zastavljeno 

vprašanje, je uporabljal medmete. Tudi pri njem se spontano pripovedovanje ni razvilo, 

potreboval je veliko spodbud in podvprašanj tiflopedagoginje. 

 

Deček je pri govoru uporabljal največ glagolov (25,93 %), sledili so členki (20,37 %), ki 

so jih zopet v pogovoru predstavljali večinoma pastavki, saj je zaradi slabe odzivnosti 

tiflopedagoginja tudi dečku postavljala veliko vprašanj zaprtega tipa (vprašanja tipa 

da-ne). Pri govoru je deček uporabil najmanj pridevnikov in zaimkov (1,85 %). 

Števnikov ni uporabil. 
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7.1.3. Obnova znane zgodbe (Rdeča kapica) 

 

Preglednica 3: Pogostost pojavljanja besednih vrst pri obnovi znane zgodbe (deklica) 

BESEDNA VRSTA ŠTEVILO ODSTOTEK (%) 

členek 17 38,64 

glagol 15 34,10 

predlog 2 4,55 

prislov 2 4,55 

samostalnik 2 4,55 

veznik 2 4,55 

zaimek 2 4,55 

medmet 1 2,27 

pridevnik 1 2,27 

števnik 0 0,00 

skupaj 44 100,00 

 

 

Graf 3: Pogostost pojavljanja besednih vrst pri obnovi zgodbe v odstotkih (deklica) 

 

 

V drugem delu pogovora je tiflopedagoginja prosila deklico, naj obnovi poznano 

zgodbo Rdeča kapica (glej prilogo 2). Deklica je najprej trdila, da zgodbe ne pozna. 
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vprašanjem vedno naredila premor, da je imela deklica dosti časa za razmislek. 

Poskusila je biti kar najmanj udeležena v dialogu in je po dekličinem odgovoru večkrat 

le prikimala ali ji z gesto pokazala, naj nadaljuje. Kljub temu deklica ni začela 

samostojno pripovedovati zgodbe o Rdeči kapici. 

 

Iz preglednice je razvidno, da je v največji meri uporabljala členke (38,64 %), ki jih 

zopet predstavljajo pastavki, saj je morala tiflopedagoginja uporabiti vprašanja 

zaprtega tip (vprašanja tipa da-ne), da je deklica pri pogovoru sploh sodelovala. Sledi 

jim uporaba glagolov (34,10 %). Pri tem pogovoru je deklica uporabila najmanj 

pridevnikov in medmetov (2,27 %). Števnikov ni uporabila. 

 

Preglednica 4: Pogostost pojavljanja besednih vrst pri obnovi znane zgodbe (deček) 

BESEDNA VRSTA ŠTEVILO ODSTOTEK (%) 

glagol 21 27,28 

členek 16 20,78 

samostalnik 13 16,88 

veznik 13 16,88 

prislov 6 7,79 

pridevnik 5 6,49 

medmet 2 2,60 

predlog 1 1,30 

števnik 0 0,00 

zaimek 0 0,00 

skupaj 77 100,00 
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Graf 4: Pogostost pojavljanja besednih vrst pri obnovi zgodbe v odstotkih (deček) 

 

 

 

Tudi deček ni zmogel samostojno obnoviti znane zgodbe. Potreboval je veliko 

usmerjanja in podvprašanj (glej prilogo 4). Pri govoru je uporabil največ glagolov 

(27,28 %) in členkov (20,78), ki jih večinoma zopet predstavljajo pastavki »da« in »ne«. 

Najmanj je bilo uporabljenih predlogov (1,30 %), števnikov in zaimkov ni uporabil. 

 

7.2. Povprečna dolžina povedi 

 

7.2.1. Spontani govor 

 

Povprečna dolžina povedi (deklica) 

 

Pri dekličinem spontanem govoru sem zabeležila 83 izjav. Ker med pogovorom ni 

prišlo do samostojnega pripovedovanja, je tiflopedagoginja postavljala veliko vprašanj. 

Deklica je pogosto, v 30 primerih od 83, odgovorila le s pritrdilnico ali nikalnico, kar je 

36,14 % vseh odgovorov. 
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Za analizo povprečne dolžine povedi med spontanim pogovorom z deklico sem izbrala 

24 povedi s 116 polnopomenskimi in nepolnopomenskimi besedami, ki so vključevale 

glagol. Teh 24 povedi pomeni le 28,91 % vseh dekličinih odgovorov pri spontanem 

pripovedovanju. Ponovitev pri P5, P6 in P13 nisem upoštevala. Prav tako pri računanju 

povprečne dolžine povedi nisem upoštevala odgovorov »ne vem«.  

Povprečna dolžina povedi pri deklici je 4,8 besede. Deklica je pri govoru večinoma 

uporabljala enostavčne povedi, pojavila pa se je tudi že dvostavčna poved (P19 in 

P20). 

 

P1: Usi smo bji doma. 

P2: Use tojte pojedla! 

P3: Teb pa ne bom nč… 

P4: Ti pa ne boš nč mogla k men pjidt. 

P5: Ja pa bom, (ja pa bom). 

P6: Ja pa dobim, (ja pa dobim). 

P7: Js bom meua Heou Kiti. 

P8: Ti boš pa meu… 

P9: Js bom meua Hevou Kiti. 

P10: K mam Hevou Kiti majčko pa Steva. 

P11: Nimaš douge majčke. 

P12: Beu mam. 

P13: Dej poišči me, (poišči me). 

P14: K ga mama (ime) že špegala. 

P15: Spegava veš. 

P16: Tko špega pa mama… 

P17: Pa ga obeseva. 

P18: Ne, midve sva na stupicah sedele pa sva… 

P19: Pa sva čakale, da ona spega. 

P20: Ustale sva pa sva obekle majčke Hevou Kiti. 

P21: Tko k sm js. 

P22: Mene bo mama (ime) pjšla iskat! 

P23: Zto k je delč Jubljana. 

P24: K smo še uzel stoučke sabo pa šotor. 
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Povprečna dolžina povedi (deček) 

 

Deček je bil v primerjavi z deklico manj zgovoren. Pri pogovoru sem zabeležila 32 izjav, 

od tega 10 le pritrdilnic ali nikalnic, kar je 31,25 % vseh izjav, in devet povedi z 

glagolom, kar pomeni le 28,13 % vseh izjav. 

Analizirala sem devet povedi s 47 besedami (polnopomenske in nepolnopomenske 

besede). Povprečna dolžina povedi pri dečku je bila 5,2 besede. Tudi deček je pri 

govoru uporabljal večinoma enostavčne povedi, uporabil pa je tudi nekaj dvostavčnih 

(P7 in P9). 

 

P1: Rojsni dan sem imeu. 

P2: Am mami se je poročila. 

P3: Z očijem se je poročila.  

P4: In oči je postau (priimek). 

P5: Ja, poročila se je. 

P6: Ne bom se poroču. 

P7: Z očijem sva se zgubila u trgovini pa sva uprašala. 

P8: In sva uprašala. 

P9: Oči je uprašu, kje je lutkovni muzej. 

 

7.2.2. Obnova znane zgodbe (Rdeča kapica) 

 

Povprečna dolžina povedi (deklica) 

 

Pri obnovi zgodbi je bilo pri deklici spontanega pripovedovanja zelo malo oziroma 

skoraj nič. V večini primerov je šlo le za krajše odgovore na vprašanje tiflopedagoginje 

(odgovori »da«, »ne«, »ne vem«).  

Med pogovorom je povedala le dve povedi s skupaj 10 besedami, ki sem ju lahko 

analizirala. Povprečna dolžina povedi pri obnovi znane zgodbe je bila 5 besed. 

 

P1: K so u gozdu vouki. 

P2: Ker nočm bit sama tm. 
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Povprečna dolžina povedi (deček) 

 

Deček je bil pri obnovi zgodbe bolj zgovoren, vendar je kljub temu potreboval veliko 

spodbud in podvprašanj sogovornice. Analizirala sem 12 povedi s skupaj 

47 besedami. Povprečna dolžina povedi pri dečkovi obnovi zgodbe je bila 3,9 besede. 

Povedi so bile enostavčne. 

 

P1: Bouna je bla. 

P2: Zato je nesla hrano in za pit. 

P3: Potem je pojedu Rdečo kapico in babico.  

P4: Da te lahko slišim.  

P5: Da te lahko gledam! 

P6: Da lahko maha. 

P7: Da lahko te pojem! 

P8: Pojedu! 

P9: Užgau se je! 

P10: In zbežu. 

P11: Ne bo prišeu.  

P12: Potem je pa Rdeča kapica izginla. 

 

7.3. Primerjava in analiza podatkov 

 

Pred začetkom snemanja sem želela posneti spontani govor otrok, vendar se otroka, 

kljub različnim oblikam motiviranja, nista odzvala, zato je pogovor potekal v obliki 

vprašanj in odgovorov. Pogovori so potekali v senzorni sobi, kjer je sicer vladala tišina, 

vendar pa so otroci v tem prostoru vajeni gibanja. Prostor se ni izkazal za najbolj 

primernega za snemanje komunikacije med otrokom in sogovornico, saj sta bila otroka 

zelo nemirna, poskakovala sta in podobno. S. Kranjc (1999) navaja, da »ko 

posnamemo otrokovo sporazumevanje, je to vezano na določeno situacijo, ne dobimo 

pa podatkov o njegovi sposobnosti sporazumevanje še v drugih situacijah ali celo o 

njegovem razumevanju komunikacijskega sistema.« Zatorej bi morala otroka snemati 

dlje časa in v različnih okoljih (interakcija v znanem okolju s starši, interakcije med 

vrstniki, interakcija z ostalimi odraslimi), da bi dobila boljši vpogled v njuno 
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govorno-jezikovno zmožnost. Ugotovitve, ki sem jih pridobila z analizo gradiva, torej 

niso splošne, ampak so povezane le s tem konkretnim gradivom. Pri analizi sem 

uporabila diferencialni ali razlikovalni pristop, saj sem iskala razlike znotraj skupine, ki 

ji obravnavana otroka pripadata. 

 

7.3.1. Besedne vrste 

 

Muñoz (1998) pravi, da otroci s slepoto in slabovidnostjo pri govoru uporabljajo veliko 

polnopomenskih besed. Nepolnopomenskih besed (predlog, veznik, členek in 

medmet) skoraj ne uporabljajo. Sama sem pri analizi gradiva nasprotno ugotovila, da 

sta otroka sicer uporabljala več polnopomenskih besed, vendar pa sta uporabila tudi 

veliko nepolnopomenskih besed. 

 

Deklica, ki je bila ob snemanju stara 33 mesecev, je pri spontanem govoru in obnovi 

znane zgodbe uporabljala največ členkov in glagolov. Kot sem že omenila, tako visoko 

frekvenco členkov pripisujem tipu pogovora (večinoma vprašanja tipa da-ne). Pri 

spontanem govoru so glagolu in členku sledili samostalniki, medtem ko je pri obnovi 

zgodbe uporabila enak odstotek samostalnikov, predlogov in prislovov. Pri obeh 

pogovorih je uporabljala veliko veznikov in zaimkov, kar za otroke s slepoto in 

slabovidnostjo ni značilno. Pri spontanem govoru in pri obnovi zgodbe je uporabila 

najmanj števnikov (le teh pri obnovi zgodbe sploh ni uporabila). Dejstvo, da je pri obeh 

pogovorih uporabila zelo malo pridevnikov, me je presenetilo, saj sem pričakovala, da 

bo pridevnikov znatno več. Otroci s slepoto in slabovidnostjo naj bi spoznavali okolje 

z različnimi čutili, zato sem menila, da bo uporabila tudi več pridevnikov, ki opisujejo 

okolje. Opisovala bi lahko na primer vonj, obliko, površino, tisto, kar lahko zatipa (npr. 

mehka majčka). 

 

Iz spodnje slike je razvidno, da je deklica pri spontanem govoru uporabljala več 

različnih besednih vrst, medtem ko pri obnovi znane zgodbe izstopa uporaba členkov 

in glagolov. Zaključim lahko, da je bil dekličin govor pri spontanem pripovedovanju bolj 

raznolik kot pri obnovi zgodbe. 
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Graf 5: Pogostost pojavljanja posamezne besede vrste v odstotkih (deklica) 

 

 

Deček je bil ob snemanju star 54 mesecev. Tako pri spontanem govoru kot pri obnovi 

znane zgodbe je uporabil največ glagolov. Sledili so jim členki, ki jih predstavljata 

pastavka »ja« in »ne«, kar je posledica postavljanja zaprtega tipa vprašanj (vprašanja 

tipa da-ne). Na tretjem mestu so pri obeh pogovorih samostalniki. Tem pri spontanem 

pogovoru sledijo medmeti, kar pripisujem počasnejšemu priklicu preteklih dogodkov v 

spomin (tiflopedagoginja ga je na primer vprašala, kaj se je dogajalo na poroki). Deček 

je uporabljal le medmet »amm«. V spontanem pogovoru je uporabil en zaimek, 

medtem ko pri obnovi znane zgodbe ni uporabil nobenega, kar je v skladu s 

pričakovanji. Števnikov ni uporabljal. Pri dečku ni bilo večjih razlik pri pogostosti 

pojavljanja posamezne besedne vrste v spontanem govoru in obnovi znane zgodbe. 
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Graf 6: Pogostost pojavljanja posamezne besede vrste v odstotkih (deček) 

 

 

7.3.2. Povprečna dolžina povedi 

 

V spontanem govoru je bila dolžina dekličine povprečne povedi 4,8 besede, medtem 

ko je bila pri obnovi zgodbe še daljša (5 besed). Deklica je večinoma uporabljala 

enostavčne povedi, pri spontanem govoru pa je uporabila dve dvostavčni povedi.  

 

Deček je v spontanem govoru povedal povprečno 5,2 besede v povedi, medtem ko je 

povprečna dolžina povedi pri obnovi znane zgodbe krajša (3,9 besede). Pri govoru je 

deček uporabljal enostavčne povedi, le dve sta bili dvostavčni. 

 

Preglednica 5: Povprečna dolžina povedi (skupaj) 

PDP deklica deček 

spontani govor 4,8 besede 5,2 besede 

obnova znane zgodbe 5 besed 3,9 besede 
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Graf 7: Povprečna dolžina povedi (skupaj) 

 

Po mejnikih, ki so opredeljeni v Oregonski lestvici (S. Anderson, S. Boigon, K, Davis 

in C. deWaard, 2007), ki je namenjena angleško govorečim otrokom, naj bi dve- do 

triletni otrok s slepoto in slabovidnostjo kombiniral dve besedi, da bi izrazil določeno 

zahtevo (npr. »še vodo«) ali pripadnost (npr. »oči avto«), ter sestavil tribesedno poved. 

Tudi Straβmeier (1992) navaja, da otroci s slepoto in slabovidnostjo pri 29. mesecih 

tvorijo povedi iz treh besed. Deklica, katere govor sem analizirala, je bila ob snemanju 

stara 2,9 leta oziroma 33 mesecev. Njena povprečna dolžina povedi (4,8 besede v 

spontanem pogovoru in 5 besed pri obnovi znane zgodbe) je torej veliko daljša, kot naj 

bi bila povprečna dolžina povedi pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo, ki so njenih let. 

To pripisujem dejstvu, da sem za izmero povprečne dolžine povedi izbrala le povedi, 

kjer je uporabila glagol. Če bi analizirala povprečno dolžino vseh izjav, bi bili rezultati 

drugačni. 

 

Pet- do šestletni otroci s slepoto in slabovidnostjo naj bi po Oregonski lestvici (S. 

Anderson, S. Boigon, K, Davis in C. deWaard, 2007) sestavljali povedi s štirimi, petimi 

ali šestimi besedami. S to trditvijo se strinja tudi Straβmeier (1992), ki pravi, da naj bi 

bila v petem letu povprečna dolžina povedi od pet do sedem besed. Dečkova 

povprečna dolžina povedi je bila pri spontanem govoru 5,2 besede, kar se sklada s 

teoretičnimi izhodišči. S. Anderson, S. Boigon, K, Davis in C. deWaard (2007) navajajo 

tudi, da naj bi pet- do šestletni otroci s slepoto in slabovidnostjo zmogli samostojno 
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povedati zgodbo s svojimi besedami, brez uporabe slikovnega gradiva. Tega deček ni 

zmogel, čeprav je zgodbo Rdeča kapica poznal; obnovil jo je po vprašanjih 

tiflopedagoginje. Povprečna dolžina povedi je bila pri obnovi zgodbe znatno krajša – 

le 3,9 besede.  
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8. NASVETI ZA DELO NA PODROČJU GOVORA IN JEZIKA Z 

OTROKI S SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO  

 

V nadaljevanju so predstavljeni nasveti in dejavnosti za posamezno obdobje na 

področju govora in jezika slepega ali slabovidnega otroka. Pri razvoju lahko pride do 

odstopanj, pomembno pa je, da se otrok razvija v tem sosledju. 

 

V prvem mesecu sta za otroka zelo pomembna glas in dotik matere, očeta in ostalih 

družinskih članov, za otroka s slepoto še toliko bolj (D. Lipuš, 2006). Dobro je, da je 

dojenček veliko z nami, da ga lahko prenašamo iz sobe v sobo, saj se tako ne bo 

počutil izoliranega (D. Tomsky, 1992). Zavedati se moramo, da je tudi jok oblika 

komunikacije. Na začetku bo šlo »igra ugibanja«, kaj otrok z določenim jokom želi 

doseči. Ko ugotovimo, kaj določen jok pomeni, je pomembno, da njegove potrebe 

verbalno izrazimo, na primer »Vem, da jokaš, ker si lačen.«. Na otrokov jok se moramo 

konsistentno odzivati. Če ne moremo takoj do otroka, mu damo vsaj vedeti, da ga 

slišimo (S. Anderson, S. Boigon, K, Davis in C. deWaard, 2007). 

 

V drugem mesecu razvijamo spretnosti in veščine na področju razumevanja jezika in 

govora. Spodbujamo izražanje ugodja in neugodja. Z barvo glasu pokažemo veselje, 

žalost, jezo, strah, začudenje (D. Lipuš, 2006). Priporočljivo je , da se že od začetka z 

otrokom veliko pogovarjamo ter mu opisujemo, kaj počnemo, na primer »Jaz sem tvoja 

mama. Ali si lačen? Pridi, zamenjala bova pleničko.« (D. Tomsky, 1992). Že od vsega 

začetka je pomembno tudi, da otroka s slepoto in slabovidnostjo, preden se mu 

približamo ali se ga dotaknemo, pokličemo po imenu ali se z njim pogovarjamo in mu 

s tem povemo, da se približujemo. Ker nas otrok slabo vidi ali ne vidi, je tak način 

komunikacije pomemben, saj ob tem otrok uri sposobnost poslušanja, razvija jezik ter 

se tesneje povezuje z nami (S. Anderson, S. Boigon, K, Davis in C. deWaard, 2007). 

 

V tretjem mesecu otroku ponudimo na obroču viseče zvočne igrače, ki jih bo poslušal, 

poleg tega pa jih bo poskušal doseči in po njih udarjati. Tovrstno igranje spodbuja in 

razvija koordinacijo rok in ušes (D. Lipuš, 2006).  
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V petem mesecu otrok s slepoto ne sega po predmetih, ker jih ne vidi, zato je lahko 

pasiven. Predmete mu moramo sami dati v roko ali mu jih vsaj približati na doseg roke. 

Vodimo mu roko, ki drži ropotuljico, da to zanj postane prijetno doživetje, ki vključuje 

gib in zvok. Ko smo z njim na sprehodu, poslušamo šume iz okolja, šumenje vetra, 

brnenje avtomobila, ptičje petje (D. Lipuš, 2006). V tem obdobju začne otrok s slepoto 

in slabovidnostjo artikulirati razne glasove, na primer soglasnike m, b, p in 

samoglasnike. Občasno te glasove ponovimo, ob tem pa položimo otrokovo roko na 

naša usta, da občuti, kako določen glas izgovorimo. Spodbujamo ga, da ne le posluša 

zunanje dražljaje, temveč se nanje tudi odziva (D. Tomsky, 1992). 

 

V šestem mesecu se z otrokom ves čas pogovarjamo, se igramo z govorili (se mu 

smejimo, tleskamo z jezikom, se čudimo, brbramo kot avto itn.). Tudi v tem obdobju 

mu roke polagamo na naša usta, da občuti vibracijo. Otroka opazujemo in ga 

spodbujamo, da se odziva na različne barve glasu, da prepoznava razpoloženja, kot 

so veselje, žalost, jeza, začudenje. Na tak način razvijamo njegovo obrazno mimiko. 

Če teh spodbud ni, je lahko kasneje njegov govor brezizrazen. V tem obdobju otroka 

naučimo mahati, ploskati, kimati, odkimavati, da bodo pozneje poleg govorne 

komunikacije prisotne tudi kretnje oziroma neverbalna komunikacija. Otroka kličemo 

po imenu in ga spodbujamo, da se z obračanjem glave in celega telesa na svoje ime 

odzove (D. Lipuš, 2006). Z otrokom se moramo pogovarjati nežno in med tem 

spreminjati intonacijo. Med govorom se moramo ustaviti in mu dovoliti, da se tudi on 

oglasi. Izmenjava vlog pri pogovoru je zelo pomembna (S. Anderson, S. Boigon, K, 

Davis in C. deWaard, 2007), saj se že prek predverbalne izmenjave vlog začne razvoj 

pragmatike. 

 

V devetem mesecu otroku ponudimo zveneče žoge, zvončke in živali, ki se oglašajo, 

če jih stisneš. Ne ponudimo mu vseh igrač naenkrat, ampak postopoma. Najprej naj 

spozna eno, tako da jo zna uporabljati tudi v igri, šele nato mu ponudimo drugo. Pazimo 

na velikost igrač: ne smejo biti ne premajhne ne prevelike in morajo biti iz materialov, 

ki so na dotik prijetni (D. Lipuš, 2006). Dobro je, da ima otrok svoj varen prostor tudi 

na primer v kuhinji, kjer mu ponudimo različne lažje lonce, žlice, kuhalnice itn. 

Pokažemo mu, da se pri udarjanju kuhalnice ob lonec zasliši določen zvok, ter ga 

spodbudimo, da poskusi tudi sam (D. Tomsky, 1992). 
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V enajstem mesecu poleg prej omenjenih zvočnih igrač otroku ponudimo tudi različne 

naravne predmete, na primer kostanj, jabolko, pomarančo, ki jih poimenujemo in 

skupaj raziskujemo z ostalimi čuti. V tem času pričnemo razvijati tudi artikulacijske 

sposobnosti z urjenjem govoril, kar naredimo prek igre. Ustnice urimo tako, da se 

šobimo in smejemo. Otroku pomagamo pri oblikovanju šobe, tako da stisnemo njegova 

lička. Nato mu ustnice raztegnemo v nasmeh. Otroku lahko položimo roko na naša 

usta, naredimo šobo in pihamo, da občuti izpihani zrak. Na koncu posnemamo brnenje 

motorja. Otroku najprej s prsti tresemo ustnice, da izzovemo brnenje, nato naj z rokami 

občuti tresenje na naših ustnicah, ko mi oponašamo brnenje (D. Lipuš, 2006). 

 

  

Sliki 2 in 3: Pomoč pri razvoju oralne motorike (oblikovanje šobe in nasmeha). 

Foto: Ema Erzar. 

 

V osemnajstem mesecu med petjem kratkih otroških pesmic, izštevank, branju zgodbic 

in podobnega pazimo na to, da je otrok pri poslušanju aktiven in da sistematično 

pridobiva nove pojme in besede, ki jih bo razumel, umestil v ustrezne semantične 

skupine in tudi smiselno uporabljal. Opisujemo mu vsakdanje delovne navade ter pri 

tem nove posamezne pojme in besede ponazarjamo na njegovem telesu. Otrok naj pri 

tej starosti tudi posluša glasove živali in jih oponaša (D. Lipuš, 2006). Med učenjem 

novih pojmov je poleg realnega prikaza pomembna tudi uporaba krajših in enostavnih 

povedi. Če otroku podamo predmet, na primer obešalnik, mu predmet opišemo ter 

opredelimo njegovo uporabo, kot na primer »To je obešalnik. Na obešalniku je jakna. 

Ta jakna je tvoja. Dajva jakno z obešalnika. Nato jo boš lahko oblekel.«. Pomembno 

je, da združujemo trenutne izkušnje otrok z izkušnjami, ki jih je že doživel 
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(Understanding the Stages of Language Development for Babies Who Are Blind, 

2016), saj tako otrok nove pojme lažje umešča v ustrezno semantično skupino. 

 

Pri dveh letih moramo vse igre, tipna spoznavanja predmetov in dejavnosti tudi 

govorno podkrepiti. V tem obdobju bo otrok z motnjo vida znal že veliko besed, preveriti 

pa je treba, ali vse te besede tudi razume in jim pripisuje pravi pomen, ali jih uporablja 

ob pravem času in na pravem mestu (D. Lipuš, 2006). Med petjem enostavnih pesmi 

ali izštevank se lahko na koncu kakšnega verza ustavimo ter damo otroku priložnost, 

da doda ustrezno besedo. Otroku pred spanjem beremo ali pripovedujemo enostavne 

pravljice. Lahko mu povemo tudi, kaj je on sam počel čez dan, na primer »Zjutraj si šel 

z očijem v trgovino. Kupila sta banane.«. V tem obdobju bodo otroci hoteli, da jim 

kakšno zgodbo preberemo ali povemo večkrat, kar je zelo dobrodošlo. Za branje lahko 

izberemo tudi knjige ali pravljice s taktilnimi slikami (Developmental journal for babies 

and children with visual impairment: Introduction). 

 

Pri treh letih naj se otrok s slepoto ali slabovidnostjo čim več druži in igra z videčimi 

vrstniki. Zelo primerne so rajalne igre. Opazujemo reakcije in obnašanje videčih otrok 

in otroka z motnjo vida. Po navadi mlajši otroci pri druženju s tem otrokom nimajo 

nikakršnih zadržkov, ampak se jih »naučijo« šele z zgledom odraslih in drugih otrok. 

Radi jim priskočijo na pomoč, jih vodijo in usmerjajo, včasih v tem celo pretiravajo, na 

kar jih moramo opozoriti. Otrok s slepoto ali slabovidnostjo se tako počasi vključuje v 

širše okolje, kar pripomore k njegovi boljši socializaciji in manjši odvisnosti od družine. 

Če so otrokove intelektualne sposobnosti dobre, če je imel dovolj spodbud in je bil 

pravilno voden in usmerjen, bo pri teh letih na področju komunikacije bolj ali manj 

samostojen. Seveda se mora uriti še naprej, da bo pridobival hitrost, da bo lažje sledil 

tempu videčih (D. Lipuš, 2006). Če so otrokove povedi krajše, jih lahko širimo načrtno, 

s konkretnimi materiali. Za posamezno besedo v povedi uporabimo kocko, plastelin ali 

prstne barve, da si otrok konkretno predstavlja dolžino povedi.  
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Sliki 4 in 5: Širjenje povedi s pomočjo plastelina in konkretnih materialov. 

Foto: Ema Erzar. 

 

 

 

 

 

Slike 6, 7 in 8: Širjenje povedi s pomočjo kock. 

Foto: Ema Erzar. 
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Pri širjenju povedi moramo upoštevati načelo usvajanja novih besed ali širitve povedi; 

v skladu z njim bodisi uporabljamo znane besede in z njimi širimo povedi bodisi 

uporabljamo nove besede in otroku že znane jezikovne strukture. 

 

Pri štirih letih naj bi otrok spoznaval velikostne odnose – veliko, majhno, okroglo, 

oglato, prešteval naj bi predmete in prste. Priporočljivo je poslušanje krajših zgodbic in 

njihova obnova po postavljenih vprašanjih. V tem obdobju naj bi si otrok zapomnil in 

zapel krajšo pesmico. Navajamo ga na vljudnostne besede hvala in prosim (D. Lipuš, 

2006). Otrokom lahko pripravimo tudi »pravljične škatle« s konkretnimi materiali. Pri 

zgodbi Rdeča kapica tako lahko pripravimo na primer rdeče ogrinjalo, košaro z 

dobrotami, plišastega volka. Tako bo branje zgodb podkrepljeno s konkretnim 

materialom in veliko bolj zanimivo. 

 

 

Slika 9: Košara s konkretnimi pripomočki za branje zgodbe Rdeča kapica. 

 

Pri petih, šestih letih otroka navajamo na samostojnost na področju socializacije, da 

bo do vstopa v šolo čim bolj samostojen (D. Lipuš, 2006). Podajati mu moramo 

natančna in točna navodila, pa tudi sam se mora naučiti dajati natančna navodila. 

M. A. Silver (2003) predlaga aktivnost, kjer med terapevta in otroka postavimo oviro, 

skozi katero se ne vidi, oba pa imata pred seboj enake predmete. Otrok s slepoto ali 

slabovidnostjo terapevtu poda natančna navodila, kako naj predmete postavi, da bi 

oba ustvarila enako postavitev. 
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Otroci s slepoto in slabovidnostjo potrebujejo za dosego istih ciljev več spodbud, 

dodatnih razlag, ponavljanja in utrjevanja kot videči vrstniki. Čeprav so ob vstopu v 

šolo še lahko vidne razlike v samostojnosti slepih in slabovidnih otrok v primerjavi z 

videčimi, nas to ne sme skrbeti. Tudi če je pri razvoju slepega ali slabovidnega otroka 

viden nekoliko manjši, a neprestan napredek, to ni zaskrbljujoče. Zaskrbeti pa nas 

mora, če otrok do tega obdobja še ne govori ali govori zelo slabo, nima zanimanja za 

okolico, ždi vedno na istem mestu. V nekaterih takih primerih gre poleg slepote in 

slabovidnosti po vsej verjetnosti še za kakšno drugo motnjo ali okvaro (D. Lipuš, 2006), 

na primer motnjo avtističnega spektra ali motnje v duševnem razvoju. 

 

M. Hafnar in Koprivnikar (1994) navajata, da komunikacijo med osebami z motnjami 

vida in videčim podkrepimo z: 

 opisnim načinom sporočanja, otroku na primer opišemo psa, ki ga boža »Ima 

dolgo dlako. Ima štiri noge. Rep je kratek.«, 

 podvprašanji, 

 sprotnim preverjanjem razumevanja in dojemanja sprejete in podane 

informacije, 

 nadomeščanjem kazalnih, nedoločnih zaimkov in ostalih nekonkretizacij s 

konkretnimi besedami, na primer, rečemo »Ujemi žogo« namesto »Ujemi jo«. 
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9. SKLEP 

 

Na področju razvoja govora in jezika slepih in slabovidnih otrok je bilo tako v tujini kot 

v Sloveniji opravljenih malo raziskav, saj so slepi in slabovidni heterogena skupina z 

nizko incidenco. Prav zato sem se odločila, da to področje podrobneje raziščem. Z 

raziskavo sem želela ugotoviti, kakšna bo povprečna dolžina povedi posameznega 

otroka s slepoto ali slabovidnostjo, ali bodo obstajale velike razlike med dolžinami 

povedi pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo, ali bo dolžina povedi v spontanem govoru 

daljša kot pri opisovanju zgodbe in katere besedne vrste bodo otroci najpogosteje 

uporabljali v povedih. Zadala pa sem si tudi cilj, da bom na podlagi dobljenih rezultatov 

ter s teoretičnimi izhodišči oblikovala ustrezne predloge za nadaljnje delo na področju 

razširjanja povedi slepih in slabovidnih otrok. 

 

V praktičnem delu sem preučila govor dveh otrok s slabovidnostjo, deklice in dečka. 

Ugotovila sem, da je bila dekličina povprečna dolžina povedi pri spontanem govoru 

4,8 besede, pri obnovi zgodbe pa 5 besed. Dečkova povprečna dolžina povedi pri 

spontanem govoru je bila 5,2 besede, pri obnovi zgodbe pa le 3,9 besede. Rezultati 

moje raziskave sovpadajo s teoretičnimi izhodišči strokovnjakov, na primer S. 

Anderson, S. Boigon, K, Davis in C. deWaard (2007) ter Straβmeier (1992). Deklica je 

uporabljala daljše povedi pri obnovi zgodbe Rdeča kapica, medtem ko je deček daljše 

povedi tvoril pri spontanem govoru.  

 

Ne deklica ne deček med snemanjem nista razvila spontanega pripovedovanja. Za 

sodelovanje pri pogovoru sta potrebovala veliko vprašanj in spodbud. Oba sta pri 

spontanem govoru in obnovi zgodbe uporabljala največ členkov, kar pripisujem 

zaprtemu tipu vprašanj (vprašanja tipa da-ne), ki so jim sledili glagoli. Izmed vseh 

besednih vrst je deklica uporabljala najmanj števnikov. Deček teh pri govoru sploh ni 

uporabil. Rezultati analize gradiva se le delno skladajo s teoretičnimi izhodišči, saj 

Muñoz (1998) pravi, da otroci s slepoto in slabovidnostjo pri govoru uporabljajo veliko 

polnopomenskih besed, medtem ko nepolnopomenskih besed (predlog, veznik, členek 

in medmet) skoraj ne uporabljajo.  
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Ugotovitve, ki sem jih pridobila z analizo gradiva, vsekakor niso splošne, ampak 

povezane le s konkretnim gradivom. Potrebna bi bila obširnejša analiza govora, jezika 

in komunikacije posameznega otroka. Otroka bi morala snemati dlje časa in v različnih 

situacijah (interakcije s starši, interakcije med vrstniki, interakcije z ostalimi odraslimi 

itn.). Kljub temu sem s pomočjo analize spontanega govora in pripovedovanja zgodbe 

dobila vpogled v govorne in jezikovne zmožnosti opazovanih slabovidnih otrok. Na 

podlagi tega sem v nalogi predstavila tudi konkretna primera načrtnega širjenja povedi 

s pomočjo plastelina in lesenih kock. Ob branju in pripovedovanju zgodb je smiselno, 

da uporabimo čim več konkretnih materialov, saj tako otroci lažje razumejo pojme. 

M. Hafnar in Koprivnikar (1994) navajata, da v sami komunikaciji s slepimi in 

slabovidnimi otroci uporabljamo opisen način sporočanja, podvprašanja, da sproti 

preverjamo razumevanje in dojemanje sprejetih in podanih informacij, pazljivi pa smo 

tudi, da nadomeščamo kazalne, nedoločne zaimke in ostale nekonkretizacije s 

konkretnimi besedami. 

 

Slepota ali slabovidnost lahko močno vpliva na razvoj govora in jezika otroka v 

predšolskem obdobju. Otroci s slepoto in slabovidnostjo zato že v tem obdobju 

potrebujejo veliko podpore staršev ali skrbnikov in strokovnih delavcev. Spodbujamo 

jih, da verbalno in neverbalno ustrezno izražajo svoje potrebe, želje in strahove ter da 

komunicirajo na socialno ustrezen način. Večina strokovnjakov na področju slepote in 

slabovidnosti navaja, da otroci s slepoto in slabovidnostjo po navadi razvijejo govor in 

jezik v enakem zaporedju kot videči otroci, le da lahko ta razvoj poteka nekoliko 

počasneje. Za dosego enakih mejnikov potrebujejo bolj individualizirane pristope. 
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11. PRILOGE 

 

11.1. Priloga 1: deklica – spontani govor (pogovor s tiflopedagoginjo) 

 

LEGENDA OZNAK 

BESEDNA VRSTA 

glagol 

samostalnik 

pridevnik 

števnik 

zaimek (sam., prid.) 

prislov 

medmet 

predlog 

členek 

veznik 

 

Tiflopedagoginja: »A si učeri bla kej na sladoledu?« 

Deklica: (1) »Ne.« 

Tiflopedagoginja: »Nisi nč šla na sladoled?« 

Deklica: (2) »Ne.« 

Tiflopedagoginja: »Ne? Kaj's pa počela doma?« 

Deklica: (3) »Usi smo bji doma.« 

Tiflopedagoginja: »A usi? Kdo je to usi?« 

Deklica: (4) »Mami pa Manca.« 

Tiflopedagoginja: »Kdo pa je Manca?« 

Deklica: (5) »Moja sestrca.« 

Tiflopedagoginja: »A tvoja sestrca? A je tvoja sestrca starejša al mlajša?« 

Deklica: (6) »Ammm stajejša.« 

Tiflopedagoginja: »Koliko je pa ona stara?« 

Deklica: (7) »Ne vem.« 

Tiflopedagoginja: »A ne veš. Kok si pa ti stara?« 

Deklica (pokaže s prsti): (8) »Vejik.« 
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Tiflopedagoginja: »A velik? Pol si pa že stara punca.« 

Deklica: (9) »Ja.« 

Tiflopedagoginja: »A res? Kdaj pa maš rojstn dan? A ga maš kmalu?« 

Deklica: (10) »Oktoba.« 

Tiflopedagoginja: »Oktobra, to pa res. A pa boš mela za rojstn dan kej posebnga?« 

Deklica: (11) »Jaaa.« 

Tiflopedagoginja: »Kaj pa?« 

Deklica: (12) »Pesenečenje.« 

Tiflopedagoginja: »Presenečenje! Kakšno presenečenje boš pa mela?« 

Deklica: (13) »Use tojte pojedla! (14) Teb pa ne bom nč… (15) Ti pa ne boš nč mogla 

k men pjidt.« 

Tiflopedagoginja: »Ne boš me povabla na rojstn dan?« 

Deklica: (16) »Ne.« 

Tiflopedagoginja: »Potem pa ne boš dubla mojga darila.« 

Deklica: (17) »Ja pa bom, ja pa bom.« 

Tiflopedagoginja: »Če me ne povabiš na rojstn dan, potem ne dobiš darila.« 

Deklica: (18) »Ja pa dobim, ja pa dobim.« 

Tiflopedagoginja: »Ja kako, a naj ga po pošti pošlem?« 

Deklica: (19) »Ja.« 

Tiflopedagoginja: Ja seveda. A pa bres torte bi mene pustila?« 

Deklica: (20) »Ja.« 

Tiflopedagoginja: »A res? Si pa zlo prjazna punca. Kakšno torto boš pa mela?« 

Deklica: (21) »Čukujadno.« 

Tiflopedagoginja: »Čokoladno? Kaka bo bla pa oblika? A bo kašna Strela Mkvin?« 

Deklica: (22) »Ja, ja, ja, ja.« 

Tiflopedagoginja: »Kaj pa mogoč Helou Kiti? Js sm mela Helou Kiti.« 

Deklica: (23) »Ja, če… (24) Js bom meua Heou Kiti. (25) Ti boš pa meu… (26) Js bom 

meua Hevou Kiti. (27) K mam Hevou Kiti majčko pa Steva.« 

Tiflopedagoginja: Ja kr dve torti boš mela?« 

Deklica: (28) »Ja, ja.« 

Tiflopedagoginja: »In kok svečk bo na tortah gor?« 

Deklica: (29) »Dve!« 
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Tiflopedagoginja: »Dve? Hm.. mislm, da oktobra bojo že tri. Kuk si jih mela zdej 

nazadnje?« 

Deklica: (30) »Am ne vem.« 

Tiflopedagoginja: »A se ne spomnš kok svečk si upihnla?« 

Deklica: (31) »Kok?« 

Tiflopedagoginja: »Ja ne vem. Ti če se spomnš. Se ne spomnš nč?« 

Deklica: (32) »Ne, ne vem.« 

Tiflopedagoginja: »Nč se ne spomnš. A maš slap spomin?« 

Deklica: (33) »Ne!« 

Tiflopedagoginja: »Ne? Kje pa maš ti spomin?« 

Deklica: (34) »Ne vem.« 

(deklica nato sama začne pogovor s tiflopedagoginjo) 

Deklica: (35) »Nimaš douge majčke.« 

Tiflopedagoginja: »Nimam douge majce. Kakšno pa mam?« 

Deklica: (36) »Čjno.« 

Tiflopedagoginja: »Črno? Aha, kakšno maš pa ti? A je tvoja tut črna?« 

Deklica: (37) »Ne.« 

Tiflopedagoginja: »Kakšna pa je?« 

Deklica: (38) »Rozaste. (39) Beu mam.« 

Tiflopedagoginja: »Ja spodej je pa bela res.« 

Deklica: (40) »Ja. (41) Beu Hevou Kiti.« 

Tiflopedagoginja: »Beu Helou Kiti je? Ja fajn. A maš ti res rada ta Helou Kiti a? A pol 

ti te risanke gledaš? Kje ti najdeš Helou Kiti?« 

Deklica: (42) »Dej poišči me, poišči me.« 

Tiflopedagoginja: »Kje?« 

Deklica: (43) »K ga mama (ime) že špegala.« 

Tiflopedagoginja: »Speglala? Kaj to pomeni? Da ga je zlikala?« 

Deklica: (44) »Ne! (45) Spegava veš!« 

Tiflopedagoginja: »A res? Kako pa to mama (ime) počne?« 

Deklica: (46) »Tko špega pa mama…(47) Pa ga obeseva.« 

Tiflopedagoginja: »Ja s čim pa spegla? Dej ti to men povej. Kaj pa rabi za peglanje?« 

Deklica: (48) »Ne vem.« 

Tiflopedagoginja: »A nis' nikol vidla mamo (ime) kako pegla?« 
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Deklica: (49) »Ne, nikol.« 

Tiflopedagoginja: »A ona sam prav da spegla in je to to? 

Deklica: (50) »Ja.« 

Tiflopedagoginja: »Ja kaj to pomen? A pol da uno… 

Deklica: (51) »Ne, midve sva na stupicah sedele pa sva... (52) Pa... (53) Pa sva čakale, 

da ona spega.« 

Tiflopedagoginja: » A na stopnicah sta čakale, da ona spegla?« 

Deklica: (54) »Ja.« 

Tiflopedagoginja: »In potem je speglala in kaj sta šle potem počet?« 

Deklica: (55) »Ustale sva pa sva obekle majčke Hevou Kiti.« 

Tiflopedagoginja: »A pol sta pa obesle?« 

Deklica: (56) »Ja.« 

Tiflopedagoginja: »S kom sta pa vidve to čakale? A to sta vidve z Manco čakale?« 

Deklica: (57) »Ne, k… (58) Ja! (59) Z Manco, z Manco.« 

Tiflopedagoginja: »A z Manco?« 

Deklica: (60) »Ja, ja.« 

Tiflopedagoginja: »Ti a Manca je zdej še u vrtcu al je že duma?« 

Deklica: (61) »U vjtcu še. (62) Tko k sm js.« 

Tiflopedagoginja: »A tko k ti?« 

Deklica: (63) »Ja.« 

Tiflopedagoginja: »Kaj pa naslednje leto? Naslednji september?« 

Deklica: (64) »Ne vem.« 

Tiflopedagoginja: »Bosta pa obe u istm vrtcu!« 

Deklica: (65)»Ja, ja, ja! (66) Mene bo mama (ime) pjšla iskat!« 

Tiflopedagoginja: »A pol te bo mama (ime) hodila iskat?« 

Deklica: (67) »Ja. (68) Zto k je delč Jubljana.« 

Tiflopedagoginja: »Ajaa. Ja kje's pa ti sploh doma? No dej to povej še.« 

Deklica: (69) »U Puštaju.« 

Tiflopedagoginja: »U Puštarju? Kje pa je ta Puštr?« 

Deklica: (70) »Deleč.« 

Tiflopedagoginja: »A deleč? Tm pr Škofji Loki?« 

Deklica: (71) »Ja.« 

(tiflopedagoginja povpraša deklico o počitnicah na morju) 
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Tiflopedagogija: »Dej mi ti še neki povej. A se ti spomnš neki, zdej v zadnjem času, 

kar je blo teb zlo zlo fajn, zlo lepo? Takga neki veseuga pr teb doma al pa... A ste kam 

šli? A maš ti kej takga veseuga, za povedat?« 

Deklica: (72) »Ne.« 

Tiflopedagoginja: »Nč? A si doma skos jokala?« 

Deklica: (73) »Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.« 

Tiflopedagoginja: »Dej mi neki povej. A's bla kej na morju ti že?« 

Deklica: (74) »Ja ja, ja ja.« 

Tiflopedagoginja: »Kje's pa bla na morju?« 

Deklica: (75) »Ne vem.« 

Tiflopedagoginja: »Ne veš?« 

Deklica: (76) »Tm k… (77) K smo še uzel stoučke sabo pa šotor.«  

Tiflopedagoginja: »Ahaa ste bli v kempu!« 

Deklica: (78) »Mhm.« 

Tiflopedagoginja: »Dej mi še neki povej. S čim ste se pa vi vozil po morju?« 

Deklica: (79) »Ne vem, ne vem.« 

Tiflopedagoginja: »A ste se z avtom po vod vozil?« 

Deklica: (80) »Ja!« 

Tiflopedagoginja: »A dej no, dej no.« 

Deklica: (81) »Ne še, ne še.« 

Tiflopedagoginja: »S čim ste se vozil? A z letalom?« 

Deklica: (82) »Ne, ne, ne.« 

Tiflopedagoginja: »Ej a ste se s čolnom? « 

Deklica: (83) »Ne, ne.« 

 

11.2. Priloga 2: deklica – obnova Rdeče kapice (pogovor s 

tiflopedagoginjo) 

 

Tiflopedagoginja: »A se ti spomnš pravljice Rdeče kapice?« 

Deklica: (1) »Ne.« 

Tiflopedagoginja: »Dej no, dej, dej, dej, spomn se. Kakšno kapico je mela Rdeča 

kapica?« 

Deklica: (2) »Ne vem.« 
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Tiflopedagoginja: »Če je naslov pravljice Rdeča kapica?« 

Deklica: (3) »Ardeča.« 

Tiflopedagoginja: »Rdeča! In kam je šla ta Rdeča kapica? A se spomnš kej?« 

Deklica: (4) »Ne vem.« 

Tiflopedagoginja: »Dej, dej, dej, dej, dej.« 

Deklica: (5) »Ne spomnm se.« 

Tiflopedagoginja: »A tok slab spomin maš?« 

Deklica: (6) »Ja.« 

Tiflopedagoginja: »A res? Sploh se nč ne spomnš? Kdo je še biu v tej praulici?« 

Deklica: (7) »Ne vem… (8) Vouk!« 

Tiflopedagoginja: »Vouk je biu ja. A je biu prjazn ta vouk sploh?« 

Deklica: (9) »Ne.« 

Tiflopedagoginja: »Kaj pa je vouk naredu?« 

Deklica: (10) »Ne vem.« 

Tiflopedagoginja: »A ne veš? Kje pa je biu ta vouk?« 

Deklica: (11) »Ne vem.« 

Tiflopedagoginja: »Dej pomisli mal no. Kje se je ta vouk skrivu?« 

Deklica: (12) »Ne vem.« 

Tiflopedagoginja: »A je biu u kopalnici?« 

Deklica: (13) »Ne.« 

Tiflopedagoginja: »Ne? Kje pa?« 

Deklica: (14) »Ne vem.« 

Tiflopedagoginja: »A je biu uuuuu… spalnici?« 

Deklica: (15) »Ne, ne, ne, ne.« 

Tiflopedagoginja: »A je biu u gozdu?« 

Deklica: (16) »Ne. (17) Ja!« 

Tiflopedagoginja: »O! Kje?« 

Deklica: (18) »U gozdu.«. 

Tiflopedagoginja: »U gozdu je biu?«  

Deklica: (19) »K so u gozdu vouki.« 

Tiflopedagoginja: »Ja u gozdu so volkovi ja. In kaj je ta vouk naredu v godzu?« 

Deklica: (20) »Ne vem.« 

Tiflopedagoginja: »A je zasledovau to deklico?« 
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Deklica: (21) »Ja.« 

Tiflopedagoginja: »Zasledovau jo je in potem… Kaj jo je pa uprašu? A ga je kej 

zanimalo?« 

Deklica: (22) »Neee.« 

Tiflopedagoginja: »Nč ga ni zanimalo?« 

Deklica: (23) »Ne.« 

Tiflopedagoginja: »A veš kaj? Njega je zanimalo, kam ta Rdeča kapica gre. A je 

res?« 

Deklica: (24) »Ja, res.« 

Tiflopedagoginja: »Kam je pa bla namenjena Rdeča kapica?« 

Deklica: (25) »Am ne vem.« 

Tiflopedagoginja: »A je šla v trgovino?« 

Deklica: (26) »Ja!« 

Tiflopedagoginja: »A res?« 

Deklica: (27) »Ja.« 

Tiflopedagoginja: »Dej pomisli mal no, kam je šla Rdeča kapica?« 

Deklica: (28) »Ne vem« 

Tiflopedagoginja: »Čist nč ti ne veš? A se mal zmišluješ?« 

Deklica: (29) »Ne.« 

Tiflopedagoginja: »Če bi bla ti Rdeča kapica, kam bi se namenla, koga bi šla 

obiskat?« 

Deklica: (30) »Ne vem.« 

Tiflopedagoginja: »A bi šla ti babico kej obiskat mogoč? Babi (ime)?« 

Deklica: (31) »Ne, ne, ne, ne.« 

Tiflopedagoginja: Nč je ne bi šla obiskat?« 

Deklica: (32) »Ker nočm bit sama tm.« 

Tiflopedagoginja: »A ti neb' šla sama? Veš kok je bla Rdeča kapica pogumna 

deklica, da je šla kr sama čez gozd? Kaj je pa babici ona odnesla? Se kej spomnš?« 

Deklica: (33) »Ne vem.« 

Tiflopedagoginja: »Če bi bla babi (ime) bolana, ne bi mela nč za jest, bi bla skos na 

postelji. A bi šla jo ti kej obiskat?« 

Deklica: (34) » Ja.« 
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11.3. Priloga 3: deček – spontani govor (pogovor s tiflopedagoginjo) 

 

(spontan pogovor, kaj je počel med počitnicami) 

Tiflopedagoginja: »Kaj je blo zdej v zadnjem času neki veseuga pr vas doma? Kaj se 

je zgodilo?« 

Deček: (1) »Am… (2) Rojsni dan sem imeu.« 

Tiflopedagoginja: »Kdaj si pa meu rojstni dan?« 

Deček: (3) »U soboto.« 

Tiflopedagoginja: »Kero soboto pa?« 

Deček: (4) »Ammm…« 

Tiflopedagoginja: »A je to že doug časa nazaj?« 

Deček: (5) »Ja.« 

Tiflopedagoginja: »Že kr ene sedm mescou ha?« 

Deček: (6) »Ja.« 

Tiflopedagoginja: »Kaj je pa neki drugega blo eno soboto zdej pret kratkim? Na 

gradu? Kaj se je zgodilo?« 

Deček: (7) »Ammm… (8) Ne vem.« 

Tiflopedagoginja: »Kje ste bli, ko ste bli na gradu? Kaj ste imeli na gradu?« 

Deček: (9) »Ammm…(10) Ne vem.« 

Tiflopedagoginja: »Ko si imeu ti metulčka?« 

Deček: (11) »Aaaam…« 

Tiflopedagoginja: »Kaj je blo takrt neki veselega, ko ste bli usi tko lepo oblečeni?« 

Deček: (12) »Am mami se je poročila.« 

Tiflopedagoginja: »A mami se je poročila? A ati se je tud poročiu?« 

Deček: (13) »Aa. (14) Oči… (15) Z očijem se je poročila. (16) In oči je postau 

(priimek).« 

Tiflopedagoginja: »Oči je postau (priimek) in mami je tut postala (priimek).« 

Deček: (17) »Ja, poročila se je.« 

Tiflopedagoginja: »Ahaaa. In kako se potem zdej usi pišete?« 

Deček: (18) »(priimek)!« 

Tiflopedagoginja: »Oo super! A ko se boš ti poročiu (ime) se boš tut pisau (priimek)? 

Al kko se boš ti pisau?« 
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Deček: (19) »Am. (20) Ne bom se poroču.« 

Tiflopedagoginja: »Ne boš se poroču? Zakaj se pa ne boš poroču?« 

Deček: (21) »Ne vem.« 

Tiflopedagoginja: »A to te še ne zanima?« 

Deček: (22) »Ne.« 

Tiflopedagoginja: » Ti dej mi povej pa na tej poroki, a je blo veselo?« 

Deček: (23) »Ja.« 

Tiflopedagoginja: »A si kej plesou?« 

Deček: (24) »Ne.« 

Tiflopedagoginja: »Nč nisi plesou? A ste mel kej glasbe?« 

Deček: (25) »Ne.« 

Tiflopedagoginja: »Nč niste mel? Ja no… Ampak je blo pa veselo?« 

Deček: (26) »Z očijem sva se zgubila u trgovini pa sva uprašala.« 

Tiflopedagoginja: »Zgubila sta se v trgovini? Ja kako vama je pa to uspelo? A je bla 

ta trgovina tko velika?« 

Deček: (27) »Ja. (28) In sva uprašala.« 

Tiflopedagoginja: »Kaj sta pa uprašala?« 

Deček: (29) »Oči je uprašu, kje je lutkovni muzej.« 

Tiflopedagoginja: »A u lutkovni muzej sta šla?« 

Deček: (30) »Ja.« 

Tiflopedagoginja: »A tam na gradu kjer je zdej razstava lutk?« 

Deček: (31) »Ja.« 

Tiflopedagoginja: »A to sta šla en drug dan ne takrat ko je bla poroka?« 

Deček: (32) »Ne.« 

Tiflopedagoginja: »Kaj zdej? A takrat ko je bla poroka sta šla lutke gledat?« 

(Deček ne odgovori.) 

 

 

11.4. Priloga 4: deček – obnova Rdeče kapice 

 

Tiflopedagoginja: »Dej povej ti men kdo je Rdeča kapica?« 

Deček: (1) »Ne vem. (2) Punčka.« 

Tiflopedagoginja: »Kam je pa šla ta punčka?« 
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Deček: (3) »K babici.«  

Tiflopedagoginja: »Kaj je pa šla k babici? Zakaj je šla ona k babici?« 

Deček: (4) »Ker… (5) Ammm… (6) Ne vem.« 

Tiflopedagoginja: Kaj je šla na obisk?« 

Deček: (7) »Amm ne. (8) Bouna je bla.« 

Tiflopedagoginja: Kdo je biu boun?« 

Deček: (9) »Babica. (10) Zato je nesla hrano in za pit.« 

Tiflopedagoginja: »Mhmm odlično. A pa je še koga srečala ta Rdeča kapica na poti 

do babice?« 

Deček: (11) »Vouka!« 

Tiflopedagoginja: »Vouka? A je biu ta vouk prijazen?« 

Deček: (12) »Ne.« 

Tiflopedagoginja: »Kakšen pa je biu?« 

Deček: (13) »Straaašn!« 

Tiflopedagoginja: »Strašn je biu? Kako pa veš da je biu strašn?« 

Deček: (14) »Potem je pojedu Rdečo kapico in babico.« 

Tiflopedagoginja: »Kje jih je pa pojedu?« 

Deček: (15) »Duma.« 

Tiflopedagoginja: »Kako je pa vedu, kje je babica doma? (ime)? A ti veš, kako je on 

vedu kje je babica doma?« 

Deček: (16) »Ne.« 

Tiflopedagoginja: »A je uprašu kej za pot do babice?« 

Deček: (17) »Ja.« 

Tiflopedagoginja: »Zdej mi pa ti neki povej… A pa je najprej pojedu Rdečo kapico al 

babico?« 

Deček: (18) »Rdečo kapico.« 

Tiflopedagoginja: »A potem je pa babico?« 

Deček: (19) »Ja.« 

Tiflopedagoginja: »Mhm. Kako ju je pa pojedu?« 

(Deček pokaže z usti.) 

Tiflopedagoginja: »A kr tkole? Ha? A kr cele ju je pojedu?« 

Deček: (20) »Ja.« 
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Tiflopedagoginja: »Mhm. A pa se mogoč ti spomnš, da se je u tej praulici vouk 

preoblekel u babico?« 

Deček: (21) »Ne.« 

Tiflopedagoginja: »In ga je potem Rdeča kapica nekaj uprašala?« 

Deček: (22) »Ja.« 

Tiflopedagoginja: »Kaj ga je pa uprašala?« 

Deček: (23) »Ne vem.« 

Tiflopedagoginja: »Vouk, zakaj imaš tako velika ušesa? A ga je to uprašala?« 

Deček: (24) »Ja.« 

Tiflopedagoginja: »In kaj je vouk odgovoriu?« 

Deček: (25) »Ne vem.« 

Tiflopedagoginja: »Zakaj bi pa meu vouk tako velika ušesa?« 

Deček: (26) »Da te lahko slišim.« 

Tiflopedagoginja: »Mhm. Potem je pa Rdeča kapica rekla vouk zakaj imaš tako velike 

učke?« 

Deček: (27) »Da te lahko gledam!« 

Tiflopedagoginja: »Da te lahko gledam! Potem je pa rekla vouk…ne vouk, babica 

zakaj imaš tako velike roke? Kaj je reku vouk?« 

Deček: (28) »Ne vem.« 

Tiflopedagoginja: »Zakaj ima tako velike roke?« 

Deček: (29) »Ker… (30) Da lahko maha.« 

Tiflopedagoginja: »Da lahko maha! Potem pa… Veš kaj je blo pa nazadnje?« 

Deček: (31) »Ja?« 

Tiflopedagoginja: »Potem je pa rekla Rdeča kapica, zakaj pa imaš tako velika usta?« 

Deček: (32) »Zato… (33) Da lahko te pojem!« 

Tiflopedagoginja: »In kaj je blo potem?« 

Deček: (34) »Ne vem! (35) Pojedu!« 

Tiflopedagoginja: »Pojedu ju je. Zdej mi pa neki povej… kdo je pa babico in Rdečo 

kapico rešiu?« 

Deček: (36) »Ne vem. (37) Lovec.« 

Tiflopedagoginja: »Lovec. Kako je pa vedu, da sta Rdeča kapica in babica v 

voukovem trebuhu? Kako je on sploh vedu, da je vouk v babičini hiši? Kaj misliš? 
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Vouk ko se je tko do sitega najedu se je nazaj ulegu v babičino posteljo in zaspau in 

globoko hrkau. A ti veš kako hrkamo?« 

Deček: (38) »Ja.« 

Tiflopedagoginja: »Kako?« 

(Deček škripa z zobmi.) 

Tiflopedagoginja: »A tko hrkamo?« 

Deček: (39) »Ja.« 

Tiflopedagoginja: »A res? A si ti kdaj slišu svojga očija hrkat?« 

Deček: (40) »Ne.« 

Tiflopedagoginja: »A tvoj oči ne hkra nč? Kaj pa če bi tkole hrku (močno zasmrči)?« 

Deček: (41) »Ne.« 

Tiflopedagoginja: »No vouk je tkole hrku in potem je lovec k je šou mimo slišau in je 

pršu in rešiu babico in Rdečo kapico. A je res? Kaj se je pa zgodilo z voukom?« 

Deček: (42) »Ne vem. (43) Užgau se je!« 

Tiflopedagoginja: »Užgau se je? Kako se je pa užgau?« 

Deček: (44) »In zbežu.« 

Tiflopedagoginja: »A zbežu je?« 

Deček: (45) »Ja. (46) In nikol se… (47) Ne bo prišeu. (48) Potem je pa Rdeča kapica 

izginla.« 

Tiflopedagoginja: »Izginla je? Kam je pa zginla?« 

Deček: (49) »Domou.« 

Tiflopedagoginja: »Domou? A je šla sama domou?« 

Deček: (50) »Ja.« 

Tiflopedagoginja: »Ja dobro (ime) super, odlična zgodbica.« 

 

 


