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Povzetek 

Predopismenjevalne spretnosti so ključnega pomena za razvoj pismenosti, ki je 
osnova za pridobivanje znanja, iskanje informacij … S procesom branja in pisanja se 
v današnjem času srečujemo na vsakem koraku in lahko bi rekli, da je pismenost 
veščina, ki je življenjsko pomembna. Med predopismenjevalne spretnosti sodijo 
razne spretnosti: fonološko zavedanje, grafično zavedanje, koncept o tisku, slušni 
spomin, fonološki spomin, hitro poimenovanje in druge. Te veščine otroci razvijajo 
predvsem v predšolskem obdobju in v prvem razredu osnovne šole. Pri otrocih z 
govorno–jezikovnimi motnjami se pogosto pojavljajo tudi težave na področju 
predopismenjevalnih spretnosti, kar vpliva na pogostejše pojavljanje specifičnih težav 
pri branju in pisanju pri otrocih z govorno–jezikovnimi motnjami.  

V empiričnem delu želimo raziskati, kakšne so predopismenjevalne spretnosti 
(koncept o tisku, grafično zavedanje, fonološko zavedanje, slušni spomin, fonološki 
spomin in hitro poimenovanje) deklice z zmerno govorno–jezikovno motnjo, ki je v 
šolskem letu 2016/2017 vključena v prvi razred redne osnovne šole.  Na podlagi teh 
ugotovitev smo pripravili in preverili napredek ter uspešnost individualiziranega 
logopedskega programa, ki smo ga izvajali od decembra 2016 do aprila 2017.  

Ugotovitve so pokazale, da je na področjih koncepta o tisku, grafičnega zavedanja, 
fonološkega zavedanja, slušnega spomin, fonološkega spomina in hitrega 
poimenovanja od prvega do zadnjega testiranja prišlo do napredka. Deklica je na 
prvem testiranju najboljše rezultate dosegla na področju grafičnega zavedanja in 
najslabše na področju fonološkega spomina. Največji napredek je dosegla na 
področju fonološkega spomina in najmanjšega na področju grafičnega zavedanja. 
Zaključimo lahko, da je deklica s pomočjo individualizirano oblikovanega 
logopedskega programa izboljšala svoje predopismenjevalne spretnosti in da je le-ta 
pomemben v logopedski obravnavi. 

Ključne besede: pismenost, predopismenjevalne spretnosti, govorno – jezikovna 
motnja, individualiziran logopedski program 

 

  



  



Abstract 

Pre-literacy skills are cruical for literacy development, which is basic for gaining 
knowledge, looking informations … In those days, we are facing with reading and 
writing on every step. We could say, that literacy is a life important skill. Pre-literacy 
skills include various skills: phonological awareness, graphic awareness, concept of 
print, auditory memory, phonological memory, rapid automatized naming and other. 
Children develop these skills in preschool period and in first grade of primary school. 
Children with speech and language disorders often have problems with pre-literacy 
skills and this affects on frequency of occurrence of specific difficulties in reading and 
writing in children with speech and language disorders. 

In practical part we want to investigate the pre-literacy skills (concept of print, grafical 
awareness, phonological awareness, auditory memory, phonological memory and 
rapid automatized naming) of a girl with moderate speech and language disorder. In 
the school year 2016/2017 she attends first grade of primary school. Based on these 
findings we prepared and verified progress and success of individualized speech 
therapy program. We implemented speech therapy program from december 2016 to 
april 2017. 

Findings showed progress from first to last testing in every tested skill: concept of 
print, grafical awareness, phonological awareness, auditory memory, phonological 
memory and rapid automatized naming. At first testing the girl showed best results at 
grafical awareness and worst results at phonological memory. The girl most improved 
at phonological memory and least at grafical awareness. We can conclude that the 
girl improved her pre-literacy skills with help of individualized speech therapy 
program, which is important in speech therapy. 

Key words: literacy, pre-literacy skills, speech and language disorder, individualized 
speech therapy program 
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1 UVOD 

Pojem pismenosti strokovnjaki opredeljujejo različno. V SSKJ je opredeljen kot 
znanje branja in pisanja (SSKJ, 2016). Branje in pisanje sta spretnosti, ki ju je razvil 
človek in sta pomembni kulturni in civilizacijski pridobitvi (Tancig, 2016). Pismenost je 
osnovna človekova pravica in je temelj za vseživljenjsko učenje. Nujna je za razvoj 
družbe in človeka in ima sposobnost spreminjati življenja. Izboljšuje človekovo 
življenje, njegovo zdravje in prihodek (Unesco, 2017). Razvita pismenost omogoča 
posamezniku dostop do znanja, visoko stopnjo kulturne ozaveščenosti in mu tudi 
oblikuje etično zavest (Medved Udovič, 2011, str. 37). 

Za razvoj pismenosti so potrebne spretnosti, ki se razvijajo že v predšolskem obdobju 
in predstavljajo obsežno področje raziskovanja. Sem lahko štejemo sposobnosti 
razločujočega in razčlenjujočega poslušanja, otrokov govorni razvoj, strategije 
povezane z dojemanjem narave pisanja, razvojem grafomotorike in finomotorike … 
(Zrimšek, 2003).  

Predopismenjevalne spretnosti otrok razvija že pred  formalnim učenjem v okolju s 
tiskano besedo. To obdobje imenujemo tudi obdobje porajajoče se pismenosti.  Gre 
za spretnosti, ki jih otroci pridobijo spontano in neformalno pred vstopom v šolo. V 
zadnjem času je vse bolj pomembno odkrivanje otrokovih predopismenjevalnih 
dejavnosti v predšolskem obdobju in ugotavljanje vpliva porajajoče se pismenosti na 
šolski uspeh pri začetnem učenju branja in pisanja (Grginič, 2005). Nacionalni svet 
zgodnje pismenosti (2004 v Cabell, Justice, Kaderavek, Turnbull in Breit – Smith, 
2015, str. 4) identificira kot ključne predopismenjevalne spretnosti fonološko 
zavedanje, zavedanje tiska, abecedno znanje, porajajoče pisanje in govorni jezik, ki 
so v teoretičnem delu tudi podrobneje opisane. 

 V kurikulu za vrtce je področje predopismenjevanja opredeljeno s štirimi cilji. Otrok 
mora v vrtcu spoznavati simbole pisnega jezika, prepoznavati, uživati in se zabavati v 
nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in besednih igrah, šalah ter pri tem 
doživljati zvočnost in ritem, razvijati predbralne in predpisalne veščine in spoznavati 
knjigo kot vir informacij. Dejavnosti za razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti 
vključujejo različne vaje, ki razvijajo grafično in fonološko zavedanje, koordinacijo (oči 
– roka), zaznavanje prostorskih razmerij, sposobnost sledenja in razumevanja 
navodil (Grginič, 2005).  

Približno polovica specifičnih težav pri branju in pisanju se povezuje tudi z govorno 
jezikovnimi šibkostmi in motnjami. Težave na nivoju jezikovnega izražanja in 
razumevanja se pogosto razkrijejo šele takrat, ko je otrok soočen s sistematičnim 
opismenjevanjem (Zupančič Danko, 2014). Otroci z govorno–jezikovnimi motnjami (v 
nadaljevanju GJM) imajo pogosto težave na različnih področjih opismenjevanja, ki se 
kažejo že v predšolskem obdobju. Različne raziskave (Bird, Bishop in Freeman, 
1995; Cabell, 2010; Bourdeau in Hedberg, 1999; Justice idr., 2015; Puranik in 
Lonigan, 2012; Cabell, Justice, Zucker in McGinty, 2009, Gillam in Johnston, 1985) 
so pokazale, da pri otrocih z GJM prihaja do odstopanj pri predopismenjevalnih 
spretnostih v primerjavi z otroki z značilnim razvojem. Odstopanja se kažejo na 
področju fonološkega zavedanja, glasovno–črkovne zveze, koncepta tiska in drugih 
področjih predopismenjevalnih spretnosti. 
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Logopedi igramo v predšolskem in tudi kasneje v nižjih razredih osnovne šole 
pomembno vlogo pri pridobivanju in urjenju predopismenjevalnih spretnosti. Kot 
strokovni delavci se moramo zavedati pomembnosti teh spretnosti in jih pri terapiji 
govorno–jezikovnih motenj ne smemo zanemarjati. S skrbno izdelanim 
individualiziranim logopedskim programom in jasno zastavljenimi cilji lahko 
pomembno vplivamo na napredek otroka z GJM na teh področjih in posledično 
vplivamo tudi na otrokovo opismenjevanje in pismenost, ki pa je v današnjih časih 
izjemnega pomena za življenje.  
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2 PISMENOST 

Pojem pismenosti so psiholingvisti definirali na več načinov. Najpogosteje se jo 
definira kot človekovo sposobnost branja in pisanja. Pismen je torej tisti, ki zna brati 
in pisati (Grginič, 2005, str. 8). M. Cenčič (2000, v Grginič, 2005, str. 8) opredeli 
pismenost kot zapleteno, povezano in sestavljeno dejanje, ki obsega branje, pisanje, 
govor in poslušanje. 

Branje in pisanje sta obliki pismenosti, ki sta temeljni za vse ostale oblike pismenosti, 
vendar ne zadoščata več za vsakodnevne in smiselne jezikovne rabe, ki so potrebne 
za delovanje dandanes. Smiselno je pismenost posebej poimenovati kot 
večrazsežno pismenost, ker je sestavljena iz več ločljivih oblik pismenosti (npr. 
besedna, besedilna, vizualna, digitalna, (multi)medijska, skupna sestavljena 
pismenost) (Grosman, 2011, str. 19). 

Pismenost je zmožnost posameznika, da na vseh področjih uspešno komunicira v 
družbi. Če jo povezujemo z uspešno komunikacijo v družbi, ji s tem priznavamo 
njeno spremenljivo naravo, ki se navezuje na različnost kultur, izraznih kanalov in 
komunikacijske tehnologije. Z razvojem družbe se torej kriteriji pismenosti nenehno 
spreminjajo, celo zvišujejo. Tako ne moremo doseči neke dokončne pismenosti, saj 
se že v fazi njenega doseganja pojavijo nove spremenljivke, z novimi zahtevami 
(Starc, 2011, str. 10). 

Nacionalna strategija za razvoj pismenosti v Sloveniji opredeli pismenost kot »trajno 
razvijajočo se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene 
sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za 
življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in 
spretnosti ter razvite sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno 
osebnostno rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem življenju. Poleg 
zmožnosti branja, pisanja in računanja, ki veljajo za temeljne zmožnosti pismenosti, 
se danes poudarja tudi pomen drugih zmožnosti (npr. poslušanje) in novih 
pismenosti, kot so informacijska, digitalna, medijska pismenost in druge, ki so 
pomembne za uspešno delovanje v družbi.« (2006, str. 6). 

Teale in Sulzby (1988, v Pečjak, 2009) poudarita dve ključni točki povezani s pojmom 
pismenosti: 

 Pismenost je dinamičen koncept in je kulturno definiran pojem. Včasih je bilo 
dovolj, da se je posameznik znal podpisati, danes družba zahteva 
razmišljujočo pismenost. To pomeni, da zna posameznik s spretnostmi in 
zmožnostmi pismenosti razmišljati in reševati vsakodnevne življenjske 
probleme. 

 Posameznik pismenost razvije z opazovanjem odraslih pri posameznih 
komunikacijskih dejavnostih in z lastno aktivnostjo v procesu razvoja 
pismenosti. 

Na pismenost se je v preteklih desetletjih oblikovalo več pogledov. Med prvimi 
(začetek 20. stoletja) je bil razvojni vidik, ki prednost daje dozorevanju. Zagovorniki 
tega vidika so bili prepričani, da se otrok lahko opismeni šele, ko doseže določeno 
starost. Niso upoštevali vpliva staršev in otrokovega predznanja. Kot kritika te teorije 
so se razvile razvojne teorije. Te so spodbujale otrokovo predznanje in spodbujale 
izoblikovanje predšolskih programov, ki spodbujajo razvoj branja in pisanja, še vedno 
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pa niso poudarjale vloge staršev. V 70-ih letih 20. stoletja so se pojavile teorije 
porajajoče pismenosti. Strokovnjaki so trdili, da procesa branja in pisanja nista 
samostojni dejavnosti, ampak gre za preplet branja, pisanja, govora in poslušanja. 
Trdili so, da se te spretnosti razvijejo skupaj ob otrokovi udeležbi v pisnih dogodkih. 
Na porajajočo se pismenost vplivajo in jo pospešujejo tudi družina in skupnost. V 
zgodnjih 90ih letih se je pojavil socio–kulturološki pogled, ki temelji na teoriji P. 
Bordieua, ki pismenost definira kot obliko kulturnega kapitala, ki ga je moč 
preoblikovati v družbeni status in premoženje. Ta pogled ima za vrednotenje šolske 
pismenosti vse večji pomen (Grginič, 2005, str. 8–9). 

Pismenost je kompleksna sposobnost, ki vključuje številne spretnosti in sposobnosti 
branja, pisanja in tudi računanja. Razvoj pismenosti je odvisen od starosti, spola in 
drugih dejavnikov. Pismenost je kulturno, socialno in zgodovinsko-geografsko 
determiniran pojem (Pečjak, 2010, str. 15). 

3 OPISMENJEVANJE 

Opismenjevati pomeni učiti (poučevati) pisati in brati, opismeniti se, pomeni naučiti se 
brati in pisati. Opismenjevanje je pouk branja in pisanja in je povezan s terminom 
opismeniti, ki predstavlja znanje branja in pisanja (Grginič, 2005, str. 10). 

Opismenjevanje je proces, v katerem se posameznik usposobi za branje in pisanje 
najrazličnejših besedil. Temeljna faza tega procesa je začetno opismenjevanje, ki je 
faza procesa za pridobivanje funkcionalne pismenosti. V tej fazi posameznik razvije 
več vrst spretnosti, ki jim lahko rečemo predopismenjevalne spretnosti. Ta faza se 
začne v predšolskem obdobju in se sistematično nadaljuje v času šolanja (Zrimšek, 
2003, str. 7-11). 

V predšolskem obdobju se otrok opismenjuje skozi igro, na spontan način, in s tem 
razvija predpogoje za kasnejše sistematično učenje. Otrok se s pisnim jezikom sreča 
vsakodnevno, v trgovini, na cesti, pri gledanju televizije, listanju knjig … Pomembno 
je, da v tem obdobju otroku ponudimo čim več priložnosti za srečevanje s tiskano 
besedo. V prvem razredu se prične sistematično opismenjevanje. Otrok najprej skozi 
usmerjeno igro svoje znanje uri in utrjuje ter ozavešča že pridobljeno znanje (Grginič, 
2005). 

Golli (1991, str. 7) poudari tri glavne opredelitve: 

 Opismenjevanje naj bo čim bolj naraven, spontan proces, ki v začetku temelji 
na otrokovih predšolskih in poznejših šolskih poskusih zapisovanja in branja. 

 Izkušnje in predznanje branja in pisanja je treba upoštevati, vendar jih ne 
smemo zahtevati, zato mora poleg individualiziranega učenja potekati za vse 
otroke obvezen del pouka, pri katerem natančno spoznavajo glasove in črke 
ter sestavo besed in povedi po analitični in sintetični metodi. 

 Ni najboljše metode opismenjevanja. Vse imajo svoje prednosti in 
pomanjkljivosti. Potrebno je kombiniranje različnih metod. 

3.1 Začetno opismenjevanje 

Golli (1996, v Grginič, 2005, str. 10) k opismenjevanju prišteva tudi razvijanje 
predšolske pismenosti, ki jo otrok pridobiva pred vstopom v šolo. Začetno 
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opismenjevanje opisuje kot »fazo v procesu pridobivanja funkcionalne pismenosti, ki 
se neformalno začne v zgodnji predšolski dobi in se načrtno nadaljuje s šolanjem ter 
zaključi z doseganjem minimalnih standardov.« Končni cilj opismenjevanja je 
funkcionalna pismenost. 

Začetno opismenjevanje torej pridobiva sposobnosti razumevanja in tvorjenja ter 
uporabljanja tistih jezikovnih oblik, ki jih delovanje v družbi zahteva in so pomembne 
za posameznika (Zrimšek, 2003, str. 11). 

Učni načrt devetletne osnovne šole predvideva za opismenjevanje komunikacijski 
model, ki predpostavlja razvoj štirih temeljnih jezikovnih sposobnosti: poslušanje, 
govor, pisanje in branje (Pečjak, 2000, str. 7). 

Pri opismenjevanju je pomembna komunikacija, ki pa je sestavljena iz receptivnih in 
produktivnih dejavnosti. Pri receptivni dejavnosti posameznik sprejema dražljaj iz 
zunanjega vira po slušni (poslušanje) ali vidni (branje) poti. Pri produktivni dejavnosti 
posameznik dražljaj posreduje naprej v obliki govora ali pisanja. Cilj receptivne 
dejavnosti je sprejeti in razumeti sporočilo. Cilj produktivne dejavnosti je oblikovati 
razumljivo sporočilo (Pečjak, 2009). 

Kozinc (1996, v Zrimšek, 2003, str. 11-12) opiše izhodišča sodobnega 
komunikacijskega pouka opismenjevanja: 

 Opismenjevanje je naraven proces. 

 Opismenjevanje se uresničuje v življenjskih okoliščinah, ki so otrokom blizu in 
v funkciji. 

 Skladno se razvijajo vse štiri sporazumevalne dejavnosti (govor, poslušanje, 
branje, pisanje). 

 Povezuje se prosto in sistematično opismenjevanje. 

 Nujno se je zavedati (učenec in učitelj) prvotnosti govorjenega besedila in 
strukturnega razlikovanja med ustnim in pisnim sporazumevanjem. 

 Spodbujata se produktivni dejavnosti, ob tem pa se zagotavlja individualnost.  

 Upošteva se različno predznanje učencev – individualizacija pouka. 

 Besede za učenje branja in pisanja so pravopisno kontrolirane, težje besede 
se uvajajo postopoma. Pravopisna pravila se uvajajo le implicitno. 

 Učenci umetnostna besedila v glavnem poslušajo, branje pa urijo ob 
neumetnostnih besedilih. 

3.1.1 Dejavniki začetnega opismenjevanja 

Na začetno opismenjevanje vplivajo razni dejavniki, ki jih lahko razdelimo na notranje 

in zunanje. 

3.1.1.1 Notranji dejavniki 

Med notranje dejavnike uvrščamo kognitivne in čustveno–motivacijske dejavnike 

(Grginič, 2005, str. 67) 
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1. KOGNITIVNI DEJAVNIKI 

Otrok mora za učenje branja in pisanja razviti naslednje zmožnosti: 

 Zaznavanje; 

o vidno zaznavanje (prepoznavanje) znakov, 

o slušno zaznavanje, ki vključuje slušno razločevanje in 

o razčlenjevanje; 

 razumevanje. 

Kognitivni dejavniki imajo pri začetnem opismenjevanju pomembno vlogo. Nanje 

vplivajo predšolske izkušnje, ki jih otrok spontano in deloma neopazno pridobiva v 

stiku s tiskano besedo. Prihaja do porajajoče se pismenosti, ko otrok v vsakodnevnih 

dogodkih prepozna prve črke, napise in znake. Otrok pridobiva zavest o tisku, 

pisanju, obstoju glasov, ki jih poveže s črkami, pojavi se tudi slikovno branje. Začne 

se tudi razvoj otrokovih metakognitivnih strategij. Otroke spodbujamo, da svoje 

predšolske izkušnje povezujejo in dopolnjujejo z novim znanjem, ki je potrebno za 

branje in pisanje. 

(Grginič, 2005, str. 67–78) 

2. ČUSTVENO – MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI 

Motivacija je ključnega pomena za uspešno opismenjevanje. Tri vprašanja, ki si jih 

zastavi učenec, in so pomembna za motivacijo so: 

 Ali se lahko učim?  

 Ali se želim učiti? 

 Zakaj se želim učiti? 

Prvo vprašanje je povezano z otrokovo učno samopodobo, ki je v veliki meri 

povezano z otrokovim znanjem in predznanjem. Drugo in tretje vprašanje kažeta na 

to, da mora imeti otrok osebne razloge in spodbude za učenje, ki so zanj pomembni.  

Naloge, ki jih učitelj daje otroku, morajo biti usklajene s sposobnostmi otroka. 

Doživljanje uspeha pomaga otroku pri premagovanju naporov, ki jih zahteva učenje 

branja in pisanja. Otroku damo priložnost sodelovalnega učenja, hkrati pa 

omogočamo dobro urejeno fizično okolje (kotičke z materialom, ki spodbujajo 

pismenost, napisi na stenah, revije, imeniki …). Pomembno je, da postane pismenost 

za otroka smiselna in koristna, saj tako otrok lažje premaga začetne težave učenja 

branja in pisanja ter vztraja v dejavnosti. 

(Grginič, 2005, str. 78–83) 

3.1.1.2 Zunanji dejavniki 

Med zunanjimi dejavniki, ki vplivajo na razvoj pismenosti, so najpomembnejši socialni 

in sociološko–kulturološki dejavniki. Ti dejavniki predstavljajo tiste situacije, ki naj bi 

jih otrok razvijal v šoli in s pomočjo okolja. S posnemanjem odraslih in prijateljev 

razvije odnos in navade do knjige, kar je pomembno za uspešen razvoj pismenosti 

(Štrekelj, 2014, str. 73). Socialne vloge in pravila, ki se jih otroci učijo doma in v 

vrstniških skupinah, pomembno vplivajo na učenje branja in pisanja. Socialni procesi 
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vplivajo na kognitivne in jezikovne procese. Sociološko–kulturološki dejavniki imajo 

pomembno vlogo pri otrokovem razvijanju jezika in šolske pismenosti. Otroci že zelo 

zgodaj spoznavajo pismenost preko udeležbe v socialnih in kulturnih dogodkih, ki 

vključujejo pismene dejavnosti. Na pismenost vpliva tudi družbenoekonomski status. 

Razlikuje se tudi pismena praksa posamezne družine in skupnosti (Grginič, 2005, str. 

84–91). 

4 RAZVOJ ZGODNJE PISMENOSTI 

Razvoj zgodnje pismenosti je proces, ki se začne že pred samim formalnim šolanjem 
(Grginič, 2005, str. 9). Ta razvoj torej poteka vse predšolsko obdobje otroka in skozi 
večji del osnovnošolskega izobraževanja. Z učenjem branja in pisanja ne začnemo z 
vstopom otroka v šolo, ampak z všolanjem otroka, le bolj intenzivno in sistematično 
nadaljujemo na točki razvoja pismenosti, ki ga je otrok že dosegel. V procesu 
zgodnje pismenosti težko govorimo o različnih stopnjah pismenosti (Pečjak in 
Potočnik, 2011, str. 61). 

Barone, Mallette in Xu (2005, str. 7) so predstavile model razvoja zgodnje 
pismenosti, v katerem govorijo o treh stopnjah: stopnja razvijajoče (porajajoče) se 
pismenosti, stopnja začetne pismenosti in stopnja prehodne pismenosti (prehod k 
razviti pismenosti, ki je značilna za odrasle). Zaradi velike raznolikosti v razvoju 
pismenosti te stopnje težko povežemo s šolskimi razredi. Najpogosteje govorimo, da 
je porajajoča se pismenost značilna za predšolsko obdobje in prvi razred, stopnja 
začetne pismenosti za predšolsko obdobje do drugega razreda in prehodna 
pismenost za obdobje od prvega do četrtega razreda. Za vsako stopnjo avtorice 
navajajo tudi značilne kazalce razvitosti branja, pisanja in poznavanja besed pri 
otrocih. 
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Tabela 1: Kazalci razvoja zgodnje pismenosti (Barone, Mallette in Xu, 2005, v Pečjak in Potočnik, 2011, str. 62). 

STOPNJA BRANJE PISANJE 
POZNAVANJE 

BESED 

PORAJAJOČA SE 
PISMENOST 

Nima predstave 
besede. 
Pretvarja se, da 
bere. 
Zapomni si znane 
tekste. 
Ko ga vprašamo o 
tem, kaj je prebral, 
lahko navede sicer 
posamezne delčke, 
ne obnovi pa celotne 
vsebine. 

Pretvarja se, da 
piše. 
Prepozna razliko 
med sliko in pisavo 
oz. zapisom. 

Čečka besede.  
Za pisanje besed 
uporablja slučajno 
izbrane črke ali 
številke ali le 
začetne soglasnike. 

ZAČETNA 
PISMENOST 

Ima predstavo 
besede. 
Bere besedo za 
besedo. 
Tudi pri tihem branju 
vokalizira (bere 
polglasno, šepetaje 
…). 
Če ga vprašamo, kaj 
je prebral, najbolj 
pogosto ponovi 
prebrano z istimi 
besedami. 

Piše črko za črko. 
Piše počasi, vendar 
druge osebe lahko 
preberejo, kaj je 
napisal. 
Ne piše veliko 
(teksta). 

Premakne se od 
uporabe začetnih in 
končnih soglasnikov 
in začne v 
enozložne besede 
vključevati tudi 
samoglasnike. 

PREHODNA 
PISMENOSTI 

Bere tiho. 
Bere tekoče; 
pogosteje kot 
besedo za besedo 
bere skupine besed. 
Če ga vprašamo, kaj 
je prebral, lahko 
dobesedno obnovi, 
povzame vsebino s 
svojimi besedami, ali 
pove lasten odnos 
do prebranega. 

Piše lahko besedo 
za besedo in 
posamezne skupine 
besed. 
Piše hitreje in napiše 
več oz. daljši tekst.  
V procesu pisanja se 
lahko usmeri na 
pomen povedi in ne 
le na zapis 
posameznih besed. 

Ima predstavo o 
natančni izgovorjavi 
in zapisu večine 
besed. Težave ima 
lahko z 
zapisovanjem 
daljših, manj znanih 
besed. Prepoznava, 
da se določene 
besede zapišejo 
drugače, kot se 
izgovorijo. 

4.1 Porajajoča se pismenost 

Izraz porajajoča se pismenost izhaja iz porajajočega se branja, pri katerem so 
jezikoslovci usmerili pozornost na predšolske otroke (Grginič, 2005, str. 9). Prvič je 
izraz porajajoča se pismenost (angl. »emergent literacy«) v poznih šestdesetih letih 
uporabila Clay (1966, v Razfar in Gutierrez, 2003, str. 36), s katerim je opisala 
vedenje mlajših otrok, ki so uporabljali pisni in bralni material na nekonvencionalen 
način. Splošna opredelitev pojma pa izhaja iz knjige Emergent Literacy: Writing and 
Reading, v kateri sta Teale in Sulzby (1986, v Whitehurst in Lonigan, 1998, v 
Marjanovič Umek, 2007, str. 12) porajajočo se pismenost opredelila kot spretnosti 
znanja in vedenja, ki se razvojno gledano pojavijo pred formalnim branjem in 
pisanjem. Razvoj otrokove pismenosti naj bi segal nazaj vse do dojenčkovih in 
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malčkovih socialnih interakcij z odraslimi in vrstniki ter njihovega zgodnjega 
govornega razvoja. 

Izraz porajajoča se pismenost, ki poudarja, da je opismenjevanje dolgotrajen in 
postopen proces, se je pojavil namesto termina pripravljenost na branje in pisanje. 
Obdobje porajajoče se pismenosti zajema stopnjo razvitosti nekaterih splošnih in 
specifičnih sposobnosti, potrebnih za razvoj spretnosti branja in pisanja (Pečjak, 
2009, str. 11).  

Spretnosti, ki jih otrok razvija v obdobju porajajoče se pismenosti imenujemo 
predopismenjevalne spretnosti. Te spretnosti otrok intenzivno razvija v predšolskem 
obdobju. V tem obdobju otrok samoiniciativno odkriva in raziskuje pismenost v okolju. 
Otrok je vsakodnevno izpostavljen pisnemu jeziku (napisi na cesti, oblačilih, televiziji, 
v knjigah, simboli na računalniku …) in s tem pridobiva znanje o pomenu in oblikah 
tiska in razvija željo, da bi se udeležil in preizkusil v pismenosti. Večji del porajajoče 
se pismenosti se tako razvije spontano in neopazno v vsakodnevnih dogodkih. V 
časovnem zaporedju otrok najprej razvije koncept o tisku, nato grafično in fonološko 
zavedanje in na koncu zavedanje o glasovno–črkovni skladnosti in besedno branje z 
dekodiranjem (Grginič, 2005, str. 11). 

Pojav in razvoj pismenosti je raziskala tudi Linda Miller (1995, v Zrimšek, 2003, str. 
14–15). Uporabi izraz pojavljajoča se pismenost, s katerim zamenja izraz bralna 
pripravljenost. Pravi, da gre za odkrivanje tega, kar otroci v predšolski dobi že vedo o 
pismenosti in kako do tega vedenja pridejo. Kar kaže na to, da v razvoju pismenosti 
ni neke prelomnice, ki določa, kdaj otok bere in piše. Spretnosti pojavljajoče se 
pismenosti se pojavljajo postopoma. Razne raziskave so pokazale, da se otrok že 
zelo zgodaj uči o pismenosti in se je zaveda. Millerjeva pojavljajočo se pismenost 
primerja z vrhom ledene gore. Vidni znaki razvoja pismenosti so v vrhu: navidezno 
branje, branje tiska v okolici, poimenovanje črk abecede, prepoznavanje 
enakozvočnic, branje besed v knjigah, spontano pisanje, prepoznavanje in pisanje 
lastnega imena. Pod vrhom (v nevidnem delu) ledene gore pa so usmerjene in 
neusmerjene dejavnosti v družini, vrtcu in okolju.  

Ključne komponente porajajoče se pismenosti so: splošno sprejeta, dogovorjena 
pravila pisanja, poznavanje in poimenovanja črk, povezanost črka – glas, 
razumevanja funkcije tiska, predpisanje, fonološki spomin in otrokovo zanimanje za 
tisk (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). V obdobju porajajoče se pismenosti 
se otrok pretvarja, da bere in piše. Spozna, da knjige niso nekaj, v kar rišemo, ali jih 
trgamo. Razvije zavedanje o naslovni strani knjige, o straneh, obračanju listov. V 
knjigi opazuje ilustracije in tekst na vsaki strani. Razume, da ilustracije prikazujejo 
zgodbo, ki jo odrasli pripoveduje. V tem obdobju otrok uživa pri pisanju naključnih 
črk, sčasoma začne preslikovati besede, pri tem preslikovanju pogosto obrača črke 
napačno in izpušča posamezne črke (Barone, Mallette in Xu, 2005, str. 9-10). Otrok 
se v tem obdobju pretvarja, da bere in piše. Otrok gleda knjigo, opazuje ilustracije in 
posebno pozornost posveča sredini ter koncu zgodbe. Na tej stopnji ima razvit 
koncept knjige, branja in pravil o branju (Pečjak in Potočnik, 2011, str. 63). 

4.1.1 Modela porajajoče se pismenosti 

V literaturi lahko večkrat naletimo na dva modela porajajoče se pismenosti. Prvi je 
model avtorjev Lomax in McGee (1987), ki sta v razvojnem modelu porajajoče se 
pismenosti, sposobnosti in znanje razdelila na pet komponent. Model zajema 
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združeno celoto znanja o pisnem jeziku in bralnih procesih, ki jih otrok pridobiva od 
tretjega do šestega leta starosti. 

 Prva komponenta: koncept tiska; v to komponento sta vključila otrokovo 
zavedanje govorjenih in pisnih jezikovnih enot, razumevanje splošne zveze 
med njimi in njihovim pomenom, znanje procesov in pravil branja ter 
pomensko znanje. Za to komponento je značilno otrokovo zavedanje, da imata 
tisk in branje smisel in pomen v vsakdanjem življenju. 

 Druga komponenta: grafično zavedanje; zajema otrokovo pozornost h 
grafičnim značilnostim tiskanih črk in besed, razločevanje podobnih črk in 
besed ter orientacijo zapisa. 

 Tretja komponenta: glasovno zavedanje; je sposobnost otroka, da razločuje 
glasovne elemente v besedah in loči podobnosti in razlike med temi elementi. 
S pomočjo glasovnega zavedanja otrok razvija tudi fonološko zavedanje. 

 Četrta komponenta: črkovno – glasovna skladnost; je znanje o 
usklajevanju črk z glasovnimi enotami in sposobnost usmeriti to znanje 
usklajevanja v nove besede.  

 Peta komponenta: besedno branje; zajema otrokovo sposobnost branja 
izoliranih besed. To komponento sta avtorja vključila zaradi merjenja bralnih 
dosežkov v tradicionalnem pomenu. 

Drugi model je na podlagi rezultatov raziskave porajajoče se pismenosti in zgodnje 
bralne zmožnosti izoblikovala B.D. Jurišič (2001). Izdelala je petstopenjski 
intervencijski model, ki opisuje govorno (jezikovno) spretnost in miselni proces od pet 
do šest let starih otrok. 

 Prva in druga stopnja: Otrok ob poslušanju opazuje in poimenuje slike v 
knjigi, zna odgovoriti na preprosta vprašanja, prepozna nekaj napisov iz 
okolja, prepozna črke iz svojega imena, prepozna svoje ime, loči besede, 
recitira krajše rime in izštevanke, se igra z računalnikom, sledi preprostim 
navodilom. 

 Tretja stopnja: Poslušati želi določeno knjigo, se pretvarja da bere, spoznava 
funkcijo in dogovorjena pravila tiska, razume različne oblike in namen pisnih 
sporočil, prepozna svoje ime, prepozna črke svojega imena, črke povezuje z 
glasovi, prepozna začetne glasove, rime, razume preprosta navodila, zloge 
združi v besede, loči krajše/daljše besede, razume, da se računalnik uporablja 
tudi za pisanje. 

 Četrta stopnja: Sledi branju odraslih, dogodke iz knjige povezuje z lastnimi 
doživetji, pripoveduje vsebino knjig, pravilno poimenuje večino velikih tiskanih 
črk in jih po nareku zapiše, zapiše tudi krajše besede, besede razčlenjuje na 
zloge in iz zlogov sestavi besedo, razume navodila z več kot dvema 
informacijama, pri branju si pomaga z začetno črko in naprej ugiba, prepozna 
črke na tipkovnici in ekranu. 

 Peta stopnja: Poimenuje črke abecede in jih poveže z glasovi, razume in 
izvede navodilo s štirimi informacijami, besede razčlenjuje na zloge, glasove, 
daljšo zgodbo samostojno obnovi, prebere krajše besede in povedi, bere z 
namenom, pozna jezikovne izraze (stavek/poved, pika, zlog, začetni glas …). 
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4.1.2 Načela porajajoče se pismenosti 

V predšolskih in šolskih programih s porajajočo se pismenostjo so pomembna 

naslednja načela: 

1. Pomembno je ustvarjati priložnosti, ki v otroku vzbudijo željo po branju in 

pisanju. Otrok prevzame vedenje, ki je značilno za njegovo okolje, zato je 

pomembno, da je le–to polno s pisnimi aktivnostmi in sta branje in pisanje 

centralni del vsakdana. 

2. Otroci so aktivni udeleženci učnega procesa in graditelji lastnega znanja ter 

učnih strategij. Naloga učitelja je ustvarjanje razrednega okolja, ki spodbuja 

otrokovo preizkušanje pismenosti v funkcionalnih okoliščinah. 

3. Ne obstaja le ena razvojna pot do formalne pismenosti. Otroci so v istem 

razvojnem obdobju na različnih stopnjah pisanja in branja, uporabljajo različne 

oblike pismenosti in jo z različnimi učnimi strategijami odkrivajo. Nekateri 

otroci so bolj motivirani za učenje branja in pisanja, drugi manj. Zato je 

pomembno, da učitelj od otroka ne pričakuje, da se bo v nekem času naučil 

določenega koncepta pismenosti. Pomembna je fleksibilnost aktivnosti, učenja 

in strategij za učenje branja in pisanja. 

4. Kurikulum otroku omogoča pridobivanje izkušenj s pismenostjo v vseh štirih 

sporazumevalnih dejavnostih (govor, poslušanje, branje, pisanje). Z razvojem 

govora so povezane zgodnje bralne in pisalne strategije. 

(Grginič, 2005, str. 14–15) 

M. Whitehead (1999, v Grginič, 2005, str. 15) v svoji raziskavi navede sedem načel, 
ki bi jih naj upoštevali učitelji in vzgojitelji v svoji praksi. Ugotavlja, da morajo otroci: 

 biti aktivni udeleženci v lastnem učenju, 

 razviti lastne učne strategije in pridobiti dragocene, bogate izkušnje, 

 imeti veliko priložnosti za sodelovanje z odraslimi, ki jih podpirajo in 
spodbujajo v njihovem razvoju, 

 imeti veliko priložnosti za igro in govor, 

 biti v okolju, ki odseva njihovo socialno in kulturno identiteto, 

 biti v okolju, kjer so na voljo različne oblike tiska in 

 skladno razvijati svoj jezik in pismenost. 

5 PREDOPISMENJEVALNE SPRETNOSTI 

Predopismenjevalne spretnosti zajemajo predpisalne in predbralne spretnosti, ki se 
preko dejavnosti razvijajo tudi v vrtčevskem okolju, pred obdobjem začetnega branja 
in pisanja. Gre predvsem za razvijanje konceptov prostora in časa, ki sta odvisna od 
otrokove kognitivne zmožnosti in sta za branje in pisanje bistvena. V predbralnih in 
predpisalnih dejavnostih razvijamo jezikovne zmožnosti.  

Razvijanje predpisalnih spretnosti je povezano s področjem gibanja, ki zajema dva 
pomembna cilja: razvijanje fine motorike in koordinacije oz. skladnosti gibanja. Otrok 
mora razviti tudi sposobnost vidnega zaznavanja, da lahko uskladi vidno–gibalne 
aktivnosti. Pogoste aktivnosti za razvijanje predpisalnih spretnosti so: pretikanje, 
natikanje, potiskanje, zlaganje, sestavljanje, risanje, čečkanje. 
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Za razvijanje predbralnih spretnosti je pomembno grafično in fonološko zavedanje. 
Vzgojitelji z glasovnimi in besednimi igrami (igre z aliteracijami, rime, uganke, 
ritmično spremljanje …) pomagajo otrokom razviti glasovno zavedanje. Grafično 
zavedanje razvijajo z opazovanjem predmetov v prostoru, iskanjem razlik, slikanic… 

(Grginič, 2005, str. 54–57) 

Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (2008, str. 11) oblikuje specifične cilje, ki 
bi jih naj otrok dosegel na področju pismenosti v predšolskem obdobju. Ti so: 

 »Zagotavljati vsem otrokom v domačem okolju, vrtcih in drugih oblikah varstva 
spodbudne predbralne in predpisalne dejavnosti v skladu z njihovimi 
razvojnimi značilnostmi ob upoštevanju individualnih potreb, interesov in 
okolja, iz katerega izhajajo. Poudarek je na igrivem spoznavanju jezika, 
razvoju govora in interesa za branje ter razvoju pozitivnega odnosa do branja; 

 navajati otroke na uporabo knjižnega in neknjižnega gradiva ter različnih 
medijev, 

 osveščati starše, strokovne delavke in delavce v vrtcih in knjižnicah ter širšo 
javnost o pomenu razvoja otrokove pismenosti s poudarkom na družinskem 
branju.« 

Nacionalni svet zgodnje pismenosti (2004 v Cabell, Justice, Kaderavek, Turnbull in 
Breit – Smith, 2015 str. 4) je identificiral ključne predopismenjevalne spretnosti: 

 fonološko zavedanje; 

 zavedanje tiska; 

 abecedno znanje; 

 porajajoče pisanje; 

 govorni jezik. 

Te spretnosti lahko razdelimo v dve večji skupini: spretnosti povezane s kodiranjem 
in spretnosti govornega jezika. Prve so pomembne za dekodiranje v zgodnji bralni 
fazi. Spretnosti govornega jezika zajemajo tako ekspresivni kot receptivni jezik. Ti 
dve skupini predopismenjevalnih spretnosti sta v predšolskem obdobju medsebojno 
povezani (Cabell idr., 2015, str. 4–5). 

5.1 Spretnosti povezane s kodiranjem 

5.1.1 Fonološko zavedanje 

Pojem fonološko zavedanje se nanaša na otrokovo metalingvistično razumevanje 
glasovne strukture jezika (Cabell idr., 2015, str. 5). Fonološko zavedanje predstavlja 
otrokovo zmožnost, da besedo razdeli na glasove oz. foneme, otrok zmore določiti 
začetni, sredinski in končni glas, je občutljiv na rimanje in aliteracije ter zazna 
spremembe v besedi, če določen glas dodamo ali odvzamemo (Jelenc, 1997).  

Goswami in Bryant (1990, v Carroll, Snowling, Hulme in Stevenson, 2003, str. 913) 
navajata, da otrok v predšolskem obdobju in prvih razredih šolanja napreduje skozi tri 
nivoje fonološkega zavedanja. Prvi nivo je zavedanje zlogov. Drugi nivo predstavlja 
zavedanje začetnih glasov in prepoznavanje rim ter tretji nivo fonemično zavedanje.  
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Lewkowicz (1980, v Stackhouse, 2000) navaja, da obstaja vsaj 10 spretnosti 
fonološkega zavedanja. Te so: 

 Prepoznavanje rime (solata – lopata). 

 Prepoznavanje začetnega, sredinskega in končnega glasu (Kateri je prvi glas 
v besedi riba?). 

 Segmentacija glasov (Kateri so glasovi v besedi riba?). 

 Ugotavljanje števila zlogov ali glasov v besedi (Koliko zlogov/glasov ima 
beseda riba). 

 Prirejanje glasu besedi (Ali se beseda riba začne z glasom /r/?). 

 Prirejanje besede besedi (Ali se beseda riba začne z enakim glasom kot 
beseda raca?). 

 Sinteza zlogov in glasov v besede (Sestavi ri-ba ali r-i-b-a). 

 Izbris glasu (Reci riba brez začetnega glasu). 

 Ugotavljanje, kateri glas je izbrisan (Reci /riba/ in reci /iba/, kateri glas je 
izpuščen?). 

 Zamenjava glasu (Reci /riba/. Sedaj reci z /f/ namesto /r/). 

Fonološko zavedanje se začne razvijati od četrtega leta naprej in se intenzivno 
nadaljuje med petim in sedmim letom. Najvišja raven fonološkega zavedanja je 
fonemično zavedanje, kjer se otrok zaveda, da beseda ni celota, ampak je 
sestavljena iz fonemov oziroma glasov. Fonološko in fonemično zavedanje sta 
temeljni spretnosti za razvoj branja in pisanja (Štrekelj, 2014, str. 73). 

Poznamo šest ravni razvoja fonološkega zavedanja (Grilc, 2014, str. 43): 

1. Prepoznavanje in  ustvarjanje rime (3 do 4 leta). 
2. Prepoznavanje in razčlenitev zlogov (4 do 5 let). 
3. Prepoznavanje prvega glasu v besedi (5,5 let). 
4. Razstavljanje besed na glasove in sestavljanje v smiselne celote – besede (6 

let). 
5. Ustvarjanje povezave glas–črka (6,5 let). 
6. Sposobnost ustvarjanja novih besed z dodajanjem, odvzemanjem ali 

premetavanjem glasov v besedah (7 let). 

5.1.2 Zavedanje tiska 

Zavedanje tiska ali koncept o tisku se nanaša na otrokovo zgodnje razumevanje tiska 
v knjigi. To zajema dogovore v tisku, funkcije tiska (tisk ima nek pomen) in obliko 
tiska (črke sestavljajo besede).  Zgodnje razumevanje in zavedanje tiska je 
pomembno za kasnejše učenje branja (Cabell idr., 2015, str. 5).  

Koncept o tisku se nanaša na otrokovo razumevanje funkcije in oblike tiska v 
vsakodnevnem življenju, ki zajema tudi dogovore, povezane s knjigo in branjem ter 
metalingvistično razumevanje pisnih in ustnih jezikovnih enot, kot so črka, beseda, 
brati, pisati. Koncept o tisku vključuje tudi otrokovo razumevanje, kako se tisk 
uporablja v besedilu. Otrok zavedanje tiska razvija tako, da razume, da so: (a) knjige 
»zapisani« jezik, (b) branje in pisanje sta načina, s katerima ohranimo in 
skomuniciramo pomen, (c) branje in pisanje odražata izkušnje resničnega življenja, 
(d) Branje in pisanje sta v različnih oblikah, odvisno od narave naloge (npr. seznam 
za trgovino, TV oglasi, pisanje črk) (Kaderavek in Justice, 2004, str. 218). Večina 
otrok usvoji zavedanje o tisku že v predšolskem obdobju, ko otrok samostojno lista 
knjige, se pretvarja, da bere in prosi, da se mu nekaj prebere. Zajema znanje o tem, 
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kje sta prva in zadnja stran knjige, zgornji in spodnji del knjige, da se bere tekst in ne 
slike in prepoznavanje smeri branja. Z razvijanjem tega področja otrok začne 
razumeti, da je vsaka beseda zapisana posebej, in da so besede medsebojno ločene 
s presledkom. Znanje koncepta o tisku je nujno potrebno za kasnejši razvoj branja in 
pisanja. Koncept o tisku otrokom pomaga tudi pri prepoznavanju besede kot 
komponente tako govorne, kot tudi pisne komunikacije. Znanje tega področja je tudi 
dober prediktor, kako dobro bodo otroci brali v prvih razredih šolanja  (Brown, 2014, 
str. 38). 

Trije najpomembnejši elementi koncepta o tisku so koncept tiska, okoljsko 
prepoznavanje tiska in znanje abecede. Najboljši način spodbujanja zavedanja tiska 
je s skupnim branjem otroka in odraslega ter z igrami, ki spodbujajo pisanje v 
vsakodnevnih situacijah (Pullen in Justice, 2003, str. 89-92). 

5.1.3 Abecedno znanje 

Abecedno znanje zajema otrokovo razumevanje oblike, imena in zvoka posameznih 
črk v abecedi. Abecedno znanje je v predšolskem obdobju najpomembnejši prediktor 
kasnejših bralnih dosežkov. Ni znano, v kakšnem zaporedju se otroci naučijo črk 
abecede, vendar po navadi hitreje prepoznajo velike tiskane črke in črke, ki se 
nahajajo v njihovem imenu, kot pa ostale (Cabell idr., 2015, str. 5). Samo učenje 
posameznih črk otrokom ne bo veliko pomagalo. Ni pomembno samo poznavanje 
črk, temveč tudi hitrost in lahkost poimenovanja. Hitrost poimenovanja črk je 
pomembno povezana z bralnim dosežkom pri začetnih bralcih. Več, kot je 
potrebnega časa za poimenovanje črk, manj pozornosti bo otrok dal na besede 
(Adams, 1990, v Martinović, 2016, str. 13 -14). Poznavanje črk, njihovega simbola in 
zvoka je ključnega pomena za usvojitev branja in pisanja (Jones, Clark in Reutzel, 
2012).  

5.1.4 Porajajoče pisanje 

E. Sulzby (1990) definira porajanje pisanja kot bralno in pisalno vedenje predšolskih 
otrok pred razvojem formalne pismenosti. Porajanje pisanja je proces, ki se začne z 
igranjem, otrok označuje razne znake na papirju in zaključi z zapisom 
komunikacijskega sporočila in oblikovanjem besedila. Otrok začenja pisati s čačkami, 
risanjem, posnemanjem formalnega pisanja, rebusi, okrajšavami, lažnimi črkami in 
posebnimi oblikami. Pri pisanju pogosto izpušča črke ali uporablja napačne. 

Otrokovi zgodnji poskusi pisanja zajemajo čečkanje in risanje. Z znanjem o tisku in 
razvojem začno pisati oblike, ki so podobne črkam. V svoje pisanje otrok vključuje 
črke, po navadi najprej piše črke iz svojega imena. Raziskave so pokazale, da otrok 
zapiše svoje ime, še preden pozna imena in zvok črk, kar lahko pripišemo temu, da 
vidi svoje ime kot sliko, ki jo preriše. Razvoj porajajočega pisanja ne poteka linearno. 
Otrok se uči skozi aktivno raziskovanje pisanja, zato moramo otroka spodbujati k 
svobodnemu pisanju. Otrok naj raziskuje in piše na svoji stopnji razvoja porajajočega 
pisanja (Cabell, idr. 2015, str. 6).  
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5.2 Spretnosti govornega jezika 

5.2.1 Preneseni jezik 

Otrokovo razumevanje jezika lahko prikažemo na kontinuumu od dobesednega do 
prenesenega (van Kleeck, Vander Woude in Hammett, 2006, v Cabell idr., 2015, str. 
6). Razvoj prenesenega jezika je ključnega pomena za fokus otroka nad »tukaj in 
zdaj«. Spretnosti sklepanja se lahko razvijejo že pred samim branjem. Razvoj teh 
spretnosti lahko spodbudimo s tem, da otroka spodbujamo k diskusiji, pogovoru o 
preteklosti in prihodnosti, z zavzemanjem perspektive druge osebe (Cabell idr., 2015, 
str. 6). 

5.2.2 Besednjak 

Besednjak je sestavljen iz receptivnega besednjaka (besed, ki jih razumemo) in 
ekspresivnega besednjaka (besede, ki jih uporabljamo). Obseg receptivnega 
besednjaka je večji od ekspresivnega besednjaka. Otrok nove besede usvaja 
vsakodnevno in celo življenje. Gre za recipročen odnos – velikost besednjaka vpliva 
na razumevanje prebranega in branje vpliva na besednjak (Peretić in sod., 2015, v 
Martinović, 2016, str. 21). 

Za branje je ključnega pomena besedišče. Za bogato besedišče ni dovolj 
vsakodnevni pogovor ali gledanje televizije. Pomembno je glasno branje knjig 
otrokom, saj jezik v knjigah vsebuje kompleksnejši in drugačen jezik, kot ga 
uporabljamo med govorom. Branje knjig je ključno za ustrezen razvoj besedišča 
(Cabell idr., 2015, str. 7). 

6 GOVORNO–JEZIKOVNE MOTNJE 

Motnja komunikacije je motnja v prejemanju, pošiljanju, procesiranju konceptov 
verbalnih, neverbalnih in grafičnih simbolnih sistemov. Lahko je vidna v poslušanju, 
jeziku in/ali govoru. Lahko variira od lažje do težke. Lahko je razvojna ali pridobljena 
(ASHA, 2017). 

Motnja govora je motnja artikulacije govornih glasov, fluentnosti in/ali glasu. 

 Motnja artikulacije se kaže v atipični produkciji govornih glasov, ki se kaže s 
substitucijami, omisijami, distorzijami in dodajanjem, kar lahko vpliva na 
razumljivost otroka. 

 Motnja fluentnosti se kaže z motnjami v toku govora. Pojavlja se atipičen ritem 
in ponovitve glasov, zlogov, besed in fraz.  

 Glasovna motnja se kaže v neznačilni produkciji in/ali odsotnosti glasu 
(neznačilna kvaliteta glasu, glasnost, resonanca in trajanje, ki je neprimerna 
glede na posameznikovo starost in spol). 

(ASHA, 2017) 

Motnja jezika je oslabljeno razumevanje in/ali uporaba govornega, pisnega in/ali 
drugih simbolnih sistemov. Motnja lahko vsebuje moteno obliko jezika (fonologija, 
morfologija, sitaksa), vsebino jezika (semantika) in/ali funkcijo jezika in komunikacije 
(pragmatika) (ASHA, 2017). 
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Otroci z GJM so skupina otrok, ki imajo zmanjšano zmožnost usvajanja, 
razumevanja, izražanja in/ali smiselne uporabe govora, jezika in komunikacije. 
Odstopanja na teh področjih pomembno vplivajo na otrokovo vsakodnevno 
sporazumevanje in učenje. Pri otrocih z GJM obstajajo neskladja med besednimi in 
nebesednimi sposobnostmi, pri čemer so nebesedne sposobnosti običajno boljše od 
besednih. GJM se pojavljajo na kontinuumu od lažje do težke motnje na enem ali več 
področjih: pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija, artikulacija in fluentnost 
govora. GJM pomembno vpliva na otrokove vzgojno-izobraževalne potrebe in 
njegovo delovanje ter uspešnost v vzgojno-izobraževalnem procesu (Kriteriji za 
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 
potrebami, 2015, str. 15). 

6.1 Otroci z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami 

Otrokova govorno-jezikovna komunikacija odstopa od povprečja kronološko enako 
starih otrok vsaj na enem od teh področij: pragmatika, semantika, sintaksa, 
fonologija, artikulacija in fluentnost govora. Razumevanje jezika je v skladu z 
otrokovo kronološko starostjo. Razumljivost otrokovega govora je lahko zmanjšana 
zaradi nadomeščanja, popačenja in izpuščanja več glasov, neustreznega ritma, 
tempa in hitrosti govora. Otrok s pomočjo govora pretežno učinkovito prenaša 
informacije, pri tem potrebuje več spodbud in pomoči kot vrstniki (Kriteriji za 
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 
potrebami, 2015, str. 16). 

6.2 Otroci z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami 

Otrokova govorno-jezikovna komunikacija pomembno odstopa od povprečja 
kronološko enako starih otrok na več področjih: pragmatika, semantika, sintaksa, 
fonologija, artikulacija in fluentnost govora. Zmožnost razumevanja jezika je lahko 
zmanjšana predvsem na višjih jezikovnih ravneh. Razumljivost otrokovega govora je 
zmanjšana zaradi ene ali več motenj, kot so nadomeščanje, popačenja in izpuščanje 
več glasov ali zlogov, neustrezna raba ali izpuščanje besed, skromnejše besedišče, 
neustrezna sintaksa, krajša povprečna dolžina povedi, zaostanek v fonološkem 
razvoju, neustrezni ritem, tempo in hitrost govora ter podobno. Otrok s pomočjo 
govora učinkovito komunicira le z znanimi ljudmi. Motnja pomembno vpliva na 
usvajanje veščin branja in pisanja ter posledično na celotno otrokovo učno uspešnost 
(Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 
posebnimi potrebami, 2015, str. 16 - 17). 

6.3 Otroci s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami 

Otrokova govorno-jezikovna komunikacija je glede na otroke enake kronološke 
starosti zelo omejena. Otrok se v omejenem obsegu učinkovito sporazumeva 
pretežno z osebami iz ožje okolice. Sporazumeva se z gestami, posameznimi 
glasovi, besedami in kratkimi povedmi. Otrokovo razumevanje jezika je lahko slabo 
razvito, zato potrebuje prilagojen način podajanja informacij in uporabo konkretnih 
vizualnih pripomočkov. Razumljivost njegovega govora je bistveno zmanjšana zaradi 
slabše razvitih sociopragmatičnih veščin, nadomeščanja, popačenja in izpuščanja 
več glasov in zlogov, neustrezne rabe ali izpuščanja vsebinskih besed, težav s 
priklicem besed in siromašnega besedišča, težav v motorični realizaciji govora, 
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neustrezne sintakse, poenostavljenih in okrnjenih povedi, zaostanka v fonološkem 
razvoju, neustreznega ritma, tempa in hitrosti govora. Otrok je sposoben uporabljati 
dopolnilno in nadomestno komunikacijo (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 
primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015, str. 17). 

6.4 Otroci s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami 

Učinkovitost otrokove komunikacije je glede na otroke enake kronološke starosti 
pomembno zmanjšana. Otrok izraža velik zaostanek ali težke motnje funkcionalne 
komunikacije z vrstniki in odraslimi. Večinoma so moteni vsi vidiki govora in jezika ter 
komunikacije: pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija, artikulacija in fluentnost 
govora. Otrokovo razumevanje jezika je lahko omejeno na razumevanje znanih 
besed in fraz v znanih okoliščinah, ki jih uporabljajo osebe iz ožje okolice. Otrok za 
sprejemanje jezika in ustvarjanje jezikovnih konceptov potrebuje veliko konkretnih 
pripomočkov in skrajno poenostavljen način govora. Otrok se govorno ne izraža ali 
pa je njegov govor za okolico nerazumljiv. Lahko ima težave pri prenašanju pomena 
s kretnjo (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 
posebnimi potrebami, 2015, str. 17-18). 

7 OPISMENJEVANJE IN GOVORNO-JEZIKOVNE MOTNJE 

Raziskave (Bishop in Adams, 1990; Wilcox, Gray, Guimond in Lafferty, 2011, Puranik 
in Lonigan, 2012) so pokazale, da obstaja povezava med govorno-jezikovnimi 
težavami in težavami pri opismenjevanju. 

Otroci z GJM imajo velikokrat težave na področju branja in pisanja. Velikokrat se 
težave pri otroku na področju govora in jezika odkrijejo takrat, ko je otrok soočen s 
sistematičnim opismenjevanjem (Zupančič Danko, 2014, str. 28).  

Otroci z GJM pogosto zadovoljivo obvladujejo vsakdanji pogovorni jezik, ki je 
jezikovno manj zahteven, poleg tega ga lahko podprejo tudi z neverbalno 
komunikacijo. Ravno zato se pogosto jezikovne težave pokažejo šele v procesu 
opismenjevanja, saj učenje branja in pisanja ob obvladovanju tehnike vključuje tudi 
jezikovno razumevanje. Lahko pa se težave izrazijo šele, ko je otrok postavljen pred 
večje zahteve, kot so obnove, opisi, povzemanje besedil, bralno razumevanje … 
(Zupančič Danko, 2014, str.8). 

Tveganje za pojav GJM in težav s pismenostjo povečajo številni dejavniki tveganja 
(spol, socialno–ekonomski status (v nadaljevanju SES)). Pri dečkih naj bi se 
pojavljalo večje tveganje za pojav GJM kot pri deklicah. Vpliva tudi SES. Starši v 
družinah z nižjim SES uporabljajo majn zahteven jezik, manj je jezikovnih izmenjav z 
otrokom, otroci se ne udeležujejo toliko aktivnosti, ki spodbujajo predopismenjevalne 
spretnosti, imajo manj dostopa do knjig … (Sices, Taylor, Freebairn, Hansen in 
Lewis, 2007). 

Zupančič Danko (2014, str. 28) predstavi tri skupine otrok, s katerimi želi prikazati 
raznolikost povezave opismenjevanja in GJM: 

 Otroci, ki nimajo težav s tehniko branja in pisanja, imajo pa težave na 
področju jezika. Otrok ima težave s prepoznavanjem manjših delov besed, 
lahko jih počasneje poveže s pomenom. Zaradi težav s skladnjo teže prilagaja 
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pripone in slabše uporablja zakonitosti pregibanja besed. Pri tej skupini otrok 
razvijamo predvsem jezikovne vsebino, izboljšujemo pa tudi tehniko branja. 

 Otroci, ki imajo bralno-napisovalne težave in dobre jezikovne zmožnosti. 
Ti otroci svoje bralno-napisovalne težave kompenzirajo s svojimi jezikovnimi 
sposobnostmi. Kar pomeni, da berejo s pomočjo sobesedila, sklepajo, kaj piše 
in o čem bere. Pri tem so le delno uspešni, ker pogosto predvidevajo prehitro, 
zato je potreben trening tehnike branja in pisanja. 

 Otroci, ki imajo bralno-napisovalne težave in težave na področju jezika. 
Ti otroci kažejo največ težav pri opismenjevanju. Ne popravljajo manjših 
napak, slabše sledijo vsebini prebranega, ne nadomeščajo napačno prebranih 
besed. Pomoč je tukaj usmerjena na izboljšanje tehnike branja in jezikovnih 
sposobnosti. 

 Bishop in Adams (1990, v Raitano, Pennington, Tunick, Boada in Shriberg, 2004) 
sta raziskala, kako vztrajanje GJM, odkrite v zgodnjem otroštvu, vpliva na pismenost 
otroka pri starosti 8,5 in 15 let. Ugotovila sta, da so otroci z vztrajnimi GJM dosegali 
slabše rezultate na področju pismenosti kot otroci z GJM, ki niso vztrajale in otroci z 
značilnim razvojem. Kar kaže na to, da na pojavitev in intenziteto težav na področju 
pismenosti pomembno vpliva jezikovni status otrok in vztrajanje govorno–jezikovnih 
težav. 

7.1 Področja težav predopismenjevalnih spretnosti pri otrocih z 

GJM 

Otroci v predšolskem obdobju razvijejo vse govorno-jezikovne prvine, ki so potrebne 
za razvoj branja in pisanja, ki si ju ne moremo predstavljati brez ustreznega 
govornega razvoja in ustreznega poslušanja. Otroci z GJM teh prvin v predšolskem 
obdobju ne usvojijo in imajo pogosto težave na področju opismenjevanja (Štrekelj, 
2014, str. 71).  

Nacionalni svet zgodnje pismenosti kot ključne predopismenjevalne spretnosti 
identificira fonološko zavedanje, abecedno znanje, koncept o tisku, porajajoče 
pisanje in govorni jezik. Različne raziskave so pokazale, da se pri otrocih z GJM na 
teh področjih pojavljajo odstopanja (Justice, Logan, Kaderavek, Schmitt, Tompkins, 
Bartlett, 2015).  

Puranik in Lonigan (2012, str. 180) pravita da se pri otrocih z GJM kažejo težave tako 
na področju branja, kot tudi pisanja. Raziskave (Catts idr., 2002 in Pavliša, 2009, v 
Ščapec in Kuvač Kraljević, 2013) so pokazale, da ima več kot 50 % otrok, ki so bili v 
predšolskem obdobju diagnosticirani kot otroci z GJM, v šolski dobi težave pri branju 
in pisanju. 

Bird, Bishop in Freeman (1995, v Stackhouse, 2000) so v svoji raziskavi primerjali 
fonološke sposobnosti med otroki z GJM in njihovimi vrstniki s tipičnim razvojem. 
Naloge so zajemale iskanje rim, analizo in sintezo besed, branje in črkovanje besed 
in ne besed, določanje prvega glasu… Otroci z GJM so imeli v primerjavi z vrstniki 
težave pri opravljanju nalog. Te otroke so dalje spremljali in kasneje opazili težave pri 
opismenjevanju.  

Montgomery (1995) je v svoji raziskavi odkril, da imajo otroci z GJM, v primerjavi z 
značilno populacijo, težave pri ponavljanju ne besed. Ugotovil je, da se razlike 
pojavljajo pri ponavljanju tri- in štirizložnih ne besed, medtem ko večjih razlik pri 
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ponavljanju eno- in dvozložnih besed ni. Ugotovil je tudi, da so imeli otroci z GJM, v 
primerjavi z značilno populacijo, več težav pri ponavljanju povedi. Ugotovil je, da se 
te težave pojavijo pri kompleksnejših povedih, medtem ko pri enostavnih, osnovnih 
povedih ni opaziti večjih razlik. 

Gillam in Johnston (1985, v Justice in Ezell, 2001) sta opazila, da otroci z GJM 
dosegajo nižje rezultate pri prepoznavanju pogosto pojavljajočega se tiska v okolju 
(npr. coca-cola, lego …) kot otroci z značilnim  razvojem.  

Katz, Curtiss in Tallal (1992) so s svojo raziskavo ugotavljali, ali se pri otrocih z GJM 
pojavljajo odstopanja pri hitrem poimenovanju. Za raziskavo so uporabili test RAN in 
ugotovili, da otroci z GJM, v primerjavi z otroki z značilnim razvojem, potrebujejo več 
časa za poimenovanje predlog iz imenovanega testa. 

Boudreau in Hedberg (1999, v Puranik in Lonigan, 2012, str. 179) sta raziskovala 
razlike v predopismenjevalnih spretnostih med otroki z značilnim razvojem in otroki z 
GJM. Odkrila sta, da so otroci z GJM dosegali nižje rezultate na področju 
poimenovanja črk, besed, prepoznavanja prve in zadnje črke, zavedanja rime in 
koncepta o tisku. 

Raziskava Ščapec in Kuvač Kraljević (2013) je pokazala, da imajo otroci z GJM več 
težav pri poimenovanju malih tiskanih črk kot pa velikih. To je lahko obrazloženo s 
tem, da se v okolju več pojavljajo velike tiskane črke, poleg tega tudi starši in 
logopedi v logopedski terapiji posvečajo več pozornosti velikim tiskanim črkam. 

Cabell, Justice, Zucker in McGinty (2009, v Puranik in Lonigan, 2012, str. 180) trdijo, 
da se težave pri pisanju otrok z GJM pokažejo že v predšolskem obdobju. Odkrili so 
razlike v pisanju imena med otroki z GJM in otroci z značilnim razvojem.  

Cabell idr. (2010 v Justice, Logan, Kaderavek, Schmitt, Tompkins in Bartlett, 2015) 
so raziskovali predopismenjevalne spretnosti 62 otrok z GJM, z namenom 
izoblikovati profile predopismenjevalnih spretnosti otrok z GJM. Raziskovalci so 
skupino otrok z GJM razdelili v tri profile. Prvi profil predstavlja otroke, ki imajo na 
splošno dobro razvite predopismenjevalne spretnosti, še posebej je močno razvito 
področje abecednega znanja. Drugi profil predstavlja otroke, ki imajo povprečno 
razvite predopismenjevalne spretnosti, močno razvito je področje koncepta o tisku. 
Tretji profil predstavlja otroke, pri katerih so vsa področja predopismenjevalnih 
spretnosti slabo razvita. Ugotovili so, da otroci z GJM kažejo zaostanek v razvoju pri 
spretnostih glasovno–črkovne zveze. Prav tako so dognali, da otroci z GJM poznajo 
ob koncu predšolskega obdobja manj črk kot pa njihovi vrstniki. 

Ščapec in Kuvač Kraljevič (2013) sta z raziskavo opisali predopismenjevalne 
spretnosti otrok z GJM tako: zmerno poznavanje črk, neusvojeno fonemsko 
zavedanje, oteženo vzpostavljanje povezave med fonemom in grafemom ter 
neučinkovit verbalni delovni spomin. 

7.2 Spodbujanje predopismenjevalnih spretnosti pri otrocih z GJM 

Pomembno je, da otrok v predšolskem obdobju vzljubi pisano besedo, doživlja 
ugodje ob poslušanju pravljic in listanju slikanic. Otroci z GJM po navadi ne poslušajo 
radi pravljic, saj jim zaradi pomanjkljivega slušnega spomina ali skromnega 
besedišča poslušanje ni prijetna dejavnost. Pomembno je, da otrok z GJM doživi 
prijeten stik s knjigo, zato je potrebno izbrati knjige, s katerimi lahko otok manipulira, 
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oblikuje svojo zgodbo, vadi ustrezno sestavo povedi. Primerne so knjige s 
samolepilnimi nalepkami, zvočne knjige, interaktivne knjige ... V predšolskem 
obdobju je pomembno, da se začne pri otroku razvijati metajezikovno zavedanje. 
Otrok z GJM mora do vstopa v šolo razviti zavedanje, da je poved sestavljena iz 
besed, beseda iz črk, črke pa so dogovorjeni znaki za glasove.  

Otroku z GJM, ki ob vstopu v šolo neustrezno izgovarja glasove, se to pozna tudi pri 
spoznavanju črk in vpliva na ustno in pisno produkcijo. Otrok z GJM bo besedo 
zapisal, kot jo bo izgovoril. Potrebuje slikovno gradivo, saj mu slušna informacija ne 
zadostuje. V svet pismenosti vstopi, ko začne zapisovati svoje ime.  

Z učenjem abecede se v prvem razredu začne sistematično opismenjevanje, zato pa 
je potrebno ustrezno razvito fonološko zavedanje. Razvijati moramo glasovno 
zavedanje in ga tudi krepiti. Ne smemo ga siliti v zahtevne naloge, če za te ni 
pripravljen. Učenci z GJM, ki imajo slabši slušni spomin, imajo težave s sintezo 
glasov v zloge in besede ter analizo glasov, ker ne ločijo posameznih glasov med 
seboj. Ravno tako imajo večkrat težave z zapomnitvijo črk, sintezo glasov, pisanjem 
črk v besedi, sestavljanju povedi …  

Ne smemo ga siliti v branje predpisanih knjig, ampak mu dovolimo, da sam izbere 
knjigo, mu ponudimo knjigo z veliko ilustracijami in malo besedila. Učenec z GJM po 
navadi potrebuje dodatno razlago sestavljenih povedi, neznanih besed in ima težave 
pri razumevanju vzročno-posledičnih odnosov. Pred branjem besedila se z učencem 
pogovorimo o sestavi besedila in označimo poglavja knjige. Pri učencih z GJM je 
potrebno ločeno razvijati uporabo pisne in ustne besede. Tak učenec bo zapisal 
povedi, kot jih bo ustno sestavil, torej bodo lahko zapisane s skladenjskimi napakami, 
bodo nedokončane in brez ločil. 

(Štrekelj, 2014, str. 71–74). 

Za otroka z GJM je pomembno ustvariti pozitivno okolje, v katerem se otrok 
opismenjuje. Smiselno je oblikovati program, s katerim spodbujamo razvoj 
predopismenjevalnih spretnosti. Kljub govorno–jezikovnim težavam je otroka 
potrebno izpostavljati aktivnostim, ki zajemajo predopismenjevalne spretnosti, vendar 
jih je potrebno prilagoditi. Priporočljivo je spodbujati komunikacijo, izpostavljati otroka 
ponavljajočemu branju in zagotoviti mnogo priložnosti za dejavnosti porajajočega se 
pisanja (Kaderavek, 1999, str. 5).  

8 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) definira individualiziran 
program (v nadaljevanju IP): »(2) z individualiziranim programom se v programu s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo določi organizacija in izvedba 
dodatne strokovne pomoči za: premagovanje primanjkljajev, izvajanje svetovalnih 
storitev in izvajanje učne pomoči. (3) Z individualiziranim programom dela se določijo: 
cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, strategije 
vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupini, potrebne prilagoditve pri 
preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in napredovanju, uporabe 
prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije, izvajanje fizične pomoči, izvajanje 
tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku, prehajanje med programi ter potrebne 
prilagoditve pri organizaciji, časovna razporeditev pouka, veščine za čim večjo 
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samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt vključitve v zaposlitev. (4) 
V pripravo in spremljanje individualiziranega programa morajo biti vključeni starši ter 
otrok s posebnimi potrebami, upoštevaje njegovo zrelost in starost. Individualiziran 
program je potrebno najmanj v vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju evalvirati in 
ga po potrebi spremeniti.« 

R. L. Taylor (1995, v Opara, 2005, str. 74) definira IP kot: »Individualiziran 
edukacijski program je bistven dokument, ki kaže, kaj je primerno za drugačnega 
otroka. Z njim šola in starši odobrijo in označijo vzgojno–izobraževalni program.«  

IP je bistven dokument, ki kaže, kako učenca s posebnimi potrebami obravnavati kot 
unikum. Veliko otrok s posebnimi potrebami se dandanes vključuje v redne vrtce in 
šole. Ti otroci potrebujejo programe, ki so prilagojeni tako, da upoštevajo posebnosti 
vsakega otroka. To je bil tudi eden izmed razlogov za uvedbo IP-ja (Opara, 2005, str. 
74). 

Končarjeva (2003, str. 11) opredeli IP kot: 

 Pregled vseh močnih področij, interesov in potreb otroka in mladostnika s 
posebnimi potrebami (v nadaljevanju PP) ter pričakovanj o njegovem učenju in 
delu, ki se razlikujejo od postavljenih zahtev v programu, v katerega je 
vključen. 

 Napisan načrt aktivnosti, ki je pripravljen za posameznika in predvideva 
prilagoditve ustreznega programa in vključitev v različne dodatne aktivnosti. 

 Orodje, ki pomaga strokovnim delavcem voditi otroka in mladostnika s PP v 
njegovem razvoju. 

 Program, ki ga pripravijo, izvajajo in izvajanje spremljajo strokovni delavci v 
sodelovanju s starši v okviru programa, v katerega je vključen otrok oziroma 
mladostnik s PP. 

 Fleksibilen delovni dokument, ki ga lahko prilagajamo ali spreminjamo, če je 
potrebno. 

 Zavezujoč dokument za otroka in mladostnika s PP, njegove starše in 
vsakega, ki ga program določa, ki naj bi pomagal otroku oz. mladostniku s PP 
doseči zastavljene cilje in pričakovanja. 

 Neprekinjena aktivnost zapisov, ki zagotavljajo kontinuiteto v diagnostiki, 
načrtovanju, izvajanju ter vrednotenju otrokovega oz. mladostnikovega 
razvoja, učenja in dela. 

 Dokument, ki upošteva vse pravice otroka in mladostnika s PP, zapisane v 
zakonodajo oz. programski zasnovi. 

IP je dokument in proces. Je dokument, ki nastaja procesno in ni nikoli dokončen, 
zaključen.  Namen IP-ja je ustreznejša vzgoja in izobraževanje oseb s posebnimi 
vzgojno-izobraževalnimi potrebami (v nadaljevanju OPVIP). Cilji IP-ja so: 

 optimalni (najvišji možni) razvoj OPVIP; 

 boljša komunikacija, koordinacija in poenotenja dela vseh, ki delajo z otrokom, 
s starši otrok in z otrokom; 

 večja odgovornost vsakega, ki izvaja IP; 

 več direktnega in manj indirektnega poučevanja; 

 ustreznejše vsebinsko in metodično usmerjanje ter vodenje; 

 redukcija anksioznosti; 

 racionalizacija, intenzivacija in ustvarjalnost; 
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 večja vključenost staršev v proces vzgoje in izobraževanje; 

 večja uravnoteženost IP glede na kognitivne, afektivne motorične razvojne 
potrebe otrok. 

(Galeša, 1995, str. 109–113). 

8.1 Logopedski program 

CILJI specialno pedagoških dejavnosti za otroke z govorno–jezikovnimi 

motnjami: 

 vsakodnevno in intenzivno izvajanje dejavnosti po metodah, ki so v skladu s 

specialno pedagoško oz. defektološko teorijo in prakso; 

 vsakodnevno in intenzivno izvajanje specialno pedagoških dejavnosti v 

skupini, ob upoštevanju specifičnih potreb vsakega otroka; 

 izvajanje individualne terapije; 

 izvajanje dinamičnega diagnostičnega postopka; 

 razvijanje govorno jezikovne komunikacije; 

 razvijanje vseh sposobnosti otroka; 

 preprečevanje nastajanja dodatnih socialnih in emocionalnih motenj; 

 zagotavljanje celovitosti in kompleksnosti vzgojnih postopkov usmerjenih v 

odpravljanje ali zmanjševanje težav, ki jih ima otrok; 

 odpravljanje ali ublažitev motnje v predšolskem obdobju v največji možni meri. 

Osnovni cilj specialno pedagoškega pristopa je odpravljanje oziroma korekcija 
govorno jezikovne motnje in preprečevanje nastajanja dodatnih motenj, kar lahko 
dosežemo z vsakodnevno, intenzivno, sistematično logopedsko obravnavo v skupini, 
ob upoštevanju specifičnih potreb vsakega otroka. Z načrtovanimi aktivnostmi 
razvijamo vse otrokove čute, spodbujamo zaznavanje, razvijamo pozornost, 
povezujemo in usklajujemo velike gibe celega telesa ter fine gibe govornih organov. 
Ključnega pomena so dejavnosti, ki so neposredno povezane z razvojem govora in 
govoril (vaje dihanja, vaje za motoriko govornih organov, pridobivanje in korekcijo 
glasov). Spodbuja se tudi razvoj jezika, kot sistema z vsemi podsistemi, ki se 
nanašajo na obliko, vsebino in uporabo v komunikaciji.  

(Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, 2006). 

Literatura kaže na to, da imajo otroci z GJM pogosto kasneje težave pri 
opismenjevanju. Logoped in surdopedagog je tako po navadi tisti, ki prvi izvaja 
terapijo z otrokom z GJM, pred vstopom v šolo. Zato je tudi ključnega pomena, da 
logoped in surdopedagog razvija področje predopismenjevanja, ki je potrebno za 
akademski uspeh (Lovelace in Stewart, 2007). 
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9 EMPIRIČNI DEL 

9.1 Opredelitev problema 

Raziskave (Bird, Bishop in Freeman, 1995; Cabell, 2010; Bourdeau in Hedberg, 
1999; Justice idr., 2015; Puranik in Lonigan, 2012; Cabell, Justice, Zucker in 
McGinty, 2009, Gillam in Johnston, 1985) so pokazale, da otroci z GJM kažejo 
zaostanek na določenih področjih predopismenjevalnih spretnosti. Ti zaostanki se 
kažejo predvsem na naslednjih področjih: koncept o tisku, grafično zavedanje, 
fonološko zavedanje, slušni spomin, fonološki spomin in hitro poimenovanje besed. 
Skupina otrok z GJM je zelo heterogena. Motnje se pojavljajo na kontinuumu od lažje 
do težke. Zaradi heterogenosti je potrebna natančna začetna diagnostika, 
individualizirana obravnava in preverjanje uspešnosti obravnav. Z izbranimi testi smo 
želeli ugotoviti raven predopismenjevalnih spretnosti pri sedemletni deklici, ki je 
usmerjena kot otrok z zmerno govorno–jezikovno motnjo in na podlagi teh ugotovitev 
oblikovati individualiziran logopedski program, ki smo ga izvajali od decembra 2016 
do aprila 2017. Vsako peto srečanje smo preverili učinkovitost le-tega in ga po 
potrebi prilagodili. Z nalogo smo želeli dokazati učinkovitost individualiziranega 
logopedskega programa na področju predopismenjevalnih spretnosti in prispevati k 
boljšemu zavedanju pomembnosti individualiziranega pristopa pri otrocih z GJM. 

9.2 Cilji raziskovanja 

Cilj raziskave je oceniti dekličine predopismenjevalne spretnosti (koncept o tisku, 
grafično zavedanje, fonološko zavedanje, slušni spomin, fonološki spomin in hitro 
poimenovanje) in ugotoviti, ali je prišlo do pomembnega napredka na posameznih 
področjih predopismenjevalnih spretnosti v času, ko se je izvajala logopedska pomoč 
na tem področju. 

9.3 Hipoteze 

H1: Dekličini rezultati na področju koncepta o tisku, grafičnega zavedanja, 
fonološkega zavedanja, slušnega spomina, fonološkega spomina in hitrega 
poimenovanja se bodo izboljšali iz prvega v zadnje testiranje. 

H2: Deklica bo ob prvem testiranju pokazala najslabše rezultate na področju 
fonološkega spomina. 

H3: Deklica bo ob prvem testiranju pokazala najboljše rezultate na področju 
grafičnega zavedanja. 

H4: Deklica bo pokazala največji napredek iz prvega v zadnje testiranje na področju 
fonološkega spomina. 

H5: Deklica bo pokazala najmanjši napredek na področju hitrega poimenovanja. 
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9.4 Metodologija 

9.4.1 Vzorec 

Vzorec predstavlja sedemletno deklico, učenko 1. razreda redne osnovne šole. 
Deklica je z odločbo Zavoda RS za šolstvo o usmerjanju otrok usmerjena v program 
s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Opredeljena je kot otrok z 
zmerno govorno-jezikovno motnjo. 

9.4.1.1 Klinične ugotovitve strokovne komisije 

Deklica vzpostavi ustrezen socialni stik in vzdržuje očesni kontakt. Ugotovljene so 
obsežne težave na področju govora in jezika. Govorila ima dobro razvita. Motorika 
jezika je ustrezna. Slušna pozornost je dokaj dobro razvita. Deklica posluša in 
spremlja daljše, enostavne jezikovne strukture. Posluša tudi sestavljena navodila in 
jih izvede. Posluša kratko zgodbo in ustrezno razporedi slikovni material. Zgodbo 
obnovi s posameznimi besedami. Pri tem potrebuje pomoč v obliki podvprašanj. V 
vodeni situaciji si zapomni do pet besed. Jezikovno izražanje je pogosto neustrezno. 
Gramatične oblike še niso usvojene in le krajši stavki so jezikovno urejeni. 
Artikulacijsko so prisotna številna odstopanja (glas /r/, sičniki, šumniki). Pogosto se 
pojavlja tudi izpust prvega glasu ali zloga v besedi. Dekličin govor je težje razumljiv. 
Kljub temu deklica rada komunicira. Samoiniciativno začenja pogovor in se prilagaja 
spremembam teme. Deklica je ustrezno splošno poučena. Poimenuje barve, 
osnovne geometrijske like, letne čase, dneve v tednu … Šteje do 14. Ustrezno 
prireja, klasificira in nadaljuje zaporedja. Pozna pojma več in manj. Zelo je spretna pri 
fini motoriki, vendar ni natančna. Potrebuje vzpodbude, da vzdržuje pozornost do 
končnega uspeha. Grafomotorika je ustrezna, nekaj težav je pri prostorskem 
načrtovanju. Vzpostavlja očesni kontakt. 

9.4.1.2 Govorno-jezikovni status pred začetkom izvajanja programa pomoči 

Dekličino govorno-jezikovno in komunikacijsko področje odstopa od preostalih 
področij. Deklica je komunikacijsko funkcionalna, s pomočjo govora in kretenj sporoči 
svoje misli, želje in potrebe. Vstopa v komunikacijo z vrstniki, starejšimi otroki in 
odraslimi. Občasno kaže frustracijo, če jo komunikacijski partner ne razume. Govor in 
jezik sta okrnjena. V govoru se pojavlja substitucija glasu /r/ z glasom /l/ ali omisija 
glasu /r/, občasno so distorzirani sičniki in šumniki, ki jih med seboj v govoru tudi 
slabše razlikuje. Izgovor teh glasov je v govoru odvisen od njihovega položaja in 
kombinacije glasov. Pojavlja se izpust prvega glasu ali zloga v besedi. Jezikovna 
struktura je v večji meri omejena na funkcijske besede. Govor je telegrafski. V 
spontanem govoru deklica redko uporabi krajšo, ustrezno stavčno strukturo. Deklica 
ne uporablja odvisnih stavčnih struktur, oblike samostalnikov in pridevnikov so 
pogosto napačne. V strukturirani situaciji deklica uporabi ustrezno obliko dvojine in 
množine, medtem ko v spontanem govoru ne. Ima skromno besedišče. Pozna 
predloge v/na/pod, pred/za in ustrezno izvede navodilo, z uporabo predlogov v 
spontanem govoru ima težave. Deklica razume kompleksnejša, sestavljena navodila. 
Pri pomnjenju zaporedja si v ustreznem zaporedju zapomni do 5 nesmiselnih enot. 
Pri obnovi besedila potrebuje vodenje s podvprašanji, po navadi se omeji na glavno 
osebo in si zapomni le del besedila. Fonološko zavedanje je dobro razvito. Deklica 
ustrezno zloguje in določi število zlogov. Določi prvi glas besedi, z določanjem 
zadnjega glasu ima še nekaj težav. Ne zmore združevanja glasov v besedo in 
razdruževanja besede na glasove. Deklica je splošno dobro izobražena, pozna letne 
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čase in njihove značilnosti, dneve v tednu, mesece v letu, količinske izraze, poišče 
nasprotja pridevnikom. Dekličina močna področja so matematika, gibanje, 
kompenzacija komunikacije z drugimi kanali izražanja, pozornost, motivacija za delo. 
Šibka področja deklice so govor, jezik, fonološki spomin, grafomotorika, besedišče. 

9.4.2 Merski instrumentariji 

Na podlagi teoretičnih spoznanj o predopismenjevalnih spretnostih pri otrocih z GJM 
smo iz različnih testov, ki ocenjujejo predopismenjevalne spretnosti otrok, izbrali 
naloge, ki ocenjujejo področja, na katerih imajo po raziskavah različnih avtorjev (Bird, 
Bishop in Freeman, 1995; Cabell, 2010; Gillon, 2000; Bourdeau in Hedberg, 1999) 
otroci z GJM težave.  

Naloge smo izbrali iz naslednjih testov: 

 Vprašalnik za otroke: Preizkus za preverjanje predopismenjevalne 
zmožnosti 

Vprašalnik je izdelala Marija Grginič (2005). Vsebuje 24 nalog, povezanih s 
konceptom tiska, grafičnim in fonološkim zavedanjem, besednim branjem in pisanjem 
ter jezikovnim razumevanjem. Vprašalnik je bil preizkušen pri raziskavi 
Predopismenjevalne zmožnosti petletnikov. Za namen magistrskega dela smo iz 
vprašalnika izbrali naloge, ki ocenjujejo koncept o tisku, grafično zavedanje in 
fonološko zavedanje. (Grginič, 2006, str. 28–29). 

 Test glasovnega zavedanja 

Test glasovnega zavedanja je sestavila dr. Lidija Magajna (1994, v Košak Babuder, 
2012). Test je namenjen ugotavljanju glasovnih sposobnosti jezika šolskih otrok. Test 
zajema 8 nalog, ki si sledijo po težavnosti. Pri prvi nalogi otrok prepoznava rime 
slišanih besed, pri drugi ugotavlja prvi glas v besedi, nato zadnji glas v besedi. V 
četrti nalogi mora otrok povedati, ali je v slišani besedi glas /m/. Pri peti nalogi mora 
otrok povedati, ali sta prva glasova v slišanih besedah enaka ali različna. Nato mora 
otrok posamezno besedo zlogovati. Sedma naloga zahteva slušno analizo besede, 
torej mora otrok slišano besedo glaskovati. Pri zadnji nalogi mora glaskovano besedo 
sestaviti, torej preverja slušno sintezo. Iz Testa glasovnega zavedanja smo izbrali 
zadnje tri naloge: zlogovanje, slušno sintezo in slušno analizo. Vsak pravilen odgovor 
se točkuje z eno točko.  

 Test motenj branja in pisanja (MBP) 

Test motenj branja in pisanja je sestavil dr. Borut Šali. Test je sestavljen iz dvanajstih 
nalog, ki preverjajo orientacijo v prostoru, lateralnost, črke – glasovi, slušno 
razločevanje, slušno razločevanje in pomnjenje, slušno razčlenjevanje, slušno 
razčlenjevanje – glaskovanje, besede I, besede II, števila, besedilo in narek (Šali, 
1975). Za namen magistrskega dela smo uporabili nalogo slušnega razčlenjevanja, 
kjer mora otrok povedati, ali sta slišani besedi enaki ali različni in nalogo slušnega 
razločevanja in pomnjenja, kjer otrok za testatorjem ponovi slišano psevdobesedo. 
Vsak pravilen odgovor je točkovan z eno točko. 

 Test pomnjenja povedi 

Test pomnjenja povedi je v svojem diplomskem delu nadgradila Katja Repe, ki je za 
osnovo vzela podtest ponavljanja stavkov iz testa jezikovnih spretnosti Branke Jurišić 
(2001), ki vsebuje 5 povedi. 5 jih je dodala sama, ki jih je sestavila po principu od 
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lažjih do težjih. Sestavljene so iz glavnih stavčnih členov (osebka, povedka, 
predmeta, prislovnega določila in odvisnih stavčnih členov: povedkovega določila, 
povedkovega prilastka). Test pomnjenja povedi je bil preizkušen v raziskave Katje 
Repe, ki je zajemala starost otrok od 5,2–7,9 let. Otrok dobi navodilo: »Dobro 
poslušaj poved, ki ti jo bom povedala, in jo čim bolj natančno ponovi za menoj.« Vsak 
pravilen odgovor se točkuje z 1 točko. Maksimalno število točk je 10 (Repe, 2012, str. 
69). 

 Test hitrega avtomatiziranega poimenovanja (Rapid Automatized Naming 
Test – RAN) 

Test RAN sta sestavili avtorici Denckla in Rudel (1976). Namenjen je otrokom od 5 
do 11 let in se uporablja za merjenje fluentnih verbalnih podprocesov pri odkrivanju 
bralnih težav. Številne komponente procesa imenovanja se prekrivajo s 
komponentami procesa branja, natančneje s procesi nižjega nivoja (sposobnost 
dekodiranja, poteze črk, pretvorba grafem-fonem, leksični priklic). Proces imenovanja 
in proces branja zahtevata tekoče izvedeno avtomatsko predelovanje, torej hitri 
dostop do informacij, hitri priklic besed. Test je sestavljen iz štirih predlog. Na vsaki 
predlogi se pojavlja pet različnih dražljajev, po 10 v vsaki vrsti, kar pomeni 50 na 
vsaki predlogi. Predloge so sestavljene iz štirih kategorij: barve, predmeti, črke, 
števke. Predloga barv vsebuje naslednje barve: rdeča, črna, rumena, zelena in 
modra. Predloga predmetov vsebuje naslednje predmete: ključ, škarje, dežnik, ura in 
glavnik. Predloga črk vsebuje naslednje male tiskane črke: o, a, s, d in p. Predloga 
števil vsebuje naslednja števila: 6, 4, 7, 9 in 2. Testator lahko meri čas in število 
napak. V nalogi smo uporabili izmerjeni čas. Test smo izvajali individualno, testirali 
smo z vsemi predlogami (Jelenc, 1994, v Košak Babuder, 2012). 

9.4.3 Vrednotenje 

1. KONCEPT O TISKU 

Področje koncepta o tisku je sestavljeno iz treh nalog. Prva naloga ocenjuje znanje o 
knjigi, druga prepoznavanje slikovnih simbolov in tretja prepoznavanje pogostih 
napisov. Vsak pravilen odgovor se točkuje z eno točko. Pravilen odgovor je pri vsaki 
nalogi točkovan z eno točko. Maksimalno število točk pri posamezni nalogi je štiri. 
Maksimalno število točk področja koncept o tisku je 12, minimalno število točk 
področja koncept o tisku je 0. 

2. GRAFIČNO ZAVEDANJE 

Področje grafičnega zavedanja je sestavljeno iz šestih nalog. Naloge zavedanja 
zajemajo vidno prepoznavanje in razlikovanje predmetov, znakov (črk) in besed. V 
vsaki nalogi je pravilen odgovor točkovan z eno točko. Pri prvi in drugi nalogi, ki 
ocenjujeta poznavanje in poimenovanje črk, je maksimalno število točk 25, pri tretji in 
četrti nalogi, ki ocenjujte prepoznavanje velikih in malih tiskanih črk, 12. Pri peti 
nalogi, ki ocenjuje poznavanje lastnega imena, 4 in šesti nalogi, ki ocenjuje 
prepoznavanje zaporedja, 4 točke. Maksimalno število točk področja grafičnega 
zavedanja je 82 in minimalno število točk je 0. 

3. FONOLOŠKO ZAVEDANJE 

Področje fonološkega zavedanje je sestavljeno iz osmih nalog. Vsak pravilen 
odgovor je točkovan z eno točko. Prva, tretja in peta naloga ocenjujejo 
prepoznavanje in poimenovanje prvega glasu v besedi. Maksimalno število točk prve, 
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tretje in pete naloge posamezno je 4. Druga naloga ocenjuje iskanje rime dani 
besedi. Maksimalno število točk druge naloge je 4. Četrta naloga ocenjuje 
prepoznavanje zadnjega glasu v besedi. Ravno tako je maksimalno število točk 
četrte naloge 4. Pri šesti nalogi mora testiranec analizirati besedo na glasove in pri 
sedmi združiti glasove v besedo. Maksimalno število točk šeste in sedme naloge je 
15. Zadnja, osma naloga ocenjuje zlogovanje besed. Maksimalno število točk te 
naloge je 15. Maksimalno število točk področja fonološkega zavedanje je 65 in 
minimalno število točk je 0. 

4. SLUŠNI SPOMIN 

Področje slušnega spomina je sestavljeno iz dveh nalog. Vsak pravilen odgovor je 
točkovan z eno točko. Pri prvi nalogi mora testiranec prepoznati, ali sta slišani besedi 
enaki ali različni. Maksimalno število točk prve naloge je 18. Pri drugi nalogi mora 
testiranec za testatorjem ponoviti slišano besedo. Besede, ki jih sliši so nesmiselne. 
Maksimalno število točk te naloge je 20. Maksimalno število točk področja slušnega 
spomina je 38 in minimalno število točk je 0. 

5. FONOLOŠKI SPOMIN 

Področje fonološkega spomina je sestavljeno iz ene naloge. Vsak pravilen odgovor je 
točkovan z eno točko. Maksimalno število točk te naloge in področja fonološkega 
spomina je 10 in minimalno število točk je 0. 

9.4.4 Spremenljivke 

Eksperimentalne spremenljivke: 

 Koncept o tisku: 
o znanje o knjigi, 
o prepoznavanje simbolov, 
o branje. 

 Grafično zavedanje: 
o priklic in poimenovanje črk, 
o poimenovanje velikih tiskanih črk, 
o poimenovanje malih tiskanih črk, 
o prepoznavanje lastnega imena, 
o nadaljevanje zaporedja. 

 Fonološko zavedanje: 
o poimenovanje prvega glasu v besedi, 
o poimenovanje zadnjega glasu v besedi, 
o iskanje rime, 
o analiza besede na glasove, 
o sinteze glasov v besedo, 
o zlogovanje besede. 

 Slušni spomin: 
o slušno razlikovanje besed, 
o ponovitev slišane besede. 

 Fonološki spomin: 
o ponovitev slišane povedi. 

 Hitro poimenovanje: 
o barve, 
o števila, 
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o predmeti, 
o črke. 

9.5 Postopek zbiranja podatkov 

9.5.1 Način izvedbe 

V magistrskem delu so uporabljeni podatki, ki smo jih pridobili s testiranji. Pri vseh 
testiranjih je bil uporabljen isti test. Podatki so se zbirali v obdobju od decembra 2016 
do aprila 2017. Testiranja smo z deklico izvedli individualno. Testator je poskrbel za 
enake testne pogoje in enake kriterije ovrednotenja. Deklica je bila testirana petkrat. 
Rezultati testiranja so bili beleženi sproti, testiranje je bilo, z namenom boljše analize 
in dovoljenjem staršev, snemano. Pred testiranji je bilo pridobljeno soglasje staršev. 

9.5.2 Logopedski program 

Na osnovi diagnostičnega testiranja smo za deklico oblikovali individualiziran 
logopedski program pomoči. Program pomoči se je izvajal od decembra 2016 do 
aprila 2017, enkrat tedensko v dekličinem domačem okolju. Cilji individualiziranega 
programa so predstavljeni po pomembnosti, od področij, kjer se je pri diagnostičnem 
testiranju pokazalo največ težav, do področij, kjer je bilo težav najmanj. 

Globalni cilj logopedskega programa pomoči je izboljšati dekličine 
predopismenjevalne veščine. 

Na področju fonološkega spomina je program pomoči usmerjen k osnovnemu cilju: 
izboljšati dekličin fonološki spomin, kar smo skušali doseči z naslednjimi dejavnostmi: 

 Ponavljanje enostavnih zaporedij. 

 Ponavljanje enostavnih, kratkih povedi. 

 Ponavljanje sestavljenih, zahtevnejših povedi. 

Na področju fonološkega zavedanja je program pomoči usmerjen k osnovnemu 
cilju: izboljšati dekličino fonološko zavedanje, kar smo skušali doseči z naslednjimi 
dejavnostmi:  

 Določanje prvega in zadnjega glasu v besedi. 

 Iskanje rim danim besedam.  

 Analiza besed na glasove. 

 Sinteza glasov v besede. 

 Zlogovanje danih besed.  

Na področju slušnega spomina je program pomoči usmerjen k osnovnemu cilju: 
izboljšati dekličin slušni spomin, kar smo skušali doseči z naslednjimi dejavnostmi: 

 Slušno razlikovanje enakih in podobnih besed. 

 Postavitev v zaporedja po navodilu. 

Na področju hitrega poimenovanja je program pomoči usmerjen k osnovnemu cilju: 
izboljšati dekličino hitro poimenovanje, kar smo skušali doseči z naslednjimi 
dejavnostmi: 

 Hitro poimenovanje krajšega zaporedja različnih predlog (do 5) in merjenje 
časa. 
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 Hitro poimenovanje daljšega zaporedja različnih predlog in merjenje časa. 

Na področju koncept o tisku je program pomoči usmerjen k osnovnemu cilju: 
izboljšati dekličin koncept o tisku, kar smo skušali doseči z naslednjimi dejavnostmi: 

 Spoznavanje elementov knjige. 

 Spoznavanje vsakdanjih simbolov (piktogramov). 

 Branje simbolov, ki se pojavljajo v vsakdanjem življenju. 

9.6 Obdelava podatkov 

Pri obdelavi podatkov smo uporabili kvalitativno in kvantitativno statistiko. Podatki so 
obdelani s pomočjo programa IBM SPSS Statistics 22.0 in Microsoft Office Excel. 
Zabeleženi in predstavljeni so tabelarno in grafično. 

Uporabljene so bile naslednje statistične metode: 

 Deskriptivna statistika (točke, odstotki, čas); 

 Standardizacija rezultatov za potrebe preverjanja zadnje hipoteze. 
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9.7 Rezultati in interpretacija 

9.7.1 Globalni rezultati vseh področij 

Tabela 2: Rezultati vseh testiranj. 

 
PRVO 

TESTIRANJE 
DRUGO 

TESTIRANJE 
TRETJE 

TESTIRANJE 
ČETRTO 

TESTIRANJE 
PETO 

TESTIRANJE 

  

 
SPREMENLJIVKE 

št. 
točk 

% 
št. 

točk 
% 

št. 
točk 

% 
št. 

točk 
% 

št. 
točk 

% 
min. št. 

točk 
max. št. 

točk 

Koncept o tisku 8 67 11 92 11 92 12 100 12 100 0 12 

Grafično zavedanje 61 74 78 95 80 98 82 100 82 100 0 82 

Fonološko zavedanje 33 51 48 74 53 82 57 88 60 92 0 65 

Slušni spomin 25 66 29 76 31 82 31 82 34 89 0 38 

Fonološki spomin 1 10 3 30 4 40 4 40 5 50 0 10 

 čas (s)     napredek v sekundah 

Hitro poimenovanje 
 
Barve 
 
Števila 
 
Predmeti 
 
Črke 
 
Ʃ 

 
 
71 
 
44 
 
80 
 
57 
 
252 

 
 
46 
 
33 
 
73 
 
40 
 
192 

 
 
46 
 
29 
 
66 
 
36 
 
177 

 
 
46 
 
25 
 
59 
 
32 
 
162 

 
 
44 
 
25 
 
58 
 
30 
 
157 

 
 
27 
 
19 
 
22 
 
27 
 
95 
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Tabela 2 prikazuje rezultate vseh testiranj na področjih: koncept o tisku, grafično 
zavedanje, fonološko zavedanje, slušni spomin, fonološki spomin in hitro 
poimenovanje. 

Iz tabele 2 in grafa 1 razberemo, da je deklica na področju koncepta o tisku pri 
prvem testiranju dosegla 8 točk (67 %), pri drugem in tretjem testiranju 11 točk (92 
%) in na zadnjih dveh testiranjih vse možne točke, torej 12 točk (100 %). Deklica je 
največji napredek dosegla iz prvega v drugo testiranje, ko je svoj rezultat izboljšala 
za 3 točke, kar pomeni, da se je rezultat izboljšal za 25 %. Razlika med prvim in 
zadnjim testiranjem so 4 točke. Preračunano v odstotke je deklica pri prvem testiranju 
uspešno rešila 67 % nalog, na zadnjem pa 100 %, kar pomeni, da se je relativni 
delež koncepta o tisku povečal za 33 %.  

Boudreau in Hedberg (1999, v Puranik Lonigan, 2012) sta ugotovila, da imajo otroci z 
GJM težave na področju koncepta o tisku. Piasta, Justice, McGinty in Kaderavek 
(2012, v Justice idr., 2013) pa so ugotovili, da lahko z ustreznimi intervencijami 
izboljšamo področje koncepta o tisku tudi pri otrocih z GJM. Naša deklica je imela na 
začetku pri reševanju nalog omenjenega področja nekaj težav, vendar je tekom 
obravnav napredovala. Lahko rečemo, da naše ugotovitve sovpadajo z ugotovitvami 
omenjene raziskave, saj je ustrezna intervencija pripomogla k napredku. Le-tega pa 
lahko pripišemo trem dejavnikom: logopedskemu programu, šolskemu delu, delu 
staršev z deklico. Logopedski program je bil zastavljen tako, da je razvijal področje 
koncepta o tisku, deklica je tekom obravnav spoznavala knjigo, vsakodnevne 
slikovne simbole in napise. Menimo, da je k napredku pripomoglo tudi šolsko delo, 
saj učni načrt prvega razreda redne osnovne šole zajema tudi spoznavanje knjige. 
Staršem je bilo tekom obravnav svetovano tudi, kako lahko to področje razvijajo 
doma, v vsakodnevnih situacijah. Svetovali smo jim, naj knjige berejo skupaj z 
deklico, se o knjigi pogovarjajo, se pogovarjajo o pomenu simbolov, ki jih zagledajo 
na cesti, bazenu … in prepoznavajo napise trgovin, znamk … 

 

Graf 1: Rezultati vseh testiranj na področju »koncept o tisku«. 

Iz tabele 2 in grafa 2 vidimo, da je deklica na področju grafičnega zavedanja pri 
prvem testiranju dosegla 61 točk (74 %), pri drugem testiranju 78 točk (95 %), pri 
tretjem 80 točk (98 %) in na zadnjih dveh 82 točk (100 %), kar predstavlja vse možne 
točke tega področja. Deklica je največji napredek pokazala iz prvega v drugo 
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testiranje, ko je svoj rezultat izboljšala za 17 točk, kar pomeni, da se je relativni delež 
grafičnega zavedanja povečal za 21 %. Deklica je na zadnjem testiranju dosegla 21 
točk več kot pri prvem testiranju. Na prvem testiranju je uspešno rešila 74 % nalog, 
na zadnjem testiranju pa 100 %. Uspešnost se je na tem področju povečala za 26 %. 

Raziskava Aram in Biron, (2004, v Justice idr., 2015) je pokazala, da lahko z 
intervencijami pomembno vplivamo na napredek na področju grafičnega zavedanja 
pri otrocih z GJM. To spoznanje sovpada z rezultati deklice, ki je sodelovala v naši 
raziskavi, saj je skozi obravnave napredovala na omenjenem področju. Verjetno so 
za napredek na tem področju odgovorni isti trije dejavniki kot pri področju koncepta o 
tisku: logopedski program, šolsko delo in delo staršev. Vsi ti trije dejavniki so 
pripomogli svoj delež k izboljšanju na področju grafičnega zavedanja. Največjo težo 
bi lahko pripisali šolskemu delu, saj otroci v prvem razredu redne osnovne šole 
sistematično spoznavajo črke, njihovo poimenovanje in zapis.  

 

Graf 2: Rezultati vseh testiranj na področju »grafično zavedanje«. 

Tabela 2 in graf 3 prikažeta, da je deklica na področju fonološkega zavedanja pri 
prvem testiranju dosegla 33 točk (51 %), pri drugem 48 točk (74 %), tretjem 53 točk 
(82 %), četrtem 57 točk (88 %) in na zadnjem testiranju 60 točk (92 %). Deklica je 
največji napredek pokazala iz prvega v drugo testiranje. Svoj rezultat je izboljšala za 
15 točk, kar predstavlja povečanje relativnega deleža za 23 %. Deklica je bila pri 
prvem testiranju 51 % uspešna, pri zadnjem pa 92 %. Relativni delež fonološkega 
zavedanja se je povečal za 41 %. 

Warrick idr. (1993, v Otaiba, Puranik, Ziolkowski in Montgomery, 2009) so raziskovali 
vpliv treninga fonološkega zavedanja pri otrocih z GJM. Ugotovili so, da so otroci z 
GJM, ki so bili deležni treninga, dosegli višje rezultate od otrok z GJM, ki treninga 
niso bili deležni. To dejstvo kaže, da je razvijanje področja fonološkega zavedanja pri 
otrocih z GJM smiselno in priporočljivo. To spoznanje sovpada tudi z našo raziskavo, 
saj je deklica skozi obravnave pokazala napredek na tem področju. Pri deklici je delo 
temeljilo predvsem na razvijanju tehnike razdruževanje besed na glasove in 
združevanja glasov v besede. Tukaj je potrebno še omeniti, da je bila deklica v 
predšolskem obdobju že deležna logopedskih obravnav, katerih cilj je bil tudi razvoj 
fonološkega zavedanja. Na podlagi tega predvidevamo, da bi bili dekličini rezultati 
prvega testiranja drugačni, če deklica ne bi že prej sistematično razvijala tega 
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področja. Za napredek je odgovorno tudi šolsko delo, saj učni načrt narekuje, da 
učitelj v prvem razredu redne osnovne šole razvija zavedanje o prvem, končnem in 
sredinskem glasu, zlogovanje … Staršem je bilo svetovano, kako naj v vsakodnevnih 
situacijah urijo veščine fonološkega zavedanja. Staršem je bila prikazana tehnika 
združevanja glasov v besede in razdruževanja besede na glasove, ki smo jo urili z 
deklico. Svetovano jim je bilo, da naj iščejo rime besedam, jim določijo prvi in zadnji 
glas ter urijo zlogovanje besed. Predvsem smo poudarili, naj skušajo področje uriti v 
vsakodnevnih situacijah in preko igre. 

 

Graf 3: Rezultati vseh testiranj na področju »fonološko zavedanje«. 

Iz tabele 2 in grafa 4 je razvidno, da je deklica na področju slušnega spomina pri 
prvem testiranju dosegla 25 točk (66 %), na drugem testiranju 29 točk (76 %), na 
tretjem in četrtem 31 točk (82 %) in na zadnjem testiranju 34 točk (89 %). Deklica je 
največji napredek pokazala iz prvega v drugo testiranje. Na drugem testiranju je 
dosegla 4 točke več kot pri prvem, kar predstavlja povečanje relativnega deleža za 
6%. Deklica je bila pri prvem testiranju 66 % uspešna in na zadnjem 89 %, kar 
pomeni, da se je relativni delež slušnega spomina povečal za 24 %. 

Tudi na področju slušnega spomina je iz prvega v zadnje testiranje prišlo do 
napredka. Menimo, da sta za to v največji meri odgovorna logopedsko delo in delo 
staršev. Logopedski program je bil izoblikovan tako, da je uril tudi slušni spomin, 
hkrati smo tudi staršem svetovali, kako naj z deklico urijo slušni spomin. Starši so urili 
slušno razločevanje slušno podobnih besed. Izdelali smo seznam slušno podobnih 
besed, s pomočjo katerih so starši doma urili to področje. Deklico so spraševali, ali 
sta slišani besedi enaki ali različni. Svetovali smo jim tudi, naj se v vsakdanjem 
pogovoru občasno namensko zmotijo in kakšno besedo nadomestijo s podobno 
besedo. S tem so preverjali tudi slušno pozornost deklice. 
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Graf 4: Rezultati vseh testiranj na področju »slušni spomin«. 

Tabela 2 in graf 5 prikažeta, da je deklica na področju fonološkega spomina pri 
prvem testiranju dosegla 1 točko (10 %), na drugem 3 točke (30 %), tretjem in 
četrtem testiranju 4 točke (40 %) in na zadnjem 5 točk (50 %). Deklica je pokazala 
največji napredek iz prvega v drugo testiranje, ko je svoj rezultat izboljšala za 2 točki, 
kar predstavlja povečanje relativnega deleža za 20 %. Deklica je bila pri prvem 
testiranju 10 % uspešna in na zadnjem 50 %, to pomeni povečanje relativnega 
deleža za 40 %.  

Menimo, da je do napredka na področju fonološkega spomina prišlo zaradi več 
dejavnikov. Predvidevamo, da je k temu največ pripomogel logopedski program. 
Logopedske obravnave so imele veliko težo na urjenju tega področja. Tudi starši so s 
svojim delom pripomogli veliko k razvoju fonološkega spomina. Svetovano jim je bilo, 
kako naj to področje urijo v vsakodnevnih situacijah. Svetovali smo jim, naj deklici 
naštejejo tri predmete, ki jih mora prinesti (količino nato povečujejo), nato je morala te 
tri besede ponoviti za nami. Ko je deklica usvojila to stopnjo, smo staršem svetovali, 
naj za njimi ponavlja kratke tri- in štiribesedne povedi. Podan jim je bil tudi seznam 
povedi, ki smo jih oblikovali po zahtevnosti, in s katerimi so si lahko starši pomagali 
uriti fonološki spomin doma.  

 

Graf 5: Rezultati vseh testiranj na področju »fonološki spomin«. 
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Tabela 2 in graf 6 prikazujeta rezultate področja hitrega poimenovanja. Čas štirih 
predlog smo pri vsakem testiranju sešteli in primerjali skupni rezultat. Deklica je pri 
prvem testiranju za vse štiri predloge skupno porabila 252 sekund, pri drugem 192 
sekund, pri tretjem 177, pri četrtem 162 in pri zadnjem testiranju 157 sekund za vse 
štiri predloge. Deklica je največji napredek pokazala iz prvega v drugo testiranje, ko 
je čas poimenovanja zmanjšala za 60 sekund. Deklica je zmanjšala skupni čas 
hitrega poimenovanja za 95 sekund. Krivulja je v primerjavi z ostalimi grafi padajoča, 
vendar to kaže na padec časa, ki ga je deklica porabila za poimenovanje predlog, kar 
pomeni napredek na področju hitrega poimenovanja. 

K napredku področja hitrega poimenovanja je pripomoglo predvsem logopedsko 
delo, saj se je tekom obravnav sistematično urilo področje hitrega poimenovanja. 
Deklica je izboljšala svoj priklic besed, s čimer se je tudi zmanjševal čas 
poimenovanja.  

 

Graf 6: Vsota rezultatov vseh testiranj na področju »hitro poimenovanje«. 

Deklica je pri prvem testiranju dosegla najboljše rezultate na področju grafičnega 
zavedanja, kjer je bila 74 % uspešna. Na področjih koncepta o tisku, fonološkega 
zavedanja in slušnega spomina je dosegla slabše rezultate, medtem ko je na 
področju fonološkega spomina dosegla najslabši rezultat, saj je bila uspešna le v 10 
%. Pri zadnjem testiranju je bila deklica 100 % uspešna na področju koncepta o tisku 
in grafičnega zavedanja. Tudi na področjih fonološkega zavedanja, slušnega 
spomina, fonološkega spomina in hitrega poimenovanja je izboljšala svoje rezultate. 
Pri zadnjem testiranju je deklica zopet najslabši rezultat dosegla na področju 
fonološkega spomina.  

Raziskava Ščapec in Kuvač Kraljević (2013) je pokazala, da so otroci z GJM 
najboljše rezultate dosegali na področju poimenovanja črk (grafičnega zavedanja), 
kar je v skladu z rezultati, ki smo jih dobili pri deklici. Na področju grafičnega 
zavedanja je deklica dosegla največ točk, kar bi lahko pripisali temu, da je deklica že 
v predšolskem obdobju kazala zanimanje za črke, pisanje črk in branje krajših besed. 
Poleg tega je bila že v predšolskem obdobju deležna dodatne strokovne pomoči, ki je 
bila ciljno usmerjena tudi k razvoju tega področja. 
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Najslabše rezultate na področju fonološkega spomina je verjetno dosegla zaradi 
svojih jezikovnih težav in težav s pozornostjo. Deklica ima veliko težav pri tvorbi 
ustrezno strukturirane povedi, zato ni presenetljivo, da je imela z izvajanjem te 
naloge največ težav.  

Iz tabele 2 razberemo tudi, da so se rezultati na vseh področjih postopoma 
izboljševali tekom testiranj, kar kaže na ustreznost logopedskega programa.  

Iz tabele 2 in grafov 1–6 lahko vidimo, da je na vseh področjih (koncept o tisku, 
grafično zavedanje, fonološko zavedanje, slušni spomin, fonološki spomin in hitro 
poimenovanje) deklica napredovala. 

9.7.2 Rezultati posameznih nalog 

9.7.2.1 Koncept o tisku 

Tabela 3: Rezultati posameznih nalog področja koncept o tisku. 

 
Naloge 

 
Prvo 

testiranje 
Drugo 

testiranje 
Tretje 

testiranje 
Četrto 

testiranje 
Peto 

testiranje 

 max. 
točk 

točke % točke % točke % točke % točke % 

Kaj veš o 
knjigi? 

4 2 50 3 75 3 75 4 100 4 100 

Kaj 
pomenijo 
sličice? 

4 3 75 4 100 4 100 4 100 4 100 

Kaj piše? 4 3 75 4 100 4 100 4 100 4 100 

 

Iz tabele 3 je razvidno, da je področje koncepta o tisku vsebovalo 3 naloge: 

 Kaj veš o knjigi? 

 Kaj pomenijo sličice? 

 Kaj piše? 

Deklica je pri prvem testiranju področja koncept o tisku najmanj točk (2 točki, torej 
50% ) dosegla pri prvi nalogi, ki je ocenjevala znanje o knjigi. Pri drugem in tretjem 
testiranju je pri prvi nalogi dosegla 3 točke (od 4-ih, kar predstavlja 75 %). Deklica je 
pri drugi in tretji nalogi pri prvem testiranju dosegla 75 %, od drugega testiranja dalje 
je dosegla vse možne točke. Pri zadnjem testiranju je deklica pri vseh nalogah 
dosegla vse točke, kar pomeni, da je bila na področju koncepta o tisku 100 % 
uspešna. Največji napredek na področju koncepta o tisku je deklica pokazala pri prvi 
nalogi, kjer je svoj rezultat izboljšala za 50 %. 

Deklica je na področju koncepta o tisku naloge rešila precej enakovredno. Nekoliko 
slabše je bila na začetku rešena naloga, ki je ocenjevala znanje o knjigi. Deklica je 
imela težave predvsem pri poimenovanju osebe, ki knjigo/pesem napiše. Verjetno je 
to smiselno, saj je beseda pisatelj/pesnik precej kompleksna in je ne uporabljamo v 
vsakodnevnem življenju. Deklica je tekom obravnav usvojila tudi ta pojem in na 
izbrani knjigi ustrezno pokazala, kje sta zapisana ime in priimek avtorja. 
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9.7.2.2 Grafično zavedanje 

Tabela 4: Rezultati posameznih nalog področja grafično zavedanje. 

  
Prvo 

testiranje 
Drugo 

testiranje 
Tretje 

testiranje 
Četrto 

testiranje 
Peto 

testiranje 

 
Naloge 

max. 
točk točke % točke % točke % točke % točke % 

Napiši črke, ki 
jih poznaš. 

25 16 64 23 92 24 96 25 100 25 100 

Poimenuj 
napisane 
črke. 

25 16 64 23 92 24 96 25 100 25 100 

Poimenuj 
črke na 
kartončkih. 

12 11 92 12 100 12 100 12 100 12 100 

Poimenuj 
male tiskane 
črke. 

12 10 83 12 100 12 100 12 100 12 100 

Ali poznaš 
svoje ime. 

4 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 

Nadaljuj 
zaporedje. 

4 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da je bilo področje grafičnega zavedanja sestavljeno iz šestih 
nalog: 

 Napiši črke, ki jih poznaš. 

 Poimenuj napisane črke. 

 Poimenuj velike tiskane črke. 

 Poimenuj male tiskane črke. 

 Ali poznaš svoje ime. 

 Nadaljuj zaporedje. 

Deklica je pri prvem testiranju grafičnega zavedanja najmanj točk dosegla pri prvi in 
drugi nalogi (64 %), ki sta preverjali priklic in poznavanje črk. Največ točk je deklica 
pri prvem testiranju dosegla pri peti in šesti nalogi, ki sta preverjali poznavanje 
lastnega imena in nadaljevanje zaporedja. Pri prvih štirih nalogah je deklica skozi 
testiranja postopoma napredovala. Pri četrtem in petem testiranju je deklica pri vseh 
nalogah dosegla vse točke in bila na področju grafičnega zavedanja 100 % uspešna. 
Največji napredek na področju grafičnega zavedanja je deklica pokazala pri prvi in 
drugi nalogi, kjer je svoj rezultat izboljšala za 36 %. 

Raziskave (Boudreau in Hedberg, 1999; Ivšač Pavliša in Lenček, 2011; McGinty in 
Justice, 2009, v Ščapec in Kuvač Kraljević, 2013) so pokazale, da imajo otroci z GJM 
težave na področju poimenovanja črk. Naši rezultati pri deklici, ki smo jo testirali, z 
omenjenimi raziskavami ne sovpadajo, saj je deklica že pri prvem testiranju dosegla 
visok odstotek pri nalogah poimenovanja črk. 

Na področju grafičnega zavedanja pri prvem testiranju opazimo odstopanje v 
uspešnosti reševanja nalog zapisa. Deklica je tekom obravnav napredovala in tudi 
nalogi zapisa in poimenovanja črk popolno rešila. Menimo, da je za ta napredek v 
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večji meri zaslužno šolsko delo, saj otroci v prvem razredu redne osnovne šole 
spoznavajo črke in abecedo. Pri ostalih nalogah je deklica že pri prvem testiranju 
dosegla visok odstotek uspešnosti.  

9.7.2.3 Fonološko zavedanje 

Tabela 5: Rezultati posameznih nalog področja fonološko zavedanje. 

 
 

Prvo 
testiranje 

Drugo 
testiranje 

Tretje 
testiranje 

Četrto 
testiranje 

Peto 
testiranje 

 max. 
točk točke % točke % točke % 

točke 
 

% točke % 

Kaj se 
enako 
začenja? 

8 6 75 8 100 8 100 8 100 8 100 

Poišči 
rime. 

4 2 50 4 100 4 100 4 100 4 100 

Poimenuj 
prvi glas v 
besedi. 

4 3 75 4 100 4 100 4 100 4 100 

Poimenuj 
zadnji glas 
v besedi. 

4 3 75 4 100 4 100 4 100 4 100 

Glaskuj 
slišano 
besedo. 

15 3 20 7 47 11 73 11 73 13 87 

Združi 
slišane 
glasove. 

15 3 20 6 30 8 53 11 73 12 80 

Zloguj 
besedo. 

15 13 87 15 100 14 93 15 100 15 100 

 

Tabela 5 prikazuje, da je bilo področje fonološkega zavedanja sestavljeno iz sedmih 
nalog: 

 Kaj se enako začenja? 

 Poišči rime. 

 Poimenuj prvi glas v besedi. 

 Poimenuj zadnji glas v besedi. 

 Glaskuj slišano besedo. 

 Združi slišane glasove. 

 Zloguj besedo. 

Deklica je pri prvem testiranju fonološkega zavedanja najmanj točk dosegla pri nalogi 
glaskovanja in združevanja glasov v besede. Pri teh dveh nalogah je deklica dosegla 
3 točke oziroma 20 %. Največ točk je dosegla pri zadnji nalogi, kjer je morala 
zlogovati dane besede. Dosegla je 13 točk, oziroma 87 %. Pri nalogi iskanja rim je 
dosegla 50 %. Pri ostalih treh nalogah je bila 75 % uspešna. Pri drugem testiranju je 
deklica dosegla 100 % pri prvih štirih in pri zadnji nalogi. Pri nalogi glaskovanja in 
združevanja glasov v besede je tekom testiranj postopoma napredovala. Največji 
napredek med prvim in zadnjim testiranjem na področju fonološkega zavedanja je 
pokazala pri nalogi glaskovanja, kjer je dosegla 67 % napredek. 
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Največje odstopanje pri reševanju nalog področja fonološkega zavedanja opazimo 
pri peti in šesti nalogi, ki sta ocenjevali razdruževanje besede na glasove in 
združevanje glasov na besede. Ta spretnost naj bi se pojavila nekje okoli šestega 
leta starosti. Pri deklici se odstopanje najverjetneje pojavlja zaradi odloženega 
všolanja in težav z artikulacijo. Deklica je tekom obravnav tudi pri teh dveh nalogah 
močno napredovala. Logopedsko delo je zajemalo tudi ustvarjanje tehnike 
združevanja glasov v besede in razdruževanja besed na glasove. Tako lahko 
zasluge za napredek pripišemo logopedskemu delu. Veliko pa je k napredku 
pripomoglo tudi delo staršev in šolsko delo. 

Raziskava Roth idr. (2006, v Otaiba, Puranik, Ziolkowski in Montgomery, 2009) je 
ugotavljala vpliv logopedske terapije pri otrocih z GJM. Ta intervencijski program je 
bil izključno namenjen izboljšanju fonološkega zavedanja pri otroku. Poudarek je bil 
na razvoju rimanja, združevanja glasov v besede in razdruževanja besede na 
glasove. Raziskava je pokazala, da je do pomembnega napredka po intervenciji, 
prišlo pri nalogah rimanja in združevanja glasov v besede, ne pa tudi pri 
razdruževanju besed v glasove. Spoznanje te raziskave ne sovpada z našimi 
rezultati, saj je deklica tudi pri nalogi razdruževanja besed na glasove pokazala 
pomemben napredek. 

9.7.2.4 Slušni spomin 

Tabela 6: Rezultati posameznih nalog področja fonološko zavedanje. 

 
 

Prvo 
testiranje 

Drugo 
testiranje 

Tretje 
testiranje 

Četrto 
testiranje 

Peto 
testiranje 

 max. 
točk 

točke % točke % točke % točke % točke % 

Ali sta 
besedi enaki 
ali različni? 

18 16 89 16 89 17 94 18 100 18 100 

Ponovi 
slišano ne 
besedo. 

20 9 45 13 65 14 70 13 65 16 80 

 

Tabela 6 prikazuje, da je bilo področje slušnega spomina sestavljeno iz dveh nalog: 

 Ali sta besedi enaki ali različni? 

 Ponovi slišano ne besedo. 

Deklica je pri prvem testiranju slušnega spomina manj točk dosegla pri drugi nalogi, 
ki je ocenjevala ponavljanje izmišljenih besed. Pri tej nalogi je dosegla 9 točk, torej 45 
%. Pri prvi nalogi je dosegla 16 točk, kar predstavlja 89 %. Pri obeh nalogah je tekom 
testiranj postopoma napredovala. Pri zadnjem testiranju je pri prvi nalogi dosegla vse 
točke, pri drugi nalogi je dosegla 16 točk, kar predstavlja 80 %. Bolj je napredovala 
pri drugi nalogi, kjer je dosegla 35 % napredek. 

Raziskavi (Gathercole in Baddeley, 1990 in Kamhi, Catts, Mauer, Apel in Gentry, 
1988, v Montgomery, 1995), ki sta ugotavljali zmožnost ponavljanja ne besed otrok z 
GJM, sta pokazali, da ima ta skupina otrok težave pri izvajanju te naloge. Ugotovitve 
naše raziskave so podobne, saj je imela deklica pri ponavljanju ne besed težave. 
Verjetno so se težave na tem področju pojavile zaradi dekličinih težav z artikulacijo, 
pozornostjo in poslušanjem. Deklica ima pogosto težave z izreko novih, težjih in 
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nesmiselnih besed. Tekom obravnav se je deklica naučila bolje poslušati in težje 
besede izgovoriti s pomočjo zlogovanja.  

9.7.2.5 Fonološki spomin 

Tabela 7:Rezultati naloge področja fonološki spomin. 

 
 

Prvo 
testiranje 

Drugo 
testiranje 

Tretje 
testiranje 

Četrto 
testiranje 

Peto 
testiranje 

 max. 
točk točke % točke % točke % točke % točke % 

Ponovi 
slišano 
poved. 

10 1 10 3 30 4 40 4 40 5 50 

 

Področje fonološkega spomina je bilo sestavljeno iz ene naloge: 

 Ponovi slišano poved.  

Deklica je pri nalogi fonološkega spomina pri prvem testiranju dosegla 1 točko, kar 
predstavlja 10 % uspešnost. Tekom testiranj je deklica napredovala in do zadnjega 
testiranja dosegla 40 % napredek. Pri zadnjem testiranju je deklica dosegla 5 točk 
oziroma 50 %. 

Raziskava avtorja Montgomery (1995) je pokazala, da imajo otroki z GJM, v 
primerjavi z otroci z značilnim razvojem, težave pri ponavljanju povedi. Raziskava je 
pokazala tudi, da imajo otroci z GJM več težav pri ponavljanju povedi, ki so 
kompleksnejše. To sovpada tudi z našimi rezultati. Deklica je na zadnjem testiranju 
ponovila povedi, ki veljajo za bolj enostavne. S kompleksnejšimi povedmi je imela 
težave in jih ni uspela ustrezno ponoviti. 

9.7.2.6 Hitro poimenovanje 

Tabela 8: Rezultati nalog področja hitro poimenovanje. 

 Prvo 
testiranje 

Drugo 
testiranje 

Tretje 
testiranje 

Četrto 
testiranje 

Peto 
testiranje 

 čas (s) čas (s) čas (s) čas (s) čas (s) 

Barve 71 46 46 46 44 

Števila 44 33 29 25 25 

Predmeti 80 73 66 59 58 

Črke 57 40 36 32 30 

 

Področje hitrega poimenovanja je bilo sestavljeno iz štirih predlog po 50 elementov: 

 barve, 

 števila, 

 predmeti 

 črke. 
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Deklica je pri prvem testiranju za poimenovanje barv porabila 71 sekund, za števila je 
potrebovala 44 sekund, predmetov 80 sekund in poimenovanje črk 57 sekund. 
Tekom testiranj je deklica pri poimenovanju vseh predlog napredovala, kar pomeni, 
da je za poimenovanje porabila manj časa. Pri zadnjem testiranju je za poimenovanje 
barv potrebovala 44 sekund, števil 25 sekund, predmetov 58 sekund in črk 30 
sekund. Pri poimenovanju predloge barv je deklica zmanjšala čas poimenovanja za 
27 sekund. Za 19 sekund je zmanjšala čas poimenovanja pri številih, pri predmetih je 
zmanjšala čas poimenovanja za 38 sekund in pri črkah za 27 sekund. Največji 
napredek je deklica pokazala pri poimenovanju predmetov, saj je pri tej predlogi za 
največ sekund zmanjšala čas poimenovanja. 

9.8 Preverjanje hipotez 

V magistrskem delu smo s pomočjo deskriptivne analize in standardizacije rezultatov 
preverjali pet hipotez. 

9.8.1 Prva hipoteza 

H1: Dekličini rezultati na področju koncepta o tisku, grafičnega zavedanja, 
fonološkega zavedanja, slušnega spomina, fonološkega spomina in hitrega 
poimenovanja se bodo izboljšali iz prvega v zadnje testiranje. 

Tabela 9: Napredek med prvim in zadnjim testiranjem na vseh področjih. 

Področje Napredek v % 

Koncept o tisku 33 

Grafično 
zavedanje 

26 

Fonološko 
zavedanje 

42 

Slušni spomin 24 

Fonološki spomin 40 

 Napredek v 
sekundah 

Hitro 
poimenovanje 

95 

 

Iz tabel 2-3 in grafov 1–6 razberemo, da je deklica na področju koncepta o tisku 
dosegla 33 % napredek. Na področju grafičnega zavedanja je dosegla 26 % 
napredek, pri fonološkem zavedanju 42 % napredek, pri slušnem spominu 24 % 
napredek in pri fonološkem spominu 40 % napredek. Na področju hitrega 
poimenovanja je deklica pri zadnjem testiranju porabila 95 sekund manj kot pri 
prvem, kar kaže na napredek. Na podlagi tega lahko prvo hipotezo potrdimo. 

K napredku je najverjetneje največ pripomoglo ravno logopedsko delo, saj so bile 
obravnave pet mesecev osredotočene na izboljšanje teh spretnosti. Vsekakor pa je k 
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napredku pripomoglo tudi šolsko delo, delo staršev, delo šolske svetovalne službe, ki 
je v času izvajanja študije izvajala dodatno strokovno pomoč. 

9.8.2 Druga hipoteza 

H2: Deklica bo ob prvem testiranju pokazala najslabše rezultate na področju 
fonološkega spomina. 

 

Graf 7: Rezultati prvega testiranja v odstotkih. 

Iz tabele 2 in grafa 7 je razvidno, da je deklica na področju koncepta o tisku dosegla 
67 %, na področju grafičnega zavedanja 74 %, pri fonološkem zavedanju 51 %, pri 
slušnem spominu 66 % in pri fonološkem spominu 10 %. Deklica je dosegla najslabši 
rezultat na področju fonološkega spomina, s čimer potrdimo drugo hipotezo. 

Kot že omenjeno zgoraj je deklica najslabše rezultate na področju fonološkega 
spomina verjetno dosegla zaradi jezikovnih težav in težav s pozornostjo.  

9.8.3 Tretja hipoteza 

H3: Deklica bo ob prvem testiranju pokazala najboljše rezultate na področju 
grafičnega zavedanja. 

Glede na analizo pri hipotezi 2 lahko zaključimo, da je deklica dosegla najboljše 
rezultate na področju grafičnega zavedanja. Na tem področju je dosegla 74 % 
uspešnost. Na podlagi tega lahko potrdimo tudi tretjo hipotezo. 

Deklica je že v predšolskem obdobju kazala zanimanje za črke, pisanje in branje. V 
tem obdobju je deklica pridobila mnogo spretnosti grafičnega zavedanja. Poleg tega 
je bila deležna dodatne strokovne pomoči, ki je to njeno zanimanje spodbujala in 
razvijala. Ravno zaradi tega je deklica najverjetneje najboljše rezultate dosegla na 
tem področju. 
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9.8.4 Četrta hipoteza 

H4: Deklica bo pokazala največji napredek iz prvega v zadnje testiranje na 
področju fonološkega spomina. 

Za potrditev oziroma ovržbo četrte in pete hipoteze smo najprej s programom SPSS 
po formuli z = (X-M)/o standardizirali spremenljivke vseh nalog. S tem smo dobili 
porazdelitev vseh spremenljivk na intervalu [-2, 2]. Razlika med prvim in zadnjim 
testiranjem nam prikaže napredek deklice, ki je prikazan na grafu 8. 

 

Graf 8: Standardizacija vseh rezultatov in napredek deklice pri vseh nalogah.  

Nato smo na podlagi standardiziranih spremenljivk izračunali povprečje za področje 

hitrega poimenovanje po formuli:  

Z_barve + Z_števila + Z_predmeti + Z_črke/4 = 1,08453 + 0,75549 + 0,24404 + 

0,91353 = 0,7493975.  

Povprečje standardiziranih spremenljivk je 0,7493975 oziroma 0,75. 

0,86067

0,65088

1,2053

0,71948

1,23582

1,08453

0,75549

0,24404

0,91353

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Napredek pri vseh nalogah



Eva Moškon Predopismenjevalne spretnosti deklice z zmerno – govorno jezikovno motnjo 

44 
 

 

Graf 9: Napredek deklice na vseh testiranih področjih. 

Iz grafa 9 razberemo, da je deklica velik napredek pokazala na področju fonološkega 
zavedanja in fonološkega spomina. Največji napredek je pokazala na področju 
fonološkega spomina. Na podlagi tega lahko potrdimo četrto hipotezo. 

Zaradi slabših jezikovnih spretnosti in težav s tvorbo ustrezno strukturiranih povedi 
smo domnevali, da bo deklica imela največ težav na področju fonološkega spomina, 
kar se je izkazalo za resnično. Hkrati smo domnevali, da bo na tem področju 
napredek največji. Tudi to se je izkazalo za resnično. Menimo, da je temu tako, ker je 
bilo pri logopedskem programu največ poudarka na razvijanju tega področja, saj je 
bilo pri prvem ocenjevanju najbolj kritično. 

9.8.5 Peta hipoteza 

H5: Deklica bo pokazala najmanjši napredek na področju hitrega 
poimenovanja. 

Iz grafa 9 razberemo, da je deklica najmanjši napredek pokazala na področju 
grafičnega zavedanja. Peto hipotezo s tem ovržemo. 

Deklica je najmanj napredka dosegla na področju grafičnega zavedanja. Že pri prvem 
testiranju je dosegla visoke rezultate tega področja, pri zadnjem pa kar vse možne 
točke. To pomeni, da je deklica napredovala, vendar je napredek majhen. Verjetno 
ravno zaradi dobro razvitih spretnosti grafičnega zavedanja že v začetku napredek ni 
prišel toliko do izraza.  
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10 ZAKLJUČEK 

Predopismenjevalne spretnosti so spretnosti, ki so ključnega pomena za nadaljnje 
opismenjevanje in se razvijajo v predšolskem obdobju in prvem razredu osnovne 
šole. Med te spretnosti sodijo fonološko zavedanje, abecedno znanje, zavedanje 
tiska, porajajoče pisanje in spretnosti govornega jezika. Vse te spretnosti otrok 
razvija spontano in tekom sistematičnega izobraževanja. Pri otrocih z GJM pogosto 
pride do odstopanj v razvoju predopismenjevalnih spretnosti, kar vpliva na kasnejši 
razvoj opismenjevanja, pismenosti in posledično na učno uspešnost. Tu igrata 
pomembno vlogo logoped in individualizirani program. Z dobro izdelanim programom 
in jasno zastavljenimi cilji lahko logoped pripomore k razvoju predopismenjevalnih 
spretnosti. 

Empirični del magistrske naloge smo izvedli z deklico, ki je obravnavana kot otrok z 
zmerno GJM in je vključena v prvi razred redne osnovne šole. Cilj raziskave je bil 
oceniti dekličine predopismenjevalne spretnosti (koncept o tisku, grafično zavedanje, 
fonološko zavedanje, slušni spomin, fonološki spomin in hitro poimenovanje) in 
ugotoviti, ali bo prišlo do napredka na posameznih področjih predopismenjevalnih 
spretnosti v času, ko se bo izvajala logopedska pomoč na tem področju. Zanimalo 
nas je, ali bo izvajanje individualiziranega logopedskega programa pripomoglo k 
napredku predopismenjevalnih spretnosti pri deklici z zmerno GJM.  

Najpomembnejše spoznanje raziskave je, da je deklica s pomočjo individualiziranega 
logopedskega programa iz prvega v zadnje testiranje napredovala na vseh testiranih 
področjih. Deklica je bila pri prvem testiranju najmanj uspešna na področju 
fonološkega spomina. Nizko uspešnost na tem področju lahko pripišemo dekličinim 
jezikovnim težavam in težavam s pozornostjo. Najbolj je bila uspešna pri grafičnem 
zavedanju, visoko uspešnost je dosegla tudi na področju koncepta o tisku. Najvišjo 
uspešnost na teh dveh področjih bi lahko pripisali temu, da deklica obiskuje prvi 
razred osnovne šole, kjer spoznavajo črke in tisk, poleg tega je deklica že v 
predšolskem obdobju kazala zanimanje za črke, knjigo in branje. Pri zadnjem 
testiranju je bila 100 % uspešna na področju koncepta o tisku in grafičnega 
zavedanja, medtem ko je bila na področju fonološkega spomina še vedno najmanj 
uspešna. Največji napredek je dosegla ravno na področju fonološkega spomina, 
medtem ko je bil najmanjši napredek pri grafičnem zavedanju. Največji napredek na 
področju fonološkega spomina lahko pripišemo temu, da je bil večji del logopedske 
obravnave namenjen temu področju, ravno tako so tudi starši veliko časa posvetili 
treningu tega področja. Velik napredek se je pokazal tudi na področju fonološkega 
zavedanja. Deklica je imela pri prvem testiranju največ težav pri razdruževanju 
besede na glasove in združevanju glasov v besede. Tekom obravnav je hitro razvila 
strategijo analize oziroma razdruževanja besed na črke. Pri sintezi oziroma 
združevanju črk v besede je imela pri zadnjem testiranju še vedno več težav. Največ 
težav so ji delale besede, ki so bile strukturirane iz konsonantskih klastrov. Deklica 
pri določanju prvega in zadnjega glasu v besedi, iskanju rime in zlogovanju ni imela 
toliko težav, kar bi pa lahko pripisali temu, da je bila v predšolskem obdobju deležna 
logopedskih obravnav, ki so se osredotočala tudi na razvijanje teh področij. Na 
napredek vseh področij ocenjevanih predopismenjevalnih spretnosti so vplivali razni 
dejavniki. Verjetno bi lahko največjo težo pripisali ravno individualiziranemu 
logopedskemu programu. Tako je naloga dokaz, da je že v predšolskem obdobju za 
otroka z GJM pomembna natančna diagnostika in ciljno usmerjen program 
logopedske pomoči, ki že v relativno kratkem času prinese izboljšanja, kar je, kot 
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smo že zapisali v uvodnem delu, tudi pri raziskavah drugih avtorjev (Bird, Bishop in 
Freeman, 1995; Cabell, 2010; Gillon, 2000; Bourdeau in Hedberg, 1999) pomembno 
na področju predopismenjevalnih spretnosti. Seveda pa so k razvoju teh spretnosti 
pripomogli tudi starši, šola, šolska svetovalna služba, katerih dejavnosti so bile ciljno 
usmerjene tudi k izboljšanju predopismenjevalnih spretnosti.  

V prihodnje bi bilo primerno z deklico še naprej razvijati predopismenjevalne 
spretnosti, predvsem področje fonološkega spomina, ki je glede na rezultate testiranj 
najbolj kritično. Pozornost bi bilo primerno nameniti tudi področju fonološkega 
zavedanja, predvsem združevanju glasov v besede in razdruževanju besed na 
glasove, kjer je imela deklica pri zadnjem testiranju še vedno nekaj težav. Obravnave 
so potekale 5 mesecev, izkazalo se je, da so se določena področja po mesecu ali 
dveh izboljšala tako, da je deklica pri testiranju dosegla 100 %. Medtem, ko je pri 
drugih področjih napredovala počasneje. Menimo, da je trajanje obravnav, ki smo jih 
izvedli in namenili področju predopismenjevalnih spretnosti primerno, saj je deklica 
na vseh področjih pokazala napredek in je na zadnjem testiranju, pri vseh, razen na 
področju fonološkega spomina, dosegla več kot 80 %. Več časa bi tako lahko 
namenili še razvijanju tega področja.  

Staršem smo svetovali in praktično prikazali, kako naj pri deklici razvijajo 
predopismenjevalne spretnosti in govorno–jezikovni razvoj. V času obravnav je 
deklica na sploh močno napredovala. Njen napredek se opazi tako v govoru in jeziku, 
kot tudi na področju predopismenjevanja. Najbolj vidni napredki so, da je deklica v 
tem obdobju usvojila glas /r/ in tehniko branja. Deklica v govoru tvori več ustreznih 
stavčnih struktur. Te strukture so enostavne, po navadi tri- ali štiribesedne. Pogosto 
opazi napako pri drugi osebi in občasno v stavčni strukturi zazna tudi svojo napako in 
se popravi. Večkrat uporabi ustrezno obliko samostalnikov in pridevnikov v povedi. 
Ustrezno zloguje in prešteje število zlogov. Pravilno določi prvi in zadnji glas v 
besedi. Nima težav pri razdruževanju besede na glasove, če je beseda takšna, ki jo 
sama zmore izgovoriti. Pri združevanju glasov v besedo ima še nekaj težav, 
predvsem pri daljših besedah, ki imajo kompleksnejšo strukturo glasov. V govoru se 
pojavljajo izpusti delov besed in maličenje težjih besed. V prihodnje bi bilo primerno z 
deklico širiti stavčno strukturo in spodbujati uporabo le-te v govoru. 

Raziskava je pokazala pomembnost logopedskega dela tudi na področju 
predopismenjevalnih spretnosti. Večinoma se logopedi in surdopedagogi pri svojem 
delu osredotočimo na govor in jezik ter pogosto pozabimo na predopismenjevalne 
spretnosti. Z raziskavo smo ugotovili, da lahko s ciljno usmerjenimi aktivnostmi 
pripomoremo k napredku na tem področju. Menimo, da bomo ravno zaradi te 
raziskave pri nadaljnjem delu z otroki z GJM še bolj pozorni na njihove 
predopismenjevalne spretnosti in njihov razvoj.  

Raziskava je temeljila na študiji primera, zato rezultatov ne moremo posploševati na 
celotno populacijo otrok z GJM. Zanimivo bi bilo povečati vzorec, opazovati rezultate 
več otrok z GJM in tudi primerjati rezultate z otroki z značilnim razvojem. 
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12 PRILOGE 

PRILOGA 1: SOGLASJE STARŠEV 

Spoštovani! 

Kot ste bili že obveščeni, bom z vašo hčerko za namen izdelave magistrskega dela 

izvedla testiranje predopismenjevalnih spretnosti. Uporabila bom test, ki je bil izdelan 

s pomočjo raznih testov, iz katerih sem povzela naloge, ki se navezujejo na 

naslednja področja: koncept o tisku, grafično zavedanje, fonološko zavedanje, slušni 

spomin, fonološki spomin in hitro poimenovanje.  

Na podlagi začetnega, diagnostičnega testiranja, ki bo izvedeno v začetku decembra 

2016, bom izdelala individualiziran program dela za zgoraj navedena področja in 

izoblikovala cilje dela. Vsako peto srečanje bom testiranje z istim testom ponovila in s 

tem preverjala ustreznost in uspešnost logopedskega progama. Zaključno srečanje 

bo potekalo v aprilu 2017.  

Prosim, da s podpisom dovolite sodelovanje vaše hčerke pri raziskavi. 

Hvala za sodelovanje, 

 

          Eva Moškon 

SOGLASJE 

Spodaj podpisani/podpisana……………………………………, se strinjam, da moja 

hči…………………………………………. sodeluje pri aktivnostih potrebnih za izdelavo 

magistrskega dela. Seznanjen/a sem, da se bodo podatki uporabljali zgolj za namen 

izdelave magistrskega dela. 

 

Datum: 

Podpis: 
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PRILOGA 2: IZBRANE NALOGE ZA POTREBE TESTIRANJA 

KONCEPT O TISKU 

1. Kaj veš o knjigi? 

a) Kako imenujemo znake v knjigi? 

b) Pokaži, kje začnemo brati. 

c) Pokaži naslov knjige.  

d) Povej, kdo piše knjige (zgodbe, pesmi). 

Točke: 

2. Kaj pomenijo sličice? 

  

  

 

Točke: 
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3. Kaj piše 

 

 
 
 

 
 
 

  

 

Točke: 

GRAFIČNO ZAVEDANJE 

1. Na list napiši črke, ki jih poznaš. 

Odgovor: Število zapisanih črk je: 

2. Poimenuj črke, ki si jih napisala. 

Odgovor: Število poimenovanih črk je: 

3. Poimenuj črke na kartončkih. 

A T E H I L 

K M N V C O 

 

Odgovor: Število poimenovanih črk je: 
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4. Poimenuj male tiskane črke na kartončkih. 

k a b m n d 

g h l e t r 

 

Odgovor: Število poimenovanih črk je:  

5. Ali poznaš svoje ime? 

a) Povej, kako ti je ime. 

b) Napiši svoje ime. 

c) Poimenuj prvo črko svojega imena. 

d) Med štirimi kartončki poišči svoje ime. 

Točke: 

6. Nadaljuj s postavljanjem 

II O 

    

      

      

      

 

Točke: 
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FONOLOŠKO ZAVEDANJE 

1. Poslušaj in poišči sličico, ki se enako začenja. (Kaj se enako začenja?) 

Npr.: lopata – lonec. Otrok najprej poimenuje sličice. 

Testator govori: Sličice 

sončnica 

 

kozarec 

 

češnja 

 

žaga 
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2. Poslušaj in poišči sličico, ki se rima. (Kaj se enako končuje?) Npr.: mak – 

rak. Otrok najprej poimenuje sličice (možna pomoč). 

Testator govori: Sličice 

solata 

 

trava 

 

rokavica 

 

košara 

 
 

Točke: 

3. Poslušaj in poimenuj prvi glas v besedi. Npr.: Avto – A 

Testator govori: 

miza  omara  ura  telefon 

Točke: 

4. Poslušaj in poimenuj zadnji glas v besedi. Npr.: Mama – a 

Testator govori: 

roka  šal  Peter  koš 

Točke: 
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5. Poišči sličico, ki ima enak prvi glas, kot ga slišiš. Npr.: žaba – sličica žoge. 

Otrok najprej poimenuje sličice (možna pomoč). 

Testator govori: Sličice 

Maja 

 

telefon 

 

solata 

 

Ana 

 
 

Točke: 

6. Glaskuj besedo, ki jo slišiš. Npr. mama – m a m a 

Testator govori: 

od  to  kos  tema  sto  ovca  sneg 

metla  njiva  žebelj  gnezdo odločno iskra          kaplja 

mravlja 

Točke: 
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7. Združi glasove, ki jih slišiš v besedo. Npr. m a m a – mama 

Testator glaskuje besede: 

iz  na  mak  riba  tri  usta  mrak 

pišče  kmalu  čevelj  škarje  obročki črka    vojska 

ljudski 

Točke:   

8. Zloguj besedo, ki jo slišiš in povej število zlogov. 

Testator govori: 

vaza  sobica  vrabec risanka marmelada  kljuka  

tovarna namenoma učenje ljudstvo zgodovina  Ljubljana 

postrv  koleraba drobtinica 

SLUŠNI SPOMIN 

1. Povej ali sta slišani besedi enaki ali različni. Npr. hiša - teči 

Testator govori: 

bos – bos Drava - Drava 
 

dlaka – tlaka dan – dam 
 

bas – pas lisa – lisa 
 

riba – riba gos – kos 
 

nož – nos dih – dih 
 

ruda – ruta moj – noj 
 

umik – umit kosa – koza 
 

laž – laž riž – riž 
 

muka – moka 
 

tat – tat 
 

 

Točke: 
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2. Ponovi slišano besedo. 

relu kapeto pikatura katopinafe 

noma giboda gabodila gebidafino 

gedu lorema monalura ronamelita 

luri tokipa topakimu tapikusave 

limo dugabe debagusi muralenoka 

 

Točke: 

 

FONOLOŠKI SPOMIN 

1. Ponovi slišano poved. 

Testator govori: 

Sestra nabira jagode in maline. 

Miha rad bere svojo novo knjigo. 

Sosedova hiša je zelo velika. 

Naš rdeči avto ima štiri nove gume. 

Ko smo prišlo domov je bilo že temno. 

Helikopter glasno brni, kadar leti nizko. 

Poleti gremo na jug, kjer je toplo. 

Na poti iz vrtca smo videli velik požar. 

Na našem travniku se pase rjava krava. 

Gospa, ki sedi na stolu ob tabli, je naša učiteljica. 

Točke: 

HITRO POIMENOVANJE BESED 

Čas barve: 

Čas števila: 

Čas predmeti: 

Čas črke: 

 

 

 


