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POVZETEK 
 
Govor in jezikovno znanje nam nista dana sama od sebe. Moramo se ju naučiti in ključno 

obdobje za učenje govora je prav predšolsko obdobje. Govor se intenzivno, tako količinsko 

kot kakovostno, razvija prav med drugim in četrtim letom starosti.  Otrokovo prvo 

sredstvo za komuniciranje z okolico je jok. Nato se pojavijo prvi glasovi, gruljenje in 

bebljanje. Otroci zelo radi eksperimentirajo in preizkušajo, česa vse so njihove glasilke že 

sposobne. Kasneje glasove združujejo in nastanejo prve besede, nato pa tudi prvi stavki, 

ki vsebujejo dve ali tri besede.  

Na učenje govora vpliva več dejavnikov. Med njimi imajo močnejši vpliv genetski 

dejavniki, otrokov spol, pa tudi kakovost družinskega okolja, ekonomski položaj družine 

in izobrazba staršev. 

K spodbujanju govornega razvoja lahko največ pripomorejo ravno starši in vzgojitelji v 

vrtcu. V svojem diplomskem delu sem v raziskavi želela ugotoviti, koliko časa starši 

namenijo svojemu otroku, da bi čim bolj spodbujali njegov govor, pa naj bo to v otrokovi 

prosti igri, z vsakodnevnimi pogovori ali s pomočjo govornih vaj. 

 
 
KLJUČNE BESEDE: govorni razvoj, spodbujanje, vloga staršev, govorne vaje 

  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 
 
Speech and language knowledge are not just given to us. We have to learn them and the 

key period to learn how to speak is the pre-school period. Speech abilities intensively, 

quantitatively and qualitatively develop between the age of two and four. Children's first 

way of communicating with the world is by crying. After that they form their first voices, 

coos and chatter. Children like to experiment to see what their vocal folds are capable of. 

Later they combine different voices to create their first words, followed by combining two 

or three words to form a sentence. 

A variety of factors influence the speech learning process. Among them the most 

influential ones are genetics, gender, quality of family life, family’s economic state and 

parental educational level. 

Parents and teachers in the kindergarten are the ones who can encourage children’s 

speech development the most. In this thesis I was researching the time dedicated to 

encouraging speech by parents during children’s free play, everyday conversations or 

with the help of speech exercises. 

 
 
KEY WORDS: speech development, encouragement, parents participation, speech 

exercises 
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1 UVOD 
 
»Govor otroku odpira svet.« (Jeitner - Hartmann, 2006) 

»V obdobju dojenčka, malčka in zgodnjega otroštva poteka razvoj govora tako z vidika 

kakovosti kot količine zelo hitro.« (Marjanovič Umek in Fekonja, 2004, v Marjanovič Umek 

in Fekonja, 2011, str. 108)  Pri tem imajo starši pomembno vlogo, ker so od rojstva naprej 

vključeni v govorno interakcijo z otrokom. Bolj kot se z otrokom pogovarjajo ali mu pojejo, 

bolj spodbujajo njegov govorni razvoj. Raziskave kažejo, da odzivnost matere na govorne 

pobude dojenčka pozitivno vpliva na obseg otrokovega besednjaka, ko ima dve leti 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Otrokov govor se začne pospešeno razvijati 

po drugem letu starosti (Skubic, 2004). 

V teoretičnem delu bom opisala, kako poteka razvoj govora pri predšolskem otroku. 

Posebej bom poudarila obdobje od dveh do štirih let, saj menim, da takrat govorni razvoj 

poteka najbolj intenzivno. Nato bom omenila dejavnike, ki vplivajo na govorni razvoj 

otroka, ki se delijo na notranje in zunanje.  V zadnjem poglavju pa bom predstavila, kako 

pomembna je vloga staršev v govornem razvoju otrok, koliko h govornemu razvoju 

pripomorejo govorne vaje ter kako se govor razvija tudi v simbolni igri otroka.  

V empiričnem delu sem raziskovala, koliko pozornosti in časa starši, katerih otroci 

obiskujejo Vrtec Rastja Branik in Vrtec Šempeter pri Gorici, namenijo za kakovostnejši 

govorni razvoj svojega otroka in kaj po njihovem mnenju najbolj spodbuja govorni razvoj. 
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2 RAZVOJ GOVORA PREDŠOLSKEGA OTROKA 
 
Govor je kompleksna sposobnost, ki oblikuje človeka in mu omogoča, da izraža svoje misli, 

želje in potrebe. Pri otrocih naj bi se razvil do petega leta, tretje leto otrokovega življenja 

pa je tisti odločilen mejnik v razvoju govora (Vizjak Kure, 2010). L. Marjanovič Umek 

(1990) dodaja, da je govor ključen v človekovem razvoju, ker mu omogoča komunikacijo 

z okoljem. Tudi M. Juriševič, Rajović in L. Drgan (2010) trdijo, da je za učenje govora 

pomembno izbrati prave trenutke in da z učenjem ne smemo prehitevati, če želimo, da bo 

usvojeno znanje kakovostno. Najprimernejši čas za učenje govora je obdobje prvih treh 

let življenja (prav tam). Do šestega leta otrokov govor napreduje zelo hitro, tako v količini 

besed kot kakovosti izgovarjanja. Na tej razvojni stopnji naj bi otrok razumel govor drugih 

oseb in bil sposoben samostojno pripovedovati tako, da ga drugi razumejo (Marjanovič 

Umek in Fekonja Peklaj, v Polič, 2009). 

Z razvojem govora so se ukvarjali številni strokovnjaki, ki so poskušali razjasniti odnos 

med mišljenjem in govorom. V svojih ugotovitvah pa niso prišli vsi do enakih zaključkov 

(Žnidarič, 1993). Avtorji spoznavnih teorij trdijo, da je mišljenje primarno in je osnova za 

govorni razvoj (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Jean Piaget (1967, v prav 

tam) je menil, da se mišljenje razvija neodvisno od govora in da mišljenje omogoča razvoj 

govora. To pomeni, da otrok najprej razvije osnovne pojme in šele kasneje rabi besede, da 

z njimi poimenuje ljudi ali predmete in opisuje dogodke. 

Tako L. Marjanovič Umek idr., (2006) kot tudi D. Žnidarič (1993) omenjajo še raziskave 

drugih avtorjev, ki so ugotovili, da se mišljenje in govor razvijata neodvisno ter da so za 

razvoj govora pomembne tudi druge spoznavne sposobnosti, kot je na primer 

posnemanje in ravnanje s predmeti, z igračami. 

Ko govorimo o razvoju govora predšolskega otroka, ne smemo pozabiti omeniti še 

egocentričnosti otrokovega mišljenja, ki je bila bistvo teorije Jeana Piageta. On je otrokovo 

mišljenje razdelil v  štiri razvojne stopnje. Te so: senzomotorna (od rojstva do 18. meseca), 

predoperativna (od 18. meseca do 7. leta), stopnja konkretnih operacij (od 7. do 11. leta) 

in stopnja formalnih operacij (po 11. letu). Po njegovem mnenju je govor egocentričen, ko 

otrok govori sam s seboj in ga sogovorec ne zanima. Šele po 6. oz. 7. letu ga zamenja 

socializirani govor. Njegovo teorijo je kritiziral Lev S. Vigotski, ki je trdil, da je 

egocentričnega govora manj (Skubic, 2004). S. Kranjc (1999) opisuje, da je po mnenju 
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Vigotskega prvotni otrokov govor povsem socialen, saj z njim odraslemu sporoča svoje 

potrebe. Kasneje pa se razvijeta tudi egocentrični in sporazumevalni govor. Navaja tudi 

rezultate novejših raziskav, ki so potrdile, da se otroci zavedajo tudi potreb poslušalcev 

(prav tam). T. Vizjak Kure (2010) trdi, da je za razvoj govora med najpomembnejšimi prav 

sposobnost poslušanja. Novorojenček najprej govor posluša, ga razume in šele nato 

reproducira. Znanstveniki so ugotovili, da se že plod v maternici okrog 27. tedna starosti 

začne odzivati na zvoke. Sposobnost poslušanja in sposobnost govora sta med seboj tesno 

povezani in ju težko ločimo (prav tam). 

Govorni razvoj lahko razdelimo v dve obdobji, in sicer predjezikovno obdobje in jezikovno 

obdobje, ki se začne, ko otrok izgovori prvo besedo (Marjanovič Umek idr., 2006). Faze 

govornega razvoja vedno potekajo v enakem vrstnem redu, vendar je čas razvoja od ene 

do druge stopnje pri vsakem otoku različen. Pri nekaterih prva beseda nastopi prej, pri 

drugih malo kasneje. Nekoliko je to odvisno tudi od zdravstvenega stanja otroka (Levc, 

2014). V  

 

2.1 PREDJEZIKOVNO OBDOBJE 
  

Predjezikovno obdobje se začne ob rojstvu. Novorojenček takoj, ko se rodi, zakriči, vendar 

je ta krik refleksna reakcija, ker prvič sam vdihne zrak. Občutljiv je na vse dražljaje iz 

okolja in že v začetku drugega meseca se začne odzivati na materin glas s kretnjami 

(Žnidarič, 1993). Novorojenčki imajo prirojeno sposobnost čustvenega dialoga, ki se kaže 

v tem, da se že nekaj minut po rojstvu z izrazom na obrazu odzovejo na človeški glas. 

Predjezikovno obdobje poleg zaznavanja in razumevanja govora vključuje tudi jok, 

vokalizacijo, bebljanje in posnemanje glasov. Vsi ti glasovi pa še niso besede, a otroku 

omogočajo, da razvija svoj govorni aparat (Marjanovič Umek idr., 2006). Z vsemi temi 

odzivi otrok nase obrne pozornost iz okolice. Mati se hitro nauči razumeti, kaj želi otrok s 

temi odzivi sporočiti; na primer, da je lačen, utrujen, jezen (Grilc, 2014). 

N. Skamlič (2014) priporoča, naj se starši z otrokom veliko pogovarjajo že od rojstva. 

Najprimernejši čas za komunikacijo je, ko je njihov otrok buden, miren in jih pozorno 

opazuje. Komunikacija pa naj poteka tudi s telesnim stikom (prav tam). 
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L. Marjanovič Umek (1990) opisuje štiri razvojne stopnje v izgovarjavi glasov.  To so jok, 

gruljenje, bebljanje in izgovarjava po govornem vzorcu oziroma posnemanje. 

JOK 

Prvi otrokov glas je jok in z njim se sporazumeva vse do nekje 7. tedna starosti. Otrok z 

jokom sporoča svoje potrebe; ali je lačen, moker, jezen, utrujen. Za vsako potrebo se jok 

nekoliko razlikuje in večina staršev, predvsem mater, kmalu prepozna, kaj jim otrok z 

jokom želi sporočiti (prav tam). Vseeno pa se zgodi, da starši včasih ne razumejo, kaj jim 

želi otrok z jokom sporočiti. Takrat bo mogoče pomagalo le, da otroka vzamemo v naročje, 

ga potolažimo, zibamo ali božamo (Skamlič, 2014). 

GRULJENJE 

Razvije se na začetku drugega meseca in vsebuje predvsem samoglasniške glasove. Je še 

ena od oblik komunikacije in zanimivo je to, da se pojavi tudi pri gluhih otrocih,  ki 

gruljenja prej niso nikoli slišali (Marjanovič Umek, 1990). L. Marjanovič Umek idr., (2006) 

pojasnjujejo, da na gruljenje torej ne vpliva otrokovo socialno okolje, saj otrokovi starši 

ne grulijo. S tem lahko dokažemo, da model govorjenja staršev ni pomemben dejavnik 

zgodnje vokalizacije (prav tam). T. Vizjak Kure (2010) in L. Marjanovič Umek (1990) se 

strinjata, da otrok z gruljenjem sporoča, da je zadovoljen ali srečen, morda pa tudi 

razburjen. N. Skamlič (2014) dodaja, da otrok gruli tudi, ko zasliši glasove ali petje okoli 

sebe, pa tudi ko je sam si gruli in tako preizkuša svoje glasovne sposobnosti. 

BEBLJANJE 

N. Skamlič (2014) opisuje bebljanje kot melodično, bogato ponavljanje zlogov in svetuje, 

naj se starši na otrokovo bebljanje odzovejo. Pojavi se okoli šestega meseca in je 

pomembna osnova za govorni razvoj. Gruljenje pa se s tem ne preneha. Če je bilo pri 

gruljenju slišati večinoma samoglasnike, se pri bebljanju pojavijo še soglasniki, ki jih otrok 

združuje v zloge; na primer ba, ma, la, ga (Marjanovič Umek, 1990). L. Marjanovič Umek 

idr., (2006) pravijo, da bebljanje odraža glasove, ki so pogosti v maternem jeziku, ki ga 

otrok posluša. Glasovi so vedno bolj gladki in jasni ter se združujejo: baba, babi.  
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POSNEMANJE GLASOV 

Že desetmesečni otroci naj bi namerno posnemali glasove, ki jih slišijo v svojem okolju, 

čeprav še ne razumejo njihovega pomena (Marjanovič Umek idr., 2006 in Marjanovič 

Umek, 1990). Da bi lahko posnemali glasove pa je pomembno tudi pozorno opazovanje in 

poslušanje odrasle osebe (Skamlič, 2014). 

Ob vseh teh vokalizacijah otroka ne smemo pozabiti, da otrok z nami komunicira tudi z 

gestami in neverbalnimi reakcijami. Otrok s starši ali z drugimi odraslim vzpostavlja 

očesni stik. Pogosto kaže na predmete, ki jih želi imeti ali so vzbudili njegovo pozornost, 

ali z rokami posnema letenje ptice. Naloga odraslega je, da se na geste odziva in predmete 

poimenuje. S tem bo pripomogel k razvoju otrokovega simbolnega predstavljanja 

(Marjanovič Umek, 2006). 

 

2.2 JEZKOVNO OBDOBJE 
 

Avtorji se strinjajo, da se jezikovno obdobje začne, ko otrok izgovori prvo besedo. 

Najpogosteje se to zgodi v enajstem ali dvanajstem mesecu, v nekaterih primerih pa otroci 

prvo besedo izgovorijo že pri osmih ali devetih mesecih (Žnidarič, 1993). Marjanovič 

Umek idr., (2006) pa čas, ko naj bi malček izgovoril prvo besedo, podaljšajo do dvajsetega 

meseca. 

PRVE BESEDE 

L. Marjanovič Umek (1990) prvo besedo definira kot skupino glasov, ki jih malček 

izgovarja in imajo pomen.  

D. Žnidarič (1993) in S. Levc (2014) dodajata, da je prva beseda šele takrat, ko je izrečena 

v zvezi z nekim predmetom oziroma, ko je zveza med besedo in predmetom ali osebo 

smiselna. 

M. Whitehead (1999, v Marjanovič Umek idr., 2006) navaja tri kriterije, ki določajo prvo 

besedo. Ti so, da otrok rabi besedo spontano, da jo rabi vedno za isto dejavnost, predmet 

ali osebo in ko besedo prepozna tudi odrasla oseba, ki z otrokom komunicira.  
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A. K. Barry (2010) pravi, da so prve besede najpogosteje stvari v otrokovem neposrednem 

okolju. Lahko poimenuje osebe, ki zanj skrbijo, živali, oblačila in igrače. S tem se strinjajo 

tudi L. Marjanovič Umek idr. (2006), ki k prvim besedam dodajajo še preproste izjave, s 

katerimi otrok prosi odraslo osebo za pomoč. Na primer: gor, ven, daj, ja in ne.  Navajajo, 

da otrok prve besedo pogosto povezuje tudi z gestami. Prve besede otrok večkrat ponovi, 

čemur pravimo eholalija. S. Levc (2014) trdi, da se prvim besedam vsak dan pridružujejo 

nove besede. S tem se strinja tudi A. Florin (1995, v Skubic, 2004), ki pravi, da otrok med 

drugim in tretjim letom v povprečju usvoji eno besedo na dan. 

S prvimi besedami se pogosto pojavi preširok pomen besed, ko na primer otrok z besedo 

avto poimenuje vsa vozila, z besedo teta pa vse ženske (Marjanovič Umek idr., 2006). 

Ko otrok prvič reče mama, se njegova mati čustveno odzove, razveseli in reagira tako, da 

se otroku smehlja. Ko se taka situacija večkrat ponovi, otrok razume, da s temi glasovi 

sproži odziv matere. Ko bo otrok kaj želel od matere, bo uporabil to besedo, zato jo 

imenujemo holofraza. Pomeni, da z njo otrok izrazi celotno misel ali stavek (Skamlič, 

2014). Tomasello in Bates (2001, v Marjanovič Umek  idr., 2006) holofrazo definirata kot 

samostojno besedo, ki jo otrok uporablja v širšem smislu in je ne veže ozko le na en 

predmet ali osebo.  

Pojavi pa se tudi zožen pomen besed, ko na primer otrok izgovori besedo pes in s tem 

razume, da gre le za njegovega psa (Marjanovič Umek, idr., 2006).  

PRVI STAVKI 

Ko je otrok star tri leta, se pojavijo prvi stavki, ki vsebujejo dve do tri besede (Grilc, 2014). 

S. Levc (2014) dodaja, da stavke oblikuje skladno s skladenjskimi pravili jezika. L. 

Marjanovič Umek idr. (2006) pa opisuje, da se najprej, ko je malček star leto in pol, 

pojavijo kombinacije dveh besed. Z njima že lahko izrazi svojo misel – mami piškot. Mama 

tako razume, da otrok želi piškot. Otrok z dvobesednimi stavki najpogosteje izraža 

prošnje. S. Kranjc (1999) pravi, da otrokov besednjak, ko otrok združuje po dve besedi 

skupaj, obsega približno 400 besed.  

V dvobesednih stavkih otrok uporablja polnopomenske besede, najpogosteje 

samostalnike pa tudi glagole, izpušča pa predloge, veznike, zaimke in pomožne glagole. 

Tak govor se imenuje telegrafski govor (Marjanovič Umek, 1990).  
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Izjave iz treh ali štirih besed se začnejo pojavljati med 24. in 27. mesecem. Tako se lahko 

otroci vedno bolje jezikovno izražajo. Do četrtega leta so sposobni kombinirati besede v 

stavku, da lahko oblikujejo nikalne in vprašalne povedi (Marjanovič Umek idr., 2006). Več 

raziskav je pokazalo rezultate, da otroci do tretjega leta še niso sposobni pripovedovati 

zgodb, ampak le nizajo neke dogodke in opisujejo predmete, osebe ali stvari (Kranjc, 

Marjanovič Umek in Fekonja, 2003). 

Do petega leta naj bi bil govor razvit (Vizjak Kure, 2010). N. Grilc (2014) trdi, da je od 

drugega do šestega leta otrokovo izgovarjanje glasov jasno, razumljivo in slovnično 

pravilno in da je otrokovo besedišče vedno bogatejše. L. Marjanovič Umek idr. (2006) 

pravijo, da otrok takrat tudi razume večino govora odraslih, vendar gre pri otrocih, kot 

pravi Toporišič (1992, v prav tam), za formalno manj izdelano slovnico. Slovnična in 

besedotvorna raven govora se razvijata še v  obdobju srednjega in poznega otroštva. 

Mejniki v govornem razvoju: 

starost vokalizacija in govor razumevanje in odgovori 
1 mesec Otrok veliko joka, cvili, 

producira nekaj 
samoglasnikov. 

Nasmeh, upadanje splošne 
aktivnosti; ob močnih 
zvokih se preplaši in 
zdrzne. 

3 meseci Različen jok, za bolečino, 
lakoto, neugodje; upadanje 
časa, ki ga otrok prejoka; 
nekaj ponavljajočih glasov 
(ga, ga); gruljenje. 

Vokalno gruljenje kot 
odgovor na pomirjajoče 
glasove; nekaj imitacijskih 
odgovorov na govor. 

5 mesecev  Bebljanje; vokalne igre; 
mnogo ponavljajočih 
glasov; vsi samoglasniki; 
soglasniki m, k, g, b, p; 
glasen smeh. 

Imitacijski odgovori na 
govor upadajo; obračanje 
in gledanje za glasom; 
prepoznavanje domačega, 
poznanega glasu; z vokali 
izraženo nezadovoljstvo, 
jeza. 

7 mesecev Različnost v bebljanju, 
glasu in ritmu; že 
naučenim glasovom doda 
d, t, n, v; govori  ̶  pogovarja 
se z igračami. 

Pogostejše so geste kot del 
vokalizacijskih odgovorov 
na dražljaje; na glasove v 
okolju pogosteje odgovarja. 

9 mesecev Jok, s katerim želi zbuditi 
pozornost; »mama«, 
»dada«, »baba« so del 
vokalnih iger, ne gre za 
asociacijo na osebo ali 
objekt. 

Umikanje pred tujci, 
pogosto kombinirano z 
jokom; posnema ploskanje. 
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11 mesecev V povprečju uporablja eno 
besedo pravilno; posnema 
glasove in pravilno število 
zlogov; malo joka. 

Razume »ne, ne«; 
odgovarja na »pa, pa« in 
podobno z ustreznimi 
kretnjami. 

od 1 leta do 2 let Več nerazumljivega 
žargona (spakedran jezik, 
žlobudranje); napredek v 
artikulaciji; pri dveh letih 
že poimenuje veliko 
predmetov; veliko eholalije 
(ponavljanja). 

Pri dveh letih prepozna 
150  ̶ 300 besed; pravilno 
odgovarja na številne 
ukaze, kot so »sedi«, 
»pridi«, »daj mi to« …  

od 2 do 3 let Poskuša z novimi glasovi, 
vendar artikulacija 
zaostaja za besednjakom; 
50  ̶ 57 % besed je 
razumljivih; pogosto 
izpušča zadnji soglasnik; 
žlobudranje počasi upada. 

Pri treh letih razume 800  ̶ 
1000 besed; odgovarja na 
različne ukaze, ki vsebujejo 
besede »na«, »pod«, 
»gor«… 

od 3 do 4 let Razumljivost povedanega 
je blizu 100 %; pogosto 
pomanjkljiva artikulacija l 
in r; uporablja 3  ̶ 4 besede 
v stavkih; malo jih pri 4 
letih uporablja množino. 

Prepozna množino, spol, 
pridevnike; razume 
sestavljene stavke. 

od 4 do 6 let Sintaksa je ustrezna pri 6 
letih; sestavi 5 do 6-
besedne stavke; tekoč 
govor; lahko izraža 
časovne odnose; glas dobro 
modulira v konverzaciji. 

Razume 2500  ̶ 3000 
besed; sledi navodilom, ki 
vsebujejo 3  ̶ 4 aktivnosti; 
razume »če«, »zato« in 
»zakaj«. 

 Tabela1: Mejniki v govornem razvoju (Marjanovič Umek, 1990, str. 29  ̶ 31). 

 

V drugem poglavju sem predstavila kako poteka razvoj govora pri predšolskem otroku in 

podrobneje opisala predjezikovno in jezikovno obdobje, v tretjem poglavju bom opisala 

dejavnike, ki vplivajo na govorni razvoj predšolskega otroka. 
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3 DEJAVNIKI GOVORNEGA RAZVOJA 
 

Na otrokov govorni razvoj vpliva več dejavnikov. Največkrat so med njimi omenjeni: 

družinsko okolje otroka, kakovost vrtca, ki ga otrok obiskuje ter genetski dejavniki 

(Marjanovič Umek idr., 2006). S. Kranjc (1999) trdi, da otrok lahko doseže visoko stopnjo 

v govornem razvoju, če so vsi dejavniki, ki vplivajo na razvoj govora in mišljenja, med 

seboj usklajeni. Dejavnike govornega razvoja deli na zunanje in notranje (prav tam). 

 

3.1 NOTRANJI DEJAVNIKI 
 

Notranji dejavniki so psihološki in fiziološki. Sem prištevamo prirojene predispozicije za 

razvoj govora, motivacijo in čustveno stanje otroka (Kranjc, 1999). Podrobneje bom 

opisala genetske dejavnike in otrokov spol.  

3. 1. 1 GENETSKI DEJAVNIKI 

 

Muller (1996, v Marjanovič Umek idr., 2006) pravi, da na razvoj govora vpliva interakcija 

večjega števila genov. Druge raziskave so pokazale, da naj bi geni natančneje delno vplivali 

na razvoj otrokove slovnice in na razvoj na področju semantike, fonologije in artikulacije. 

Spinath, Price, Dale in Plomin (2004, v prav tam) so ugotovili zmeren vpliv genetskih 

dejavnikov na govorni razvoj v zgodnjem obdobju med drugim in četrtim letom starosti. 

V njihovo raziskavo so bili vključeni dvojčki in rezultati so pokazali, da so genetski 

dejavniki na govorno sposobnost bolj vplivali pri dečkih kot pri deklicah (prav tam). 

3. 1. 2 OTROKOV SPOL 

 

Na govorni razvoj vpliva tudi spol otroka. Več raziskav je pokazalo, da se govor pri 

deklicah razvija hitreje kot pri dečkih. Deklice naj bi prej spregovorile prvo besedo, prej 

usvojijo slovnico, pravilnejše izgovarjajo besede, imajo bogatejši besedni zaklad, njihove 

izjave so daljše. Splošno gledano na lestvicah govornega razvoja dosegajo boljše rezultate 

(Marjanovič Umek idr., 2006). 

Nekateri avtorji (npr. Davie, Butler in Goldstein, 1972, v Fekonja, Marjanovič Umek in 

Kranjc, 2005) so ugotovili, da bolj kot otrokov spol na govorni razvoj vplivajo 

sociodemografski dejavniki družine. 
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Poudariti je treba, da je na koncu usvojeni vzorec jezika enak tako pri dečkih kot pri 

deklicah, le da deklice nekatere stvari usvojijo prej (Fekonja, idr., 2005). Avtorice so 

izpeljale raziskavo, v kateri so uporabile tri različne merske instrumente. Testatorke so 

najprej ocenile otrokov govorni razvoj z Lestvico govornega razvoja, nato zapisovale 

otrokovo pripovedovanje ob slikanici brez besedila Maruška Potepuška in na koncu so še 

starši izpolnili vprašalnik o otrokovi govorni kompetentnosti. Meritve so opravili dvakrat. 

Pri drugem merjenju so opazili večjo razliko med deklicami in dečki. Deklice so dosegale 

višje rezultate in vzgojiteljice so njihovo govorno kompetentnost ocenile z višjimi ocenami 

kot govorno kompetentnost dečkov. Uspešnost deklic si lahko razlagamo tako, da se pač 

hitreje razvijajo in so morda deležne več spodbud iz socialnega okolja (prav tam). 

Nekateri avtorji menijo, da se razlike v govornem razvoju pojavljajo le v obdobju 

zgodnjega razvoja, drugi pa trdijo, vendar se razlike v obsegu besednjaka kažejo tudi 

kasneje v poznem otroštvu in mladostništvu. Dekleta naj bi tudi takrat imele bogatejši 

besedni zaklad. V prvih razredih osnovne šole se motnje branja in pisanja pogosteje 

pojavljajo pri dečkih (Marjanovič Umek idr., 2006). 

 

3.2 ZUNANJI DEJAVNIKI 
 

Med zunanje, to so socialni in sociološki, pa prištevamo socialni položaj družine, kakovost 

družinskega okolja ter kakovost vrtčevskega okolja (Kranjc, 1999). Predstavila bom 

kakovost družinskega okolja in socialno-ekonomski položaj družine. 

3. 2. 1 KAKOVOST DRUŽINSKEGA OKOLJA 

 

»Starši z oblikovanjem bolj ali manj kakovostnega družinskega okolja pomembno vplivajo 

na razvoj otrokovih govornih kompetentnosti v vseh obdobjih njegovega govornega 

razvoja.« (Crain, 2004, v Marjanovič Umek idr., 2006, str. 50) Ko govorimo o kakovosti 

družinskega okolja in o vplivu tega na govorni razvoj otroka, v ospredje postavimo 

prepričanje staršev o pomembnosti spodbujanja govora. Bogatejši besednjak imajo tisti 

otroci, katerih starši so bolj pozorni in odzivni na govor svojih otrok. Torej več interakcij 

med mamo in otrokom pozitivno vpliva na obseg besednjaka. Na kakovost družinskega 

okolja pa ne vplivajo le starši ampak ga deloma sooblikuje tudi otrok sam (prav tam). 
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Leta 2003 so slovenski avtorji L. Marjanovič Umek, S. Kranjc, U. Fekonja in P. Lešnik Musek 

raziskali, koliko na govorni razvoj vplivajo materialni dejavniki in koliko doma 

pripravljene dejavnosti za spodbujanje govora. K materialnim dejavnikom so prišteli 

število knjig in otroških knjig na domu, k dejavnostim pa glasno branje otroku, 

obiskovanje knjižnice in gledanje otroških televizijskih programov. Študija je pokazala, da 

oboji pozitivno vplivajo na dosežke otrok na lestvici govornega razvoja (prav tam). Glasno 

branje otroku in skupno branje z otrokom, ko otrok zraven pripoveduje, prav tako 

pomembno vpliva na otrokov govorni razvoj. To lahko potrdi več raziskav različnih 

avtorjev. Večina staršev otrokom pogosto bere in zdi se jim pomembno, da imajo doma 

veliko otroške literature ali pogosto obiskujejo knjižnico (prav tam).  

3. 2. 2 SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ DRUŽINE 

 

Tu govorimo o treh dejavnikih: o ekonomskem statusu družine, izobrazbi staršev in 

velikosti družine (Marjanovič Umek idr., 2006).  

Starši z nižjimi dohodki in nižjo stopnjo izobrazbe naj bi se redkeje pogovarjali s svojimi 

otroki in tudi otroku nudijo manj možnosti, da bi se govorno izražal, kot starši z višjimi 

dohodki. Družine z nižjim ekonomskim statusom uporabljajo omejen jezikovni kod. To 

pomeni, da so izjave staršev enostavnejše, posredujejo implicitni pomen in omejeno 

uporabljajo slovnična pravila. Otrok pogosto od staršev sliši le stroge ukaze in nima 

možnosti, da bi sam rešil določen problem, je le sprejemnik navodil svojih staršev (prav 

tam).  

Starši z višjimi prihodki v pogovorih s svojimi otroki uporabljajo eksplicitne izjave, s 

katerimi spodbudijo otrokovo razmišljanje in učenje. Njihov besednjak je obsežnejši in 

posledično izjave bolj zapletene. Takemu kodu rečemo izdelani ali razčlenjeni jezikovni 

kod. Zaradi večjih prihodkov lahko starši svojim otrokom privoščijo več igrač in igralnih 

materialov, ki spodbujajo otrokovo simbolno igro. Simbolna igra pa pripomore k 

spodbujanju govornega razvoja (prav tam). 

Prav izobrazba matere naj bi bil eden izmed pomembnejših socialno-ekonomskih 

dejavnikov, ki vpliva na razvoj otrokovega govora. To ugotovitev je potrdilo že več 

raziskav. U. Fekonja idr. (2005) so v raziskavi ugotovile, da izobrazba staršev vpliva na 

govorni razvoj otrok. Triletni otroci tistih mater, ki so imele visoko stopnjo izobrazbe, so 

dosegali boljše rezultate na lestvici govornega razvoja kot otroci tistih mater z nižjo 
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izobrazbo. Zanimiv je podatek iz iste raziskave, da izobrazba očeta ni imela pomembnega 

vpliva pri ocenjevanju govornega razvoja otroka (prav tam). 

V nasprotju z večino raziskav pa rezultati še ene slovenske raziskave (Fekonja, 2002, v 

Marjanovič Umek, idr., 2006) niso pokazali pomembnih razlik na lestvici govornega 

razvoja otroka glede na stopnjo izobrazbe staršev.  

V novem poglavju bom govorila o načinih, s katerimi lahko spodbujamo govorni razvoj 

otroka in kako pomembno vlogo imajo pri tem starši. 

 

4 SPODBUJANJE GOVORNEGA RAZVOJA 
 

Pri spodbujanju govornega razvoja imajo starši ključno nalogo, saj so v interakciji z 

otrokom že od rojstva naprej (Marjanovič Umek, idr., 2006). Pri nekaterih otrocih se 

pojavijo odstopanja v razvoju govora. Takrat jim lahko pomagamo z različnimi govornimi 

vajami, ki so usmerjene k razširjanju psihomotoričnih funkcij (Grilc, 2014). Na govorni 

razvoj pa pozitivno vpliva simbolna ali tudi t. i. domišljijska igra. Prve besede se pojavijo 

sočasno, ko se razvijajo tudi prve otrokove simbolne dejavnosti (Marjanovič Umek, idr., 

2006). 

 

4.1 VLOGA STARŠEV PRI SPODBUJANJU GOVORNEGA RAZVOJA 
 

S. Kranjc (1999) pravi, da komunikacija med mamo in otrokom poteka tako kot med 

dvema odraslima osebama, da se vlogi govorca in poslušalca menjata. Ko mati govori, jo 

otrok posluša, ko otrok govori, ga mati posluša. Čeprav otrok od začetka še ne govori, za 

sporazumevanje uporablja glasove in geste (prav tam). 

S. Levc (2014) navaja, kakšna je vloga staršev pri učenju govora v vsakem obdobju 

otrokovega življenja. Od rojstva naprej je pomembno, da otroku veliko govorijo in pojejo, 

ga ljubkujejo in se odzovejo na njegov jok. Okoli četrtega meseca, ko otrok začne 

uporabljati glasove, jih nagradite s pozornostjo. Otroku veliko recitirajte in pojte, saj 

postaja pomemben ritem v glasu. Otrok bo prej prišel do govornega obdobja, ki se začne 

s prvo besedo, če boste uporabljali predhodne nasvete in otroku nudili veliko spodbud. V 
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starosti od prvega do drugega leta je pomembno, da otroku opisujete dejavnosti v kratkih 

stavkih, ki jih lahko razume. Skupaj z otrokom se pogovarjajte in pomembno je, da v 

pogovoru nudimo otroku dovolj časa, da odgovori. Ne popravljajte napačnih besed, ampak 

jih samo še enkrat sami pravilno ponovite (prav tam). S tem se strinja tudi D. Žnidarič 

(1993), ki pravi, da bo otrok besedo pravilno posnemal, če jo bo od staršev večkrat slišal. 

S. Levc (2014) nadalje predlaga, da naj starši začnejo uporabljati tudi glagole in 

pridevnike ter predloge, ki jih podkrepijo z dejanji. Skupaj z otrokom naj berejo pravljice 

in ga spodbujajo, da pokaže predmete na slikah. V obdobju tretjega leta postaja 

pomembno, da otroku omogočijo stik in tako komunikacijo z drugimi otroki, sovrstniki. V 

pogovorih naj uporabljajo nove besede in s tem širijo njegov besednjak ter njegove stavke, 

tako da jih ponavljajo za otrokom in vanje dodajo novo besedo (prav tam). L. Marjanovič 

Umek  idr. (2006) menijo, da je najboljši čas za usvajanje novih besed skupna igra malčka 

in starša. Z razširjanjem malčkovih izjav mu nudimo model slovnično pravilne izjave, ki jo 

bo otrok postopoma usvojil in vključil v svoj govor. Ko na primer otrok reče: »Mama šla 

trgovino«, ga pohvalimo in njegovo izjavo razširimo in rečemo: »Ja res je. Mama je šla v 

trgovino.« (prav tam) 

Ko otrok dopolni štiri leta, je že sposoben rešiti naloge, v katerih mora razmišljati in sam 

priti do odgovora. Starši naj mu omogočijo čim več takih trenutkov in ga sprašujejo. Ko 

otrok sprašuje starše, naj mu odgovarjajo. Velikokrat je boljši krajši odgovor kot dolge 

razlage. V obdobju od četrtega do petega leta si vzemite več časa za pogovor z otrokom. 

Ob pravljicah se lahko pogovarjate o vsebini. Kasneje, ko otrok dopolni šest let, je že 

sposoben, da odgovori na vprašanja o vzroku in posledici. Spodbujajte ga, da dogodke 

opisuje po vrsti, našteva mesece, dneve v tednu ali letne čase. V času od šestega do 

sedmega leta, ko se otrok pripravlja na vstop v šolo, pa ga že lahko spodbujajo k branju 

(Levc, 2014). 

D. Žnidarič (1993) opozori tudi na uporabo pomanjševalnic v pogovoru z otrokom. 

Svetuje, naj jih ne uporabljamo, a naj bo jezik vseeno preprost, da ga otrok lahko razume 

in posnema. Prav tako odsvetuje neposredno učenje govora in besed, tako da bi jih otrok 

ponavljal za nami. To bi otroka frustriralo in zavrlo njegov govorni razvoj. Učenje naj 

poteka spontano (prav tam). 
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Naloga staršev je, da otroku pripravijo tako učno okolje, ki mu bo zagotovilo dovolj 

konkretnih in smiselnih učnih spodbud, vsebin ter materialov. Otroci potrebujejo dovolj 

časa in različnih priložnosti, ko lahko govorijo. Otroke naj starši spodbujajo, da se čim več 

pogovarjajo, opisujejo, pripovedujejo, sprašujejo, saj s tem v njihovih možganih sprožajo 

miselne procese, ki vodijo k učenju z razumevanjem in nazadnje h kakovostnemu znanju 

(Juriševič, idr., 2010). D. Skubic (2004) starše spodbuja, naj pokažejo zanimanje, ko njihov 

otrok govori in ga poslušajo. To še posebej velja pri tistih otrocih, ki so bolj redkobesedni. 

 

4.2 GOVORNE VAJE KOT POMOČ PRI GOVORNEM RAZVOJU 
 

Govor je ustvarjalni proces, kjer sodelujeta logika in mišljenje. Pri otrocih razvoj govora 

poteka različno, pri nekaterih hitreje, drugi pa nekaj časa sploh ne govorijo in nas 

nenadoma presenetijo s celimi stavki. Pri otrokovem govoru smo pozorni na to, kako se 

odziva na zvoke in na to, da odgovarja, ko ga nagovorimo smiselno oz. vsaj z nasmehom. 

Če pri otroku ni nobenega odziva, takrat ga odpeljemo k zdravniku, da ugotovi morebitne 

pomanjkljivosti (Jeitner - Hartmann, 2006). 

T. Žerdin (2003) o zaostajanju v govoru govori takrat, ko otrok prve besede ne izgovori 

niti do tridesetega meseca ali ko se pri treh ali štirih letih ne more izraziti z dvobesednim 

stavkom. 

Do takrat pa lahko otroku pomagamo, da bo njegov govor boljši in se bo razvijal hitreje 

tudi z različnimi vajami, ki bodo razgibala govorila. A. Bahar, M. Koman in T. Koželj (1979) 

pravijo, da z urjenjem govoril razvijamo artikulacijske sposobnosti in priporočajo, da 

otroci za nami posnemajo igre oz. vaje. 

S. Levc in N. Ocepek (2017) pravita, da te vaje lahko vpeljemo v vsakdanje aktivnosti. 

Poznamo vaje za razgibavanj ust: se nasmehnemo in z jezikom se izmenično dotikamo 

kotov ust; našobimo usta. Nadaljujemo pa z vajami za razgibavanje jezika: jezik 

premikamo v vse smeri, se trudimo čim višje proti nosu; oponašamo brnenje avta; pihamo 

koščke vate; žvečimo in grizemo (prav tam). V starosti od petega do šestega leta se lahko 

igramo z glasovi. Skupaj z otrokom določamo mesto posameznih glasov v besedi ali 

iščemo besede, ki se začnejo na isto črko. Otroka spodbujamo, da glaskuje, to pomeni, da 
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besedo razstavi na posamezne glasove: M  I  Z  A. Poskusimo tudi obratno, da posamezne 

slišane glasove združi v besedo (Levc, 2014). 

Nekaj vaj za razgibavanje govoril pa našteva tudi D. Žnidarič (1993, str. 77 ̶ 78): 

̶  ustnice našobi na U, 

̶  iztegni jezik po bradi navzdol in proti nosu, 

̶  oblizuj spodnjo in zgornjo ustnico, 

̶  z jezikom si umivaj zobe z zunanje in notranje strani, 

̶ s konico jezika pritiskaj na zgornje zobe, na dlesen pri spodnjih zobeh in v notranje 

stene lic, 

̶  narahlo se večkrat ugrizni  jezik, 

̶  ugrizni se v spodnjo ali zgornjo ustnico, 

̶  tleskaj z jezikom, 

̶  oponašaj topot konja, 

̶  oponašaj muco, ki pije mleko, 

̶  posnemaj tiktakanje ure: TIKA-TAKA (čim hitreje), 

̶  hitro ponavljaj TI  ̶  DI, TI  ̶  DI, 

̶  posnemaj žabo: DEGA, DEGA, DEGA 

 

Pri govornem razvoju ne smemo pozabiti omeniti, da so pomembne tudi pihalne in 

dihalne vaje. Že od majhnega otroka učimo pravilnega čiščenja nosu. Z robčkom mu eno 

nosnico zapremo in rečemo naj pihne, nato ponovimo, da mu zapremo drugo nosnico. 

Počasi brisanje prepustimo otroku (Žnidarič, 1993). 

D. Z nidaric  (1993, str. 78  ̶ 79) navaja nekaj praktičnih pihalnih in dihalnih vaj, ki jih lahko 

sami delamo z otrokom: 

 ̶  Globoko vdihni skozi nos in počasi izdihuj skozi nos. Usta so pri tem zaprta. 

 ̶  Globo vdihni, zadrži zrak in počasi izdihuj skozi nos. 

̶ Otroka vzamemo na kolena in skupaj dihamo svež zrak skozi nos. Pri tem 

opazujemo svoje telo in pazimo, da so usta zaprta. 

̶  Hitro pihni skozi nos. 

̶  Pihaj počasi skozi usta v papirčke, vato, frnikolo, gumbe … 

̶  Skozi cevko pihaj v vodo, da se delajo mehurčki. 

̶  Pij sok s slamico. 
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̶  Vzemi slamico in vsrkaj košček papirja ter ga prenašaj na različne razdalje. 

̶  Poj vokale z nizkim, nato z visokim glasom. 

̶  Piskaj s piščalko. 

̶  Napihuj balon. 

̶  Pihaj v vetrnico. 

̶  Poskušaj žvižgati. 

 

Pri govornih vajah lahko omenim še govorne igre. Od treh do pet let stari otroci z veseljem 

poslušajo rime in verze, jih radi ponavljajo in se jih hitro naučijo na pamet. V vsakdanje 

življenje z malčkom vključimo pesmice ali razne prstne igre, kasneje pa lahko tudi 

izštevanke in rimane zgodbe. Otroci imajo rime še posebej radi, zato izkoristimo  proste 

trenutke, da se igramo z rimami in skupaj z otrokom iščemo besede, ki se rimajo (Jeitner 

- Hartmann, 2006). 

 

4.3 SPODBUJANJE GOVORA Z IGRO 
 

Pri simbolni igri otrok določenim predmetom pripiše drugačno funkcijo. Simbolna igra ali 

tako imenovana domišljijska igra je tesno povezana z otrokovim mišljenjem in govorom 

in prispeva k višji razvojni ravni otrokovega govora. Dejavnosti v simbolni igri dobijo svoj 

pomen in dajo sporočilo prav z uporabo govora, ki otroku omogoča, da išče nove povezave 

in odnose med predmeti. Ko vsebino igre otrok »podpre« z govorom, postane ta 

razumljiva tudi drugim otrokom ali odraslim, ki so vključeni v igro (Marjanovič Umek idr., 

2006). 

V simbolni igri se otroci učijo še ene govorne veščine, ki je pomembna v življenju. To je 

pogajanje, ki zahteva veliko miselnega in jezikovnega napora pri otroku (prav tam). 

V raziskavi sta Pellegrini in Jones (1994, v Marjanovič Umek idr., 2006) ugotovila, da se v 

simbolno igro pogosteje vključujejo deklice kot dečki in s tem pogosteje rabijo govor v 

simbolni funkciji. 

D. Žnidarič (1993) navaja nekaj priporočil staršem za vsakodnevno igro z otrokom. Ta 

priporočila bodo otroku nudila ugodnejše okolje za spodbujanje govornega razvoja. Ko se 

igrate z otrokom, začnite s tistimi igrami, ki so otroku všeč in jih pozna. Postopoma 
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dodajajte nove in zahtevnejše igre. Otroku pokažite iskrena čustva in občutke, ki jih 

doživljate ob igri. Na otroka in njegov govorni razvoj bo negativno vplivalo, če ga boste 

kritizirali in primerjali z drugimi otroki. Ko opazite, da otrok uživa v skupni igri, rad 

sodeluje in igra še vedno privablja njegovo pozornost, lahko podaljšate čas igre. Otrok se 

bo dobro počutil, če ga boste med igro pohvalili, pa čeprav za majhne uspehe. S tem boste 

otroka spodbudili in opogumili, da bo postajal vse bolj samozavesten in samostojen. Pri 

igri otroku pomagajte le toliko, kot je potrebno, drugače pa ga spodbujajte k 

samostojnosti. Skupna igra, ki bo prepletena z otrokovo fantazijo in vašimi preprostimi 

šalami in iskrenimi čustvi, bo vodila k večjemu zaupanju med staršem in otrokom, 

posledično pa tudi k boljšemu uspehu na govornem področju otroka in nekaterih drugih 

področjih (prav tam). 

 »Obstaja možnost, da otroci brez spodbud odraslih v igri ne napredujejo, oziroma igro 

ohranjajo na isti ravni.« (Juriševič idr., 2010, str. 9) 

 

S tem poglavjem sklenem teoretični del. Sledi empirični del. 
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5 EMPIRIČNI DEL 
 

5.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Na razvoj govora vpliva več dejavnikov. S. Kranjc (1999) jih deli v dve skupini, na notranje 

in zunanje. Notranji so tisti, ki so otroku že prirojeni, zunanji pa družbeno okolje, v 

katerem družina živi, in njen socialni položaj, kamor prištevamo stopnjo izobrazbe 

staršev in število otrok v družini. Najpomembnejšo vlogo pri spodbujanju govornega 

razvoja ima že takoj od rojstva naprej otrokova mati. Interakcija med otrokom in odraslim 

se pojavi takoj, najprej samo z izmenjevanjem pogledov in namenjanjem pozornosti drug 

drugemu, kasneje pa z odzivanjem na otrokovo vokalizacijo. Nekje po prvem letu starosti 

pa se pri otroku začnejo pojavljati prve besede (prav tam).  

Govor se kasneje pojavi tudi v prosti igri otrok. Otrok ali opisuje predmete ali kaj s 

predmeti počne. To je ena osnovnih funkcij govora – pripovedovanje o predmetih. Tak 

govor, imenovan tudi tukaj in zdaj, je zelo pogost pri otrocih in tudi med pogovorom 

odraslega in malega otroka (Marjanovič Umek in Fekonja, 2001). Od drugega do četrtega 

leta se otrokov besednjak izredno hitro širi. Tudi govor postaja vedno bolj celovit in tekoč 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2011).  

Govorne vaje so eden izmed načinov za izpopolnjevanje otrokovega govora. Vaje so po 

navadi ciljno usmerjene, torej z otrokom vadimo tisto, česar še ne zna (Žerdin, 2003). 

S. Kralj (2016) je v svojem diplomskem delu že ugotovila, da se starši vedno pogovarjajo 

s svojim otrokom, ko gledajo slike v knjigi. V raziskavi o vlogi staršev v procesu razvijanja 

otrokove pismenosti v predšolskem obdobju je kar polovica anketirancev odgovorila, da 

otrokom pravljice berejo vsak dan. Zanima me, ali in v čem se bodo rezultati v raziskavi, 

ki jo bom izvedla, razlikovali od njenih. 

 

5.2 CILJA 
 

V svojem diplomskem delu želim: 

̶  analizirati načine s katerimi starši spodbujajo otrokov govorni razvoj, 

̶  ugotoviti ali starši otroke spodbujajo k pripovedovanju in se z njimi pogovarjajo. 
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5.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

S pomočjo anonimnih anketnih vprašalnikov želim odgovoriti na 4 raziskovalna 

vprašanja. 

RV 1: Koliko staršev v pogovorih z otroki uporablja pomanjševalnice? 

RV 2: Koliko staršev z otroki izvaja govorne vaje? 

RV 3: Kako pogosto se starši s pogovorom vključujejo v igro otrok? 

RV 4: Kaj po mnenju staršev najbolj spodbuja otrokov govorni razvoj? 

 

5.4 RAZISKOVALNA METODA 
 

V empirični raziskavi sem uporabila deskriptivno metodo. 

 

5.5 RAZISKOVALNI VZOREC 
 

Vzorec raziskave je neslučajnostni, in sicer namenski. Raziskavo sem opravila v dveh 

vrtcih, in sicer v Vrtcu Rastja v Braniku in v treh enotah Vrtca Šempeter pri Gorici: v Enoti 

Mavrica, Enoti Žarek in Enoti Sonček. Vzgojiteljice sem prosila, da anketni vprašalnik 

razdelijo staršem, katerih otroci so stari od dveh do štirih let. Skupaj sem razdelila 120 

vprašalnikov. Moj končni vzorec predstavlja 94 anketnih vprašalnikov. 

 

5.6 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 
 

Za zbiranje podatkov sem staršem dala na voljo dva tedna, da vrnejo izpolnjene anketne 

vprašalnike. Da bi zagotovila njihovo anonimnost, so anketne vprašalnike vrnili v zaprto 

škatlo. 

Podatke sem obdelala in rezultate prikazala grafično s pomočjo diagramov in opisno. 
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5.7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

Najprej sem starše prosila, da obkrožijo spol otroka.  

 

Graf 1: Spol otroka 

Anketne vprašalnike je reševalo 47 staršev deklic, kar predstavlja 50 %, in 47 staršev 

dečkov, kar prav tako predstavlja 50 %. Rezultati, ki sem jih dobila s pomočjo staršev, 

predstavljajo odgovore na področju govornega razvoja za enako število deklic kot dečkov. 

Zanimala me je starost otrok.  

 

Graf 2: Starost otrok 
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Anketne vprašalnike je reševalo 19 staršev, katerih otroci so stari 2 leti, kar predstavlja 

20 %, 50 staršev, katerih otroci so stari 3 leta, kar predstavlja 53 %, in 25 staršev, ki imajo 

štiriletnike, kar predstavlja 27 %. 

 

Starše sem prosila, da označijo število otrok v družini.  

 

Graf 3: Število otrok v družini 

Enega otroka ima 24 % staršev, največ jih ima dva otroka, kar 63 %, tri otroke ima 10 % 

staršev, več kot tri otroke ima le 3 % od vseh staršev. 

S. Kranjc (1999) omenja število otrok v družini, ko govori o dejavnikih, ki vplivajo na 

govorni razvoj otroka. Pravi, da prvemu otroku starši postavljajo več omejitev, po drugi 

strani pa se z njim več ukvarjajo. Vsekakor so prvorojenci deležni več komunikacije s 

starši, medtem ko se naslednji otroci srečajo tudi z odnosom in komunikacijo otrok   ̶  

otrok (prav tam). 
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S prvim vprašanjem sem želela izvedeti, kako pogosto starši skupaj z otrokom berejo 

pravljice.  

 

Graf 4: Pogostost skupnega branja otrok in staršev 

44 % anketiranih staršev je odgovorilo, da z otrokom berejo vsak dan. Od dva do trikrat 

na teden skupaj z otroki bere 30 % anketiranih staršev, enkrat na teden pa bere 21 % 

anketiranih staršev. Le 5 % vseh anketiranih staršev je odgovorilo, da pravljice berejo 

redkeje kot enkrat na teden. 

S. Kralj (2016) je v raziskavi v svojem diplomskem delu prišla do malo drugačnih 

ugotovitev. V njeni raziskavi je kar polovica anketiranih staršev odgovorila, da z otrokom 

bere vsak dan. Manjši pa je delež staršev, le 7 % anketirancev, ki otroku bere enkrat na 

teden. 

L. Marjanovič Umek idr. (2006) omenjajo pogostost skupnega branja otroka in staršev kot 

pomembnega pokazatelja govornega razvoja pri otroku. Otroci, ki jim starši v starosti med 

drugim in tretjim letom pogosto glasno berejo, izražajo višjo govorno kompetentnost v 

obdobju do petega leta kot tisti otroci, ki so redko vključeni v skupno branje s staršem. 
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Graf 5: Pogostost pripovedovanja otroka ob pravljicah 

38 % anketiranih staršev je odgovorilo, da njihov otrok vedno pripoveduje ob pravljicah, 

kar 57 % anketiranih staršev pa pravi, da njihov otrok občasno pripoveduje. Le 5 % 

anketiranih staršev pravi, da njihov otrok nikoli ne pripoveduje ob pravljicah. 

Tisti starši, ki berejo skupaj z otrokom in ob tem otroka spodbujajo, da pripoveduje, kaj 

se dogaja, kaj se bo zgodilo, še dodatno pripomorejo k otrokovemu hitrejšemu govornemu 

razvoju (Browne, 1996, v Marjanovič Umek idr., 2006). 

Otrokovo pripovedovanje lahko poteka na osnovi slik ali kot prosto pripovedovanje. 

Otroci pa velikokrat pripovedujejo tudi ob literarnem besedilu. Iz otrokovega 

pripovedovanja lahko opredelimo raven njegovega govornega, miselnega in socialnega 

razvoja (Marjanovič Umek, Fekonja, Lešnik Musek in Kranjc, 2002).  
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Zanimalo me je, kako pogosto otrok opisuje slike v knjigah. 

 

Graf 6: Pogostost otrokovega opisovanja slik v knjigah 

Kar polovica otrok staršev, ki so odgovarjali na anketni vprašalnik, vedno opisuje slike v 

knjigah. 47 % anketiranih staršev pravi, da njihov otrok občasno opisuje slike v knjigah in 

le 3 % anketirancev, da njihov otrok nikoli ne opisuje slik. 3 % predstavljajo otroke treh 

anketiranih staršev. Od tega sta dva stara dve leti in eden 3 leta. Torej gre za mlajše otroke, 

ki so morda na nižji govorni razvojni stopnji. 

Starši, ki otroke spodbujajo k opisovanju slik v prebrani knjigi, otroke še dodatno 

spodbujajo h govornemu izražanju (Marjanovič Umek idr., 2006). 

Ko otrok začne opisovati sliko v knjigi, je pomembno, kako vzgojitelj ali starši vodijo 

pogovor ob sliki. Najprej sliko opazujemo v celoti in otrok poimenuje stvari. Ko otrok ne 

najde več stvari, mu odrasli pomaga in preusmeri pogled k opazovanju majhnih delov, na 

koncu pa tudi k detajlom, ki jih otrok sam ne bi opazil in jih ni sposoben opisati z besedami 

(Lipnik in Matić, 1993). 
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Želela sem izvedeti, ali so starši poznajo slikanico brez besedila in ali je morda njihov 

otrok kdaj pripovedoval ob njej. 

 

Graf 7: Starši in poznavanje slikanice brez besedila ter pripovedovanje ob njej 

Slikanico brez besedila pozna 79 % anketiranih staršev, ne pozna je 21 % anketiranih 

staršev. Tisti, ki so odgovorili, da poznajo slikanico brez besedila, so odgovarjali še na 

vprašanje, ali je njihov otrok kdaj pripovedoval ob njej. Kar 48 anketiranih staršev je 

odgovorilo pritrdilno, to predstavlja 65 % od teh, ki poznajo slikanico brez besedila. 26 

anketiranih staršev, kar predstavlja 35 % pa pravi, da njihov otrok še ni pripovedoval 

zgodbe ob slikanici brez besedila.  

V. Medved Udovič (2006) pravi, da bi morali vzgojitelje v času študija izobraziti, da bi bili 

sposobni oblikovati strategije za spodbujanje pripovedovanja zgodb otrok v vrtcu tudi ob 

slikanici brez besedila. Te slikanice temeljijo na pomenu slikovne naracije. Otroci bi tako 

bili seznanjeni z »branjem« likovno oblikovanega sporočila kar kasneje pozitivno vpliva 

na bralno pismenost. V raziskavi, ki jo je V. Medved Udovič izvedla leta 2005, so otroci, 

stari tri leta, smiselno pripovedovali ob ilustracijah in dopolnjevali bele lise v slikanici 

brez besedila Maruška Potepuška (prav tam).  
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Sledilo je vprašanje, v katerem  sem preverjala, ali so starši kdaj opazili, da se otrok v igri 

pogovarja sam s seboj in ali se takrat vključijo v njegovo igro. 

 

Graf 8: Starši in opazovanje otrokovega pogovora s seboj v igri ter njihovo vključevanje v igro 

Da se otrok v igri pogovarja sam s seboj je opazilo kar 97 % anketiranih staršev in le 3 % 

anketiranih staršev tega ni opazilo. Tisti, ki so opazili, da se otrok pogovarja s seboj, so 

odgovorili še na vprašanje ali se takrat v otrokovo igro vključijo. 7 % anketiranih staršev 

trdi, da se vedno vključijo in 77 % anketiranih staršev pravi, da se občasno vključijo v 

otrokovo igro in se z njim pogovarjajo. 13 % anketiranih staršev pa se nikoli ne vključi v 

otrokovo igro s pogovorom.  

M. Juriševič idr. (2010) omenjajo vpliv staršev na vključevanje v otrokovo igro. Brez 

spodbud odraslih otroci v igri morda ne bi napredovali na višjo raven. 

Da bi starši čim bolj spodbujali otrokov razvoj, ni dovolj, da so samo prisotni pri igri, 

ampak da se vanjo aktivno vključijo. Malčku naj dopuščajo, da vodi igro in daje pobude, 

vseeno pa morajo v igri biti pozorni in nuditi dejavnost, ki je v otrokovem območju 

bližnjega razvoja. Torej skrbijo, da bo otrok ob njihovi pomoči v igri napredoval, saj so 

starši v igri mentalno razvitejši partner (Marjanovič Umek, 2001). 
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Starše sem vprašala tudi, ali s svojim otrokom govorijo v pomanjševalnicah. Odgovore 

sem razdelila še glede na starost otrok 

 

Graf 9: Pogovarjanje staršev z otrokom v pomanjševalnicah glede na starost otroka 

Le 10 anketiranih staršev, kar predstavlja 10 % je odgovorilo, da z otrokom govorijo v 

pomanjševalnicah.  45 % vseh anketiranih staršev pravi, da z otrokom ne govorijo v 

pomanjševalnicah in prav tako 45 % anketiranih staršev pravi, da občasno uporabljajo 

pomanjševalnice. 11 % anketiranih staršev dvoletnikov je odgovorilo, da pomanjševalnic 

ne uporabljajo. Najpogostejši odgovor anketiranih staršev triletnikov je, da 

pomanjševalnice uporabljajo občasno. 12 % anketiranih staršev štiriletnikov pravi, da 

pomanjševalnic ne uporablja, enak je odstotek pri odgovoru občasno. 

S. Kranjc (1999) z uporabo pomanjševalnic pri pogovorih z otroki ne omenja pozitivnega 

učinka na otrokov govorni razvoj. Odrasli svoj govor velikokrat prilagajajo otroku in je 

zato pogosto preobložen s pomanjševalnicami in z medmeti. Avtorica meni, da s tem 

otroku otežimo razumevanje, namesto da bi mu ga olajšali. Pokazalo se je tudi, da otrokom 

tak govor ni všeč in da je veliko lažje navezati stik z otrokom z uporabo neprilagojenega 

govora (prav tam). 

Otrok od samega začetka potrebuje komunikacijo v pravilni in jasni izgovarjavi, čeprav se 

starši v fazi odraščanja radi poslužujejo pomanjševalnic in ljubkovalnih besed. To ne 
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pomeni, da te besede ne smejo biti prisotne, ko govorimo z otrokom. Paziti je potrebno, 

da z uporabo pomanjševalnic ne pretiravamo, ker Vsak Jurček bo postal Jure in vsak srček 

bo kmalu bil kot srce (Macuh, 2010). 

 

Nato sem jih vprašali, ali otroka popravijo, ko besedo izgovori napačno. 

 

Graf 10: Starši in popravljanje otrokovih napačno izgovorjenih besed 

Izkazalo se je, da starši otroke popravljajo, ko besedo izgovorijo napačno, saj nihče ni 

izbral odgovora, da otroka nikoli ne popravi. Da jih vedno popravijo, je odgovorilo 57 % 

vseh anketiranih staršev, da jih občasno popravijo, pa 43 % anketiranih staršev. 

Raziskave kažejo, da starši pogosteje popravljajo tiste otrokove besede in izjave, ki so 

neresnične, ne pa tistih, ki so slovnično nepravilne (Marjanovič Umek idr., 2006). 

Behavioristi pravijo, da govor otroka postaja vse bolj podoben govoru odraslega, ker 

okolje, predvsem starši, s spodbujanjem in popravljanjem vodijo k pravilnejši rabi jezika 

pri otroku (Golden, 1996, v Skubic, 2004). 
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V nadaljevanju me je zanimalo, ali starši vztrajajo, da njihov otrok besedo izgovarja 

pravilno, če jo zmore. 

 

Graf 11: Vztrajanje staršev pri pravilni izgovarjavi 

Precej velik odstotek, kar 71 %, je tistih anketiranih staršev, ki vztrajajo, da njihov otrok 

besedo izgovarja pravilno, če jo zmore. 29 % anketiranih staršev pa je odgovorilo, da pri 

otroku ne vztrajajo s pravilnim izgovarjanjem. 

S. Levc (2014) pa meni, da kadar otrok besedo izgovori napačno, naj starši ne zahtevajo, 

naj jo ponovi pravilno. Staršem svetuje, naj preprosto besedo pravilno ponovijo in počasi 

jo bo otrok usvojil. 
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Zanimalo me je, koliko so radovedni otroci staršev, ki so izpolnjevali na moj anketni 

vprašalnik. 

 

Graf 12: Postavljanje otrokovih vprašanj 

Kar 66 % anketiranih staršev pravi, da je njihov otrok zelo radoveden in jih veliko 

sprašuje. 31 % vseh anketiranih staršev pravi, da jim otrok pogosto postavlja vprašanja 

in le 3 % anketiranih staršev pravijo, da jim njihov otrok skoraj nikoli ne postavlja 

vprašanj oziroma jih redko kaj sprašuje. 

Doba spraševanja se začne v starosti med dvema letoma in tremi leti. Otrok nas sprašuje 

najrazličnejša vprašanja, zaradi katerih moramo včasih močno napeti možgane, da mu 

bomo znali prav odgovoriti. Če je le mogoče, nikar otroka ne zatrimo in ga ne odpravimo 

s hitrim odgovorom. Raje izkoristimo priložnost za pogovor, kadar se nam ta ponuja in ta 

pobuda izhaja iz otroka (Jeitner - Hartmann, 2006).  
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Na podlagi prejšnjega vprašanja je sledilo vprašanje, v katerem me je zanimalo, ali starši  

otroku odgovarjajo na vprašanja in se z njim pogovarjajo. 

 

Graf 13: Odgovarjanje staršev na otrokova vprašanja in pogovarjanje z otrokom 

Zelo velik je odstotek, kar 98 %, tistih anketiranih staršev, ki otroku odgovarjajo na 

vprašanja in se z njim pogovarjajo. Le 2 % anketiranih staršev, torej 2 anketiranca sta 

odgovorila, da to počnejo le, ko imajo več časa.  

L. Marjanovič Umek idr. (2006) pravijo, da tisti starši, ki prekinjajo ali spregledajo 

otrokove pobude za pogovor, s tem ne pripomorejo h govornemu razvoju svojega otroka. 

Tisti starši, ki so odzivni na otrokove izjave in odgovarjajo na njegova vprašanja, s tem 

spodbujajo otrokov ne le govorni, ampak tudi spoznavni razvoj. 

Če ne znamo odgovoriti na otrokovo vprašanje, naj nam ne bo nerodno. Otroci ne gradijo 

svojega znanja na znanju odraslih, ampak želijo, pričakujejo in hočejo izvedeti več (Macuh, 

2010).  
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Od staršev sem želela izvedeti, ali skupaj z otrokom delajo govorne vaje. 

 

Graf 14: Pogostost izvajanja govornih vaj glede na starost otroka 

35 % anketiranih staršev je izbralo odgovor, da pogosto z otrokom izvajajo govorne vaje. 

Več kot polovica, kar 53 % anketirancev pravi, da z otrokom občasno izvajajo govorne 

vaje ali se igrajo govorne igrice. 12 % anketiranih staršev je izbralo odgovor »nikoli«. 

Najpogostejši izbran odgovor anketiranih staršev dvoletnikov, triletnikov in štiriletnikov 

je, da z otroki govorne vaje ali igrice izvajajo občasno. 

D. Žnidarič (1993) našteva kar nekaj vaj za spodbujanje govornega razvoja, ki jih deli na 

vaje za razgibavanje govoril in pihalne oziroma dihalne vaje. Pravi, da jih lahko z otrokom 

izvajate kadarkoli in kar je najpomembnejše, izvajajte jih tako, da se boste zabavali tako 

starši kot tudi otroci. 

B. Vrbovšek, L. Postružin, D. Sajko, J. Smerdelj in T. Tomič (2007) dodajajo, da bodo 

govorne vaje najbolj učinkovite, ko otrok sam pokaže zanimanje zanje. Pri vajah je 

pomembno, da otrok razvija jezik na vseh jezikovnih ravneh. 
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Starši so nato na ocenjevalni lestvici od 1 do 5 označili, v kolikšni meri gledanje televizije 

spodbuja otrokov govor. 

 

Graf 15: Mnenje staršev, koliko televizija spodbuja otrokov govor 

Anketirani starši so na petstopenjski lestvici označili, koliko po njihovem mnenju gledanje 

televizije, risank spodbuja otrokov govor. 15 % anketiranih staršev meni, da televizija zelo 

spodbuja otrokov govor. Oceno 3 in 4 je dalo enako število anketiranih staršev, 33 %. 

Oceno dva je dalo prav tako 15 % vseh anketiranih staršev in le 4 % anketiranih staršev 

meni, da gledanje televizije sploh ne spodbuja otrokovega govora. Eden od anketirancev 

je k oceni 5, da televizija zelo spodbuja otrokov govor dopisal, da vse risanke izberejo in 

otroka ne puščajo brez nadzora ter da deklica že sama pove, če česa ne želi gledati, ker je 

grdo. 

L. Marjanovič Umek idr. (2006) uvrščajo gledanje otroških televizijskih programov med 

dejavnosti, s katerimi starši spodbujajo otrokov govorni razvoj. Z gledanjem televizije pa 

spodbujamo tudi otrokovo večmodalno zaznavanje. 

Če gledanje televizije pogledamo z zdravstvenega vidika, najdemo tako raziskave, ki 

ugotavljajo, da je to dobro za otrokov razvoj, in raziskave, ki so pokazale nasprotno. 

Raziskava objavljena v reviji Pediatrics razkriva, da uporaba videoprodukcij otrokov 

jezikovni razvoj dejansko zavira. Izobraževalni posnetki, ki so jih gledali otroci, stari do 

dveh let, niso pokazali nobenih pozitivnih učinkov na otroke (Sigman, 2013). 
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Na naslednji petstopenjski lestvici so starši ocenili v kolikšni meri pripovedovanje ob 

pravljicah spodbuja otrokov govor. 

 

Graf 16: Mnenje staršev, koliko pripovedovanje ob pravljicah spodbuja otrokov govor 

Več kot polovica, kar 66 % anketiranih staršev je ocenilo, da pripovedovanje ob pravljicah 

zelo spodbuja otrokov govor. Oceno 4 je dalo 26 % anketiranih staršev, oceno 3 pa 8 % 

anketiranih staršev. Za oceno 2 in 1 se ni odločil nihče, torej večina anketiranih staršev 

ocenjuje, da pripovedovanje ob pravljicah spodbuja otrokov govor.  

Tisti otroci, ki se s starši pogovarjajo o prebrani literaturi in pripovedujejo ob pravljicah, 

razvijejo širši besednjak, v pogovorih uporabljajo bolj zapletene izjave in se tudi prej 

naučijo brati (Marjanovič Umek idr., 2006). 

Na otrokovo pripovedovanje vpliva tudi kakovost družinskega okolja in koliko je otrok 

motiviran. S pripovedovanjem ob pravljicah ne širi le besednjaka, ampak tudi gradi lastno 

pripovedovalno shemo, ki mu bo pomagala pri tvorjenju novih pripovednih besedil. Ko 

otrok pripoveduje zgodbe, si oblikuje svoje predstave, sklepa in povezuje različne prvine, 

ki jih posreduje tako, da ga tudi drugi razumejo (Baloh, 2015). 
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Starši so zaključili z izpolnjevanjem anketnega vprašalnika s tretjo ocenjevalno lestvico, 

kjer so ocenili, v kolikšni meri vsakodnevni pogovori spodbujajo otrokov govor. 

 

Graf 17: Mnenje staršev koliko vsakodnevni pogovori spodbujajo otrokov govor 

Tu je največ  anketiranih staršev ocenilo, da vsakodnevni pogovori spodbujajo otrokov 

govor, kar 85 % anketirancev ocenjuje s 5. Oceno 4 je dalo 15 % vseh anketiranih staršev. 

Za oceno 3, 2 in 1 se ni odločil nihče. Torej se vsi anketirani starši strinjajo, da vsakodnevni 

pogovori med starši in otrokom spodbujajo otrokov govor. 

Ko starši otroka vključujejo v pogovor o tem, kaj je čez dan počel oziroma kaj bi rad počel, 

mu dodeljujejo vlogo dejavnega partnerja v komunikaciji. S tem spodbujajo razvoj 

njegovih govornih kompetentnosti (Marjanovič Umek idr., 2006). 

Otrok potrebuje pogovor za svoj razvoj. Ko se z otrokom pogovarjamo, mu dajemo 

možnost raziskovanja in odkrivanja neznanega. Pogovori lahko potekajo povsod, naj bo 

to doma, na obisku, na izletih, tema pogovora pa so vsakodnevne stvari. Starši so lahko 

dober sogovorec otroku, če mu znajo prisluhniti in poznajo njegove želje in potrebe. Z 

vsakodnevnimi pogovori, s sporočanjem otroku, da ga imamo radi in z dajanjem 

preprostih besednih navodil, razvijamo otrokov možganski center za govor (Macuh, 

2010).  
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5.8 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

RV 1: Koliko staršev v pogovorih z otroki uporablja pomanjševalnice? 

Redno uporablja pomanjševalnice 10 % anketiranih staršev, pogosto pa 45 % anketiranih 

staršev. Da pomanjševalnic ne uporablja, je odgovorilo prav tako 45 % anketiranih 

staršev. Torej v pogovorih z otroki pomanjševalnice uporablja 55 % anketiranih staršev, 

kar je malo več kot polovica vseh anketirancev. 

 

RV 2: Koliko staršev z otroki izvaja govorne vaje? 

Govorne vaje z otroki izvaja skupaj kar 88 % vseh anketiranih staršev, od tega jih 35 % 

anketirancev pogosto, 53 % anketirancev pa občasno izvaja govorne vaje. 

 

RV 3: Kako pogosto se starši s pogovorom vključujejo v igro otrok? 

Anketirani starši se zelo pogosto vključujejo v igro otroka in se z njim pogovarjajo. 84 % 

anketiranih staršev je odgovorilo, da se v igro vključujejo občasno oziroma vedno. 

 

RV 4: Kaj po mnenju staršev najbolj spodbuja otrokov govorni razvoj? 

Anketirani starši so največkrat na petstopenjski lestvici dali oceno 5, kar pomeni, da zelo 

spodbuja, vsakodnevnim pogovorom z otrokom. Po njihovem mnenju torej najbolj 

spodbujajo govorni razvoj vsakodnevni pogovori z otrokom.  
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6 SKLEP 
 

Starši so prvi, ki so v neposrednem stiku z otrokom od rojstva naprej. Z otrokom se 

pogovarjajo že v prenatalnem obdobju in imajo pomembno vlogo pri tem, kakšno okolje 

bodo otroku ustvarili za razvijanje njegovih sposobnosti. Potruditi se je potrebno, da je 

okolje čim bolj spodbudno in otroku omogoča, da do kakovostnega znanja pride z  

razmišljanjem. 

Otrokov govor se najintenzivneje razvija v starosti med drugim in četrtim letom. Takrat 

se začnejo oblikovati prvi stavki, ki sčasoma vsebujejo vedno več besed. Starši lahko tu 

otroka zelo spodbujajo in mu pomagajo širiti njegov besednjak s tem, da mu glasno berejo, 

spodbujajo otroka, da pripoveduje ob pravljicah, razširjajo njegove izjave, se vključujejo 

v njegovo igro in mu nudijo dovolj časa za vsakodnevne pogovore. 

V raziskavi sem ugotovila, da starši govornemu razvoju otroka posvečajo kar veliko 

pozornosti. Skoraj polovica otrok anketiranih staršev posluša pravljice vsak dan, kar 

privede do tega, da imajo otroci ob pravljicah možnost pripovedovati in opisovati slike ter 

se na ta način govorno razvijati. Presenečena sem bila nad deležem anketiranih staršev, 

ki z otroki izvajajo govorne vaje, teh je kar 83 %. Z izpolnjenimi ocenjevalnimi lestvicami 

sem prišla do ugotovitve, da po mnenju staršev najbolj spodbujajo govorni razvoj 

vsakodnevni pogovori.  

Svojo raziskavo bi lahko še izboljšala tako, da bi anketiranci označili spol. Tako bi lahko 

primerjala, ali govornemu razvoju več pozornosti namenijo mame ali očetje. Poleg tega bi 

lahko vključila še eno ocenjevalno lestvico, kjer bi anketiranci označili, v kolikšni meri 

govorne vaje spodbujajo otrokov govorni razvoj. Da bi v raziskavi natančneje ugotovila, 

kaj po mnenju staršev najbolj spodbuja otrokov govorni razvoj, bi jim lahko ponudila 5 

odgovorov – trditev in anketiranci bi pred odgovore razporedili števila od ena do pet, kjer 

bi trditev s številom 1 pomenila, da najbolj spodbuja govorni razvoj. 

Na tem področju bi lahko raziskali še, koliko staršev svoje otroke vključuje v pravljične 

urice, ki jih organizirajo knjižnice ali druge ustanove ter koliko didaktičnih pripomočkov, 

ki spodbujajo govorni razvoj ponudijo svojim otrokom. Zanimivo bi bilo tudi raziskati, ali 

se starši sploh vključujejo v načrtovanje jezikovnih dejavnosti v vrtcu.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta   Nina Valič, diplomsko delo 

 

40 
 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da je sodelovanje med vrtcem in starši 

pomembno. Vrtec mora staršem omogočiti vpogled v vsakodnevne dejavnosti v vrtcu. 

Tako so starši ozaveščeni, koliko pozornosti tudi vrtec nameni dejavnostim na področju 

jezika. Vrtec lahko za starše organizira različna izobraževanja na področju govornega 

razvoja otrok in jih tako vključuje  v delo vrtca. Srečanja za starše, ki potekajo v obliki 

delavnic, so največkrat obarvana likovno. Zanimivo in koristno bi bilo, da bi vrtec 

organiziral tudi jezikovne delavnice za starše in otroke.  

Menim, da morajo tako starši kot tudi vzgojitelji otroku nuditi dovolj časa za igro, pravljice 

in pogovore. S tem lahko pozitivno vplivamo na spodbujanje govornega razvoja.  
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8 PRILOGA 
 

Anketni vprašalnik  
 
Spoštovani starši! 
 
Sem Nina Valič, absolventka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pišem 
diplomsko delo z naslovom Sodelovanje staršev pri spodbujanju govornega razvoja otrok, 
starih od 2 do 4 let. Prosim Vas za sodelovanje v anketi. Vprašalnik je anonimen, zato Vas 
prosim, da na vprašanja odgovarjate iskreno. Vsi pridobljeni podatki bodo uporabljeni 
zgolj v študijske namene. 
Pri vsakem vprašanju je možen le en odgovor. 
 
Iskreno se Vam zahvaljujem za sodelovanje. 
          Nina Valič 
 
Prosim, obkrožite . 
 
Spol otroka:   M  Ž 
  
Starost otroka:  2 leti   3 leta  4 leta 
 
Število otrok v družini:  1 otrok  2 otroka  3 otroci več kot 3 
otroci 
 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

1 Kako pogosto z otrokom berete pravljice? 
a) Vsak dan. 

b) Od dvakrat do trikrat na teden. 

c) Enkrat na teden. 

č)  Niti enkrat na teden. 

 

2. Ali otrok kdaj pripoveduje ob pravljicah? 
a) Vedno. 

b) Občasno. 

c) Nikoli. 

 

3. Ali otrok opisuje slike v knjigah? 
a) Vedno. 

b) Občasno. 

c) Nikoli. 

 

4. Ste že slišali za slikanico brez besedila? 
a) Da. 
b) Ne. 
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5. Če da, ali je vaš otrok kdaj pripovedoval ob njej? 
a) Da. 
b) Ne. 

 
6. Ali ste kdaj opazili, da se otrok v igri pogovarja sam s seboj? 

a) Da. 
b) Ne. 

7. Če da, ali se takrat v njegovo igro vključite in se pogovarjate z njim? 
a) Vedno. 
b) Občasno. 
c) Nikoli. 

 
8. Ali z otrokom govorite v pomanjševalnicah? 

a) Da. 
b) Ne. 
c) Občasno. 

 
9. Ali otroka popravite, ko besedo izgovori napačno? 

a) Da, vedno. 

b) Ne, nikoli. 

c) Občasno. 

 
10. Ali vztrajate da otrok naprej besedo izgovarja pravilno (če jo zmore)? 

a) Da. 

b) Ne. 

 
11. Ali je vaš otrok radoveden in vas veliko sprašuje? 

a) Da, zelo je radoveden. 

b) Pogosto mi postavlja vprašanja. 

c) Redko ali skoraj nikoli me ne sprašuje. 

 
12. Ko vas otrok začne spraševati, ali odgovarjate na njegova vprašanja in se z njim 
pogovarjate? 

a) Da, vedno. 

b) Le ko imam več časa. 

 
 
13. Ali kdaj z otrokom delate govorne vaje oziroma se igrate govorne igrice (oponašanje 
avta:brrr, čebel: zzz.. ; načrtno miganje z jezikom, pihanje sveč ali pihanje s slamico, 
iskanje besed,predmetov na isto črko, iskanje rim, hitro izgovarjanje besed …)? 

a) Pogosto. 

b) Občasno. 

c) Nikoli. 

 
 

 



 

 
 

14. V kolikšni meri menite, da gledanje televizije, risank spodbuja otrokov govor (od 5 

do 1) 

zelo spodbuja  5 4 3 2 1 sploh ne spodbuja 

 

15. V kolikšni meri menite, da pripovedovanje ob pravljicah spodbuja otrokov govor ? 

zelo spodbuja  5 4 3 2 1 sploh ne spodbuja 

 

16. V kolikšni meri menite, da vsakodnevni pogovori spodbujajo otrokov govor ? 

zelo spodbuja  5 4 3 2 1 sploh ne spodbuja 

 


