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POVZETEK 

 

Govor, jezik in komunikacija so pomembna področja otrokovega razvoja, vendar se lahko na 

teh področjih pojavijo odstopanja, saj na razvoj govora in jezika vplivajo številni dejavniki 

(kakovost družinskega okolja, socialno-ekonomski dejavniki družine, otrokov spol, vrtec in 

vrstniška skupina ter genetski dejavniki). Otroci, ki kažejo odstopanja v govorno-jezikovni 

komunikaciji, potrebujejo več spodbud in nekaj prilagoditev pri dejavnostih. Odstopanja lahko 

prerastejo v motnje. Ko pride do motenj, otroku pomaga logoped. V nekaterih vrtcih so 

zaposleni logopedi. V moji raziskavi me je zanimalo predvsem to, ali se čutijo vzgojitelji, ki 

delajo v vrtcih z zaposlenim logopedom, bolj usposobljeni za delo z otroki, ki kažejo govorno-

jezikovna odstopanja, kot pa tisti, ki so zaposleni v vrtcih, v katerih logopedov ni. V raziskavo 

sem vključila 55 vzgojiteljev in vzgojiteljic iz različnih vrtcev po Sloveniji. Z anonimnim 

anketnim vprašalnikom sem pridobila njihove odgovore in njihovo mnenje.  

Z diplomskim delom sem želela poudariti, da je bistvenega pomena sodelovanje med 

logopedom in vzgojiteljem, saj le tako lahko pravočasno opazimo odstopanja na govorno-

jezikovnem področju in še pravi čas začnemo z odpravljanjem teh težav oz. ustrezno 

logopedsko obravnavo. Obravnava otroku omogoči kakovostnejši govorno-jezikovni razvoj, 

kar mu posledično omogoča tudi kakovostnejši razvoj na drugih področjih. Logoped lahko 

vzgojiteljem svetuje pri načrtovanju jezikovne vzgoje v vrtcu in s tem pripomore h kakovosti 

vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu.  

Ključne besede: odstopanja v govorno-jezikovni komunikaciji, vzgojitelj, logoped, vrtec  



 

 

ABSTRACT 

 

Speech, language and communication are very important areas in child development. However, 

some deviations might occur within the mentioned areas, seeing that child’s speech and 

language development is influenced by numerous factors (the quality of family environment, 

socio-economic factors of a family, child’s gender, kindergarten, peers and genetic factors). 

The children showing such deviations in speech and language communication need more 

incentives and some adjustments in various activities. The deviations can turn into disorders. 

In the event of such disorders, speech therapists can provide help. Some kindergartens employ 

speech therapists. The focus of my research was the question whether the preschool teachers 

working with speech therapists employed in kindergartens are more qualified to work with 

children showing speech and language deviations, as opposed to those teachers in kindergartens 

that do not employ speech therapists. The research was based on 55 preschool male and female 

teachers from different kindergartens all over Slovenia. By giving them the anonymous 

questionnaire to complete, I obtained their answers and their opinions.  

My BA dissertation emphasises the importance of cooperation between a speech therapist and 

a preschool teacher, since this is the only way to observe in due time any deviations in speech 

and language communication and deal with them promptly or rather determine the appropriate 

logopedic treatment.  The latter enables the proper speech and language communication that in 

turn also leads to proper development in other areas. Speech therapists can help preschool 

teachers by advising them on how to plan language education and thus contribute to the quality 

of the educational process in a kindergarten.    

Key words: deviations in speech and language communication, preschool teacher, speech 

therapist, kindergarten.   
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UVOD 

 

Komunikacija je temeljno sredstvo, s katerim je človek vpet v socialno okolje. Poteka med 

dvema ali več osebami. V kolikor je komunikacija vzajemna, ena oseba naenkrat oddaja svoje 

sporočilo, drugi/-e pa jo posluša/-jo. Vlogi se nato zamenjata. Komunicirati začnemo že v prvih 

tednih našega življenja. Genetska osnova nam prinese predispozicije, od okolja in ostalih 

dejavnikov pa je odvisno, ali jih bomo razvili. Če nam predispozicije niso dane ali pa živimo v 

takem okolju, ki jih ne razvije, lahko pride do različnih težav – govorno-jezikovnih odstopanj 

in kasneje tudi do motenj. Komunikacija z ljudmi, ki kažejo odstopanja na govorno-jezikovnem 

področju, zahteva spoštovanje in upoštevanje sogovorca ter veliko mero potrpežljivosti – 

potrpežljivost v smislu, da sogovorcu prisluhnemo, ga ne priganjamo ter ne dokončujemo 

njegovih besed. Naš govor mora biti jasen, razločen ter naraven.  

Primerjanje otrok med seboj je povsem človeško, vendar poskusimo na otroka gledati kot na 

edinstveno bitje, ki se razvija v svojem tempu. Če opazimo, da otrok kaže odstopanja od 

vrstnikov na govorno-jezikovnem področju, poiščemo strokovno pomoč. Logoped1 bo preveril, 

ali otrok potrebuje logopedsko obravnavo. Logoped lahko uspešno pripomore k odpravljanju 

odstopanj v govorno-jezikovni komunikaciji. Vzgojiteljice v vrtcih, ki imajo zaposlene 

logopede, lahko za pomoč in nasvet prosijo strokovnjaka, ki je prav posebej usposobljen za 

preventivo, odkrivanje, diagnosticiranje ter terapijo govornih in jezikovnih motenj. Pomaga jim 

lahko tudi pri kakovostnem načrtovanju dejavnosti s področja jezika.  

Vsekakor lahko vzgojitelj zazna odstopanja in ustrezno ukrepa. 

V svojem diplomskem delu želim raziskati usposobljenost vzgojiteljev za delo z otroki, ki imajo 

težave v govorno-jezikovni komunikaciji. Zanimalo me bo, ali se kažejo pomembne razlike 

med vzgojitelji, ki delajo v vrtcu, v katerem je zaposlen logoped, in v vrtcu, v katerem logoped 

ni zaposlen.  

 

 

                                                 
1 Besedi logoped in vzgojitelj, zapisani v slovnični obliki moškega spola, sta v empiričnem delu diplomskega dela 

uporabljeni kot nevtralni in veljata enakovredno za oba spola. 
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I TEORETIČNI DEL 

1 Jezik in govor 

 

Za sporazumevanje med posamezniki sta potrebna tako jezik kot tudi njegova realizacija − 

govor. Ves govorni proces je zasnovan na zaznavanju govora in govornih situacij (jezikovno-

miselnega formiranja in govornega izražanja) (Grilc, 2013: 13).  

F. de Saussure (1997, v Skubic, 2004: 9) meni, da: »jezik ni funkcija govorca, temveč je 

proizvod, ki ga posameznik pasivno sprejme ter nikoli ne zahteva vnaprejšnjega premisleka, 

razmišljanje pa posega vanj le pri urejevalni dejavnosti«. Jezik je lahko tudi predmet, ki ga 

poučujemo ločeno. Posameznik se ga mora priučiti in ga ne more spreminjati, saj je del 

družbene govorice (prav tam). E. Wilken (2012: 17,18) jezik opredeljuje kot komunikacijski 

sistem, ki ga razume vsak pripadnik iste jezikovne skupine. Omogoča nam kognitivno 

predelovanje izkušenj in zaznav. Je pomembno sredstvo za pridobivanje znanja, vedenjskih 

navad in socialnih pravil.  

N. Skamlič (2014: 13) pravi, da je temeljno orodje komunikacije in učenja jezik. Otrokovo 

učenje poteka preko izkušenj in starejši ko je otrok, večji pomen imajo besede, ki jih prebere in 

sliši, iz njih se namreč uči. Otroka učimo uspešne komunikacije kot celote in ne le posameznih 

besed. Komunikacija ima velik pomen v socialnih odnosih, lahko bi rekli, da z njo vstopamo v 

socialno okolje. Ljudje lahko doživimo stisko, če so naše besede razumljene narobe, ali pa ne 

najdemo pravih besed, da bi odgovorili sogovorcu. Verschueren (2000: 41) dodaja, da se 

dejanja, ki strukturno ustrezajo stavkom, imenujejo govorna dejanja. 

Govor bi lahko opredelili kot individualno dejanje volje. Razlikovati moramo med 

kombinacijami in psihofizičnim mehanizmom. Govorec, ki želi izraziti svojo misel, s 

kombinacijami uporablja jezikovni kod, psihofizični mehanizem pa mu omogoča, da 

kombinacije povnanji (De Saussure, 1997, v Skubic, 2004: 9). E. Wilken (2012: 18) doda, da 

je potrebno tvorjene glasove povezati v besede in uporabiti glede na pomen. 
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L. Marjanovič Umek (1990: 11) se v svoji definiciji govora osredini na dve funkciji govora: 

individualno ter družbeno. Individualna funkcija govora je usmerjena na oblikovanje človeka 

kot posameznika, družbena funkcija govora pa na vzpostavljanje komunikacije z okolico. 

Jezik in govor sta med seboj povezana. Številni avtorji (P. Joly, P. Brunter, M. Page v Žnidarič, 

1993: 13) menijo, da govor človeku omogoča, da v komunikaciji uporablja organizirane 

simbolne enote (npr. jezik). Govor se realizira na subjektivni podlagi in se tako razlikuje od 

jezika, ki je objektivna družbena tvorba (prav tam). 

Posamezniki so različno zmožni dosegati stopnje jezikovne zmožnosti. Nekateri so za jezik 

nadarjeni, drugi pa spretnosti ne morejo izrabiti tako kot večina ljudi. Pri njih se lahko pojavijo 

težave, ki vplivajo na učno uspešnost, učenje branja in pisanja (Žerdin, 2003: 18). 

V prvem poglavju sem predstavila razliko med govorom in jezikom, v drugem poglavju pa bom 

govorila o govorno-jezikovnem razvoju otrok, fazah govornega razvoja in dejavnikih 

govornega razvoja. 

 

2 Govorno-jezikovni razvoj otrok 

 

Razvoj jezika in govora je precej kompleksen proces, na katerega vplivajo različni faktorji 

(Posokhova, 1999: 9). Začne se že v predgovorni fazi, kjer otrok zbira govorne spodbude. Te 

so lahko spontane ali pa usmerjene k otroku (Grilc, 2013: 12). Številni avtorji navajajo različne 

mejnike v govornem razvoju. Pri tem je pomembno, da se zavedamo, da razvoj pri vsakem 

otroku poteka v svojem tempu. N. Skamlič (2014: 30) dodaja, da je otrokov govor pogojen z 

interesi, motivacijo, s sposobnostmi, z osebnostnimi lastnostmi in učnim slogom. Nekateri 

otroci potrebujejo več spodbud, torej najmanjše odstopanje od mejnikov v govornem razvoju 

še ne pomeni, da gre za govorno-jezikovno motnjo. Lahko je le nekakšna spodbuda za 

razmišljanje o pričakovanem razvoju.  

L. Marjanovič Umek (1990: 12) pravi, da poteka učenje govora tako, da otrok ponovi besedo, 

ki jo sliši od staršev, in oni jo nagradijo, če je dovolj podobna prvotnemu dražljaju – torej besedi 

mame oz. očeta. Otrok lahko tudi slučajno izgovori določeno besedo, na katero se starši 

odzovejo. Lahko pa gre za besedo, ki jo otrok vedno ponavlja ob prisotnosti nekega dražljaja. 

M. Whitehead (1999, v Marjanovič Umek, 2006: 18) navaja tri kriterije za določitev prve 
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besede: otrok besedo rabi spontano; rabi jo za isto dejavnost, predmet ali osebo; besedo 

prepozna odrasla oseba. 

Razvoj govora in jezika poteka v sorazmerju z razvojem pojmov, in sicer od enostavnih (npr. 

žoga) do nadrednih konceptov (npr. igrača) (Marjanovič Umek, 2001: 64). Zavedati se moramo, 

da so v razvoju govornega izražanja prisotne nekatere značilnosti: izpuščanje glasov, zlogovno 

podvajanje, izpuščanje zlogov, dodajanje glasov in zamenjava glasov (Marjanovič Umek, 1990: 

27).  

 

2.1 Faze govornega razvoja 

 

D. Žnidarič (1993: 40) je mnenja, da mora otrok preiti skozi vse razvojne faze, v katerih se 

nauči usklajevanja gibov različnih mišic ter govornih organov, če želimo doseči v končni fazi 

artikuliran govor. D. Žnidarič tako kot ruski psiholog Kornilov in slovenski logoped Omerza 

deli govor v štiri faze: pripravljalno/predfonematično obdobje, obdobje oblikovanja glasovnega 

govora, doba bogatenja govora in besednega zaklada obvladovanje pisne in govorjene besede 

(prav tam). 

Potrebno je poudariti, da prehodi med fazami niso nenadni in ostri, vendar otrok postopoma 

prehaja iz faze v fazo (Žerdin, 2003: 20). 

2.1.1 Pripravljalno/predfonematično obdobje 

Obdobje je značilno za otroke do prvega leta starosti. Takoj po rojstvu otrok zajoka zaradi 

spremembe okolja in toplote, ta jok je refleksnega značaja. Dojenček se okoli dveh mesecev 

začne odzivati na mamin glas, to pa izraža predvsem s kretnjami. Sledi doba vokalizacije, v 

kateri otrok izvaja glasove, ki so podobni samoglasnikom ali samoglasniškim skupinam. V 

začetku tretjega meseca začne otrok brbljati. To so glasovi, ki jih tvorimo z usti in s sprednjim 

delom jezika (npr. mmm, mama, baba …). Pri šestih mesecih začne otrok ritmično ponavljati 

zloge, temu rečemo čebljanje. Začne pa tudi posnemati govor odraslih (eholalija) – ta močno 

vpliva na nadaljnji razvoj govora. Otrok posluša in poskuša posnemati z mimiko in sogibi govor 

okolice in naravne zvoke. Okoli prvega leta se razvije slušno dojemanje in posledično se 

razumevanje govora izboljša. Otrok govor razume že tri mesece prej, kot začne govoriti 

(Žnidarič, 1993: 42). Dojenčki razumejo veliko besed, vendar jih ne znajo uporabljati. Otrok 

svojo prvo besedo izreče približno med 10. in 14. mesecem. Pogosto uporabljajo isti zlog za 
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več različnih pomenov (IVZ, 2012: 19). N. Skamlič (2014: 67) pravi, da je za učenje govora in 

jezika pomembno ponavljanje. Otrok si zaradi velikega števila ne more vsega zapomniti, zato 

naj starši otroku čim večkrat ponovijo glasove, zloge, besede … Otrok mora besede velikokrat 

slišati, da jih razume in si jih zapomni ter še mnogokrat, da jih začne uporabljati. D. Žnidarič 

(1993: 53) dodaja, da moramo biti zaskrbljeni, če je otrok v tem obdobju večino časa tiho, ne 

reagira na hrup, besede in vprašanja ter če ne komunicira z vokalizacijo in s kazanjem. 

2.1.2 Obdobje oblikovanja glasovnega govora 

Obdobje je značilno za otroke med prvim in tretjim letom starosti. Otroci spregovorijo prvo 

besedo nekje okoli enajstega meseca. Otrok ve, kaj določena beseda pomeni, npr. beseda mama 

pomeni določeno osebo. Večina psihologov meni, da so otroci okoli enega leta starosti zmožni 

povedati od tri do štiri besed. Otrok razume precej več, kot lahko pove, to je posledica slabše 

razvite motorične plati, medtem ko je senzorična razvita precej bolje (Žnidarič, 1993: 42). Prve 

besede so po navadi vezane na funkcijo besed v otrokovem besednjaku. Prve besede so vezane 

na konkretne predmete ali dogajanja, pomen pa je individualen. Na oblikovanje bolj 

kompleksnih stavkov vpliva otrokovo kognitivno in socialno razumevanje (npr. odnosi med 

dogodki) (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001: 65). Otroci med drugim in tretjim letom vse 

bolj obvladajo pravilno izgovarjavo, okoli tretjega leta pa pričnejo govoriti tekoče, bolj 

zapleteno in dlje časa (IVZ, 2012: 20). D. Žnidarič (1993: 54) dodaja, da moramo biti 

zaskrbljeni, če otrok ne posnema govora odraslih, ne razume enostavnih navodil in vprašanj, ne 

povezuje besed v stavke, ne postavlja vprašanj in če je njegov govor za okolico nerazumljiv. 

IVZ (2012: 24) svetuje, da je pri treh letih skrajni čas, da otrok dude in stekleničke ne uporablja 

več, saj pretirana uporaba slabo vpliva na zobovje in posledično na izgovarjavo. 

C. Bowen (2011) navaja, da otroci med prvim in drugim letom starosti uživajo v poslušanju 

enostavnih zgodb, petju pesmi in pripovedovanju rim. Otrok v tem obdobju najraje posluša 

vedno enako zgodbe, rime … Želi si, da mu jih ponavljamo večkrat. 

2.1.3 Doba bogatenja govora in besednega zaklada 

Obdobje je značilno za otroke med tretjim in sedmim letom starosti. Otrokovi stavki se v tem 

obdobju izpopolnjujejo, besedišče pa se močno bogati. Značilno je, da otrok začne pravilno 

uporabljati čase, obvladuje sklanjanje in spreganje. Okoli tretjega leta otroci pogosto rabijo 

vprašalnico »zakaj«, kar nakazuje na to, da se njegovo logično mišljenje razvija (Žnidarič, 

1993: 48). Govor otrok poteka jasno in tekoče, tako da otrok razumejo tudi »drugi ljudje« 

(Bowen, 2011). Razvitost besedišča je zelo pomembna za kasnejše učenje branja in pisanja. 
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Nekateri otroci lahko zaradi skromnega besedišča postanejo agresivni, saj ne znajo povedati 

stvari, tako kot si mislijo (Žerdin, 2003: 23). Zaskrbljeni moramo biti, če otrok govori 

nerazumljivo, ne postavlja vprašanj, niti nanje ne odgovarja, ne zna pripovedovati ter ima 

težave pri sporazumevanju s sovrstniki (Žnidarič, 1993: 56). IVZ (2012: 22) dodaja, da moramo 

biti zaskrbljeni, če otrok uporablja le nekaj besed, če namesto odgovorov ponavlja vprašanja, 

če pogosto ponavlja govor in geste odraslih, če veliko glasov še ne izgovarja pravilno. 

C. Bowen (2011) dodaja, da je obdobje med tretjim in četrtim letom dobro za prepoznavanje 

težav s sluhom. V tem obdobju ima veliko otrok vnetje srednjega ušesa, zato avtorica svetuje, 

naj se posvetujemo z ustreznim strokovnjakom, če opazimo, da otrok ne sliši dobro. Otroci 

imajo težave s poslušanjem govora in razlikovanjem glasov. 

2.1.4 Obvladovanje pisne in govorjene besede 

Obdobje je značilno za šolske otroke. Govor se v tem obdobju vsebinsko poglablja. Otrok ga 

ne uporablja več le za sporazumevanje in izražanje, temveč tudi za teoretično poučevanje in 

pisno izražanje (Žnidarič, 1993: 49). 

 

2.2 Dejavniki govornega razvoja 

 

Otrok za razvoj govora in jezika potrebuje biološko osnovo in spodbude iz okolja, da to osnovo 

razvije (Skamlič, 2014: 21). Na razvoj govora pa vplivajo tudi različni dejavniki (notranji in 

zunanji). Med notranje dejavnike štejemo psihološke in fiziološke – prirojene predispozicije za 

govorni razvoj, motivacija, čustveno stanje. Prirojene predispozicije pa po mnenju Brunerja ne 

morejo delovati, dokler mu socialno okolje ne posreduje določenih izkušenj (Kranjc, 1999: 21). 

Med zunanje dejavnike torej uvrščamo: socialne in sociološke – socialni položaj družine, 

izobrazbena struktura staršev in širše družbeno okolje družine. Če hočemo otroku zagotoviti 

optimalen govorni razvoj, morajo dejavniki med seboj delovati usklajeno. Če tega ni, lahko 

pride do motenj v govoru in celo mišljenju. Avtorica poziva odrasle, naj svojega govora ne 

»prilagajajo« otrokovemu, saj s tem dosežemo nasprotni učinek – otroku govor samo še otežimo 

(Kranjc, 1999: 20). Ko govorimo o »prilagajanju« otrokovemu govoru, mislimo na: 

posnemanje v izreki (npr. lak namesto rak), posnemanje v oblikoslovju (npr. brisam namesto 

brišem) ter prilagajanje v besedišču (npr. pomanjševalnice) in skladnji (povedi so kratke in 

preproste). Tak govor je nepotreben, moteč in zavajajoč. Otrok se ne more naučiti pravil 
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ustrezne razporeditve in rabe besed (Kranjc, 2011: 12). M. Železnik (2000) dodaja, da bodo 

lahko otroci, ki jim starši prilagajajo govor, deležni posmeha, ko pridejo v šolo, saj bo njihovo 

besedišče omejeno le na tiste besede, ki jih razumejo on in njegovi bližnji.  

2.2.1 Kakovost družinskega okolja 

Govorne interakcije med dojenčkom in otrokom, ki se nanašajo na različne predmete in 

dogodke v okolju, pozitivno vplivajo na otrokov razvoj predgovorih sposobnosti že v prvem 

letu otrokove starosti. Posvečanje pozornosti predmetom in dogodkom spodbuja usvajanje 

novih besed (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 110). Starši z značilnostmi svojega 

govora in izborom dejavnosti spodbujajo govorni razvoj, a hkrati otrok s svojim govorom in 

zainteresiranostjo vpliva na govor staršev in njihov izbor dejavnosti. To nakaže na to, da je 

otrok vključen v oblikovanje značilnosti in kakovosti družinskega okolja. Na obseg otrokovega 

besednjaka ima velik vpliv pogostost govornih interakcij med mamo in otrokom. Rezultati 

raziskave avtoric L. Marjanovič Umek, U. Fekonja, S. Kranjc in P. Lešnik Musek iz leta 2003 

so pokazali, da materialni pogoji in dejavnosti (glasno branje otroku, obiskovanje knjižnice 

ipd.) pozitivno vplivajo na govorni razvoj. Številni avtorji pripisujejo pozitiven vpliv tudi 

izpostavljenosti otroški literaturi (Marjanovič Umek, 2006: 50). Spodbude (različne glede na 

količino in kakovost), ki jih je otrok deležen, so povezane tudi s prepričanjem staršev o tem, 

kako pomembno je zanje poznavanje otrokovega govora, in o tem, kakšen pomen pripisujejo 

spodbujanju otrokovega govora. Njihova prepričanja torej vplivajo na dejavnosti, ki jih 

ponudijo otroku, ter na govor, prilagojen otroku. Pomembno je, da odrasli razširjajo otrokov 

govor in ga ne popravljajo, temveč ga smiselno preoblikujejo (Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj in Pečjak, 2012: 15).  

2.2.2 Socialno-ekonomski dejavniki družine 

Na obseg in kakovost govorne interakcije med starši in otroki imajo velik vpliv socialno 

demografske značilnosti družine. Mednje spadajo: ekonomski status, stopnja izobrazba staršev, 

velikost družine … Na kakovost vplivajo tudi ugodni demografski dejavniki otrokove družine 

(Marjanovič Umek, 2006: 54). Pomemben pokazatelj socialno-ekonomskega statusa družine je 

izobrazba staršev. Nekateri avtorji ugotavljajo, da imajo višje izobraženi starši več znanja o 

značilnostih in načinih spodbujanja otrokovega razvoja. Tudi bolj sodelujejo s strokovnimi 

delavci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. S tem jim zagotavljajo spodbudnejše okolje za 

razvoj in učenje (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 104). Bernstein (1979, v 

Marjanovič Umek, 2006: 54) je v svojih raziskavah ugotovil, da starši iz družin z manj 

ugodnimi demografskimi dejavniki v pogovoru s svojimi otroki uporabljajo enostavne in 
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nepovezane izjave, kaže se šibko upoštevanje slovničnih pravil ter pogosta raba ukazov in strog 

nadzor otrokovega vedenja brez razlag. Otrok pogosto nima možnosti, da bi govoril, vendar je 

le nek sprejemnik starševih navodil. Vse to je značilno za omejen jezikovni kod. Starši iz družin 

z ugodnejšimi demografskimi dejavniki pa naj bi v pogovoru s svojimi otroki uporabljali 

izdelani ali razčlenjeni jezikovni kod. Zanj je značilna uporaba širšega besednjaka, samostojno 

razmišljanje in učenje ter uporaba izjav, ki spodbujajo otrokov govor.  

V vrtcu naj bi vzgojiteljica uporabljala razširjen jezikovni kod, vendar lahko predvidevamo, da 

ta ne bo »dosegel« otrok z omejenim jezikovnim kodom. Sporazumevanje bo oteženo, saj otroci 

vzgojiteljice ne bodo razumeli. Jezik tem otrokom ne omogoča lastne refleksije in razmišljanja, 

ampak posledično tudi nezmožnost posplošitev principov in miselnih operacij v različnih 

govornih kontekstih. V večji meri je omejen jezikovni kod značilen za govor ljudi z nizko 

izobrazbo, posledično tudi z manjšim kulturnim in socialnim kapitalom. Otroci, ki prihajajo iz 

takih okolij, naj se čim prej vključijo v kakovosten vrtčevski program in tako pravočasno 

»vstopijo« v razširjeni jezikovni kod (Nolimal, 2011). 

Raziskave (Smilansky in Shefatya, 1990, v Marjanovič Umek, 2006: 54) kažejo, da otroci iz 

družin z ugodnejšimi socialno-ekonomskimi dejavniki pogosteje uporabljajo igrače in igralno 

gradivo. To pozitivno vpliva na njihov govorno-jezikovni razvoj. Med pomembne pokazatelje 

socialno-ekonomskega stanja družine večina avtorjev v svojih raziskavah uvršča stopnjo 

izobrazbe otrokove mame. Ta pa je povezana z nekaterimi dejavniki družinskega okolja, ki 

pomembno vplivajo na individualne razlike v otrokovem govoru. Čim višja kot je izobrazbena 

stopnja staršev, tem višjo govorno kompetentnost izražajo otroci. Mame z višjo stopnjo 

izobrazbe svoje otroke bolj spodbujajo h govoru in jim nudijo bolj pestro okolje – obisk 

knjižnice, lutkovne predstave, jim pogosteje berejo … Rezultati raziskave avtoric L. 

Marjanovič Umek, U. Fekonja in K. Bajc (2006, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 

106) kažejo, da izobrazba mame in očeta pomembno vpliva na otrokove intelektualne 

sposobnosti, govorno kompetentnost in pripravljenost za šolo. Slovenska raziskava (Fekonja 

idr., 2005, v Marjanovič Umek, 2006: 56) je pokazala, da izobrazba očeta nima pomembnih 

učinkov na govorni razvoj otroka. 

2.2.3 Otrokov spol 

Rezultati nekaterih raziskav kažejo, da se govor pri deklicah hitreje razvija kot pri dečkih. To 

se kaže v tem, da deklice hitreje spregovorijo, hitreje usvojijo slovnico jezika, na lestvicah 

govornega razvoja dosegajo boljše rezultate ... Pri dečkih naj bi bile motnje branja in pisanja 
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pogostejše. Nekateri avtorji so mnenja, da so razlike med dečki in deklicami v govornem 

razvoju opazne zgolj v obdobju zgodnjega otroštva. Pomembno pa je, da se zavedamo, da 

velikokrat z razlikami pretiravamo in so te povečini veliko manjše. L. Marjanovič Umek (1990, 

v Marjanovič Umek, 2006: 58) je v raziskavi ugotovila, da se med otroki, starimi od 3 do 6 let, 

ne pojavljajo statistično pomembne razlike v govornem razumevanju in izražanju deklic in 

dečkov. M. Crawford (2011, v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja Peklaj, 2006: 59) meni, da 

med spoloma obstajajo večje podobnosti kot pa razlike na področjih govornega razvoja. 

Dodaja, da se dejavniki socialnega okolja, v katerem otrok živi povezujejo z otrokovim spolom. 

Vpliv dejavnikov pa lahko prispeva k razlikam v govornem razvoju dečkov in deklic. 

2.2.4 Vrtec in vrstniška skupina  

Tudi vrtec predstavlja kontekst okolja, za oblikovanje in razvoj govora in jezika (Vidmar, 2016: 

27). V več raziskavah se je izkazalo, da so družinski dejavniki pomembnejši napovedniki 

otrokovega razvoja kot pa vključenost v vrtec (Marjanovič Umek idr., 2012: 27), vendar je vrtec 

prav tako pomembno okolje za razvoj otrokovega govora. V Kurikulumu za vrtce (1999) je 

poudarek prav na spodbujanju razvoja in učenja govora otrok (Marjanovič Umek idr., 2012: 

26). Različne dejavnosti, ki se razlikujejo glede na prostor, material, pravila in vključene osebe, 

otrokom omogočajo pestre izkušnje. Spodbujajo jih k sodelovanju in rabi različnih izjav, ki se 

razlikujejo v slovnični strukturi. Otroci se seznanjajo tudi z govorom v različnih govornih 

položajih. Slovenske avtorice L. Marjanovič Umek, S. Kranjc, U. Fekonja in K. Bajc (2005, v 

Marjanovič Umek, 2006: 60) so na podlagi ocenjevalnih lestvic proučevale kakovost vrtca v 

povezavi z govornim razvojem otrok. Ena izmed ugotovitev je bila, da ima kakovost vrtca 

kompenzacijsko funkcijo v govornem razvoju otrok staršev z nižjo izobrazbo. Rezultati so 

pokazali, da so petletni otroci očetov z visoko izobrazbo, ki so bili v vrtec vključenih pri tretjem 

letu starosti, govorno kompetentnejši kot pa otroci očetov z nizko izobrazbo. Med otroki, ki so 

bili v vrtec vključeni pri enem letu starosti, pomembnih razlik ni bilo. Kakovost vrtca je 

povezana s procesnimi (npr. vzgojiteljičine spodbude in odzivnost, interakcije med ljudmi v 

vrtcu …) in strukturnimi kazalci (npr. število otrok v oddelku, razmerje odrasli/otroci v oddelku 

…). Pomembno vlogo pri razvoju otrokovega govora ima tudi vrstniška skupina. Otrok v njej 

pridobi številne izkušnje, kako komunicirati z vrstniki (Marjanovič Umek, 2006: 62). V 

raziskavi je M. Erženičnik Pačnik (1999: 317) ugotovila, da se pojavljajo razlike med otroki, ki 

so obiskovali vrtec, in med tistimi, ki so bili doma ali v družinskem varstvu. Otroci, ki so 

obiskovali vrtec, so dosegli višje rezultate na govorni lestvici, ki je preverjala otrokovo 

sposobnost govornega izražanja. Otroci v vrtcu uporabljajo besedno komunikacijo za 
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oblikovanje skupin ter vzdrževanje odnosov v njih. Pri pogovoru z vrstniki se mora otrok bolj 

potruditi, da ga drugi razumejo kot pri pogovoru z odraslimi. Odrasli razumejo otrokov govor 

in tega se otrok, ki je v domačem varstvu, zaveda. Tak otrok nima motivacije za izboljšanje 

svojega govora, saj ve, da ga bodo odrasli razumeli.  

2.2.5 Genetski dejavniki 

Metaanaliza vedenjsko-genetskih raziskav (Stromswold, 2001, v Marjanovič Umek, 2006: 63) 

je pokazala, da na razvoj različnih področij govornega razvoja (razvoj otrokove slovnice, 

semantike, fonologije in artikulacije imajo genetski dejavniki) vplivajo geni. Muller (1996, v 

Marjanovič Umek, 2006) meni, da interakcija večjega števila genov vpliva na razvoj govorne 

kompetentnosti. Z demografskimi in socialno-ekonomskimi dejavniki družine pa lahko 

pojasnimo od 9 % do 16 % variabilnosti v intelektualnih sposobnostih otrok (Petrill, Pike, Price 

in Plomin, 2004 v Marjanovič Umek, 2006: 64), kar 50 % variabilnosti pa z genetskimi 

razlikami med posamezniki (Plomin, De Fries, McClearn in Rutter, 1997, v Marjanovič Umek, 

2006: 64). V zadnjih treh desetletjih se veliko govori o genu P2Fox in njegovem vplivu na 

govor. Vloga gena P2Fox je zelo specifična. Vpliva na diferenciacijo nevronov in nevronskih 

povezav, ki so anatomska osnova govora in jezika. P2Fox uravnava razvoj anatomske strukture 

zunaj možganov, npr. mišice grla in pljuč (Živaljić, 2016: 25). 

V nadaljevanju diplomskega dela bom predstavila jezikovno področje v Kurikulumu za vrtce. 

 

3 Jezik v Kurikulumu za vrtce 

 

Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, ki je oblikovan kot strokovna podlaga za 

delo v javnem vrtcu. Zajema cilje, načela, življenje v vrtcu ter različna področja dejavnosti. Eno 

izmed samostojnih področij znotraj Kurikuluma za vrtce je jezik. V svoji izvedbi naj bi se 

prepletal in dopolnjeval z ostalimi področji: gibanje, umetnost, družba, narava, matematika. 

Cilji pa so pri vseh področjih procesno-razvojno in učno-ciljno načrtovani (Kurikulum za vrtce, 

1999).  

Govorna interakcija in nasploh komunikacija v vrtcu poteka med vzgojiteljico in otroki ter med 

otroki, ki uporabljajo komunikacijo v raznovrstnih situacijah. Pomembni elementi interakcij so: 

odzivanje na otrokova vprašanja, spodbujanje otrok h govorjenju, pozorno poslušanje, uporaba 
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pozitivnih navodil, pozitivne interakcije (nasmeh, dotik …) in spodbujanje ustrezne 

neodvisnosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001: 74).  

Jezikovna dejavnost vključuje veliko sodelovanja in komunikacije z odraslimi – poslušanje, 

pripovedovanje, opisovanje, enostavna besedila, raznovrstne knjige, razlike med socialnimi 

zvrstmi ali registri … Temeljni cilj, ki definira globalne cilje v Kurikulumu za vrtce, je 

razumevanje jezika kot temelja lastne identitete (Kurikulum za vrtce, 1999: 19, 31). Cilje v 

Kurikulumu za vrtce (1999) opredelimo na štirih ravneh dejavnosti. To so: govorna vzgoja, 

književna vzgoja, predopismenjevanje ter književna vzgoja kot del informacijskega 

predopismenjevanja. Ravni med seboj niso ločene, temveč so povezane (Marjanovič Umek, 

2006: 134). Razvoj govora otrok poteka v okviru vseh področij in dejavnosti, ki se odvijajo v 

vrtcu (tako načrtovanih kot tudi nenačrtovanih). Lahko bi rekli, da predstavlja govor nekakšno 

orodje, s pomočjo katerega poteka učenje v celotnem Kurikulumu za vrtce (Marjanovič Umek, 

2006: 133).  

Vsako področje dejavnosti v vrtcu je razdeljeno na: globalne cilje, cilje, primere dejavnosti od 

1. do 3. leta in 3. do 6. leta ter vlogo odraslih. Da bi bil govorno-jezikovni razvoj v vrtcu kar se 

da dobro načrtovan, je potrebno, da vzgojitelji podrobno preberejo in nato tudi upoštevajo vlogo 

odraslih, ki je opredeljena v Kurikulumu za vrtce (1999). Odrasli naj otroke opazuje, posluša, 

jih spodbuja k izražanju z neverbalno komunikacijo, se z njimi pogovarja v »neotroškem 

jeziku«, izkoristi priložnost za (poglobljen) pogovor o izkušnjah, opremi igralnico z otrokovim 

imenom ... Pomembno je tudi, da pozna otrokov razvoj govora ter dejavnosti prilagodi, da bodo 

v območju bližnjega razvoja, da ne bodo ne prelahke, ne pretežke. A. Vidmar (2016: 40) dodaja, 

da je Kurikulum za vrtce v primerjavi s prejšnjim Vzgojnim programom (1979) bolj poudaril 

pomen sodelovalnega dialoga (med otrokom in vzgojiteljico) ter pomen spodbudnega učnega 

okolja – ta naj bo simbolno bogat za komunikacijo in naj omogoča priložnosti za čim več 

interakcij in izkušenj. V vrtcu otrok vstopa v interakcije z mnogo delavci, ki so tam zaposleni. 

Doma te priložnosti nima, saj je komunikacija bolj prilagojena posamezniku oz. poteka med 

manjšim številom ljudi (Otto, 2014: 52). 

Ugodna čustvena-socialna klima je izrednega pomena pri uporabi jezika v različnih govornih 

položajih. V ta namen je v Kurikulumu za vrtce (1999) izpostavljen pomen odnosov med 

vrstniki ter otroki in odraslimi. Ti naj bi skušali razumeti in spoštovati komunikacijo. Z lastnim 

govorom nudi odrasla oseba otroku govorni model oz. zgled, saj otroci opazujejo komunikacijo 
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in jo naslednjič, ko se sami znajdejo v podobni situaciji, tudi sami uporabijo (Vidmar, 2016: 

42, 43).  

Sledi opis spodbudnega učnega okolja, ki zagotavlja optimalen razvoj jezikovne zmožnosti, in 

opredelitev vloge vzgojitelja, pomena vzgojiteljevih in otrokovih vprašanj, vloge odraslega pri 

usvajanju jezika ter spodbujanja otrokovega govornega razvoja v družini. 

 

4 Spodbudno učno okolje za razvoj jezikovne zmožnosti 

 

Otrok se ne uči le besed, temveč komunikacije kot celote. In prav v prvih letih življenja se otrok 

nauči večino osnov komunikacije, zato je pomembno, da mu zagotovimo spodbudno učno 

okolje, v katerem bo lahko postavil temelje za dobrega in uspešnega sogovorca. Spodbude ne 

omogočajo le zgodnjega učenja, temveč polaganje dobrih temeljev za kasnejši razvoj vseh 

veščin, vključno z komunikacijo. Spodbude govorno-jezikovnega razvoja otrok so 

učinkovitejše, ko otrok v njih uživa in si jih želi. Seveda pa moramo otroku nameniti dovolj 

časa, da sam raziskuje okolje in ni vse samo neka »usmerjena dejavnost« (Skamlič, 2014: 15, 

25, 28). S. Levc (2014: 68, 82) meni, da je pomembno, da otroku dajemo jasna in kratka 

navodila. Starejši ko je otrok, več navodil mu lahko damo, tudi stavki so lahko daljši in bolj 

sestavljeni.  

Otrok mora razvijati svojo jezikovno zmožnost (pridobiti znanje o slovnici), védenje o pravilih 

komunikacije, ter se naučiti kdaj, kje, o čem, s kom, zakaj in kako govoriti (Kranjc, 2011: 14). 

Govor otrok lahko razvijamo tudi z različnimi igrami. Lipnik (1993: 86) predlaga: primerjave 

(npr. belo kot sneg), kaj ni kaj (npr. dan ni noč), kaj je kaj (npr. mravlja je žival), kakšen je kdo 

(velikan je velik), kakšen ni kdo (velikan ni majhen), zastavljanje ugank, glasovne govorne 

igre, izštevanke …  
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4.1 Vloga vzgojitelja 

 

Ocenjevanje otrokovega govornega razvoja je povezano s telesnim, čustvenim, socialnim ter 

spoznavnim razvojem. Poznamo številne različne pristope ocenjevanja, vendar noben pristop 

ne omoči vpogleda v celovito oceno otrokove govorne kompetentnosti, saj nudi vpogled le v 

omejen vidik otrokovega govora (Marjanovič Umek, 2006: 74). Razvojno raven govora pri 

otrocih z omejeno sposobnostjo govornega izražanja ugotavljamo z različnimi preizkusi 

govornega razumevanja. Ti so lahko standardizirani ali nestandardizirani (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2001: 75).  

Otrokov govorni razvoj lahko ocenjujemo posredno ali neposredno. Med neposredno 

ocenjevanje sodijo: standardizirane govorne lestvice oz. preizkusi in neposredno zapisovanje 

spontanega govora v  različnih kontekstih. Med posredne pa: pridobivanje podatkov od staršev 

ali oseb, ki z otrokom preživijo veliko časa (Marjanovič Umek, 2006: 74). Pogosto je v 

razvojnih preizkusih namenjeno le nekaj nalog govoru in še te so osredinjene na le eno področje 

govora. To nam ne omogoča dovolj natančne ocene o govorni kompetentnosti dojenčka/malčka. 

Poleg tega raziskovalci težko ocenjujejo otrokov govor, saj so izjave nepredvidljive in redke. 

Več avtorjev meni, da so najbolj zanesljivi ocenjevalci starši, saj lahko podajo veljavne in 

zanesljive ocene otrokovega govora v vsakdanjih kontekstih. Seveda je tu potrebno upoštevati, 

da starši lahko govor ocenjujejo z veliko mero subjektivnosti. Ocenjevanje pa je odvisno tudi 

od njihove izobrazbe (Marjanovič Umek idr., 2012: 40).  

Vzgoja v vrtcu v veliki meri poteka z govornimi spodbudami. Uspešnost vzgojiteljice pri 

spodbujanju razvoja otrok v skupini pa je po mnenju A. Browne (1996, v Marjanovič Umek, 

2006: 133) odvisna od: razumevanja vrednosti pogovora v skupini (pripravljenost vzgojiteljice 

na razpravljanje v skupini), odnosa do govornega izražanja (vzgojiteljica kaže zanimanje za 

otrokovo izražanje), organizacije časa namenjenega pogovoru (različne priložnosti), lastnega 

govornega izražanja (pozitiven zgled otrokom) in nazadnje tudi od poznavanja strategij in 

dejavnosti, ki spodbujajo poslušanje in govorno izražanje otrok (načrtovanje različnih 

dejavnosti, ki spodbujajo govorni razvoj). Med različne dejavnosti uvrščamo: obisk gledališča, 

razstave, knjižnice; branje knjig, slikanic, revij, časopisov, priročnikov; igranje jezikovnih iger; 

poslušanje; različne oblike dela (v paru, skupinsko, skupno) … Spodbujamo pa lahko tudi med 

rutinskimi dejavnostmi (npr. pri kosilu, oblačenju, sprehodu …). Paziti moramo, da se ne 

osredinimo zgolj na besedno izražanje, temveč posvetimo čas tudi nebesednemu izražanju 
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(Marjanovič Umek, 2006:134). S. Kranjc (2011: 16) meni, da mora imeti otrok možnost izbirati 

temo, o kateri želi govoriti, mu je blizu oz. ga zanima. V prvem obdobju sporazumevanja z 

otrokom je pomemben očesni stik (zlasti pri pripovedovanju pravljic, zgodbic, pesmic …). N. 

Skamlič (2014: 106) dodaja, da je pri izboru knjige za branje z otrokom pomembno predvsem 

to, da ustreza otrokovi sposobnosti poslušanja in spremljanja. Če izberemo preveč kompleksno 

knjigo/slikanico, lahko otroka zmedemo. Med branjem se ne smemo osrediniti le na vsebino, 

ampak tudi na to, kako otroku beremo – ton glasu, doživeto branje ipd. S tem otroke še bolj 

pritegnemo k poslušanju. 

Govorec naj bi glede na situacijo in sogovorca svoj govor prilagodil – uporabil ustrezno taktiko. 

To lahko opazujemo, ko je eden od sogovorcev v pogovoru otrok (Kranjc, 1999: 63). Številni 

avtorji potrjujejo, da je govor v komunikaciji z majhnim otrokom drugačen kot pri medosebni 

komunikaciji odraslih ljudi. Govor z otrokom je v večini primerov poseben v tem, da je 

počasnejši, stavki so krajši, velik poudarek je na intonaciji, veliko je ponavljanja. Z govorom 

se med otrokom in odraslim vzpostavljajo različne interakcije. Reich (1986, v Marjanovič 

Umek, 1990: 36) navaja: ponavljanje (npr. »Postavi to na mizo. Na mizo.«), razširjanje 

otrokovega govora (npr. Otrok: »Zala žogo.« Mama: »Zala ima žogo.«), razlago otrokovega 

govora (npr. Otrok: »Miha boli.« Mama: »Da, Miha se je udaril in ga boli.«) ter poučevalna 

vprašanja (npr. Mama: »Kaj moraš storiti pred kosilom?« Otrok: »Umit roke.«). C. Cazden (v 

Marjanovič Umek, 1990: 37) pa poudarja pomen govora matere, saj je mati tista, ki otroka nauči 

poslušati.  

D. Žnidarič (1993: 72) navaja nekaj napotkov, ki pomagajo pri hitrejšem razvijanju otrokovega 

govora. Z njim govorimo v preprostem, razumljivem jeziku brez pomanjševalnic. Ponuditi mu 

moramo čim več izkušenj opazovanja ter kasneje pogovora o teh izkušnjah (npr. opis 

predmetov, živali, ljudi …). Otrok naj čim več posluša, npr. branje pravljic in pesmi, 

pripovedovanje zgodb … Spodbujajmo ga k samostojnosti ter pohvalimo njegov napredek. 

Otrok se mora počutiti varno, sprejeto in ljubeče. Vedno ga moramo poslušati in mu dati čas, 

da pove, kaj hoče. M. Erženičnik Pačnik (1999: 318) opozarja, da se moramo vzgojitelji 

zavedati, da je v današnji družbi preveč prisotno načelo »hitenja« (npr. hitro pospravite, hitro 

se oblecite …). Osmislimo ta problem in ga poskušajmo odpraviti. Otroku moramo dati čas. 

Tomasello (1998, v Marjanovič Umek, 2009) pravi, da je bistvenega pomena, da vzorce rabe 

govora najprej spremenijo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, saj le tako otrokom 

omogočijo doseganje višje razvojne ravni govora.  
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Otto (2014: 261) meni, da lahko samo vzgojitelji, ki razumejo način otrokovega razvoja, 

načrtujejo in izvajajo kakovostne učne dejavnosti, ki spodbujajo govorno-jezikovni razvoj. 

Otroci v spodbudnem učnem okolju dosegajo višje stopnje kognitivne, družbene in čustvene 

zrelosti. A. Vidmar (2016: 42) trdi, da imajo v vrtcu velik pomen pozitivne interakcije med 

odraslimi in otroki – tako besedne kot tudi nebesedne. Te spodbujajo otroke k postavljanju 

vprašanj, razgovoru, delitvi izkušenj, idej, počutja, ter jih vodijo k aktivnemu poslušanju. 

Lipnik (1993: 137) navaja različne vrste poslušanja: npr. aktivno, spoštljivo, kritično, 

selektivno, skupinsko, ustvarjalno, poslušanje med pogovorom … L. Plut Pregelj (2012: 80) pa 

poslušanje deli po: navzočnosti govorca in poslušalca (osebno in neosebno), načinu sodelovanja 

in poslušanja (dialoško in monološko), številu udeležencev (poslušanje sebe, sogovorca, 

majhne ali velike skupine) ter namenu vstopanja v proces sporazumevanja (priložnostno, 

doživljajsko, terapevtsko in informacijsko ter učeče poslušanje). Pri otrocih moramo vzbuditi 

zanimanje, pritegniti njihovo pozornost in jih naučiti poslušati, torej slišati sebe in druge. 

Nekateri otroci lahko na področju govora in jezika kažejo odstopanja. Njim je potrebno delo in 

komunikacijo prilagoditi. M. Lipec Stopar (2009: 13) pravi, da naj komunikacija z osebami, ki 

kažejo odstopanja na govorno-jezikovnem področju, temelji na spoštovanju, potrpežljivosti in 

upoštevanju sogovorca. Sogovorcu moramo prisluhniti in pustiti, da dokonča svojo misel. 

Otroka ne opozarjamo na njegovo odstopanje na govorno-jezikovnem področju, temveč se pri 

pogovoru z njim raje osredinimo na tisto, kar nam govori in ne kako nam to govori. Mi (kot 

pozitiven govorni zgled) pa govorimo jasno, razločno in predvsem naravno, v zmernem tempu.  

Otrokov govor spodbuja tudi pripovedovanje kratkih pravljic, opisovanje slik, dejavnosti … 

Potrebno je biti pozoren, da otroci zaradi morebitnega posmehovanja vrstnikov ne izgubijo 

samozavesti ali da ne dobijo občutka, da so zapostavljeni. Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana 

(2009) poziva starše, da v pogovoru z otrokom poskusijo uporabljati vsakdanje besede, da bo 

jezik čim bolj preprost in razumljiv, in naj se izogibajo direktnemu učenju besed.  

M. Lipec Stopar (2009: 13, 43) osvetli prednost muzejskega okolja, saj osebam z odstopanji v 

govorno-jezikovni komunikaciji ponuja bogato komunikacijo po drugih poteh. Nekateri muzeji 

v Sloveniji, npr. Tolminski muzej, imajo prilagoditve za odrasle z motnjami v duševnem 

razvoju in z več motnjami, Mednarodni grafični likovni center ponuja prilagoditve za gibalno 

ovirane otroke in mladino, Zasavski muzej Trbovlje ponuja prilagoditve za otroke z motnjami 

v duševnem razvoju, Narodna galerija ponuja prilagoditve za slepe in slabovidne itn. S tem 

zagotavljajo dostopnost muzejev osebam s posebnimi potrebami. 
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Otroci, ki kažejo odstopanja v govorno-jezikovnem razvoju, potrebujejo določene prilagoditve: 

časovne, prostorske in prilagoditve izvajanja področij dejavnosti. Vzgojiteljice si lahko pri 

prilagajanju časa, prostora in izvedbi pomagajo z Navodili h Kurikulu za vrtce v programih s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami 

(2013). Tam so opisane prilagoditve, ki so sicer namenjene otrokom s posebnimi potrebami, 

vendar so vzgojiteljici lahko v pomoč tudi pri delu z otrokom, ki kaže zgolj odstopanja.  

 

4.2 Pomen vzgojiteljevih in otrokovih vprašanj 

 

S. Kranjc (1999: 59) pravi, da lahko z vprašanji pogovor začnemo, ga vzdržujemo ali pa 

ponovno oživimo, ko se ta počasi zaključuje. D. Skubic (2004: 73) se osredini na raziskovanje 

pomena vzgojiteljevih in otrokovih vprašanj.  

4.2.1 Delitev vprašanj  

D. Skubic (2004: 73) deli vprašanja s treh vidikov: 

– z jezikoslovnega vidika (s pomenskega, s skladenjsko-pragmatičnega), 

– s pedagoškega vidika (kdo tvori vprašanje) in 

– s psihološkega vidika. 

Delitev vprašanj z jezikoslovnega vidika (Toporišič, 2000: 517): 

Prava vprašanja: 

– dopolnjevalna vprašanja (npr. »Koga si srečal na igrišču?«), 

– odločevalna vprašanja (pojavi se negotovost celotne povedi ali zgolj dela povedi, 

odgovor se pričakuje v smislu členkov »da, ne, mogoče …«,  npr. »Ali si že videl sončni 

zahod?«) in 

– alternativna vprašanja (so na sredini med dopolnjevalnimi in odločevalnimi vprašanji, 

npr. »Ali je to pravi ali divji kostanj?«). 

Neprava vprašanja: 

– retorična/govorniška vprašanja (govorec jih zastavlja sam sebi, npr. »Ali sem jaz kriva, 

da sonce ne posije?«) in 

– vprašanja čudenja (so vzklična, npr. »Koga si videl?!«). 
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Delitev vprašanj s psihološkega vidika (Marentič Požarnik in Plut, 1980: 58):  

Primere vprašanj sem poskušala približati situaciji v vrtcu.  

Vprašanja nižje ravni: 

– Zelo negativna vprašanja: 

a) sugestivna vprašanja (napovejo odgovor in onemogočajo izražanje lastnih idej 

npr. »Koliko nog ima krava, štiri?«), 

b) zavajajoča vprašanja (vsebujejo napako, da bi učenca zbegala, npr. »Ali nima 

pajek šest nog, tako kot muha?«) in 

c) fiktivna vprašanja (so sama sebi namen, npr. »Ali kdo ve, kje vse najdemo 

vodo?«). 

– Manj zaželena vprašanja: 

a) dodatna vprašanja (otroka spodbujajo k ustreznejšemu odgovoru, npr. »Kaj 

še?«), 

b) alternativna vprašanja (otrok ima na izbero dve možnosti, nato eno potrdi, npr. 

»Ali je marjetica bele ali rumene barve?«) in 

c) retorična vprašanja (vzgojitelj jih zastavlja sebi in odgovarja nanje, npr. »Kaj 

se zgodi če rastlino pustimo brez vode? Ta bo ovenela.«). 

– Ostala vprašanja: 

a) enopomenska/spominska vprašanja (zahtevajo uporabo spomina, npr. »Kdo je 

bil včeraj dežurni?«) in 

b) organizacijska vprašanja (zadevajo se izvrševanja nalog in navodil, ki so 

organizacijske narave, npr. »Kam nam prilepim vabilo na čajanko, da ga bodo 

videli tudi starši?«). 

Vprašanja višje ravni: 

– vprašanja po razumevanju (otrok sam oblikuje odgovor in nekaj opiše s svojimi 

besedami, npr. »Kakšna je razlika med iglavcem in listavcem?«), 

– vprašanja po uporabi (usmerjajo otroka k uporabi obstoječega znanja, npr. »Zakaj se 

regrat ob dežju zapre?«), 

– vprašanja po analizi (spodbujajo logično in analitično mišljenje, npr. »Kako bi skuhali 

regratov sirup?«), 
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– vprašanja po sintezi (otroka spodbujajo k originalni rešitvi, npr. »Kako bi spodbudili 

otroke, da bi zaužili čim več tekočine?«) in 

– vprašanja po vrednotenju (spodbudimo otrok k izražanju vrednostnih sodb, npr. »Kaj 

misliš o uvedbi osebne mape na računalniku?«). 

Pedagoška delitev vprašanj: 

– Vprašanja, ki jih postavljajo vzgojitelji: 

a) zaželena vprašanja (vprašanja, ki otroka spodbujajo k pripovedovanju) in 

b) nezaželena vprašanja (vprašanja, ki posegajo na občutljiva področja, ki ne spoštujejo 

otrokove intimnosti ipd.). 

– Vprašanja, ki jih postavljajo otroci: 

Otroci sprašujejo po stvareh, ki so jim nerazumljive in nejasne. Zanimajo jih zelo različna 

področja. Naloga vzgojiteljev pa je, da otrokom priskrbijo informacijo in poskušajo odgovoriti 

na vsa njihova vprašanja, saj je to zelo dragocena medosebna komunikacija (Skubic, 2004: 83). 

 

4.3 Vloga odraslega pri usvajanju jezika 

 

4.3.1 Globalno učenje jezika 

Odrasli ima več funkcij pri usvajanju jezika. Prva funkcija (Hibon, 1994, v Skubic, 2004: 28) 

je jezikovni model odraslega. Odrasli otroka uči jezika, vpliva na njegovo zavedanje samega 

sebe ter mu pomaga pri oblikovanju pojmov. Druga funkcija je oblikovanje sporazumevalne 

mreže, ki je odvisna od mnogih spremenljivk (značilnosti populacije otrok, življenjskih pravil 

in intenzivnosti odnosov v skupini ter skupnih doživetij, ki gradijo zgodovino skupine). Tretja 

funkcija je ustvarjanje okoliščin, ki spodbujajo govor. Odrasli otrokom nudi veliko priložnosti 

za različne izkušnje, spodbudi zanimanje vseh otrok, ter ustvari materialne pogoje za izmenjavo 

(gledanje sogovorcev med seboj, velika oz. majhna skupina, fizična bližina sogovorcev …). 

Četrta funkcija je spodbujanje in vrednotenje govora. Odrasli otroke posluša ter pokaže 

zanimanje za to kar otroci govorijo, vsakemu otroku da priložnost in čas, da se izrazi. 

4.3.2 Lokalno učenje jezika 

Otrokove povedi bodo bolj raznolike, če se bomo kot sogovorci v dialogu malo »umaknili« ter 

postavljali odprta vprašanja, na katera ne bo zadostovalo kimanje z glavo ali ena sama besedna 
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zveza. V govoru lahko opazimo: fazo naštevanja (opisovanje predmetov s kratkimi povedmi), 

fazo opisovanja aktivnosti (uporaba glagolov, zaimkov, povezav) in fazo interpretacije 

(izražanje mnenj). Pomembno pa je, da odrasli otroku zagotovi zanimive dejavnosti, ki proces 

sporazumevanja spodbujajo (prav tam).  

Vzgojitelj in otroci si izmenjujejo sporočila po slušnem prenosniku, to vrsto sporazumevanja 

imenujemo pogovor. Ta poteka v določenih okoliščinah. Označujejo ga: stalnost udeležencev, 

govorni položaj, stalna tridelna pogovorna struktura (vzgojiteljev poziv, otrokov odziv, 

vzgojiteljeva povratna informacija), spodbujanje k odgovoru in vnaprej določen namen 

pogovora (Skubic, 2004: 50). Raziskava D. Skubic (2004: 153, 157) kaže, da vzgojiteljica 

otroke največkrat poziva k pogovoru z vprašanjem, otroci pa se na poziv odzovejo z 

odgovorom. Zavedati se je potrebno, da nekateri otroci potrebujejo več časa, da se odzovejo. 

Če želimo, da bo otrok začel tudi spraševati, mu moramo omogočiti dovolj časa. Pomembno je, 

da vzgojitelj upošteva spraševalno shemo: pripravo vprašanj, postavitev vprašanj ter 

razmišljanje o vprašanjih in odgovorih. Pedagoški govor v vrtcu bi izboljšalo tudi zavedanje 

vzgojiteljev, da otrok ni le naslovnik v pogovoru, ampak sporočevalec in enakovreden partner. 

 

4.4 Spodbujanje otrokovega govornega razvoja v družini in pomen izobrazbe matere 

 

Starši imajo to možnost, da lahko svoje otroke v govoru spodbujajo že od rojstva naprej. 

Številni avtorji menijo, da otrokov govorni razvoj spodbujajo, ko mu pojejo, mrmrajo, 

posnemajo njegove glasove … Pomembno je, da otrok sliši čim več glasov, saj ti vplivajo na 

število in obliko, ki jih kasneje proizvaja tudi sam. Ko je otrok že večji, ga lahko spodbujajo s 

pogostim zastavljanjem vprašanj, skupnim branjem … Različni avtorji so mnenja, da ima velik 

vpliv na govorni razvoj tudi odzivanje staršev z govorom, ki je prilagojen njihovi starostni 

stopnji. Starši nenehno ocenjujejo otrokovo razumevanje in izražanje. V skladu s tem si 

izoblikujejo pričakovanja, ki se postopno zvišujejo. Popravljanje in razširjanje otrokovih izjav 

pozitivno vpliva na nadaljnji govor. Pogosto pa starši, namesto da bi popravili slovnično 

nepravilno izjavo, popravljajo neresničnost izjave (Marjanovič Umek, 2006: 128, 129). 

Pomembno je torej, da otroka ne silimo govoriti ter ga ne popravljamo, temveč za njim samo 

pravilno ponovimo, saj bi s tem lahko dosegli odpor do komunikacije. Potrpežljivo moramo 

slediti govornemu razvoju in mu omogočiti čim več raznovrstnih izkušenj v pestrih okoliščinah 

(Žnidarič, 1993: 47). 
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5 Govorno-jezikovna odstopanja 

 

Motnje v govorno-jezikovni komunikaciji se pojavljajo na področjih jezika, artikulacije, ritma 

in tempa, glasu ter branja in pisanja (Dlogs, b. d.). Pri otrocih se pojavljajo razlike v usvajanju 

jezikovnih ali komunikacijskih veščin ter ravni in kakovosti komunikacije (Levc, 2014: 133). 

Naj poudarim, da govorno-jezikovna odstopanja niso isto kot govorno-jezikovne motnje. O 

slednjih govorimo, ko se posameznikov govor ali jezik pomembno razlikuje od govora 

vrstnikov in kadar je posameznik z lastnim govorom obremenjen in se komunikaciji izogiba 

(Lipec Stopar, 2009: 12). CPLOL (b. d.) opredeljuje, da se motnje nanašajo na govor in jezik, 

ki sta zelo zapletena z vidika delovanja možganov. Nanašajo se tudi na slušno, vizualno, 

kognitivno, respiratorno, požiralno in vokalno delovanje. Motnje so lahko preproste 

(enostavne) ali zapletene (kompleksne), ko gre za več komunikacijskih motenj. Otroci, ki imajo 

govorno-jezikovne motnje, so otroci s posebnimi potrebami. To pomeni, da imajo odločbo o 

usmeritvi. Ta otroku v skladu s standardi in normativi določa obseg in način izvajanja dodatne 

strokovne pomoči (9. člen, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami). 

Kriterij za opredelitev otrok s posebnimi potrebami (2015: 15) v skupino otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami šteje otroke, ki imajo » … zmanjšano zmožnost usvajanja, razumevanja, 

izražanja in/ali smiselne uporabe govora, jezika in komunikacije«. Motnjo opredeli logoped v 

skladu s standardi po kriterijih za opredelitev motnje. Ločimo štiri skupine: otroci z lažjimi, 

zmernimi, težjimi in težkimi govorno-jezikovnimi motnjami (prav tam). 

Značilen mejnik v govoru otroka je starost treh let. Do petega leta naj bi bil govor razvit, vendar 

se problem pojavi pri otrocih, pri katerih razvoj govora zaradi pomanjkljivo razvitih 

sposobnosti ne poteka spontano in po naravni poti. Taki otroci potrebujejo strokovno pomoč 

(Vizjak Kure, 2010: 13). V govorno-jezikovnem razvoju se lahko pojavljajo minimalni (blaga 

odstopanja) ali pa večji zaostanki v razvoju glasov, govora, jezika in komunikacije, zato 

nekateri otroci potrebujejo le nekoliko več spodbud, drugi pa intenzivnejši pristop in 

logopedsko terapijo. Razvoj komunikacije pri otrocih s posebnimi potrebami je podvržen 

zakonitostim razvoja, ter je omejen z motnjo, ki jo otrok ima (Levc, 2014: 129). M. Grobler 

(1985: 196) poziva starše, vzgojitelje in druge, ki so v stiku z otrokom, naj bodo po petem letu 

starosti otroka pozorni na odstopanja v govornem razvoju. Če se kažejo odstopanja, ni 
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priporočljivo čakati, da bodo težave minile same od sebe, temveč je potrebno poiskati ustrezno 

strokovno pomoč. Jezik je najučinkovitejše podajanje informacij in izobraževanja, zatorej so 

otroci, ki kažejo govorno-jezikovna odstopanja, lahko manj uspešni v vrtcu ali šoli. Bistvenega 

pomena je, da otroke, ki kažejo odstopanja, vključimo v zgodnjo logopedsko obravnavo.   

S. Levc (2014: 100) navaja, da imajo otroci najpogosteje težave s pravilno izgovarjavo sičnikov 

in šumnikov, izgovarjavo glasov R in L. A če so to otroci do tretjega leta starosti, še ne moremo 

govoriti o govorno-jezikovnih odstopanjih. Otrok lahko do približno treh let določen glas 

izpušča ali ga zamenjuje. M. Grobler (1985) dodaja, da so najpogostejše govorne motnje v 

predšolskem obdobju: bebljanje, jecljanje in brbotanje. Med manj pogoste uvršča zakasneli 

govorni razvoj in nosljanje. Otrok potrebuje več let, da se nauči pravilno govoriti in si pridobi 

govorne navade. Posledično je razumljivo, da potem rabi še več časa, da napačni govor popravi 

(Omerza, 1972: 12). 

C. Bowen (2015) govorne motnje razdeli na: motorične govorne motnje, motnje govornega 

ritma in tempa, glasovne motnje, artikulacijske motnje ter fonološke motnje.  

 

5.1 Vzroki za govorno-jezikovna odstopanja 

 

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

sitem, pravilno in dobro razvite psihične funkcije, razvita čutila, zdrava govorila ter pravilen in 

zgleden govor otrokovega okolja.  

Vsak dejavnik ima v razvoju svojo vlogo, pomembno je, da so dejavniki med seboj povezani 

(Levc, 2014: 132). Anatomske in fiziološke posebnosti mišic, okostja ali živčevja vplivajo na 

oblikovanje posameznih glasov. Osebe z govorno-jezikovnimi motnjami imajo lahko zaradi teh 

posebnosti težave – z izražanjem (npr. popačen glas, zamenjava glasov, neustreznost po višini, 

glasnosti, kvaliteti) ali razumevanjem povedanega. Lahko imajo težave na obeh področjih 

(Lipec Stopar, 2009: 12). Otrokov govor se ustrezno razvija, če je otrok ustrezno duševno razvit, 

njegovi govorni organi (usta, ustna votlina, jezik, zobje in dihala) delujejo pravilno, če sluh ni 

prizadet in če ima otrok dovolj govornih spodbud iz okolja (Železnik, 2000). 

I. Posokhova (1999: 55) vzroke v grobem deli na biološke in socialne, čeprav je ta klasifikacija 

umetna, saj se namreč biološki in socialni vzroki med seboj prepletajo. Zavod za gluhe in 
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naglušne Ljubljana (2009) na svoji spletni strani navaja, da so vzroki različni in med seboj 

pogosto prepleteni. Delijo jih na: slab govorni model, dedni vzroki, psihični vzroki (pozornost, 

zaznavanje, pomnjenje, razvitost slušnega spomina …) ter organski vzroki (poškodbe, 

obolenja, deformacije …). V DSM-5 (2013: 43) je navedeno, da je lahko vzrok tudi 

intelektualna razvojna motnja (gre za jezično zamudo), regresija jezika (izguba govora pri 

otroku je lahko pokazatelj motenj avtističnega spektra in tudi eden od simptomov epileptičnih 

napadov). DSM-5 (prav tam) opredeljuje, da so jezikovne motnje v veliki večini dedne. 

Opozarja tudi, da je govorno-jezikovno motnjo potrebno razlikovati od običajne razvojne 

razlike. To je zelo težko narediti pred četrtim letom starosti. Pomembno je tudi, da slab sluh 

izključimo kot primarni vzrok jezikovnih težav, lahko pa je eden od možnih vzrokov za 

odstopanja na govornem področju. 

 

5.2 Vrste govorno-jezikovnih odstopanj 

 

Mednarodna klasifikacija bolezni (MKB-10: 283) opredeljuje specifično motnjo pri artikulaciji 

govora kot uporabo govornih glasov pri otroku, ki so pod ustrezno ravnjo za njegovo mentalno 

starost. Ta loči med ekspresivnimi in receptivnimi jezikovnimi motnjami. Ekspresivne so 

specifične motnje, pri katerih je pomenska uporaba govorno-jezikovnega izražanja otroka pod 

ravnjo glede na otrokovo starost, vendar je razumevanje znotraj normalnih mej. Receptivne 

jezikovne motnje pa so specifične motnje pri katerih je tudi razumevanje jezikovnega izražanja 

pod ravnjo.  

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (2009) loči med: artikulacijskimi motnjami (napačna 

izreka glasov, nosljanje…), jezikovnimi motnjami (nerazvit govor, slabo razvit govor; 

disfazija…), motnjami govornega ritma in tempa (jecljanje, brbotanje), motnjami glasu 

(hripavost, disfonija, afonija…) in motnjami branja in pisanja (disgrafija, disleksija, 

diskalkulija…). Omerza (1972: 12, 65) opozarja, da so vzroki zelo raznovrstni, nekaterih sploh 

nikoli ne odkrijemo, druge pa šele po daljšem času. Avtor razlikuje med govornimi motnjami 

in govornimi hibami. Slednje imajo napake govornih organov ali njihovih funkcij. Govorne 

motnje pa izvirajo v možganskih središčih in živčnih zvezah med njimi. Loči tudi med 

organskimi (deformacija ustne in nosne votline, pomanjkljivi zobje, sluh …) in funkcionalnimi 

napakami (površna ali napačno naučena izreka).  
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Ysseldyke in Alozzine (2006: 9) ločita med dvema vrstama komunikacijskih motenj. Ene 

vplivajo samo na govor, te poimenujeta govorne motnje, druge pa na jezik – jezikovne motnje.  

Med govorne motnje uvrščata motnje v artikulaciji, glasu in fluentnosti (vplivajo na hitrost in 

ritem govora), med jezikovne motnje pa težave pri oblikah jezika (fonologija, morfologija in 

sintaksa), uporabi vsebine jezika (semantika) in funkciji jezika (pragmatika).  

Diagnostična kategorija odstopanj (DSM-5, 2013: 41), v komunikaciji vključuje: jezikovne 

motnje, motnje govora, socialne (pragmatične) motnje ter druge specifične in nespecifične 

komunikacijske motnje. Diagnostična merila so naslednja: težave pri usvajanju in uporabi 

jezika zaradi primanjkljajev pri razumevanju ali produkciji (vključujejo: zmanjšanj besednjak, 

omejena stavčna struktura, okvare v diskurzu), jezikovne zmožnosti so manjše od pričakovanih 

za starostno obdobje, simptomi segajo iz zgodnjega otroštva ter težave, ki jih ni mogoče 

pripisati sluhu ali drugim senzoričnim okvaram. 

V naslednjem poglavju bom govorila o logopedu in njegovem delu v vrtcu. 

 

6 Otrok in logoped 

 

»Logoped je strokovnjak, z univerzitetno izobrazbo, ki se ukvarja s preprečevanjem in 

odpravljanjem vseh vrst motenj govorno-jezikovne komunikacije.« (Dlogs, b. d.) Ukvarja se s 

preventivo, logopedsko detekcijo, diagnostiko, terapijo, svetovanjem ter z raziskovalnim delom 

in spoznavanjem in uvajanjem novih metod, tehnik in sredstev dela (Dlogs, b. d.). Obravnava 

motnje, ki so vezane na glas, pisanje in govorjeni jezik pri otrocih, mladostnikih, odraslih in 

starejših. Logoped je strokovnjak za vse motnje, ki se tičejo jezika kot simbolnega sistema v 

komunikaciji, ne le za čiste jezikovne, govorne in izgovorne motnje (Ozbič, Kogovšek in Košir, 

2009: 367). Logoped na pregledu pri otroku oceni za kakšno motnjo gre in nato se na osnovi 

opravljene diagnostike odloči za ustrezen način in vrsto terapije. Njegovo delo zajema tudi 

sodelovanje s starši, ki jih aktivno vključuje v proces pomoči otroku. Velik del terapije starši z 

otrokom opravijo doma (Levc, 2014: 11).  

Logoped pri delu uporablja različne didaktične pripomočke in metode za izboljšavo govorno-

jezikovnih spretnosti. Dela v centrih za sluh in govor, osnovnih šolah, osnovnih šolah s 

prilagojenim programom, zdravstvenih domovih … in tudi v vrtcu (DlogS, 2016). Logoped, ki 
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je zaposlen v vrtcu, zaseda delovno mesto vzgojitelja predšolskih otrok za dodatno strokovno 

pomoč v programu za predšolske otroke ali pa delovno mesto logopeda svetovalca. Logoped 

otrokom z motnjo v komunikaciji nudi izvajanje dodatne strokovne pomoči. Pomoči pa ne nudi 

samo otrokom, temveč tudi njegovi družini in zaposlenim v vrtcu. Logoped sodeluje pri 

oblikovanju, izvajanju in evalvaciji individualiziranega programa za posameznega otroka 

(Vidmar, 2016: 67). Logopedi, zaposleni v vrtcu ali šoli, so prava redkost, čeprav je v šolah in 

vrtcih veliko učnih težav jezikovno pogojenih (Ozbič idr., 2009: 374).  

Otroci, ki kažejo odstopanja na področju govorno-jezikovne komunikacije, potrebujejo 

ustrezno logopedsko obravnavo. Ti otroci so lahko vključeni v redne programe za predšolske 

otroke ali programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Redna 

individualna logopedska obravnava zadostuje večini teh otrok, a nekateri otroci bi zaradi 

težavnosti in kompleksnosti motnje potrebovali vsakodnevno obravnavo v skupini. To je bil 

temeljni vzrok za izoblikovanje Programa za spodbujanje razvoja senzorike, motorike, 

kognicije, govora in jezika. Program vsebuje naloge, ki spodbujajo in aktivirajo različna 

področja centralnega živčnega sistema. Sistematično izvajanje tega programa pripomore k 

razvoju tistih sposobnosti, ki se spontano niso razvile. V programu so opisane vaje, ki jih 

pedagogi izvajajo postopno. Vaje lahko izvajajo vzgojitelji, terapevti, pedagogi, starši … Pri 

izvajanju je pomemben pedagoški eros – pozitivna čustvena vez in pristen odnos med 

izvajalcem in otrokom. Naloge lahko poljubno preoblikujejo in nadgrajujejo, pomembno pa je, 

da bistvo ostane enako. Za vsako vajo posebej je napisano, kaj pričakujemo od otrok in kaj naj 

opazujemo ter ocenjujemo. Programu je priložena tudi ocenjevalna lestvica za spremljanje 

razvoja sposobnosti. Zapiski nam pokažejo, na katera področja moramo biti pri delu z otrokom 

še posebej pozorni. V pomoč nam je tudi pri oblikovanju programa v skupini, ter prilagoditvam 

dela otroku, ki kaže odstopanja  (Vizjak Kure, 2010: 15–18). 

 

6.1 Delo logopeda  

 

Z vključevanjem otrok v zgodnjo obravnavo omogočimo otroku razvoj sposobnosti ter 

odpravljanje težav in razvijanje metakognitivnih sposobnosti (Vizjak Kure, 2010: 15). 

Govorno-jezikovne motnje so tudi možen predhodnik učnih težav, zato je zgodnja logopedska 

obravnava pri otroku še kako pomembna (Ozbič, 2011: 117). S. Levc (2014: 137) poudarja, da 

ima zgodnja logopedska obravnava bistven pomen, saj zmanjšuje morebitne (kasnejše) 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta   Urška Zupančič: diplomsko delo 

25 

 

zaostanke v razvoju ter otroku pomaga razvijati primerne komunikacijske in jezikovne veščine. 

Otroka govorno-jezikovne težave ovirajo ali mu otežujejo vključevanje v družbo. M. Ozbič 

(2011: 114) dodaja, da imajo nekateri otroci težave v socialnih veščinah, ker jih primanjkljaj 

ovira pri sporazumevanju z vrstniki in vzgojitelji/učitelji. 

Logoped sledi novostim na tržišču, sam izdela različna didaktična sredstva, ki jih nato uporabi 

pri individualnem delu izvajanja dodatne strokovne pomoči otroku (Vidmar, 2016: 68). 

Logoped lahko s svojim znanjem bogati delo vzgojitelja na področju jezika. Pomaga mu lahko 

pri izdelavi didaktičnih sredstev za spodbujanje govora, načrtovanju govorno-jezikovne vzgoje 

v oddelku ipd. 

 

6.2 Logoped v vrtcu 

 

Zaposlitev logopeda znotraj vrtca omogoča sodelovanje vzgojiteljic z logopedom in s starši. 

Multidisciplinarni pristop in timsko sodelovanje zagotavljajo ustvarjalno učno okolje, v 

katerem otroci aktivno spoznavajo lastno komunikacijo. Projekt vključevanja preventivnega 

logopedskega programa (PLP), ki je trajal tri leta, in sicer od 2009 do 2012, je pokazal, da 

aktivno sodelovanje med vzgojiteljem, logopedom in starši obogati jezikovno vzgojo v vrtcu 

ter strokovno rast udeležencev. Otrokom omogoči tudi medsebojno učenje (Vidmar, 2012: 

180). 

A. Vidmar je v sodelovanju z VVZ Kekec Grosuplje razvila preventivni logopedski program. 

Ta vključuje številne dejavnosti, kjer se uresničuje vizija logopedskega dela. Ponuja tudi 

vključitev oseb, ki so otrokom blizu – straši, vzgojiteljica … Povezovanje udeležencev prispeva 

k zagotavljanju ustreznih pogojev in spodbudnega okolja za otrokov govorno-jezikovni razvoj 

(Vidmar, 2016: 72). 

 

6.2.1 Sodelovanje logopeda in vzgojitelja 

Sodelovanje med vzgojiteljico in logopedom je pomembno pri spodbujanju govorno-

jezikovnega razvoja vseh otrok, ne le tistih, ki kažejo odstopanja v govorno-jezikovnem 

razvoju. V VVZ Kekec Grosuplje logoped na vzgojiteljskem zboru vrtca (ob začetku in koncu 

šolskega leta) udeležence seznani z vsebino in s poročilom letnega delovnega načrta. Med letom 
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pa vzgojiteljicam nudi pomoč pri načrtovanju dejavnosti s področja jezika in pri oblikovanju 

spodbud govorno-jezikovnega razvoja. Z vzgojiteljico se lahko posvetuje tudi o posameznem 

otroku, pri katerem opaža odstopanja. Logoped predlaga prilagoditve, ter nudi pomoč pri 

načrtovanju ciljev za jezikovno vzgojo v vrtcu. Vzgojiteljica, ki opazi odstopanja v govorno-

jezikovnem razvoju pri otroku, starše opozori na možnost logopedske obravnave v vrtcu. V 

VVZ Kekec Grosuplje potekajo tudi predavanja in delavnice za vzgojitelje v obliki aktivov in 

strokovnih izobraževanj. Vzgojiteljice prepoznavajo vlogo vrtca in svojo vlogo pri spodbujanju 

govorno-jezikovnega razvoja. Logoped pa jih seznani tudi z različnimi načini spodbujanja 

govorno-jezikovnega razvoja. Po lastni presoji lahko te načine vključujejo v izvedbeni 

kurikulum (Vidmar, 2016: 75, 77). 

Vsaka logopedska terapija je prilagojena otrokovim interesom in sposobnostim ter poteka 

individualno. Pri razvoju in spodbujanju jezika in komunikacije ima velik pomen sodelovanje 

logopeda in staršev (Levc, 2014: 139). Po navadi so otroci pri logopedu obravnavani na vsakih 

štirinajst dni. Otrokov napredek se kaže različno hitro, odvisno tudi od govorne motnje. Na 

napredek pa imajo vpliv tudi otrokovi starši. Tisti, ki redno in dosledno izvajajo govorne vaje, 

ki jim jih priporoči logoped, kažejo večji napredek (Železnik, 2000).  

Vaje je potrebno delati skupaj z otrokom (Levc, 2014: 40). V nadaljevanju bom opisala nekaj 

predlogov vaj, ki spodbujajo otrokov govorno-jezikovni razvoj.  

 

7 Vaje za spodbujanje otrokovega govorno-jezikovnega razvoja  

 

7.1 Vaje dihanja in pihanja 

 

Vaje pogosto odločilno vplivajo na kakovost soglasnikov pri otrokovem govoru. Ena izmed vaj 

je pihanje v vato – otroci tekmujejo, kdo pihne vato dlje ali pa igrajo nogomet (vata predstavlja 

žogo, z legokockama naredimo »gol« in otroka morata žogo »pihniti« v gol). Dobra vaja je tudi 

pihanje s slamico v vodo. V vodo lahko postavilo razne čolničke, otroci pa jih morajo spraviti 

do »pristanišča« (Omerza, 1972: 57). D. Žnidarič (1993: 78) priporoča še naslednje vaje: hitro 

pihanje skozi nos, pitje s slamico, piskanje s piščalko, napihovanje balona, pihanje v vetrnico, 

žvižganje, pihanje v papir, igranje na orglice  … 
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7.2 Vaje za jezik, čeljust in druga govorila  

 

D. Žnidarič (1993: 77) za razgibavanje govoril predlaga naslednje vaje: pokaži jezik in ga skrij, 

oblizovanje spodnje in zgornje ustnice, iztegni jezik navzgor in navzdol, oblizovanje zob z 

jezikom, rahel ugriz v jezik, cmokanje, oponašanje (konja, muce, ki pije mleko, brnenja 

motorja, ure, žabe …), ponavljanje zlogov »ti-di« in »te-de« …  

S. Levc (2014: 34) dodaja še: izbočite ustnice, našobite jih ter jih močno stisnite, jezik hitro 

dvignite na zgornje zobe – to ponovite večkrat, jezik hitro dajemo ven in notri iz ust. Predlaga 

tudi vaje za usmerjanje zračnega toka (npr. pihanje v slamico, pihanje milnih mehurčkov …) 

in za ozaveščanje pravilnega položaja govoril.  

Otroci naj posnemajo zvoke iz narave: šumenje listja, deževanje, veter, brenčanje čebel, 

oglašanje kokoši, petelina, race, tiktakanje ure … Artikulacijske vaje so bolj zanimive in 

uspešne, če jih osmislimo z vsebino (Lipnik, 1993: 154). 

 

7.3 Spodbujanje slušnega zaznavanja (govora in zvokov) 

 

Otroci naj poslušajo zvoke iz okolja. Sprašujmo jih, kaj slišijo. Otroci lahko določajo smer 

zvoka. To naredimo tako, da jim zavežemo oči in ko zaslišijo zvok z roko, pokažejo, s katere 

smeri prihaja (smer lahko opišejo tudi z besedami). Zvok lahko ustvarjamo z različnimi 

predmeti (npr. kozarec, ropotulja, lesene palice ipd.). Otrok se bo tako uril tudi v ločevanju 

različnih vrst zvokov. Razvijanje fonemskega sluha poteka z dejavnostmi za slušno 

razlikovanje podobnih glasov (npr. S in Š – kadar izgovorimo besedo, ki vsebuje glas S, mora 

otrok dvigniti roko) ter z iskanjem besed z določenim glasom (npr. otrok ima v roki zvonček, 

ko zasliši glas S, mora pozvoniti. Pripovedujemo zgodbo: »Oče sesa stanovanje«. Pri besedah 

sesa in stanovanje morajo otroci pozvoniti z zvončkom) (Levc, 2014: 20). 

Lipnik (1993: 141) meni, da je pogoj za uspešno izvajanje vaj slušnega zaznavanja, normalno 

razvit sluh. Otroke pri teh vajah opazujemo, kako reagirajo. Če kakšen otrok izvaja vajo 

zakasnelo ali napačno (npr. rečemo miži, on pa na sliki pokaže sliko miši), po navadi najprej 

pomislimo, da ne sliši dobro. Če ugotovimo, da otrok sliši dobro, vendar še vedno vajo izvaja 
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zakasnelo ali napačno, gre lahko za to, da: otrok slušno ne razločuje glasov (npr. ž in š), ne 

pozna pojmov (ne ve, kaj pomeni miži) ali pa naše uvajanje v igro ni bilo dovolj razumljivo.  

 

7.4 Širjenje besedišča  

 

Lipnik (1993: 158) pravi, naj z otroki vadimo kategorije besed, ko so: sopomenke, 

protipomenke, enakozvočnice, nadpomenke in podpomenke, pomanjševalnice … Otroci naj 

spoznavajo različne poklice, sadje, živali, rastline, prevozna sredstva, stroje, orodje … Vaje 

povezujmo z drugimi področji. Pri dejavnostih otroke seznanimo s predmeti, s katerimi delamo. 

Otroke spodbujajmo, da tudi oni poimenujejo predmete ter tako lažje in hitreje usvojijo nove 

besede in si posledično bogatijo besedišče. 

T. Žerdin (2003: 72–80) dodaja, da lahko bogatimo besedišče z vajo, pri kateri si otrok izbere 

nek predmet (npr. igračo), nato pa jo opiše (npr. kakšna je, kakšna bi še lahko bila, čigava je 

…). Pri drugi vaji se osredini na nadpomenke. Otroci se dotikajo različnih predmetov (npr. 

medvedka, žoge, avtomobila), nato pa z eno besedo poimenujejo, česa vse so se dotaknili (npr. 

igrač). Z otroki lahko iščemo tudi sopomenke, večpomenke, protipomenke … Otroku lahko 

ponudimo sliko, nato pa mora opisati, kaj vse vidi na sliki. 

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

1 Opredelitev problema 

 

Razvoj govora ni pomemben samo za človeka kot posameznika, pač pa tudi za vzpostavljanje 

socialnih stikov. N. Grilc (2014) navaja, da sta jezik in govor naučena, S. Kranjc (1992) pa 

poudarja, da Chomsky sklepa, da ima človek prirojene predispozicije, ki zagotavljajo jezikovni 

razvoj. Začnemo se ju učiti že v prvih letih našega življenja. Uspešnost pa je odvisna od 

razvitosti govornega aparata, sluha, duševne razvitosti ter govornih spodbud (Železnik, 2000). 

Pri nekaterih otrocih se lahko pojavijo težave v govorno-jezikovni komunikaciji, a jih je s 

pravilnim postopanjem moč odpraviti. V vzgojno-izobraževalnih ustanovah stremimo k cilju, 

da bi otroku zagotovili pogoje, v katerih bi se optimalno razvil. B. Otto (2014) navaja, da otrok 

znotraj jezikovnega konteksta razvija jezikovne zmožnosti, pri tem pa je pomembno poleg 

starševskega tudi vzgojiteljevo razumevanje in spodbujanje otrokovega razvoja na govorno-

jezikovnem področju. Pri uresničevanju tega nam je lahko v veliko pomoč logoped. Nekateri 

vrtci imajo logopede zaposlene kot vzgojitelje predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoč 

v programu za predšolske otroke (Vidmar, 2016). Vzgojitelj lahko torej prosi za pomoč in 

nasvet strokovnjaka, ki je prav posebej usmerjen za področje govora in govorno-jezikovnih 

težav. Zavedam se, kako pomembno vlogo ima razvoj govora in zgodnje odpravljanje motenj 

v govorno-jezikovni komunikaciji. Prav zato želim v diplomskem delu na osnovi teoretičnih 

znanj opisati potek govorno-jezikovnega razvoja, kakšne govorno-jezikovne motnje se lahko 

pojavijo pri tem in kako mu s spodbujanjem in ustreznim načrtovanjem, oblikovanjem okolja, 

konteksta, dejavnosti lahko pomagamo. S kvantitativno analizo želim raziskati usposobljenost 

vzgojiteljev za delo z otroki, ki imajo težave v govorno-jezikovni komunikaciji. Zanimalo me 

bo, ali se kažejo pomembne razlike med vzgojitelji, ki delajo v vrtcu, v katerem je zaposlen 

logoped, in v vrtcu, v katerem logoped ni zaposlen.  
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2  Cilji 

Cilji mojega diplomskega dela so: 

– Ugotoviti, ali se kažejo razlike v mnenju o lastni usposobljenosti vzgojiteljev za delo z 

otroki z odstopanjem na govorno-jezikovnem in komunikacijskem področju v vrtcih, v 

katerih je zaposlen logoped, in otroki z govorno-jezikovnem in komunikacijskem 

področju v vrtcih, v katerih logoped ni zaposlen (in nimajo niti mobilnega logopeda). 

– Analizirati in primerjati mnenja vzgojiteljev o pomembnosti sodelovanja z logopedom, 

zaposlenim v vrtcu, in logopedom, ki v vrtcu ni zaposlen. 

– Ugotoviti, na katerih področjih govorno-jezikovnega razvoja in dela z otroki z 

odstopanji na govorno-jezikovnem področju vzgojitelji najbolj potrebujejo pomoč oz. 

svetovanje logopeda. 

 

3  Raziskovalna vprašanja 

 

RV 1: Ali vzgojitelji menijo, da prisotnost logopeda v vrtcu vpliva na kakovost dela in 

načrtovanja dejavnosti s področja govora in jezika? 

RV 2: Ali se med vzgojitelji v vrtcu, v katerem je zaposlen logoped, in vzgojitelji v vrtcu, v 

katerem ni zaposlen logoped, pojavljajo statistično pomembne razlike glede mnenja o 

vzgojiteljevi usposobljenosti za delo z otroki, ki odstopajo na govorno-jezikovnem in 

komunikacijskem področju? 

RV 3: Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v količini spodbud otrokovega govorno-

jezikovnega razvoja v vrtcih z zaposlenim logopedom in vrtcih, v katerih logoped ni zaposlen? 

RV 4: Na katerih področjih govorno-jezikovnega razvoja vzgojitelji najbolj potrebujejo pomoč 

oz. svetovanje logopeda? 

RV 5: V kolikšni meri se vzgojitelji čutijo strokovno kompetentne za delo z otroki z odstopanji 

na govorno-jezikovnem in komunikacijskem področju? 
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4 Raziskovalna metoda 

 

Raziskava je bila izvedena v skladu s kvantitativno raziskovalno paradigmo. V raziskavi sem 

uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalna metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

4. 1 Raziskovalni vzorec 

 Vrtec, v katerem je 

zaposlen logoped 

Vrtec, v katerem 

logoped ni zaposlen 

Skupaj 

Spol f f % f f % f f % 

Ženski 25 47,17 28 52,83 53 100,0 

Moški 1 50,0 1 50,0 2 100,0 

Skupaj 26 47,27 29 52,73 55 100,0 

Tabela 1: Frekvenčna in strukturna tabela anketirancev po spolu in zaposlenosti v vrtcu 

Vzorec raziskave je neslučajnostni in priložnostni, saj sem v raziskavo vključila 25  vzgojiteljic 

in 1 vzgojitelja, ki v vrtčevskem letu 2016/2017 delajo v vrtcu, v katerem je zaposlen logoped, 

ter 28 vzgojiteljic in 1 vzgojitelja, ki delajo v vrtcu, v katerem logoped ni zaposlen. Skupno je 

v vzorcu 55 vzgojiteljic in vzgojiteljev. 

Delovno dobo anketiranih vzgojiteljev sem razdelila v šest skupin, in sicer: 

– do 5 let: 10,9 % anketiranih vzgojiteljev, 

– od 6 do 10 let: 27,2 % anketiranih vzgojiteljev, 

– od 11 do 15 let: 12,7 % anketiranih vzgojiteljev, 

– od 16 do 20 let: 5,4 % anketiranih vzgojiteljev, 

– od 20 do 25 let: 9% anketiranih vzgojiteljev, 

– več kot 26 let: 34,5 % anketiranih vzgojiteljev. 
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Graf 1: Struktura anketirancev glede na delovno dobo 

 

Pregled vzgojiteljev po delu v starostnih skupinah: 

 

Graf 2: Struktura anketirancev glede na starostno skupino  

 

Z grafa lahko razberemo, da v starostni skupini 2–3 let dela najmanj anketiranih vzgojiteljev 

(18,18 %), v skupini otrok, starih 3–4 let, dela 27,27 % anketiranih vzgojiteljev, v skupini 

starosti 4–5 let pa 23,64 % anketiranih vzgojiteljev. Prevladujejo vzgojitelji, ki delajo v skupini 

otrok, starih 5–6 let (30,9 % anketiranih vzgojiteljev). 

4. 2 Opis instrumenta 

Uporabila sem anonimni anketni vprašalnik. Sestavljen je iz: desetih vprašanj zaprtega tipa, 

treh vprašanj odprtega tipa, šestih vprašanj kombiniranega tipa in dveh vprašanj Likertovega 

tipa.  
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4. 3 Postopek zbiranja podatkov 

Podatke sem zbirala v aprilu, maju in juniju 2017 s pomočjo anketnih vprašalnikov objavljenih 

na spletnem naslovu z omejenim dostopom. Prošnjo za sodelovanje sem po elektronski pošti 

poslala vrtcem v Sloveniji – vrtcem z zaposlenim logopedom in vrtcem, v katerih logoped ni 

zaposlen. 

4. 4 Postopek obdelave podatkov 

Dobljene podatke sem kvantitativno obdelala s programom Microsoft Office Excel 2013 in jih 

v empiričnem delu diplomskega dela grafično, tabelarno in besedno predstavila s pomočjo 

preglednic, grafov. Rezultate sem besedno interpretirala. 

 

5 Rezultati in interpretacija 

 

Najprej me je zanimalo, ali je v vrtcu zaposlen logoped. 

 

 

Graf 3: Zaposleni logopedi v vrtcu  

Iz grafa 2 je razvidno, da je 47,3 % anketiranih vzgojiteljev odgovorilo, da je v njihovem vrtcu 

zaposlen logoped, 34,5 % anketiranih vzgojiteljev je odgovorilo, da v njihovem vrtcu logoped 

ni zaposlen. 18,2 % pa je navedlo, da k njih prihaja mobilni logoped. Nihče od anketiranih 

vzgojiteljev ni izbral odgovora, da tega ne ve. 
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V zakonih, ki pokrivajo področje vzgoje in izobraževanja je navedeno, da je do dodatne 

strokovne pomoči upravičen otrok, ki ima posebne potrebe, vsem drugim otrokom pa pomoč 

nudi svetovalna služba. V zakonih je določeno, kdo lahko izvaja dodatno strokovno pomoč, ter 

kdo lahko zasede delovno mesto svetovalne službe (Ozbič idr., 2009: 374). 

M. Ozbič, D. Kogovšek in Košir (2009: 373) menijo, da bi moralo biti logopedovo delo v vrtcih, 

osnovnih in srednjih šolah bolj prisotno, saj je strokovnjak, ki se ukvarja z jezikovnim 

sistemom, ta pa je osnova za celotno izobraževanje. Logopedi lahko delujejo v zdravstvu, v 

vzgoji in izobraževanju, na preventivnem področju in na področju nepismenosti. 

Zanimalo me je tudi, ali so anketirani v stiku z logopedom. 

 

Graf 4: Stik vzgojiteljev z logopedom 

Skoraj tretjina anketiranih vzgojiteljev (63,64 %) je odgovorila, da so v stiku z logopedom, 

36,36 % anketiranih vzgojiteljev pa je odgovorilo, da stika z njim nimajo.  

Logopedi sodelujejo z zdravniki, družino, vzgojnimi, delovnimi in socialnimi sodelavci (Ozbič 

idr., 2009: 373). Predavanja in delavnice za vzgojitelje potekajo v obliki strokovnih aktivov in 

izobraževanj. Tam se vzgojiteljice seznanjajo z osnovnimi zakonitostmi razvoja, vajami za 

spodbujanje jezikovne zmožnosti otrok, ter prepoznajo lastno vlogo pri spodbujanju govorno-

jezikovnega razvoja (Vidmar, 2016: 77). 

Nadalje me je zanimalo, ali lahko anketirani logopeda vedno prosijo za strokovno pomoč, če je 

to potrebno. 
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Graf 5: Vzgojiteljeva možnost dostopa do pomoči logopeda 

69,09 % anketiranih vzgojiteljev lahko vedno logopeda prosi za strokovno pomoč, 30,9 % te 

možnosti nima.  

Izvajalec dodatne strokovne pomoči (logoped) otroku s posebnimi potrebami nudi dodatno 

strokovno pomoč, poleg tega pa nudi pomoč tudi otrokovi družini in zaposlenim v vrtcu. 

Sodeluje tudi pri oblikovanju, izvajanju in evalvaciji individualiziranega programa za 

posameznega otroka (Vidmar, 2016: 67). 

 

Ugotoviti sem želela tudi, kako anketirani po navadi komunicirajo z logopedom. 

 

Graf 6: Vzgojiteljeva komunikacija z logopedom 
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Skoraj polovica (47,27 %) anketiranih vzgojiteljev z logopedom najpogosteje komunicira v 

živo, 1,8 % po e-pošti, 15,54 % po telefonu, 29,09 % anketirancev z logopedom ne komunicira, 

7,27 % anketiranih vzgojiteljev pa je pod drugo navedlo: težko, ker ni zaposlen v našem vrtcu, 

preko staršev in po potrebi.  

 

Želela sem ugotoviti tudi, kako pogosto imajo anketirani srečanje z logopedom (vzgojiteljski 

zbor, strokovni kolegij, aktiv, strokovno izobraževanje …). 

 

 

Graf 7: Pogostost srečanj z logopedom 

7,27 % anketiranih vzgojiteljev ima srečanje z logopedom enkrat tedensko, 12,73 % enkrat 

mesečno, 12,73 % enkrat na šest mesecev, 14,54 % enkrat letno. Kar 36,36 % anketirancev z 

logopedom nima srečanj. 16,36 % anketirancev je izbralo odgovor drugo: od tega jih je 7,27 % 

navedlo odgovor po potrebi, ostali (9,09 %) pa je navedlo: občasno interno izobraževanje; 

nekajkrat letno; če je v skupini otrok, ki potrebuje logopeda se srečujejo dvakrat na teden, redne 

sestanke skupaj s starši pa imajo trikrat na leto. 

Sodelovanje z vzgojitelji je bistvenega pomena, saj logoped s svojim delovanjem bogati 

kurikulum za vrtce in prispeva h kakovostnejšemu načrtovanju letnega delovnega načrta. 

Kakovostni predšolski program na otroka deluje kot preventiva, da  do odstopanj v razvoju ne 

pride. Pri oblikovanju kakovostnega programa pa je potrebno sodelovanje strokovnih delavcev 

vrtca in staršev (Vidmar, 2016: 69,71).  
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Nadalje me je zanimalo, ali so anketirani že kdaj organizirali roditeljski sestanek za starše 

skupaj z logopedom.  

 

Graf 8: Organizacija roditeljskega sestanka skupaj z logopedom 

Z grafa lahko razberemo, da je 34,54 % anketiranih vzgojiteljev skupaj z logopedom že 

organiziralo roditeljski sestanek, 65,45 % anketiranih vzgojiteljev pa še nikoli.  

Tudi A. Vidmar (2016: 91) je v svoji raziskavi ugotavljala, v kolikšni meri strokovne delavke 

sodelujejo z logopedinjo pri pripravi in izvedbi tematskega roditeljskega sestanka za starše. 

Ugotovila je, da 48,6 % anketiranih strokovnih delavk sodeluje z logopedinjo pri pripravi in 

izvedbi roditeljskega sestanka za starše, prav tako 48,6 % anketiranih jih ne sodeluje, 2,7 % 

anketiranih vzgojiteljev na vprašanje ni odgovorilo.  

Zanimalo me je še, kolikokrat letno logoped anketirane obišče v oddelku. 

 

Graf 9: Pogostost obiskov logopeda v oddelku 
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38,18 % anketiranih vzgojiteljev logoped nikoli ne obišče, 23,64 % obišče enkrat na leto, 10,91 

% obišče vsak mesec, 27,27 % pa so odgovorili z odgovorom drugo: tedensko; ko ga prosim za 

pomoč; skoraj vsak dan; če otroka v oddelku obiskuje logoped, se srečajo dvakrat tedensko; po 

potrebi večkrat, sicer enkrat; če ga dobijo, pregleda otroke pred vstopom v šolo.  

A. Vidmar (2016: 75) navaja, da ob začetku šolskega leta logoped obišče vse oddelke v vrtcu. 

Med letom pa potekajo svetovanje in posvetovanje z vzgojiteljico. Takrat imajo vzgojiteljice 

možnost, da logopeda vprašajo o prilagoditvah dela za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, 

ter prosijo za pomoč pri načrtovanju dejavnosti s področja jezika. 

Želela sem tudi izvedeti, kako poteka obisk logopeda. 

 f f % 

Brez odgovora. 20 36,36 

Predlaga mi vaje. 2 3,64 

Opazuje skupino otrok in mi 

svetuje pri mojem delu. 

4 7,27 

Vzame otroka in vadita. 8 14,54 

Pogovor logopeda z otrokom. 6 10,91 

Pogovor z vzgojiteljem in 

otroki. 

10 18,18 

Ne poteka 2 3,64 

Preventivni pregled otrok. 2 3,64 

Vrtec ne vodi več logopedskih 

pregledov, ker je to prevzel 

zdravstveni dom. 

1 1,82 

Skupaj 55 100,0 

Tabela 2: Opis poteka logopedovega obiska v oddelku 
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36,36 % anketiranih vzgojiteljev na vprašanje ni odgovorilo. 18,18 % anketirancev opisuje 

obisk logopeda kot pogovor z vzgojiteljem in otroki, 14,54 % anketirancev pojasnjuje odgovor, 

da logoped vzame otroka iz oddelka in potem skupaj z njim vadi. 10,91 % anketirancev 

odgovarja, da se logoped z otrokom pogovarja. 7,27 % anketiranih vzgojiteljev odgovori, da 

opazuje skupino otrok v oddelku in vzgojitelju svetuje pri delu. 3,64 % anketiranih vzgojiteljev 

odgovori, da logoped preventivno pregleda otroke, 3,64 % anketiranih vzgojiteljev pravi, da 

jim predlaga vaje, prav tako 3,64 % anketirancev pravi, da obisk ne poteka. 1,82 % anketiranih 

vzgojiteljev odgovori, da vrtec ne vodi več logopedskih pregledov, ker je to prevzel zdravstveni 

dom.  

Nadalje me je zanimalo, ali logoped anketiranim pomaga načrtovati jezikovno vzgojo v vrtcu. 

 

Graf 10: Logopedova pomoč vzgojitelju pri načrtovanju jezikovne vzgoje v vrtcu 

16,36 % anketiranim vzgojiteljem logoped pomaga načrtovati jezikovno vzgojo v vrtcu, 

medtem ko 56,36 % anketirancem ne, 27,27 % anketiranim vzgojiteljem pa včasih.  

Svetovalna pomoč logopeda zajema dejavnosti, naloge in projekte. Pri tem je pomemben 

celoten pristop, zato lahko svetovalna pomoč sega na več področij (Vidmar, 2016: 73). 

 

Ugotoviti sem skušala tudi, kako anketirani pridobivajo novo znanje za delo z otroki, ki kažejo 

odstopanja na govorno-jezikovnem in komunikacijskem področju. 

16,36

56,36

27,27

Ali Vam logoped pomaga načrtovati jezikovno vzgojo 

v vrtcu? (%)

Da. Ne. Včasih.
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Graf 11: Vzgojiteljevo pridobivanje novega znanja za delo z otroki, ki kažejo odstopanja na 

govorno-jezikovnem in komunikacijskem področju 

Anketirani vzgojitelji so navedli, da so največ znanja za delo z otroki, ki kažejo odstopanja na 

govorno-jezikovnem in komunikacijskem področju, pridobili na dodatnih izobraževanjih, ki jih 

organizira vrtec (33,64 %), 25,45 % anketiranih vzgojiteljev je znanje pridobilo 

samoiniciativno s samostojnim študijem literature. 22,73 % anketiranim vzgojiteljem pri 

pridobivanju novega znanja pomaga logoped, 16,36 % anketiranim vzgojiteljem pa strokovni 

delavci. 1,82 % anketirancev je pod drugo navedlo magistrski študij in svetovalno delavko. 

Zanimalo me je še, ali logoped anketiranim posreduje napotke za pomoč otrokom, ki jih ima v 

obravnavi (vaje, prilagajanje dejavnosti ...). 

 

Graf 12: Logopedovo posredovanje napotkov za pomoč otrokom, ki jih imajo v obravnavi 
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Pridobivanje novega znanja za delo z otroki, ki kažejo 

odstopanja na govorno-jezikovnem in komunikacijskem 

področju (%)

58,1825,45

16,36

Ali Vam logoped posreduje napotke za pomoč otrokom, ki jih 

ima v obravnavi (vaje, prilagajanje dejavnosti ...)? (%)

Da. Ne. Včasih.
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58,18 % anketiranim vzgojiteljem logoped posreduje napotke za pomoč otrokom, ki jih ima v 

obravnavi (vaje, prilagajanje dejavnosti ...), 25,45 % anketiranim vzgojiteljem napotkov ne 

posreduje, 16,36 % anketirancem pa napotke posreduje včasih.  

Ugotoviti sem želela še, ali anketirani sprotno obveščajo logopeda o napredku otroka. 

 

Graf 13: Sprotno vzgojiteljevo obveščanje logopeda o napredku otroka 

43,64 % anketiranih vzgojiteljev logopeda sprotno obvešča o napredku otroka, 30,9 % 

anketiranih vzgojiteljev tega ne počne, 25,45 % anketirancev pa nima otroka, ki bi bil na 

logopedski obravnavi.  

Če so anketirani na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno, sem želela ugotoviti, ali si z 

logopedom izmenjujejo mnenja oz. informacije o otrokovem napredku. 

 

Graf 14: Izmenjava mnenj oz. informacij med vzgojiteljem in logopedom o otrokovem 

napredku 

43,64

30,9

24,45

Ali sprotno obveščate logopeda o 

napredku otroka? (%)

Da. Ne. Nimam otroka, ki bi bil na logopedski obravnavi.

67,57

32,43

Izmenjava mnenj oz. informacij o otrokovem 
napredku

Da. Ne.



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta   Urška Zupančič: diplomsko delo 

42 

 

Več kot polovica anketiranih vzgojiteljev (67,57 %) si z logopedom sprotno izmenjuje 

informacije o otrokovem napredku. 32,43 % anketiranih vzgojiteljev tega ne počne.  

Nadalje me je zanimalo, kako anketirani spodbujajo otrokov govorno-jezikovni razvoj. 

 

Graf 15: Vzgojiteljevo spodbujanje otrokovega govorno-jezikovnega razvoja 

Več vaj dihanja in pihanja otrokom nudijo anketirani vzgojitelji v vrtcih, v katerem je zaposlen 

tudi logoped (13,85 %), manj (11,17 %) pa anketirani vzgojitelji v vrtcih, v katerih logoped ni 

zaposlen. Vaje za jezik, čeljust in druga govorila v vrtcih z zaposlenim logopedom izvaja 13,25 

% anketiranih vzgojiteljev, v vrtcih, v katerem logoped ni zaposlen pa 11,73 %. Vaje žvečenja 

in požiranja v vrtcih z zaposlenim logopedom izvaja 8,43 % anketiranih vzgojiteljev, v vrtcih, 

v katerih logoped ni zaposlen, pa 8,38 %. Vaje za spodbujanje slušnega zaznavanja (govora in 

zvokov) v vrtcih z zaposlenim logopedom izvaja 12,05 % anketiranih vzgojiteljev, v vrtcih, v 

katerih logoped ni zaposlen, pa 13,41 %. Vaje za spodbujanje jezikovnega razumevanja v vrtcih 

z zaposlenim logopedom izvaja 11,44 % anketiranih vzgojiteljev, v vrtcih, v katerih logoped ni 

zaposlen, pa 11,17 %. Vaje za širjenje besedišča (spodbujanje pripovedovanja zgodb, 
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opisovanja …) v vrtcih z zaposlenim logopedom izvaja 13,85 % anketiranih vzgojiteljev, v 

vrtcih, v katerih logoped ni zaposlen, pa 16,2 %. Vaje za spodbujanje drobnogibalnih spretnosti 

v vrtcih z zaposlenim logopedom izvaja 11,44 % anketiranih vzgojiteljev, v vrtcih, v katerih 

logoped ni zaposlen, pa 12,29 %. Vaje za ritmiziranje, zlogovanje, petje, deklamiranje v vrtcih 

z zaposlenim logopedom izvaja 13,85 % anketiranih vzgojiteljev, v vrtcih, v katerih logoped ni 

zaposlen, pa 15,64 %. Pod drugo je 1,81 % anketiranih vzgojiteljev, ki delajo v vrtcu, v katerem 

je zaposlen logoped, odgovorilo: tudi druge vaje po dogovoru z logopedom, vsakodnevno 

branje pred spanjem ter vaje za razvijanje motorike govoril in govornega aparata.  

Spodbujanje otrokovega govorno-jezikovnega razvoja je zelo pomembno, saj s temi 

spodbudami otroku omogočimo zgodnje učenje ter dobre temelje kasnejšemu razvoju. Govor 

in jezik se razvijata iz potrebe po komunikaciji. Najučinkovitejše sredstvo za usvajanje znanja 

pa je igra, zato je priporočljivo, da vaje otrokom posredujemo preko igre (Skamlič, 2014: 25, 

27). 

 

Zanimalo me je tudi, ali anketirani menijo, da prisotnost logopeda v vrtcu vpliva na kakovost 

dejavnosti s področja govora in jezika v njihovem oddelku. 

 

Graf 16: Prisotnost logopeda in vpliv na kakovost dejavnosti s področja govora in jezika v 

oddelku 

72,73 % anketiranih vzgojiteljev meni, da prisotnost logopeda vpliva na kakovost dejavnosti s 

področja govora in jezika v njihovem oddelku, 7,3 % anketirancev meni, da ne vpliva, 16,36 % 

anketirancev pa ne ve, ali vpliva ali ne. 

72,73

7,3

16,36

Ali menite, da prisotnost logopeda v vrtcu vpliva na 

kakovost dejavnosti s področja govora in jezika v vašem 

oddelku?

Da. Ne. Ne vem.
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Svoj odgovor pojasnjujejo:  

 f f % 

Brez odgovora. 10 18,18 

Logoped ti nudi pomoč. 18 32,73 

Odprava govornih napak, 

pomoč staršem. 

1 1,82 

Otroka usmeri v Zdravstveni 

dom. 

2 3,64 

Boljši govor otrok. 5 9,09 

Poda priporočila za delo in 

ideje. 

7 12,73 

Logoped za strokovne delavce 

so pripravi koristne in 

uporabne delavnice, preko 

katerih strokovni delavci 

pridobijo znanja in konkretne 

napotke za delo v oddelku. 

5 9,09 

Nimamo logopeda 4 7,27 

Ima več specifičnih znanj s 

področja govora. 

3 5,45 

Skupaj 55 99,9* 

* Odstopanja rezultatov zaradi zaokroževanja. 

Tabela 3: Pojasnilo odgovora, ali prisotnost logopeda v vrtcu vpliva na kakovost dejavnosti s 

področja govora in jezika v oddelku 

Največ anketiranih vzgojiteljev (32,73 %) meni, da jim logoped lahko nudi pomoč. 12,73 % 

vzgojiteljev pojasnjuje, da jim logoped poda priporočila in ideje za delo. 9,09 % anketirancev 

svoj odgovor utemeljuje, da je zaradi logopedove prisotnosti otrokov govor boljši. Prav tako 
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9,09 % anketiranih vzgojiteljev meni, da jim logoped pripravi koristne in uporabne delavnice, 

na katerih se strokovni delavci učijo in pridobijo napotke za delo v oddelku. 5,45 % 

anketirancev meni, da ima logoped več specifičnih znanj s področja govora. 3,64 % anketiranih 

utemeljuje, da logoped otroka usmeri v Zdravstveni dom. 1,82 % anketirancev pa na vprašanje 

odgovori, da logoped odpravlja govorne napake in pomaga staršem. 18,18 % anketiranih na 

vprašanje ni odgovorilo. 7,27 % anketiranih vzgojiteljev pa pravi, da v vrtcu nimajo logopeda. 

 

Zanimalo me je tudi, katera so najpogostejša govorno-jezikovna odstopanja na govorno-

jezikovnem in komunikacijskem področju pri otrocih v oddelku anketiranih vzgojiteljev. 

 f f % 

Težave z izgovarjavo glasu /j/. 
7 11,29 

Težave z izgovarjavo glasu /r/. 21 33,87 

Težave s sičniki in šumniki. 18 29,03 

Težave s slušno pozornostjo. 2 3,22 

Menjavanje črk in glasov. 7 11,29 

Izpuščanje posameznih glasov. 7 11,29 

Skupaj 62 99,99* 

* Odstopanja rezultatov zaradi zaokroževanja. 

Tabela 4: Najpogostejša govorno-jezikovna odstopanja na govorno-jezikovnem in 

komunikacijskem področju pri otrocih 

Med najpogostejše odstopanje anketirani vzgojitelji uvrstijo izgovarjavo glasu /r/ (33,87 %). 

Nato sledijo težave s sičniki in šumniki (29,03 %). 11,29 % anketiranih vzgojiteljev navede 

težave z izgovarjavo glasu /j/, 11,29 % anketiranih vzgojiteljev navede tudi menjavanje črk in 

glasov, prav tako 11,29 % anketiranih navede še izpuščanje posameznih glasov. 3,22 % 

anketiranih vzgojiteljev navede težave s slušno pozornostjo.  

A. Vidmar (2016: 74) navaja, da so med otroki najbolj prisotne artikulacijske motnje, fonološke 

motnje ter motnje ritma in tempa. V zadnjih letih pa je vse več tudi motenj v govorno-jezikovni 
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komunikaciji, ki se povezujejo še z drugimi motnjami.  S. Levc (2014: 100) dodaja, da imajo 

otroci najpogosteje težave s pravilno izgovarjavo sičnikov in šumnikov ter izgovarjavo glasov 

/r/, /l/. 

Rezultati testa PLP-5, ki bil izveden v Vrtcu Mornarček in OŠ Portorož, kažejo, da ima največ 

otrok odstopanje na področjih artikulacije, fonologije in resonance, sledilo je področje 

jezikovne ekspresije ter nato odstopanje na področju fluentnosti (Poročilo o realizaciji letnega 

delovnega načrta, 2013: 65).   

 

Izvedeti sem želela tudi, ali so bili anketirani kdaj prisotni pri logopedski obravnavi. 

 

 

Graf 17: Delež vzgojiteljev, prisotnih na logopedski obravnavi 

25,45 % anketiranih vzgojiteljev je že bilo prisotnih na logopedski obravnavi, 60 % 

anketirancev še nikoli, kar 14,54 % anketirancev pa te priložnosti ni imelo.  

Pri opažanju in odpravljanju govorno-jezikovnih motenj je zelo pomembna zgodnja obravnava 

pa tudi timsko sodelovanje s specialno pedagoginjo in vzgojiteljico (Vidmar, 2016: 74). 

 

Nadalje sem želela izvedeti, kaj anketirani še pričakujejo od sodelovanja z logopedom oz. na 

katerih področjih bi še potrebovali pomoč logopeda.   

 

f f % 

Svetovanje pri delu. 14 25,45 

24,45

60

14,54

Ali ste bili kdaj prisotni pri logopedski 

obravnavi? (%)

Da. Ne. Nisem imel priložnosti.
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Vaje za boljši govor. 18 32,73 

Izvedba delavnic za otroke. 3 5,45 

Svetovanje pri načrtovanju. 5 9,09 

Da bi imel čas za vse otroke, 

tudi za mlajše. 

3 5,45 

Sem zadovoljna. 7 12,73 

Nič 5 9,09 

Skupaj 55 99,99* 

* Odstopanja rezultatov zaradi zaokroževanja. 

Tabela 5: Pričakovanja vzgojiteljev in področja, na katerih potrebujejo logopedovo pomoč 

32,73 % anketiranih vzgojiteljev bi najbolj potrebovalo pomoč pri izboru vaj za boljši govor, 

25,45 % anketiranih vzgojiteljev bi potrebovalo pomoč pri svetovanju za delo. 12,73 % 

anketiranih vzgojiteljev je zadovoljnih z dosedanjim sodelovanjem, 9,09 % bi potrebovalo 

svetovanje pri načrtovanju, prav tako 9,09 % anketiranih vzgojiteljev pa ne bi potrebovalo 

ničesar. 5,45 % anketiranih vzgojiteljev si želi, da bi imeli logopedi čas za vse otroke, tudi za 

mlajše.  

Zanimalo me je tudi, ali anketirani menijo, da je sodelovanja med njimi in logopedom dovolj. 

 

Graf 18: Mnenje vzgojiteljev o količini sodelovanja z logopedom 
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Ali menite, da je sodelovanja med vami in logopedom 
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34,54 % anketiranih vzgojiteljev meni, da je sodelovanja z logopedom dovolj, 65,45 % 

anketiranih vzgojiteljev pa meni, da je sodelovanja premalo. Nihče izmed anketirancev se ni 

odločil za odgovor, da je sodelovanja preveč. 

Nato sem želela izvedeti, kako anketirani na petstopenjski lestvici ocenjujejo svojo 

usposobljenost za delo z otroki, ki kažejo odstopanja na govorno-jezikovnem in 

komunikacijskem področju. 

 
N Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon 
Minimum Maksimum 

Vzgojitelji, zaposleni 

v vrtcu, v katerem je 

zaposlen logoped.  

26 3,46 3 3 0,603 3 5 

Vzgojitelji, zaposleni 

v vrtcu, v katerem 

logoped ni zaposlen. 

29 3,34 3 3 0,634 2 4 

 

Tabela 6: Vzgojiteljevo mnenje o lastni usposobljenost za delo z otroki, ki kažejo odstopanja 

na govorno-jezikovnem in komunikacijskem področju 

 

Anketirani vzgojitelji, zaposleni v vrtcu, v katerem je zaposlen logoped, svojo usposobljenost 

za delo z otroki, ki kažejo odstopanja na govorno-jezikovnem in komunikacijskem področju, 

na petstopenjski lestvici v povprečju ocenjujejo z 3,34. Iz tabele je razvidno, da anketirani 

vzgojitelji, zaposleni v vrtcu, v katerem logoped ni zaposlen, svojo usposobljenost ocenjujejo 

z nižjo stopnjo povprečja (3,46) na petstopenjski lestvici. Na podlagi dobljenih podatkov ne 

moremo posplošiti, kateri vzgojitelji so bolj usposobljeni za delo na področju odstopanj v 

govorno-jezikovni komunikaciji, saj so razlike zanemarljive. 

Nazadnje sem želela še izvedeti, kako anketirani na petstopenjski lestvici ocenjujejo, v kolikšni 

meri je pomembno sodelovanje med vzgojiteljem in logopedom. 
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N Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon 
Minimum Maksimum 

Vzgojitelji, zaposleni 

v vrtcu, v katerem je 

zaposlen logoped.  

26 4,61 5 5 0,625 3 5 

Vzgojitelji, zaposleni 

v vrtcu, v katerem 

logoped ni zaposlen. 

29 4,28 5 5 1,063 1 5 

Tabela 7: Pomembnost sodelovanja med vzgojitelji in logopedi 

Anketirani vzgojitelji, zaposleni v vrtcu, v katerem je zaposlen logoped, pomembnost 

sodelovanja med vzgojitelji in logopedi na petstopenjski lestvici v povprečju ocenjujejo z 4,61. 

Iz tabele je razvidno, da anketirani vzgojitelji, zaposleni v vrtcu, v katerem logoped ni zaposlen, 

pomembnost sodelovanja ocenjujejo z nižjo stopnjo povprečja (4,28) na petstopenjski lestvici.  

Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da so vzgojitelji, zaposleni v vrtcu, v katerem je 

zaposlen logoped, bolj ozaveščeni o pomembnosti sodelovanja med vzgojiteljem in logopedom, 

kot pa vzgojitelji zaposleni v vrtcu, v katerem ni logopeda. To se nazorno kaže v povprečni 

oceni na petstopenjski lestvici.  
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6 Sklepne ugotovitve 

 

Z raziskavo, ki sem jo izvedla, sem dobila vpogled v sodelovanje med vzgojitelji in logopedi. 

Želela sem ugotoviti, ali se pojavijo statistično pomembne razlike med vzgojitelji, ki so 

zaposleni v vrtcu z zaposlenim logopedom, in vzgojitelji, zaposlenimi v vrtcih brez logopeda. 

Pri proučevanju sem se osredinila na področja razlik v količini spodbud otrokovega govorno-

jezikovnega razvoja, usposobljenosti za delo z otroki, ki kažejo odstopanja na govorno-

jezikovnem in komunikacijskem področju, ter pomembnosti sodelovanja med vzgojiteljem in 

logopedom.  

Moje prvo raziskovalno vprašanje je bilo, ali vzgojitelji menijo, da prisotnost logopeda v vrtcu 

vpliva na kakovost dela in načrtovanja dejavnosti s področja govora in jezika. Kot je razvidno 

iz dobljenih rezultatov, so anketirani vzgojitelji mnenja, da logoped pozitivno vpliva na 

kakovost dejavnosti s področja govora in jezika v njihovem oddelku. Prizadevajo si, da bi bili 

vsi otroci deležni kakovostnih dejavnosti s področja govora in jezika ter imeli možnost za 

zgodnje odkrivanje in odpravljanje govornih napak. Sistemsko rešitev vidim v zaposlovanju 

logopedov v vrtcih. Logopedi bi sodelovali z vzgojitelji, jim priporočili vaje in pomagali pri 

načrtovanju dejavnosti s področja jezika.  

Drugo raziskovalno vprašanje je bilo, ali se med vzgojitelji v vrtcu, v katerem je zaposlen 

logoped, in vzgojitelji v vrtcu, v katerem ni zaposlen logoped, pojavljajo statistično pomembne 

razlike glede mnenja o vzgojiteljevi usposobljenosti za delo z otroki, ki odstopajo na govorno-

jezikovnem in komunikacijskem področju. Raziskava je pokazala, da se pojavljajo razlike, 

vendar so te zelo majhne. Vzgojitelji v vrtcih z zaposlenim logopedom svojo usposobljenost na 

petstopenjski lestvici v povprečju ocenjujejo z 3,46, medtem ko vzgojitelji v vrtcu, v katerem 

logoped ni zaposlen, svojo usposobljenost v povprečju ocenjujejo z 3,34. 

Tretje raziskovalno vprašanje se je glasilo, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v 

količini spodbud otrokovega govorno-jezikovnega razvoja v vrtcih z zaposlenim logopedom in 

vrtcih, v katerih logoped ni zaposlen. Tu ne morem trditi, da obstajajo velike razlike, saj 

anketirani vzgojitelji v vrtcu z zaposlenim logopedom posvečajo več pozornosti pri vajah 

dihanja in pihanja, vajah za jezik, čeljust in govorila ter drugim vajam. Anketirani vzgojitelji v 

vrtcih brez logopeda pa posvečajo več pozornosti vajam žvečenja in požiranja, spodbujanju 

slušnega zaznavanja, spodbujanju jezikovnega razumevanja, širjenju besedišča, spodbujanju 

razvoja drobnogibalnih spretnosti ter ritmiziranju, zlogovanju. 
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Četrto raziskovalno vprašanje se je glasilo, na katerih področjih govorno-jezikovnega razvoja 

vzgojitelji najbolj potrebujejo pomoč oz. svetovanje logopeda. Raziskava je pokazala, da bi 

anketirani vzgojitelji najbolj rabili pomoč pri vajah za boljši govor, svetovanju pri delu in 

načrtovanju ter da bi logoped organiziral delavnice za otroke in imel čas za vse otroke, tudi 

mlajše.  

Peto raziskovalno vprašanje je bilo, v kolikšni meri se vzgojitelji čutijo strokovno kompetentne 

za delo z otroki z odstopanji na govorno-jezikovnem in komunikacijskem področju. Kot sem 

omenila že zgoraj, se pojavljajo razlike, vendar so te minimalne. Anketirani vzgojitelji v vrtcih 

z zaposlenim logopedom se čutijo strokovno kompetentnejše za delo z otroki z odstopanji na 

govorno-jezikovnem in komunikacijskem področju kot pa vzgojitelji v vrtcih, v katerih logoped 

ni zaposlen. 

Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik v usposobljenosti vzgojiteljev za delo na 

področju odstopanj v govorno-jezikovni komunikaciji. Če kritično ocenim svoje delo, bi v 

prihodnje v raziskavo zajela večje število vzgojiteljev in tako dobila širši pogled na raziskovano 

področje. Raziskavo bi lahko razširila tudi na logopede in tako dobila njihovo mnenje ter 

vpogled na situacijo z njihove perspektive. Zdi se mi, da bi šele nato iskali skupne rešitve, ki bi 

ustrezale tako vzgojiteljem kot tudi logopedom. V prihodnje bi prav tako raziskavo izvedla s 

pomočjo anketnega vprašalnika na spletnem naslovu z omenjenim dostopom. Izkazal se je 

namreč za zelo praktičnega in uporabnega, saj je bila obdelava podatkov z njim olajšana.  
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8 Priloge 

8.1 Anketni vprašalnik 

Spoštovani, 

sem študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Pišem 

diplomsko delo z naslovom Vloga logopeda pri informiranju vzgojiteljev za delo na 

področju odstopanj v govorno-jezikovni komunikaciji. Vljudno Vas prosim, da mi 

pomagate z izpolnitvijo anonimnega vprašalnika, ki bo namenjen izključno raziskovanju. 

Za sodelovanje in pomoč se Vam zahvaljujem ter Vas pozdravljam. 

Urška Zupančič 

*************************************************************************** 

1. Spol 

a) M   b) Ž 

2. Koliko let že delate v vrtcu? 

a) do 5 let. 

b) od 6 do 10 let. 

c) od 11 do 15 let. 

č) od 16 do 20 let. 

d) od 21 do 25 let. 

e) več kot 26 let. 

3. Starost otrok v vašem oddelku:  

a) 2–3 let. 

b) 3–4 let. 

c) 4–5 let. 

č) 5–6 let. 

*************************************************************************** 

Obrnite!  
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Anketni vprašalnik 

1. Ali je v vašem vrtcu zaposlen logoped? 

a) Da.   b) Ne.  c) Ne vem.  č) K nam prihaja mobilni logoped. 

2. Ali ste v stiku z logopedom? 

a) Da.   b) Ne. 

3. Ali ga lahko vedno prosite za strokovno pomoč, če je to potrebno? 

a) Da.  b) Ne.   

4. Kako po navadi najpogosteje komunicirate z njim? 

a) V živo. 

b) Po e-pošti. 

c) Po telefonu. 

č) Ne komunicirava. 

d) Drugo: ____________________________________________________________ 

5. Kako pogosto imate srečanje z logopedom (vzgojiteljski zbor, strokovni kolegij, 

aktiv, strokovno izobraževanje …)? 

a) Enkrat tedensko. 

b) Enkrat mesečno. 

c) Enkrat na šest mesecev. 

č) Enkrat letno.  

d) Nimamo srečanj.  

e) Drugo: __________________________________________ 

6. Ali ste že kdaj organizirali roditeljski sestanek za starše skupaj z logopedom?  

a) Da.  b) Ne. 
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7. Kolikokrat letno vas logoped obišče v oddelku? 

a) Nikoli. 

b) Enkrat na leto. 

c) Dvakrat na leto. 

č) Vsak mesec. 

d) Drugo: __________________________________________ 

8. Na kratko, prosim, opišite, kako poteka obisk. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Ali Vam logoped pomaga načrtovati jezikovno vzgojo v vrtcu? 

a) Da.   b) Ne.  c) Včasih. 

10. Od kod pridobivate novo znanje za delo z otroki, ki kažejo odstopanja na govorno-

jezikovnem in komunikacijskem področju? 

a) Pri pridobivanju teh znanj mi pomaga logoped. 

b) Pri pridobivanju teh znanj mi pomagajo strokovni delavci v vrtcu. 

c) Samoiniciativno (študij literature). 

č) Udeležujem se dodatnih izobraževanj, ki jih organizira vrtec. 

d) Drugo: ___________________________________________________________ 

11. Ali Vam logoped posreduje napotke za pomoč otrokom, ki jih ima v obravnavi (vaje, 

prilagajanje dejavnosti ...)? 

a) Da.  b) Ne.  c) Včasih. 
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12. Ali sprotno obveščate logopeda o napredku otroka? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Nimam otroka, ki bi bil na logopedski obravnavi. 

13. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno, odgovorite na 13. vprašanje. Ali 

si z logopedom izmenjujete mnenja oz. informacije o otrokovem napredku? 

a) Da. 

b) Ne. 

14. Kako spodbujate otrokov govorno-jezikovni razvoj? 

a) Vaje dihanja in pihanja. 

b) Vaje za jezik, čeljust in druga govorila (npr. lica in ustnice). 

c) Vaje žvečenja in požiranja. 

č) Spodbujanje slušnega zaznavanja (govora in zvokov). 

d) Spodbujanje jezikovnega razumevanja. 

e) Širjenje besedišča (spodbujanje pripovedovana zgodb, opisovanja ….). 

f) Spodbujanje razvoja fine motorike. 

g) Ritmiziranje, zlogovanje, petje, deklamiranje. 

h) Drugo: __________________________________________________________ 

 

15. Ali menite, da prisotnost logopeda v vrtcu vpliva na kakovost dejavnosti s 

področja govora in jezika v vašem oddelku? 

a) Da.  b) Ne.  c) Ne vem. 

Prosim, pojasnite svoj odgovor. 
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16. Katera so najpogostejša govorno-jezikovna odstopanja na govorno-jezikovnem in 

komunikacijskem področju pri otrocih v vašem oddelku? 

____________________________________________________________ 

17. Ali ste bili kdaj prisotni pri logopedski obravnavi? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Nisem imel priložnosti. 

 

18. Kaj še pričakujete od sodelovanja z logopedom oz. na katerih področjih bi še 

potrebovali pomoč logopeda?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

19. Ali menite, da je sodelovanja med vami in logopedom dovolj? 

a) Premalo.  b) Dovolj.  c) Preveč. 

20. Na petstopenjski lestvici ocenite svojo usposobljenost za delo z otroki, ki kažejo 

odstopanja na govorno-jezikovnem in komunikacijskem področju. 

(zelo dobra) 5  4  3  2  1 (zelo slaba) 

 

21. Na petstopenjski lestvici ocenite, v kolikšni meri je pomembno sodelovanje med 

vzgojiteljem in logopedom. 

(zelo pomembno) 5  4  3  2  1 (zelo nepomembno) 

 


