
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANASTAZIJA POGRAJC 



  



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

PRVOSTOPENJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 

 

 

VLOGA VZGOJITELJEV IN STARŠEV V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PREPOZNAVANJU GOVORNO-JEZIKOVNIH ODSTOPANJ 

IN SPODBUJANJU GOVORNO-JEZIKOVNEGA RAZVOJA 

PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

Mentorica: doc. dr. Darija Skubic             Kandidatka: Anastazija Pograjc 

Somentorica: doc. dr. Martina Ozbič                              

 

Ljubljana, avgust 2017 



  



»Uspeh je rezultat popolnosti, trdega dela, učenja na napakah, zvestobe in vztrajnosti.« 
(Colin Powell) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Iskreno se zahvaljujem mentorici doc. dr. Dariji Skubic in somentorici doc. dr. Martini Ozbič, 

ki sta me kljub obilici obveznosti sprejeli pod svoje okrilje. Obema se iskreno zahvaljujem za 

odzivnost, potrpežljivost, strokovne nasvete, usmeritve, vodila in vso izkazano pomoč pri 

nastajanju diplomskega dela.   

Hvala družini za nesebično podporo, spodbudne besede, potrpežljivost na moji dosedanji 

študijski poti in nenazadnje hvala, da ste verjeli vame.  

Hvala tebi Urša za pozitivne misli, nasvete in nasmejane dneve.  

Hvala vsem vrtcem, staršem, vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja za sodelovanje pri 

raziskavi. 

Zahvaljujem se tudi vsem, ki ste na kakršen koli način sodelovali in pomagali pri nastajanju 

diplomskega dela.   



  



POVZETEK 

 

V diplomskem delu sem se osredinila na vlogo staršev in vzgojiteljev v govorno-jezikovnem 

razvoju predšolskih otrok in v prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj. V teoretičnem 

delu sem opredelila govor, jezik, jezikovno zmožnost ter komunikacijo, osvetlila razvoj 

govora, jezika in komunikacije predšolskih otrok ter navedla mejnike v govorno-jezikovnem 

razvoju, nadaljevala sem z dejavniki (sociokulturno ozadje razvoja govora, vpliv vrtca, 

izobrazba staršev in kakovost družinskega okolja, kakovostno skupno branje staršev in otrok), 

ki vplivajo na razvoj govora in jezika. Opisani sta vlogi staršev in vzgojiteljev v spodbujanju 

govorno-jezikovnega razvoja in komunikacije otrok ter v prepoznavanju odstopanj, kjer je še 

posebej poudarjena pomembnost partnerskega, profesionalnega in strokovnega odnosa med 

vzgojitelji in starši. Predstavljena so tudi govorno-jezikovna odstopanja in motnje.  

V empiričnim delu sem raziskala vlogo vzgojiteljev in staršev v procesu prepoznavanja 

govorno-jezikovnih odstopanj in njihovo vlogo pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja 

in komunikacije predšolskih otrok. V raziskavo je vključenih 94 staršev in 71 vzgojiteljev ter 

pomočnikov vzgojitelja. Izvedena je v skladu s kvantitativno raziskovalno paradigmo. 

Uporabljena je deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagoškega 

raziskovanja. Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med skupinama sem uporabila 

ustrezno (ne)parametrično metodo (t-test). Rezultati so interpretirani z osnovno deskriptivno 

statistiko s pomočjo preglednic, grafov in v besedni obliki. Analiza je pokazala, da hipoteze 1, 

2 in 5 lahko zavrnem, ostale hipoteze sprejmem, le četrte ne morem niti potrditi niti zavrniti. 

Z raziskavo sem osvetlila trenutno stanje in opozorila na težave, s katerimi se pri 

prepoznavanju odstopanja in spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja srečujejo vzgojitelji in 

starši. 

KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, govorno-jezikovni razvoj, govorno-jezikovna 

odstopanja, prepoznavanje in odpravljanje govorno-jezikovnih odstopanj, vloga staršev in 

vzgojiteljev

  



 

ABSTRACT 

In my diploma thesis I focus on the role of parents and preschool teachers in speech and 

language development of preschool children. My focus is further directed at the assessment of 

speech-language impairments. In the theoretical part of my thesis I have specified and defined 

speech, language, language ability and communication. I have further dealt with and reflected 

on language, speech and communication development in preschool children. I have also 

included speech and language developmental milestones as well as factors influencing speech 

and language development of a child, the latter being sociocultural background of speech 

development, influence of preschool education, education of the parents, quality of the family 

environment and parent-child shared reading). I have also described the role of parents and 

preschool teachers, on the one hand, in encouraging speech and language development and 

communication in children, on the other hand, in recognition and assessment of speech-

language impairments, where parent-teacher personal and professional relationships and 

expertise are of significant importance. I also explain speech-language impairments and 

disorders.  

In the empirical part of my thesis I have researched the role of preschool teachers and parents 

in the process of identifying speech-language impairments as well as their role in encouraging 

speech and language development and communication in preschool children. I have included 

94 parents and 71 preschool teachers and assistant teachers in my research, which I conducted 

in accordance with the quantitative research paradigm. I used the descriptive method and the 

causal analysis of non-experimental method in educational research. To establish statistically 

significant results among the two groups I used the suitable parametric i.e. non-parametric 

method (t-test). I have further interpreted the results based on basic descriptive statistics using 

graphs, tables and summaries. The analysis has shown that I can reject hypothesis 1, 2 and 5 

while the rest I can accept, except hypothesis 4, which can neither be accepted nor rejected. 

This research has enabled me to throw light on the current situation and highlight the key 

problems, which the preschool teachers and parents are facing with in the process of 

assessment of speech-language impairments and in the process of encouraging speech and 

language development.  

KEY WORDS: pre-school children, speech and language development, speech and language 

impairment, assessment and overcoming of speech-language impairments, parents’ role, 

preschool teacher’s role 
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UVOD 

 

Jezik je za človeka temeljno orodje učenja. V sodobnem svetu sta spretna raba jezika in 

komunikacije ključna pokazatelja družbenega in poslovnega uspeha. Najpomembnejše 

obdobje za govorno-jezikovni razvoj otrok je predšolsko obdobje. Otroci se morajo naučiti 

veščin, da bodo usvojili dobre komunikacijske zmožnosti. Vloga staršev je na poti do uspeha 

neprecenljiva, saj otrok večino osnov komunikacije usvoji že v prvem letu življenja (Skamlič, 

2014: 12–15). Otrok je namreč že ob rojstvu opremljen z biološko osnovo, ki jo potrebuje za 

razvoj jezika in komunikacije ter jo razvije pod vplivom spodbud iz okolja. Razvoj govora in  

jezika pri večini otrok poteka po določenem vzorcu (prav tam: 21). Pomembno vlogo pri 

spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok in prepoznavanju odstopanj  

imajo tudi vzgojitelji
1
 in pomočniki vzgojitelja. Otrokom predstavljajo govorni zgled in tako 

neposredno vplivajo na razvoj slovnične in sporazumevalne zmožnosti. Vzgojitelji lahko jezik 

otrok spodbujajo z različnimi dejavnostmi, npr.: s slušnim razločevanjem, z vidno-gibalnimi 

dejavnostmi, vidnim razločevanjem in razčlenjevanjem … Poleg jezika pa otrok v vrtcu 

razvija tudi govor. Na njegov govor vplivajo notranji in zunanji dejavniki. Med slednjimi ima 

pomembno mesto tudi govor vzgojitelja predšolskih otrok, kar pomeni, da mora dobro poznati 

in paziti na svoj komunikacijski stil (Kranjc, Saksida, 2010: 79) Program INTERACT je 

namenjen opolnomočenju staršev, da izhajajo iz otrokovega interesa, prilagajajo lastno 

govorno-jezikovno komunikacijo in ostajajo v otrokovem območju bližnjega razvoja 

(Bonifacio in Hvastja, 2005, v Vidmar, 2016: 65). Lindsay in J. E. Dockrell (2004) sta v 

raziskavi dokazala, da je pomembno, da odrasli čim prej zaznajo govorno-jezikovna 

odstopanja otroka. Zgodnje odkrivanje težav je ključnega pomena, saj v nasprotnem primeru 

hitro pride do avtomatizacije in posledično je terapija dolgotrajnejša in predvsem zahtevnejša.  

V teoretičnem delu diplomskega predstavim teoretična izhodišča o govoru, jeziku in 

komunikaciji, sledi predstavitev govorno-jezikovnega in komunikacijskega razvoja 

predšolskih otrok, vloga vzgojiteljev in staršev v prepoznavanju govorno-jezikovnih 

odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja in komunikacije predšolskih otrok, 

opredelitve govorno-jezikovnih in komunikacijskih odstopanj ter motenj. V empiričnem delu 

je prikazana raziskava, v kateri  sem skušala ugotoviti vlogo vzgojiteljev in staršev v procesu 

prepoznavanja govorno-jezikovnih odstopanj, njihovo vlogo pri spodbujanju govorno-

                                                 
1
   Beseda vzgojitelj, zapisana v slovnični obliki moškega spola, je v diplomskem delu uporabljena kot nevtralna 

in velja enakovredno za oba spola. 
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jezikovnega razvoja, težave, s katerimi se srečujejo vzgojitelji pri govorno-jezikovnem 

razvoju, njihova mnenja o tem, ali potrebujejo dodatna znanja ter na kakšen način lahko ta 

znanja pridobijo. 

 

I. TEORETIČNI DEL 

 

1  GOVOR, JEZIK, KOMUNIKACIJA OZ. 

SPORAZUMEVANJE 

 

1.1  Jezik 

Človeški naravni jezik je sposobnost človeka, da se z govorom sporazumeva, izraža svoja 

čustva, misli, predstave … (Leksikon Cankarjeve založbe, 1973: 385). V 20 stol. je veliki 

lingvist F. de Saussure prvi začel raziskovati jezik. Razlikoval je med jezikom – kot 

zgodovinsko nastalim objektivnim sistemom znakov in govorom – kot procesom 

pojasnjevanja jezika (Žnidaršič, 1993: 13). F. de Saussure (1997, v  Skubic, 2004: 9)  meni, 

da je jezik proizvod, sistem znakov, ki ne zahteva vnaprejšnjega premisleka. Posameznik ga 

sprejme pasivno, kar pomeni, da ga sam ne more niti ustvariti niti spreminjati. Ko ločimo 

govor in jezik, hkrati ločimo: družbeno od individualnega, bistveno od drugotnega in 

naključnega (prav tam).  

 

E. Hoff (2005: 2) jezik opredeli kot sistematično in konvencionalno uporabo simbolov, 

znakov za namen komunikacije in sporazumevanja med posamezniki. Apel in J. J. Masterson 

(2004) dodajata, da je jezik bogat način kombiniranja glasov, znakov, misli in razumevanja 

drugih. S pomočjo jezika se ljudje socializiramo in razvijamo. Človek lahko ohrani jezik, tudi 

če mu je bila odvzeta raba govora, če le razume glasovne znake, ki jih sliši. Jezik je 

homogene narave, kar pomeni, da sta oba dela znaka, tj. smisel in slušna podoba, enake 

psihične narave. Jezikovni znaki so psihični in otipljivi, saj jih lahko pisava utrdi v 

konvencionalnih podobah (De Saussure, 1997 v Skubic, 2004: 9). D. Žnidaršič (1993: 13) 

dodaja, da je jezik eden, je socializiran sistem simbolov, objektivna družbena tvorba in 

edinstven za ljudi, ki živijo na določenem območju. Sestavljata ga dve komponenti, in sicer: 
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vsebina in oblika  (Žnidaršič, 1993: 13). Vsebino preučuje semantika, obliko pa gramatika 

(Marjanovič Umek, 1990: 2). 

1.2  Govor 

V nasprotju z jezikom pa je govor heterogen in individualno dejanje volje in razuma (Skubic, 

2004). Definicij o govoru je veliko. L. Marjanovič Umek (1990: 2) poudarja, da govor 

človeka oblikuje kot posameznika in mu omogoča vzpostavljanje komunikacije z okolico, 

družbo. D. Žnidaršič (1993:13) meni, da je govor najbolj sestavljena funkcija centralnega 

živčnega sistema, pogoj za zadovoljevanje socialnih potreb posameznika, orodje za prenos 

znanja ter osnovno sredstvo sporazumevanja. Govor nas izoblikuje, označuje in dela človeške. 

R. Titone (v Žnidaršič, 1993: 13) dodaja, da je govor sestavljena, organizirana sposobnost 

fiziološke-psihološke narave z namenom prenašanja sporočil. Jolly, Brunet in M. Page (v 

Žnidaršič, 1993: 13) predpostavljajo, da je govor mentalna sposobnost, ki nam omogoča 

uporabo jezika. S. Vasilič (v Marjanovič Umek, 1990: 2) poudarja, da je govor naučena 

oblika človekovega vedenja, ki je namenjena komuniciranju in izražanju ter pomembno 

vpliva na razvoj osebnosti in socializacije. T. Vizjak Kure (2010: 11) izpostavi, da je govor 

kompleksna sposobnost in najmanjša po filogenezi, ki je dana samo človeku. Za nemoteno 

delovanje je pomembna usklajenost vseh psihofizičnih sposobnosti človeka.  

De Saussure (1997: 25) dopolnjuje, da je govor individualno dejanje volje in razuma, kjer je 

potrebno razlikovati med: 

― psihofizičnim mehanizmom in 

― kombinacijami, ki govorcu omogočajo izražanje osebne misli z uporabo 

jezikovnega koda. 

 

Govor je ena izmed oblik vedenja (npr. poslušamo besede, stavke, opazujemo mimiko, 

razumemo sporočilo …), ki človeku omogoča komuniciranje. Je komunikacija s pomočjo 

jezika.  Z govorom izražamo svoje misli, občutke, želje in izkušnje. Za razliko od jezika, se 

realizira na subjektivni podlagi. Lasten je samo človeku, saj je oblika človeškega vedenja 

(Žnidaršič, 1993: 13). 
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1.3  Komunikacija 

 

Človek je družbeno bitje, zato zanj komunikacija ni izbira. Beseda komunikacija izhaja iz 

latinske besede »communicare« in pomeni sodelovati, deliti, posvetovati se, vprašati za nasvet 

(Skamlič, 2014: 12). Komunikacija je torej prenos misli, idej, podatkov, informacij, sporočil 

drugim (Fabris, 2016: 44). Williamson (2014) meni, da je komunikacija dejanje, s katerim 

ljudje vplivamo drug na drugega. S. Janežič (2017: 1) dodaja, da je komunikacija 

mnogovrsten pretok informacij. Pogoj zanjo je, da sporočilo potuje do prejemnika in da ga on 

tudi razume. Pomembno vlogo ima tudi povratna zveza informacij. Čeprav vedno poteka po 

več kanalih, vsako komuniciranje temelji na gibanju. Otroci, ki imajo težave z gibanjem, 

imajo torej tudi težave s komunikacijo (Janežič, 2017: 2). Komunikacija je vedno odnos med 

najmanj dvema osebama in jo vzpostavimo na nezavedni ravni (Skamlič, 2014: 12). 

Pošiljatelj prenese sporočilo prejemniku. Slednji mora rekonstruirati pošiljateljev namen, tj. 

interpretirati sporočilo in se nanj odzvati ali ga odkloniti. Sporočilo se prenaša po kanalu, v 

določenem kodu, tj. jeziku, in se nanaša na določen kontekst (Fabris, 2016: 44‒46). 

Soudeleženec v procesu komunikacije ne sme biti pasiven. Od njega se zahteva povratna 

informacija, ki je lahko verbalna ali neverbalna (Kranjc, 1999: 59). N. Skamlič (2014: 13) 

dodaja, da komunikacija med ljudmi poteka ves čas. Učimo se o sebi in drugih, pridobivamo 

znanja in usvajamo kulturo. 

Pri komunikaciji se pojavlja težnja po sistematiziranju vrste, metod in tehnik. Glavna delitev 

je na t. i.  besedno in nebesedno komunikacijo (Janežič, 2017: 3). P. Selič (2017: 1) meni, da 

je besedno sporazumevanje simbolno, saj lahko govorimo o stvareh, ki jih ne vidimo, ali jih 

sploh ni. Besedno sporazumevanje nam torej omogoča zapleteno vplivanje na socialne 

interakcije in njihovo delno nadzorovanje. Po drugi strani pa je nebesedno sporazumevanje 

način, ki ne vključuje besed ali simbolov. Njegova raba je nezavedna. Uporabljamo vodila kot 

so: parajezik (ritem, intonacija, ton …), izrazi na obrazu, pogled, drža, kretnje, dotik, obleke 

in proksemike (medosebne bližine) (prav tam: 2–4). 

Komunikacija mora imeti določeno strukturo in vsebino (Skamlič, 2014: 13). Model 

komunikacije vključuje tri glavne faze: produkcijo, prenos in recepcijo. V fazi produkcije na 

kognitivni ravni sporočevalec izbere informacijo, ki jo želi prenesti naprej. Nato na jezikovni 

ravni načrtuje, na kakšen način bo to informacijo prenesel naprej, na fiziološki ravni začne 

motorično dejavnost (Williamson, 2014). 
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V fazi prenosa se informacija skozi prenosnik prenese od sporočevalca do prejemnika. V 

jezikovni komunikaciji potuje informacija skozi zrak od sporočevalčevih ust do 

prejemnikovih ušes, pri tem moramo biti pozorni na akustične pogoje v prostoru (Williamson, 

2014). V fazi recepcije prejemnik na fiziološki ravni sprejme informacijo, jo nato na jezikovni 

ravni dekodira in na kognitivni ravni poišče in razbere pomen sporočila (prav tam, 2014).  

B. Otto (2014: 43–45) dodaja, da so interakcije med posamezniki izražene v 

komunikacijskem loku, kjer se izmenjujeta vlogi poslušalca in govorca. Komunikacija traja 

toliko časa, kolikor časa sodelujeta oba sogovorca, ko eden od sodelujočih ne nadaljuje 

komunikacije, se ta prekine. Komunikacijski lok se ves čas spreminja in razvija. Otrok na 

začetku, preden še ni razvita verbalna komunikacija, z očesnim stikom ohranja pozornost in 

aktivni odziv v komunikaciji. Z razvojem otrok pridobiva vedno bolj aktivno vlogo poslušalca 

in govorca ter prevzema več kontrole v interakciji z odraslim. 

 

1.4  Jezikovna zmožnost 

 

Jezikovna zmožnost je specifična, prirojena lastnost človeka. Je zmožnost tvorjenja in 

razumevanja besedil v različnih govornih položajih in za različne potrebe (Kranjc in Saksida, 

2010: 80). V strokovni literaturi se za podobno razumevanje pojavljata pojma jezikovna 

zmožnost in sporazumevalna zmožnost.  

Izraz zmožnost (ang. competence) se v jezikoslovju uporablja že dlje časa. Prvič se je 

zmožnost kot kompetenca pojavila v 60. letih 20. stoletja pri Chomskem, nato pa se je pojem 

razvijal in dopolnjeval (Bešter Turk, 2011: 114). Kasneje je Chomsky v jezikoslovju uveljavil 

razlikovanje med splošno zmožnostjo in individualno performanco. To, kar posameznik na 

podlagi svojega potenciala (zmožnosti) v prvem jeziku dejansko uporabi pri konkretnem 

govorjenju, je uresničitev njegove zmožnosti, tj. njegova performanca, t. i. raba jezika. 

Kasneje je Hymes jezikovni zmožnosti dodal družbeno vlogo in jo tako nadgradil z bolj 

realističnem poimenovanjem zmožnosti, s t. i. sporazumevalno zmožnostjo. Človek  namreč 

skupaj z učenjem jezika usvaja tudi pravila za rabo v raznih okoliščinah (Bešter Turk, 2011: 

114). Hymesovo pojmovanje sporazumevalne zmožnost so nadgradili in podprli številni 

jezikoslovci (prav tam: 114). 
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O. Kunst Gnamuš je predstavila t. i. komunikacijski model jezikovne vzgoje, v katerem je 

razlikovala med sporazumevalno in jezikovno zmožnostjo. Sestavo jezikovnih zmožnosti je 

opredelila kot »izjemno kompleksen sestav slovničnih, semantičnih, pragmatičnih in 

metaforičnih zmožnosti, ki se razvijajo z jezikovnimi dejavnostmi« (M. Bešter Turk, 2011: 

118). 

M. Bešter Turk (2011: 118) sporazumevalno zmožnost opredeli kot »zmožnost govorca in 

poslušalca, da se lahko sporazumevata ob upoštevanju različnih  okoliških dejavnikov«. Loči 

med jezikovno in pragmatično zmožnostjo. K slednji spadajo »zunajjezikovni sistemi znanj, 

ki vključujejo poznavanje pravorečnih in pravopisnih pravil« (prav tam: 90) Jezikovno 

zmožnost pa sestavljata govorčeva in poslušalčeva zmožnost tvorjenja in razumevanja 

jezikovnih struktur »na podlagi poznavanja konkretnega inventarja jezikovnih znakov in 

abstraktnega sistema pravil in tudi poznavanje pravorečnih in pravopisnih pravil« (prav tam: 

89). Pragmatična zmožnost predstavlja okvir jezikovni zmožnosti. Sporazumevalna zmožnost 

je relativna in se lahko razvija (prav tam: 114). Za uspešen razvoj sporazumevalne zmožnosti 

je ključnega pomena posameznikovo delovanje v sporazumevalnih dejavnostih, kot so: 

poslušanje, govorjenje, branje in pisanje …  

R. Zadravec Pešec (1994: 62) sporazumevalno zmožnost opredeli kot sintezo jezikovne in 

pragmatične zmožnosti. Jezikovna zmožnost je po njenem mnenju sestavljena iz slovnične, 

oblikoslovne, pravopisne, skladenjske in pravorečne sestavine. Vključuje tudi sposobnosti 

poslušanja, branja in pisanja ter poslušanja. Pragmatična zmožnost pomeni izbira jezikovnega 

sredstva, ki ustreza danim okoliščinam in namenu (prav tam: 62).  

S. Kranjc (1999: 53–54) jezikovno zmožnost za razliko od preostalih avtorjev deli na 

slovnično in pragmatično zmožnost. Meni, da pojmovanje številnih avtorjev (npr. Bešter, 

1992; Zadravec Pešec, 1994)  ni ustrezno, ker »se ena od podpomenk v sistemu razvršča na 

mesto nadpomenke in se ji s tem pripisuje pomembnejšo vlogo kot drugi« (Kranjc, 1999: 53). 

Po njenem mnenju slovnična zmožnost sestoji iz pomenoslovja/semantike, 

besedoslovja/leksikologije, slovnične oblike/morfologije (sklanjanje, spreganje, glagolski časi 

…), skladnje/sintakse, tvorjenja besedil (fonemi, glasovi …), oblikoslovja in glasoslovja, 

sporazumevalno zmožnost pa sestavlja sopomenka pragmatika, tj. pisanje, branje, poslušanje, 

govorjenje v vsakodnevnih, konkretnih sporazumevalnih situacijah in okoliščinah ter 

situacijah za različne potrebe.  
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Za sporazumevanje in komuniciranje z drugimi moramo obvladovati slovnična pravila, ki 

zajemajo tvorjenje in pregibanje besed, sestavljanje povedi in pragmatična načela, tj. kdaj, 

kje, kako, zakaj, s kom in o čem govoriti. Vse to predstavlja jezikovno zmožnost govorca 

(Kranjc, 1999: 55). Komunikacija je uspešna, kadar soudeleženec prepozna propozicijsko 

vsebino (Kranjc, 1999: 55). 

S. Kranjc (1999: 55) meni, da se slovnična in pragmatična zmožnost razvijata sočasno in 

neodvisno druga od druge.  Interakcija med dojenčkom in starši se v prvih tednih vzpostavlja 

z vokalizacijo, preprostimi gestami, recipročnostjo in govornim obratom. Otrok je torej v 

dialog (pragmatičnost) vključen veliko prej, kot razvije slovnico jezika. Pragmatična 

zmožnost se pojavlja, čeprav otrok še ne uporablja verbalnih sredstev. O jezikovni fazi jezika 

lahko govorimo, ko se pri otroku pojavi prva beseda. Ko otrok usvaja slovnična pravila, 

izgovarja besede in se uči tvorjenja besedil, razvija svojo slovnično zmožnost (Kranjc, 1999: 

55). 

V Slovenskem evropskem jezikovnem okviru (SEJO) (2011: 35) je zapisano, da jezikovna 

zmožnost vključuje fonološko, skladenjsko, leksikalno znanje in spretnosti, neodvisno od 

sociolingvistične vrednosti njegovih različic in prakmatičnih funkcij udejanjenja. 

Sociolingvistične zmožnosti se nanašajo na družbene in kulturne okoliščine rabe jezika. 

Pragmatična zmožnost pa zajema funkcionalno rabo razpoložljivih jezikovnih virov. Pri 

slednjih zmožnostih je še posebej pomemben vpliv interakcij in kulturnih okolij, v katerih se 

oblikujejo sposobnosti in zadevajo predvsem uporabnikovo poznavanje načel (SEJO, 2011: 

146). 

V jezikovnih interakcijah se prepletajo različna področja. Otrok že od vsega začetka zaznava 

vsa področja in vse ravni jezika. B. Otto (2014) to poimenuje kot receptivna jezikovna 

zmožnost. Ko začne otrok uporabljati verbalni jezik, govorimo o ekspresivni jezikovni 

zmožnosti. Jezikovna področja in ravni se med seboj povezujejo in vplivajo na otrokovo 

jezikovno znanje. Sodobni teoretiki so si torej v pojmovanju jezikovne zmožnosti precej 

enotni, čeprav jo poimenujejo različno (Bešter Turk, 2011: 115). Uspešnost komunikacije je 

pogojena z otrokovim osebnim védenjem in poznavanjem sveta. Otrok mora spoznati različne 

načine občutenja in vedeti, kako udeleženci v komunikaciji vidijo svet. Drugi pogoj za 

uspešno komunikacijo je izbira pravega načina oz. vzorca, kar pomeni, da otrok npr. vé, kdaj 

se uporabi nikalna ali velelniška oblika (Kranjc, 1999: 57). Pomembno vlogo imata tudi 

jezikovni idiolekt in poznavanje različnih registrov. Jezikovni idiolekt predstavlja podlago za 
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uresničitev jezikovnega koda, govorni register pa je način govora, ki ga uporabljajo 

posamezne skupine. Otrok se prehajanja med ustreznimi registri nauči iz okolja. Odrasli 

otroku predstavlja zgled in spodbudo za uporabo ustreznih registrov glede na situacijo 

(Kranjc, 1999: 58).   
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2 RAZVOJ GOVORA, JEZIKA IN KOMUNIKACIJE 

PREDŠOLSKIH OTROK  

 

Za razvoj govora je najpomembnejše predšolsko obdobje, saj otroci usvajajo govor spontano 

po naravni poti. Sposobnost poslušanja pomembno vpliva na razvoj govora (Vizjak Kure, 

2010: 11). V predšolskem obdobju se hitro razvijajo živčne poti in mišične sile, zato je to 

obdobje ključnega pomena za razvoj pravilne izreke in govornega sporazumevanja (Satler, 

2016: 26). Razvoj govora poteka v povezavi z razvojem čustev, socialnih interakcij in 

mišljenja (Marjanovič Umek in Fekonja, 2001: 60). Zelo pomembno se je zavedati, da 

obstajajo med otroki velike razlike v govorno-jezikovnem razvoju. Faze si sledijo v 

določenem zaporedju, vendar je tempo razvoja govora in jezika od otroka do otroka različen 

(Levc, 2014: 52). Govorno-jezikovni razvoj otrok so preučevali in raziskovali številni avtorji. 

Njihove ideje in pogledi so si podobni, a hkrati različni. Predstavila bom teorije le nekaterih 

avtorjev, in sicer: L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja (2006) ter raziskovalke P. K. 

Kuhl (2007). 

L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja (2006: 15) razvoj govora v predšolski dobi 

razdelijo na dva obdobja: na predjezikovno in jezikovno obdobje. 

Predjezikovno obdobje 

Komunikacija med otrokom in materjo se začne že pred rojstvom. Mati se z otrokom 

pogovarja, mu prepeva, boža trebušček in otrok posledično dobiva pozitivne signale ter nanje 

reagira z gibanjem. Takoj po rojstvu začne otrok vpijati različne informacije s strani staršev 

(Levc, 2014: 51). Z jokom, bebljanjem, vokalizacijo, naključnim posnemanjem glasov brez 

njihovega razumevanja, zgodnjim zaznavanjem govora, prvimi glasovi, otrok preizkuša svoj 

govorni aparat. Z gestami in dejanji nam sporoča svoje potrebe ter izraža svoja čustva. Že v 

predjezikovnem obdobju je za razvoj govora pomembna komunikacija med odraslimi in 

otrokom (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 15).  

L. Marjanovič Umek in U. Fekonja (2001: 60) poudarjata, da govor vključuje tri komponente: 

uporabo (različni cilji, nameni in govorne situacije), vsebino (razumevanje besed in odnosov 

med besedami) in obliko (struktura stavkov, izgovarjava glasov, oblike besed …). Ker 

dojenček prej razume, kot rabi govor, mora kontinuirano valovanje zvoka, ki ga sliši, razdeliti 

na zloge, besede in stavke. Otroci imajo prirojeno potrebo čustvenega dialoga z drugo osebo, 
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kar pokažejo že novorojenčki, ko se orientirajo k človeškemu glasu. Jok novorojenčku 

predstavlja edino sredstvo sporazumevanja z okolico. Med drugim in šestim mesecem otrok 

vse pogosteje vokalizira; tj. rabi glasovne povezave samoglasnik – soglasnik. Na zgodnjo 

vokalizacijo ne vpliva model govorjenja staršev, saj vokalizirajo tudi gluhi otroci. Po šestem 

mesecu preide v fazo bebljanja, ki predstavlja pogosto in ritmično ponavljanje manjše skupine 

glasov. Od šestega do dvanajstega meseca dojenček z gestami in kretnjami komunicira z 

okolico. S protodeklarativnimi gestami usmeri pozornost odraslih na posamezne predmete in 

dejanja. Pri komuniciranju otrok vzpostavlja neposreden očesni stik in dodaja različne oblike 

vokalizacije. Pomembno je, da se oseba, s katero otrok komunicira, odziva in poimenuje 

posamezne predmete, ki vzbujajo njegovo pozornost. (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 

2006: 16–17).  

S. Levc (2014: 53) dodaja, da sega predgovorno obdobje od otrokovega rojstva do pojava 

prve besede. Pojavljajo se otrokovi prvi poskusi komuniciranja, z jokom izraža svoje potrebe, 

z gibanjem se odzove na glas ali bližino … V predgovorni fazi se postavi osnova 

komunikacije, saj se otrok nauči veliko neverbalnih spretnosti komuniciranja. Dobre in 

raznovrstne izkušnje v komunikaciji so osnova za kasnejše učinkoviti govorno 

sporazumevanje (Levc, 2014: 54).  

Jezikovno obdobje 

S. Levc (2014: 55) meni, da se govorno oz. jezikovno obdobje začne z otrokovo prvo besedo, 

ki se ji vsak dan pridružijo nove, saj se otrok zave, da besede predstavljajo stvari, osebe, 

gibanje, misli. Trinajstmesečni malček razume, da imajo predmeti, stvari imena. Med 

dvanajstim in dvajsetim mesecem večina otrok spregovori prvo besedo, tj. skupina glasov, ki 

jih otrok izgovarja, ima določen pomen ter so vezane na predmete iz otrokovega 

neposrednega okolja (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 16–24). Otrokove prve 

besede so simboli, saj predstavljajo njegovo védenje o svetu. Z izrečeno besedo torej opredeli 

pomen te besede (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001: 61).  

Otrokov zgodnji besednjak vsebuje posnemanje oglašanja živali in predmetov ali ljudi, ki so 

mu blizu v navezavi s simbolnimi gestami. Besednjak po osemnajstem mesecu strmo naraste, 

prav tako hitro se takrat razvija njihovo govorno razumevanje. Osemnajstmesečni malček v 

svojem govoru uporablja 25–50 besed, vendar pa je potrebno poudariti, da vsi otroci ne 

dosegajo skokov v razvoju besednjaka pri isti starosti. Prve besede imajo lahko preširok ali 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Anastazija Pograjc: diplomsko delo 

- 9 - 

 

preozek pomen. Otroci razširijo pomen besede in z njo poimenujejo podobne predmete ali 

pojave. Zožen pomen besed pomeni, da uporabljajo besede, ki poimenujejo ožjo skupino 

predmetov, kot jih posamezna beseda sicer poimenuje. Otrokova uspešnost usvajanja besed je 

povezana z njegovo sposobnostjo prepoznavanja referenta, na katerega se nanašajo glasovi, in 

s sposobnostjo pomnjenja zaporedja posameznih glasov (Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006: 16–24). S. Levc (2014: 55) meni, da se pravilna izgovarja glasov razvije do 

otrokovega petega leta. L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2001: 62) poudarjata, da med 

otroki obstajajo razlike v starosti, ko otrok pove prvo besedo, in tudi v hitrosti usvajanja 

besednjaka.  

Sledi obdobje oblikovanja dvobesednih izjav, kjer otrok rabi t. i. telegrafski govor, kar 

pomeni, da v izjavo vključi le nekaj polnopomenskih besed, besedni red je podoben tistemu, 

ki ga sliši v govoru odraslega (npr. »Še mleko.«). Prve izjave se nanašajo na dejavnosti in 

predmete, ki so v otrokovi vsakodnevni rabi in so zanj pomembne. Okrog 27. meseca 

oblikujejo vse bolj celovite stavke v različnih slovničnih oblikah. Otroci že zgodaj usvojijo 

besedni red v jeziku, vendar pa so funkcijske besede, npr.: je, in, na v prvih izjavah zelo redke  

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 24). 

Med tretjim in šestim letom se otrokov govor na slovničnem in pragmatičnem področju hitro 

razvija. V izjave dodaja pridevniške besede, mesto nahajanja predmetov in vse skupaj poveže 

s skladenjskimi in oblikoslovnimi pravili. Do vstopa v šolo otrok razvije osnovno strukturo 

govora, razume večino sporočil, razumljivo pripoveduje, slovnična in besedoslovna raven 

govora pa se naprej razvijata še v srednjem in poznem otroštvu  (Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006: 26). 

L. Marjanovič Umek (1990: 15) meni, da osnovo govornemu razvoju predstavljata dva 

procesa; in sicer proces zaznavanja glasov, tj. razvoj fonetičnega sluha in proces izgovarjave 

glasov. Pomembna faza v govornem razvoju so: zaznavanje, prepoznavanje in razpoznavanje 

glasov. Otrok najprej loči človeške glasove od drugih in šele nato razlikuje med njimi. 

Prirojene slušno-diskriminitativne sposobnosti otroku omogočajo razlikovanje glasov po 

frekvenci, hitrosti, intenziteti in govorne glasove različnih jezikov. Novorojenček že kmalu po 

rojstvu loči človeški glas od drugih glasov in se obrne v smeri zvoka. Pri dveh mesecih se 

odziva na emocionalno kvaliteto človeškega glasu, pri štirih mesecih pa že loči med ženskim 

in moškim glasom. Pri šestih mesecih postane dojenček pozoren na ton in ritem (Marjanovič 

Umek, 1990: 15). Novejše študije pa dokazujejo (Levc, 2014: 59–101), da se otrok že od 
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rojstva odziva na glasne zvoke in govor, vzpostavlja stik z očmi, svoje razpoloženje izraža z 

gibanjem telesa, s spuščanjem glasov. Novorojenčki že ob rojstvu prepoznajo glas matere, 

kasneje so že sposobni razlikovati med glasovi maternega in tujega jezika. Pri šestih mesecih 

večina otrok že prepozna glasove maternega jezika (NIDCD, 2017). Od četrtega do šestega 

meseca z očmi sledi zvoku, reagira na spremembe v vašem glasu, v izražanju se pojavita ritem 

in intonacija, igra se z govornimi organi in ustvarja različne glasove, čeblja. Od sedmega 

meseca do prvega leta posluša, ko mu govorimo, razume in se odziva na vprašanja, naredi 

stvari po naših navodilih, posnema glasove in govor odraslih, zloguje, posnema živalske 

zvoke. Od prvega do drugega leta razume geste, mimiko obraza, reagira na svoje ime, pokaže 

imenovane predmete, narašča število novih besed (predvsem samostalnikov), ponavlja besede 

in fraze, pokaže, kaj želi in to pove po svoje (z dotiki, s kazanjem, z vokalizacijo), uporablja 

okoli 50 besed, začne uporabljati glagole in pridevnike. Od drugega do tretjega leta jezik 

uporablja zanesljivo in se zanima za nove besede, dve besedi ali več besed poveže v stavek, z 

besedami izraža vsakodnevne potreb, zahteve in želje, postavlja preprosta vprašanja, se 

vključi v kratek dialog, začenja uporabljati pretekli in prihodnji čas. Od tretjega in četrtega 

leta govori bolj jasno in tekoče, uporablja nove besede, izraze, zaimke, pripoveduje o 

dogodkih, zmoti se pri uporabi množine in dvojine, rad se pogovarja z vrstniki. Od četrtega do 

petega leta pripoveduje dolge zgodbe, sprašuje za pomen besed, ki jih še ne pozna, in 

uporablja stavke, ki imajo pravo strukturo, so sestavljeni iz štirih do šestih besed ter so 

slovnično pravilne. Od petega do šestega leta pravilo izgovarja vse glasove, opisuje slike in 

dogajanja v pravilnem časovnem okvirju, uspešno komunicira z otroki in znanimi ter 

neznanimi osebami (Levc, 2014: 59–101).  

Prva tri leta otrokovega življenja, so zaradi delovanja možganov najbolj občutljivo obdobje za 

razvoj govora in jezika. Za optimalen razvoj je potrebno okolje, ki je bogato s simboli, znaki 

in nenehno spodbuja razvoj govora in jezika. Če otrok to kritično obdobje izpusti, se bo 

govora kasneje težje naučil (NIDCD, 2017).  

E. Kaplan in G. Kaplan poudarjata, da gre otrok v prvem letu življenja skozi štiri stopnje v 

izgovarjavi glasov (Marjanovič Umek, 1990: 17). Prvi otrokov glas, ki predstavljanja 

vokalizacijo, je jok. Obstajajo razlike v otrokovem joku. Podaljšan, vedno bolj intenziven in 

močan jok označuje lakoto, stopnjujoč neobičajen jok označuje trebušne krče, oster 

kratkotrajen jok pa označuje jezo in bolečino. Ob koncu drugega meseca se razvije gruljenje, 

ki predstavlja posebno komunikacijo, s katero otrok sporoča svoje občutke, želje in potrebe. 

Okoli šestega meseca starosti se razvije bebljanje, ki predstavlja osnovo za govorni razvoj. 
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Otrok samoglasnike in soglasnike kombinira in povezuje v zloge, posluša glasove in nanje 

odgovarja z bebljanjem. Pri enem letu sledi izgovarjava po govornem vzorcu, kar pomeni, da 

otrok vedno pogosteje uporablja glasove maternega jezika. Menjajoči govor in simultani 

govor predstavljata način komuniciranja, interakcij med otrokom in starši. Kadar se vlogi 

govorca in poslušalca izmenjujeta, gre za menjajoči govor. Simultani govor predstavlja 

hkratno govorjenje odraslega in otroka (Marjanovič Umek, 1990: 17‒19). 

Prvo besedo otroci spregovorijo med osmim in petnajstim mesecem starosti. V razvoju ne gre 

le za kontinuirano rast besednjaka, saj se nekatere besede tudi izgubijo. Otrokova prva beseda 

je najpogosteje vezana na gibajoče predmete in stvari iz vsakdanjega življenja (Marjanovič 

Umek, 1990: 22). Seveda pa med otroki obstajajo številne razlike. Otrokov razvoj besednjaka 

ne poteka le v kvantitativni smeri (npr. dodajanje novih besed), ampak so pomembne tudi 

kvalitativne razlike med besednjakom otroka in odraslega. Kot številni drugi avtorji, tudi L. 

Marjanovič Umek (1990: 25) navaja odnose med otrokovimi prvimi besedami. Te imajo 

lahko preširok pomen (pomen besede za otroka je širši kot za odraslega), zožen pomen 

(pomen besede za otroka je ožji kot za odraslega), delno prekrivanje (otrokov pomen besed je 

na določenih področjih razširjen, na drugih zožen), neprekrivanje (otrokov pomen določene 

besede, se ne sklada s pomenom iste besede pri odraslih), istovetnost/enakost (otrokov pomen 

besede je enak kot pri odraslih).  

Govor otroka v prvih letih najbolje razumejo njegovi najbližji, saj uporaba in govorno 

izražanje otroka ni enako govornemu izražanju odraslega. Otroci izpuščajo glasove, zloge, 

zlogovno podvajajo, dodajajo in zamenjujejo glasove (Marjanovič Umek, 1990: 26–28). Do 

osmega leta je otrokov govor egocentričen, kar pomeni, da vidi le svoje stališče in pogosto ne 

razume razlik med svojim vedenjem o svetu in vedenjem drugih. Otrok se pri izbiri 

referenčnih izrazov najpogosteje odloči za tiste, ki se uporabljajo v neposrednem odnosu do 

sogovorca (npr. jaz, midva, mi, zdaj …). Otrok se šele uči, kako govoriti z različnimi ljudmi v 

različnih situacijah (Kranjc, 1999: 19). 

V nadaljevanju bom predstavila izsledke raziskovalke P. K. Kuhl (2007) o govorno-

jezikovnem razvoju otrok. Avtorica meni, da se morajo dojenčki naučiti diskriminacije in 

kategorizacije različnih zvokov. S poslušanjem se učijo fonemskih vzorcev in pravil 

določenega jezika. Malčki jezik usvajajo hitro, od bebljanja pri 6 mesecih do 3 let, ko tvorijo 

že cele stavke. Jezika se učijo na način, ki je lasten samo človeku. 
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Avtorica predstavi, da ima jezik kritično obdobje za učenje. Otroci do sedmega leta usvajajo 

jezik z neverjetno hitrostjo, nato se njihova sposobnost usvajanja jezika znižuje, Po puberteti 

ta sposobnost strmo upade. P. K. Kuhl (2007) se osredini na prvo kritično obdobje razvoja, 

obdobje, v katerem poskušajo dojenčki ugotoviti, kateri glasovi pripadajo njihovemu jeziku. 

Ugotovili so, da lahko dojenčki razločijo glasove vseh jezikov, ne glede na državo in jezik, a 

le do prvega leta starosti. Kritično obdobje za razvoj zvoka je po drugem mesecu starosti. 

Dojenčki odraslega pozorno poslušajo in med tem izvajajo statistiko jezika, ki ga slišijo. Nato 

dojenčki prevzamejo statistiko jezika, ki ga poslušajo, in to jih spremeni v kulturno omejene 

poslušalce, kot smo mi. Za usvajanje jezika otroci potrebujejo izpostavljenost jeziku in 

zaznavne sposobnosti. Če je izpostavljenost naravnemu jeziku slaba, ima to vseživljenjske 

posledice, saj ti otroci nikoli ne bodo razvili normalnih jezikovnih veščin (npr. volčji otroci) 

(Kuhl, 2007).  

Pri preizkusu o pomembnosti vloge odraslega pri usvajanju jezika, so otroke razdelili v tri 

kontrolne skupine. Prva je poslušala zvoke le po tv-sprejemniku, druga skupina je poslušala le 

zvoke in gledala medvedka na ekranu, tretja skupina otrok pa je neposredno spremljala 

odraslega pri govorjenju. Ugotovili so, da učenje jezika in govora ne napreduje pri prvi in 

drugi kontrolni skupini, medtem ko je bil pri zadnji opazen napredek. Le neposredno človeško 

govorjenje omogoči otrokom ustvarjanje statistik in napredovanje (Kuhl, 2007).  

S pomočjo naprave imenovane magnetni encefalogram so opazovali, kaj se dogaja v 

možganih otrok med poslušanjem govora. Ko je otrok zaslišal besedo v svojem jeziku, so se 

odzvala območja za slušno zaznavanje in koherenco ter vzročnostjo (eno področje je 

spodbudilo drugo) (Kuhl, 2007). 

Fonemski pregled nam dobro pokaže, kako otroci usvajajo jezik. Na učenje jezika imajo velik 

vpliv socialna interakcija, saj se otroci hitreje naučijo jezika neposredno od svojih staršev kot 

po tv-prenosniku. Povratna socialna informacija uravnava kakovost in pogostost izjav 

malčkov. Interakcija torej vpliva tako na razumevanje kot produkcijo govora (Kuhl, 2007). 

Pri usvajanju jezika otrokom pomagajo tudi t. i. prozodični elementi, tj. tempo, višina, jakost 

govora, intonacija in poudarki, saj nam ti posredujejo informacije o načinu govora, pomenu 

stavka in čustvenosti. Fonemi matere so pomemben socialni pokazatelj in podpornik 

otrokovega usvajanja fonemom. Kot primer je P. K. Kuhl (2007) navedla avtiste, ki ne 

pokažejo zanimanja za socialne stike in imajo posledično omejene sposobnosti za usvajanje 

jezika (prav tam).  
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V nadaljevanju bom predstavila mejnike v govorno-jezikovnem razvoju predšolskih otrok.   

 

2.1  Mejniki v govorno-jezikovnem razvoju 

 

Mejniki v govornem razvoju so le okvir in pomoč pri razumevanju otrokovega govornega 

razvoja, saj se govor pri vsakem otroku razvija z različno hitrostjo in posledično med otroki 

nastajajo velike individualne razlike. Otroci namreč poleg splošnih govornih zmožnosti 

kreirajo tudi neobičajne in njim lastne stvaritve (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 

10).  

L. Marjanovič Umek (1990: 29–31) navaja naslednje mejnike v govornem razvoju:  

Starost Vokalizacija in govor Razumevanje in odgovori 

1 mesec Otrok joka, cvili, proizvaja samoglasnike. Ob močnih zvokih se 

preplaši in zdrzne, nasmeh, 

upadanje splošne aktivnosti. 

3 meseci Gruljenje, nekaj ponavljajočih glasov, 

otrok prejoka manj časa, različen jok za 

neugodje, lahkoto, bolečino. 

Vokalno gruljenje je odgovor 

na glasove, zaznamo lahko 

tudi imitacijske odgovore na 

govor. 

5 mesecev Bebljanje, vsi samoglasniki, soglasniki 

(m, k, g, b, p), vokalne igre, glasen smeh, 

vokalne igre.  

Obračanje in gledanje za 

glasom, z vokali izraženo 

zadovoljstvo, jeza, 

prepoznavanje domačega, 

znanega glasu.  

7 mesecev Različnost v bebljanju, glasu in ritmu, 

pogovarja se z igračami, novo naučeni 

glasovi: d, t, n, v. 

Z gestami pogosteje 

odgovarja na dražljaje in 

glasove iz okolja. 

9 mesecev Jok je del vokalnih iger, z njim želi Umikanje pred tujci v 
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vzbuditi pozornost, ne gre za asociacijo na 

določeno osebo.  

povezavi z jokom, posnema 

ploskanje.  

11 mesecev Povprečno uporablja eno besedo pravilno, 

malo joka, posnema glasove in pravilno 

število zlogov. 

Razume ne, ne in odgovarja 

na pa, pa z ustreznimi 

kretnjami. 

Od 1 leta do 2 

let 

Veliko je nerazumljivega govora 

(žlobudranje), napredek v artikulaciji, 

veliko eholalije (ponavljanja), pri dveh 

letih že poimenuje veliko predmetov.  

Pri dveh letih pravilno 

odgovarja na številne ukaze 

in prepozna od 150 do 300 

besed. 

Od 2 do 3 let Artikulacija zaostaja za besednjakom, od 

50 do 57 % besed je nerazumljivih, 

žlobudranje počasi upada, pogosto izpušča 

zadnji glas.  

Pri treh letih razume od 800 

do 1000 besed, odgovarja na 

različne ukaze. 

Od 3 do 4 let Pogosto pomanjkljiva artikulacija l in r, 

redko pri štirih letih uporabljajo množino, 

razumljivost povedanega je blizu 100 %, 

uporablja od tri do štiri besede v stavku.  

Razume sestavljene povedi, 

prepozna množino, spol in 

pridevnike.  

Od 4 do 6 let Sintaksa je ustrezna pri šestih letih, tekoč 

govor, uporablja od 5 do 6 besed v 

stavkih, lahko izraža čustvene odnose. 

Razume od 2500 do 3000 

besed, sledi navodilom, ki 

vsebujejo od tri do štiri 

aktivnosti, razume: če, zato 

in zakaj. 

Iz preglednice je razvidno, da se skladenjska, besedoslovna in pomenska raven govora začne 

razvijati po drugem letu starosti. Besedni razvoj govora ima dva vidika: širjenje besednjaka in 

razvoj pomenskih predstav. Otrokov besednjak se najintenzivnejše širi od drugega do tretjega 

leta, nato se upočasni (Skubic, 2004). 

O fonološkem razvoju govorimo kot o zaporedju učenja izgovora določenih glasov, uporabi, 

in razumevanju pravil uporabe (Ozbič, Kogovšek, Novšak Brce idr. 2015a: 223). Do prvega 

leta starosti otroci iz različnih jezikovnih okolij podobno razvijajo fonološki sistem jezika. Pri 
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šestem mesecu se pojavijo prvi znaki zaznavanja razlik med fonemi, pri enem letu se ta 

zmožnost še poveča. Prva beseda je po navadi sestavljena iz zgodnjih, nevtralnih in 

enoznačnih fonemov (Ozbič, Kogovšek, Novšak Brce idr. 2015a: 222). Kasneje se razvoj 

dokončno razvije in do sedmega leta tudi izoblikuje. Razvojni proces za glasove:  /p/, /b/, /m/, 

/n/, /j/, /t/, /d/, /k/, /g/ in /v/ se zaključi pred drugim letom. Kasneje se začnejo razvijati 

glasovi: /f/,/h/, /l/, /c/, /z/, /s/. Sičniki, šumniki, /f/, /h/, /l/, in /r/ se začnejo razvijati proti 

koncu 3. leta. Do petega leta se razvoj izreke konča (Ozbič, Novšak Brce in Kogovšek, 2014: 

283). Ker sta na začetku kognitivni in artikulacijski sistem še v razvoju, se pri večini otrok 

pojavljajo napake pri artikulaciji. S procesom asimilacije ali prilikovanja se ugladijo 

soglasniški sklopi (prav tam: 284). 

S. Levc (2014: 105) dodaja, da razvoj posameznih glasov poteka po določenem vrstnem redu, 

kar prikazuje tudi spodnja preglednica: 

Pričakovana pravilna izgovarjava glasov Starost 

A, E, I, O, U, P, B, T, D, K, G, M, N, V, L, F, H, J 3–3;5 let 

S, Z, C, L 4–4;5 let 

Š, Ž, Č, R 5–5;5 let 

Otrok se uči fonološkega razlikovanja ter izvesti in zaznati fonotaktična pravila fonemskih 

zaporedij (Ozbič, Kogovšek, Novšak Brce idr. 2015: 543). Če v svojem fonološkem naboru 

nima ustrezne fonemske predstave, se fonem ne bo pojavljal na pravem mestu v ustrezni 

obliki. Besedne produkcije predšolskega otroka so približki ciljnih oblik govora odraslega 

(Ozbič, Kogovšek, Novšak Brce, idr.2015a: 225). 

Fonemi so vpeti v zloge in besede, izjave in predstavljajo določeno celoto. Zaradi 

kompleksnosti določenih jezikov (tudi slovenski jezik sodi mednje) otrok fonološke in 

izgovorne izzive rešuje na kreativen način. Določene foneme nadomesti, popači ali izpusti, 

soglasniška zaporedja loči … (Ozbič, Kogovšek, Novšak Brce, idr. 2015a: 222). S 

fonološkimi procesi si torej otrok pomaga pri izgovarjavi težjih glasov, kombinaciji glasov, ki 

so zapleteni in posledično se vse skupaj odraža v napačnem, za otroka poenostavljenem 

fonološkem sistemu. 
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Williamson (2008, v Ozbič, Kogovšek, Novšak Brce, idr., 2015a: 224) fonološke procese 

razdeli na: 

― procese v strukturi, v kateri se spreminja količina fonemov ter  

― na procese, pri katerih gre za substitucije oz. nadomeščanje enega fonema z drugim. 

Pri otrocih z zaostankom v fonološkem razvoju je tudi v poznejših obdobjih. moč opaziti 

pojavljanje razvojnih fonoloških procesov, medtem ko pri otrocih s fonološkimi motnjami 

opazimo nerazvojne fonološke procese (Ozbič, Kogovšek, Novšak Brce idr., 2015: 224). M. 

Ozbič, D. Kogovšek, J. Novšak Brce idr. (2015: 550–551) so v raziskavi dokazale, da mlajši 

otroci izkazujejo več fonoloških procesov kot starejši otroci. Sičniki in zlitniki s sičniki so 

najbolj podvrženi spremembam, saj so najbolj senzibilni na razvojne dejavnike. Dodajajo, da 

so manj natančne izvedbe sičnikov pogost in predvidljiv pojav v predšolskem obdobju in 

poudarjajo, da je analiza fonološkega razvoja otrok pomembno ne le za opis govorno-

jezikovnega razvoja, temveč tudi za določitev norme izgovora za otrokovo starost. 

Podobno je ugotovila tudi A. Marin (2013: 164–165), ki je raziskovala fonološki (govorni) 

razvoj otrok, starih od 2 let in 5 mesecev do 5 let in 7 mesecev. Rezultati so pokazali, da 

jezikovno okolje otroka vpliva na pravilno realizacijo besed (primer: mariborski otroci 

naglašujejo tako, kot je značilno za mariborski pogovorni jezik). Ugotovila je podobno kot 

raziskovalke M. Ozbič, D. Kogovšek, J. Novšak Brce, idr. (2015), da je pri mlajših otrocih 

prisotno več fonoloških procesov kot pri starejših.  

Po pregledu govornega, jezikovnega in komunikacijskega razvoja pri predšolskem otroku 

sledi predstavitev dejavnikov, ki vplivajo na razvoj govora in jezika.  
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3 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RAZVOJ GOVORA IN 

JEZIKA 

 

Na govorno-jezikovni razvoj otroka vplivajo številni dejavniki. Omerza (1972: 40) meni, da 

je razvoj govora odvisen od zdravja, duševnega in telesnega razvoja otroka in ne nazadnje 

tudi od okolja, ki ga obdaja. Gibčni in spretni otroci v govoru napredujejo hitreje. T. Žerdin 

(2003: 25) nadalje dodaja, da imajo pomemben vpliv tudi: inteligentnost, socialno okolje, 

nevrološko dozorevanje in sluh.  

S. Kranjc (1999: 20) dejavnike, ki vplivajo na otrokov govorno-jezikovni razvoj, deli v dve 

večji skupini, in sicer na notranje tj. fiziološke, psihološke in zunanje, tj. socialne,  

sociološke. Med notranje sodijo: prirojene predispozicije za razvoj govora, čustveno stanje in 

motivacija. Med zunanje, ki vplivajo tudi na psihološke t. i. notranje dejavnike, sodijo: 

izobrazbena struktura staršev, socialni položaj družine, število otrok v družini in ukvarjanje z 

njimi in širše družbeno okolje družine.  

Pomembno je tudi število otrok v družini. Prvemu otroku starši običajno postavljajo več 

omejitev in pravil, po drugi strani pa se z njim intenzivneje ukvarjajo v primerjavi z ostalimi. 

Prvi otrok je deležen predvsem komunikacije otrok – starši, medtem ko se drugi otrok že 

kmalu sreča s komunikacijo otrok – otrok. S tem se širijo njegove izkušnje, ki jih v 

jezikovnem obdobju razvoja govora izrazi z jezikom (Kranjc, 1999: 20).  

Otrok lahko doseže visoko stopnjo v razvoju govora le takrat, kadar so vsi dejavniki, ki 

vplivajo na razvoj govora in mišljenja, med seboj usklajeni. V nasprotnem primeru je stopnja 

v razvoju bistveno nižja, pojavijo pa se lahko tudi različna govorno-jezikovna odstopanja 

(Kranjc, 1999: 21). Hitrost otrokovega govornega razvoja je povezana s pogostostjo 

menjavanja različnih tem in govornih vzorcev. Pomembni so tudi usmerjevalci in vprašalne 

povedi. Sprotni popravki so zaželeni, vendar je pomembno, da ti niso prepogosti in preočitni, 

saj lahko v nasprotnem primeru zatremo otrokovo željo po pogovoru in spodbudimo razvoj 

osebnostnih motenj (prav tam: 58). 
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3.1  Sociokulturno ozadje razvoja govora 

 

Otroci v zgodnjem otroštvu z jezikom razvijajo pozornost, zaznavni svet pretvarjajo v 

predstavni svet, razvijajo domišljijo predstavnost, spominske strategije. Za razvoj govora je 

najpomembnejše ponotranjanje oz. proces pretvorbe zunanjih kulturnih orodij v notranja, 

psihološka orodja. Pri tem ima pomembno vlogo asimetrični socialni odnos med otrokom in 

kompetentnim posameznikom (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012: 9–10).  

Bernstein (1973, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012: 9–10) izpostavlja dva 

jezikovna koda, ki so jima izpostavljeni otroci iz delavskega in srednjega socialnega sloja. Za 

starše delavskega razreda je značilna raba omejenega jezikovnega koda, t. i. restriktivnega 

koda, in sicer kratke, direktivne, slovnično enostavne povedi s preprostimi vezniki in 

tradicionalnimi frazami za izražanje čustev. Nasprotno pa starši srednjega razreda uporabljajo 

razširjen jezikovni kod, tj. elaborirani kod, ki vključuje raznoliko besedišče, opisovanje 

abstraktnih idej, argumentiranje in logično ohranjanje in nadaljevanje teme pogovora. 

Podobno dokazujejo tudi izsledki več raziskav (Butler idr, 2003; Hoff, 2003; Weisleder in 

Fernald, 2013, Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Tašner in Sočan, 2016: 45–46). Otroci 

mater z nizko izobrazbo so izpostavljeni drugačnemu govornemu modelu kot otroci mater z 

visoko izobrazbo, saj slednje z otroki pogosteje govorijo in uporabljajo obsežnejši besednjak. 

Otrok v preprostih izjavah težje prepozna slovnična pravila jezika. Materino poznavanje 

otrokovega govornega razvoja je namreč tesno povezano z izobrazbo in dohodkom ter 

zapletenostjo maminega govora.  

 

3.2  Pomen vrtca za otrokov govorno-jezikovni razvoj 

 

Pomembno vlogo v govorno-jezikovnem razvoju predšolskih otrok v vrtcu imajo vzgojitelji 

in pomočniki vzgojitelja kot tudi otroci, s katerimi vstopajo v interakcije. Količina govornih 

spodbud od strokovnih delavcev je pomemben napovednik otrokovih spoznavnih sposobnosti, 

čustvenega in socialnega razvoja ter govorne kompetentnosti predšolskih otrok. Številni 

avtorji poudarjajo, da je za nemoten govorni razvoj otrok pomembna visoka raven govornih 

spodbud, pozitivno in odzivno čustveno okolje vrtca, bogato simbolno okolje in možnosti za 

številne ter raznolike govorne dejavnosti, kjer se otroci učijo zapletenih slovničnih struktur, 

miselnih obratov in branja (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012: 27). Učinek 
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vrtca na govorni razvoj predšolskih otrok je odvisen od drugih dejavnikov v otrokovem 

okolju. Rezultati številnih raziskav dokazujejo, da ima vključenost otrok v vrtce pozitiven 

učinek na njihov razvoj, predvsem v povezavi z izobrazbo staršev in kakovostjo dela 

strokovnih delavcev. L. Marjanovič Umek in U. Fekonja (2006) sta z vzdolžno raziskavo 

proučili učinek vrtca na otrokov govorni razvoj v povezavi z otrokovo starostjo in družinskim 

okoljem. Ugotovili sta, da zgodnji vstop otrok v vrtec znižuje učinek izobrazbe staršev na 

otrokov govorni razvoj ter pozitivno vpliva na govorni razvoj otrok, katerih starši imajo nizko 

izobrazbo in prihajajo iz manj spodbudnega kakovostnega družinskega okolja. Pomembno je 

tudi število ur, ki jih malček na dan oz. teden preživi v vrtcu. Če je vrtec kakovosten, je 

pomembno tudi to, da so otroci v njem dovolj časa na dan/teden (Marjanovič Umek, 2001: 

27). To pomeni, da je potrebno stalno zagotavljati in ugotavljati kakovost vrtca in pri tem 

upoštevati strukturne kazalce kakovosti: število otrok v oddelku, razmerje med odraslimi in 

otroki ter izobrazba strokovnih delavcev vrtca. Zanemariti pa ne smemo tudi procesnih 

kazalcev kakovosti, ki so: občutljivost in odzivnost strokovne delavke, ustvarjanje pogojev za 

rabo govora v različnih položajih in funkcijah, vključenost otroka v različne dejavnosti ter 

socialne interakcije (prav tam: 28).  

V vrtcu otrok vstopa v interakcije z večjim številom ljudi. V domačem okolju je komunikacija 

prilagojena njemu, prav tako pa ta poteka med manjšim številom udeležencev. V vrtcu torej 

prevladuje dekontekstualizirani govor, ki predstavlja nasprotje izkustvenemu govoru, ki 

prevladuje v domačem okolju (Otto, 2014, v Vidmar, 2016: 39).  Na govorno-jezikovni razvoj 

otroka vpliva tudi socialna rutina. Vzgojitelji v vrtcu otrokom predstavljajo zgled za  

govorno-jezikovno rutino (npr. vljudnostne fraze, pozdravi, poslavljanje …). Tudi neformalna 

rutina (npr. oblačenje, hranjenje, higiena …) vključuje obrate v komunikaciji in 

komunikacijske loke. Zelo pomembno je, da sta v rutinskih dejavnostih prisotna fleksibilnost 

in možnosti za raziskovanje ter iskanje rešitev (Otto, 2014, v Vidmar, 2016: 39). 

 

3.2.1 Področje jezika v Kurikulumu za vrtce 

Jezik je komponenta človekovega življenja, ki je prisotna na vsakem koraku. V vrtcu ima 

povezovalno funkcijo, saj med seboj povezuje vsa področja dejavnosti. Prav tako ne sme 

nikoli zmanjkati časa za komuniciranje, pripovedovanje, opisovanje, razlago … (Kranjc in 

Saksida, 2010: 104). Jezikovna dejavnost je najpomembnejše obdobje za razvoj govora, saj 
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vključuje sodelovanje in komunikacijo tako z odraslimi kot z otroki. Otroci se učijo izražanja 

čustev, misli, izkušenj ter razumeti sporočila drugih. Od tretjega leta dalje je razvoj 

predbralnih in predpisalnih sposobnost zelo pomemben (Kurikulum za vrtce, 1999: 31).  

Jezikovno področje v vrtcu opredeljujemo na štirih ravneh. To so: 

― govorna vzgoja,  

― književna vzgoja,  

― predopismenjevanje,  

― knjižna vzgoja kot del informacijskega predopismenjevanja (Kranjc, Saksida, 

2010: 80).  

S. Kranjc in Saksida (2010: 81) dodajata, da teh štirih ravni ne smemo ločevati drugo od 

druge, temveč jih povezovati v celoto, tako kot to počnejo otroci, ko se učijo jezika  v 

naravnem okolju. Vse sporazumevalne dejavnosti so del vsakdanjega življenja v vrtcu in 

potekajo ves čas, seveda v odvisnosti od drugih dejavnikov.  

 

3.3  Izobrazba staršev in kakovost družinskega okolja 

 

Socialne, ekonomske in kulturne značilnosti družinskega okolja imajo pomemben učinek na 

govorno kompetentnost otrok (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Tašner in Sočan, 2016: 45). 

Pozitiven učinek na otrokov razvoja govora in jezika imajo: spodbujanje otrokovega govora 

med različnimi vsakodnevnimi dejavnostmi, dostopnost knjižnega gradiva (npr. otroška 

literarna dela, enciklopedije, priročniki …) in dostopnost spodbudnih materialov in 

dejavnosti. Prepričanje staršev o pomenu spodbujanja otrokovega govora in njihovo 

poznavanje razvoja vplivata na količino in kakovost spodbud, ki jih je otrok deležen v 

družinskem okolju. Njihove implicitne teorije torej vplivajo na njihov izbor dejavnosti 

(Marjanovič Umek, Fekonja in Pečjak, 2012). Starši imajo v govorno-jezikovnem razvoju 

otroka pomembno vlogo, saj za otroka izberejo jezik. Slednje je še posebej pomembno pri 

dvojezičnih družinah (Kranjc, 1999: 21).   

Avtorice L. Marjanovič Umek, A. Podlesek in U. Fekonja (2005) so v svoji raziskavi navedle 

pet vidikov družinskega okolja, ki vplivajo na otrokov razvoj govora: obiskovanje lutkovnih 

predstav in knjižnice, vključevanje v skupno branje, interaktivno branje in  spodbujanje 

otrokovega govora v območju bližnjega razvoja ter pogovor med skupnimi dejavnostmi  
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staršev in otrok. Številni avtorji pa se strinjajo, da tudi vsakodnevni govor staršev pomembno 

vpliva na otrokove trenutne in poznejše govorne kompetence (Marjanovič Umek, Fekonja,  

Pečjak, 2012).  

Socialno ekonomski status (SES) družine in izobrazba staršev sta najpogostejša in  

najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na govorno-jezikovni razvoj otrok (Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj, Tašner in Sočan, 2016: 45). L. Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj, V. 

Tašner in Sočan (2016) so v prvi družinski študiji v Sloveniji ugotovili pomembne pozitivne 

povezanosti med socialnimi, kulturnimi in ekonomskimi dejavniki družinskega okolja in 

kakovostjo spodbud družine na govor otrok. Izobrazba staršev je pomemben dejavnik in 

napovednik kakovosti spodbud v govoru. Višje izobraženi starši in starši iz družin z višjim 

ekonomskih statusom otrokom omogočajo več spodbudne, pogoste govorne interakcije, 

ugodnejše materialne pogoje (izobraževalni viri, število otroške literature …), več dejavnosti 

za govorno spodbujanje (npr. poznali so več avtorjev in naslovov knjig, več skupnega branja, 

otroke so pogosteje vključevali v dejavnosti za spodbujanje govora – lutkovne predstave, 

knjižnice, muzeji, galerije …), bolje poznajo otrokov govorni razvoj in ustvarjajo dejavnosti v 

otrokovem območju bližnjega razvoja. Poudarili so, da distalni dejavniki (npr. poznavanje 

otrokovega govornega razvoja, bralna pismenost staršev) družine vplivajo na otrokov govor le 

posredno preko različnih proksimalnih dejavnikov. Slednji dejavniki imajo torej vlogo 

mediatorjev in lahko nanje vplivamo v veliko večji meri kot na distalne dejavnike (prav tam). 

Do podobnih ugotovitev je prišla tudi M. Rowe (2008), ki je ugotovila, da izobrazba staršev 

vpliva tudi na njihovo poznavanje otrokovega govornega razvoja in govorno kompetentnost 

otroka. L. Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj, Sočan in Komidar (2006) so v raziskavi 

ugotovili, da je izobrazba matere pomembnejši dejavnik otrokove govorne kompetentnosti kot 

kakovost družinskega okolja, vendar kasnejše študije kažejo, da se kakovost družinskega 

okolja povezuje z izobrazbo staršev (Marjanovič Umek, Fekonja, Pečjak, 2012). Presenetljivo 

pa je predvsem dejstvo, da ostaja učinek izobrazbe staršev na govor otrok pomemben tudi v 

srednjem otroštvu in mladostništvu (Marjanovič Umek, Fekonja, Pečjak, 2012).  

Pomemben dejavnik je tudi prepričanje staršev o pomenu spodbujanja otrokovega govorno-

jezikovnega razvoja (prav tam). D. J. Weigel, S. S. Martin in K. K. Bennet (2006, v 

Marjanovič Umek, Fekonja in Pečjak, 2012) so v študiji raziskovali vzorec 79 mater, ki so jih 

razdelili v dve skupini in primerjali njihova prepričanja o pomenu razvijanja otrokovega 

govornega razvoja. Otroci mater s spodbujevalnimi prepričanji so v primerjavi od otrok z 
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materami s konvencionalnimi prepričanji kazali večje zanimanje za branje, prepoznavali so 

zapisane besede, črke in prepoznali smer branja v knjigi. Ne le v prvih letih življenja, skozi 

celotno obdobje otroštva imajo starši pomembno vlogo v razvoju otrokovega govora 

(Marjanovič Umek, Fekonja, Pečjak, 2012).  

 

3.4  Kakovostno skupno branje staršev in otrok 

 

V družinskem okolju ima pomembno in posebno vlogo pri govorno-jezikovnem spodbujanju 

kakovostno skupno branje staršev in otrok, prepričanje staršev o pomembnosti branja in 

pogostost stikov staršev s knjigami (Skubic, 2013: 49). Skupno branje otrok in odraslih je 

pomemben napovednik otrokovega razvoja govora, porajajoče se pismenosti in tudi 

akademske pismenosti. Še preden otrok pove prvo besedo, odrasli otroku ponudijo prvo 

srečanje s knjigo, slikanico (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Tašner in Sočar, 2016: 46). 

D. Skubic (2013: 49) meni,  da mora biti skupno branje kakovostno, kar pomeni, da vključuje 

pogovor ob knjigi, iskanje različnih oblik predstavitve (npr. risanje, simbolna igra …) in 

postavljanje odprtih vprašanj. Otroci ob poslušanju pravljic usvajajo ritem, nagradijo svoje 

poznavanje glasov, rim in bogatijo besednjak in domišljijo z nadaljevanjem zgodbe (Otto, 

2014: 172). Ko se otrok pretvarja, da bere knjigo, je to dokaz, da je napredoval na semantični 

ravni in obogatil svoj besednjak (Otto, 2014: 177).  

Številni raziskovalci so potrdili pozitivno povezanost med skupnim branjem in govorno 

kompetentnostjo različno starih otrok. Pogostost in kakovost skupnega branja ter starost, pri 

kateri so starši začeli brati svojim otrokom, pomembno vplivajo na govorni razvoj otrok. 

Starši s svojimi izjavami namreč usmerjajo otrokovo pozornost, se odzivajo na vprašanja in 

pripovedovanje otroka, postavljajo vprašanja (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Tašner in 

Sočan, 2016: 47). J. Montag, Jones in L. B. Smith (2015) nadalje menijo, da otroške knjige 

predstavljajo bolj raznolik besednjak, kot ga uporabljajo starši, kar posledično pomeni, da 

imajo malčki, ki jim starši veliko berejo, bolj raznolik besednjak. Otroci, ki jim starši že v 

prvih letih življenja veliko berejo in se o prebranem tudi pogovarjajo, izražajo višjo govorno 

kompetentnost, prej izgovorijo prvo besedo, imajo obsežnejši besednjak, bolje razumejo 

prebrano vsebino, pogosteje pripovedujejo lastne izmišljene zgodbe, oblikujejo bolj zapletene 

izjave in se hitreje naučijo brati (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012: 23).  
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V družinskem okolju se otroci vključujejo v dve vrsti knjižnih dejavnosti, in sicer formalne in 

neformalne. Slednje so tiste, v katerih je najpomembnejša prebrana vsebina. Med branjem 

lahko starši razširjajo vsebino zgodbe in otrokom razlagajo pojme. Formalne knjižne 

dejavnosti so osredinjene na značilnosti besedila in otroka spodbujajo k branju, 

prepoznavanju in poimenovanju črk. Otroci v govornih interakcijah s starši razvijajo svoje 

sposobnosti in spretnosti pripovedovanja zgodbe. Med skupnim branjem se seznanjajo s 

pravili in strukturo pisanega jezika, spoznavajo značilnosti jezika (npr. strukturo zgodbe) in 

časovno in vzročno zaporedje (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012: 22). 

Do podobnih ugotovitev so prišle tudi finske raziskovalke M. Silvén, A. Ahtola in P. Niemi 

(2003), ki so v longitudinalni študiji na vzorcu 66 finskih otrok ugotavljale povezanost med 

otrokovo govorno kompetentnostjo in bralnimi strategijami matere med skupnim branjem.  

 

 

.  

  

https://www.researchgate.net/profile/Maarit_Silven
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4 STARŠI IN OTROKOV GOVOR TER JEZIK 

 

4.1  Govorno-jezikovni zgled staršev 

 

Družinsko okolje predstavlja najpomembnejše okolje za razvoj in učenje govora, jezika ter 

komunikacije. Ob različnih skupnih družinskih dejavnostih, interakciji, družinskih dogodkih 

se ustvarjajo priložnosti za usvajanje govora in jezika. V varnem in sproščenem okolju lahko 

otrok izraža svoje potrebe, želje po raziskovanju, učenju in tudi izražanju. Odrasli lahko 

otroka vodijo skozi dialog in ga z lastnim zgledom spodbujajo pri razvoju jezikovnega 

sporazumevanja (Fellowes, Oakley, 2012, v Vidmar, 2016: 28). 

Govorno-jezikovni zgled staršev je ključen za razvoj govora otrok. L. Marjanovič Umek, U. 

Fekonja, S. Pečjak (2012: 26–27) povzemajo ugotovitve več raziskovalcev (Hoff, 2003; Rice, 

1992; Snow, Burns in Griffin, 1998), ki menijo, da je pomembno, da se odrasli z otroki veliko 

pogovarjajo o tem, kar jih zanima, jih poslušajo, postavljajo vprašanja, spodbujajo k iskanju 

različnih rešitev problema, otroku berejo in se z njim pogovarjajo ob knjigi, se vključujejo v 

simbolno igro otrok, v kateri se otrok uči miselnih in govornih obratov. L. Marjanovič Umek 

in U. Fekonja (2001: 72) dodajata, da se raba govora staršev v različnih funkcijah preslikava 

na govorno rabo otrok.  

S. Kranjc (1999: 23) meni, da s pretirano uporabo medmetov, pomanjševalnic, z izogibanjem  

uporabe zapletenejših stavčnih struktur in nagovarjanjem otroka v tretji osebi ednine ne 

spodbujamo otrokovega razvoja, še več, dosežemo ravno nasprotni učinek. Namesto da bi 

starši otroku razumevanje olajšali, mu ga otežijo. Prav tako takšen način govora otrokom ni 

všeč. Logopedinja S. Bonifacio in psihologinja L. Hvastja Stefani sta leta 1998 zasnovali 

program INTERACT, ki je namenjen staršem otrok z zapoznelim jezikovnih razvojem. S 

programom se starši naučijo slediti otrokovi pobudi, delovati v skladu z njegovim bližnjim 

razvojem in prilagoditi lastno govorno-jezikovno komunikacijo. Program vsebuje naslednja 

načela: interaktivnost, naravno/spontano učenje, empatičnost, komunikacijo, turorstvo, 

vzajemnost, uglašenost in aktivnost. Je k staršem usmerjena zgodnja logopedska obravnava z 

namenom spodbujanja jezikovnih veščin v vsakdanjem otrokovem okolju (Bonifacio in 

Hvastja Stefani, 2005, 2014, v Vidmar, 2016: 65). 
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Logopedinja in psihologinja sta osnovna načela programa predstavili v štirih točkah: 

1. Starši so osredotočeni na iste stvari kot otrok, odzivajo se na njegove interese in 

spodbujajo razvoj komunikacijskih sposobnosti. 

2. Pomembna je raba jezika, ki se je otrok uči ob tem ko počne različne stvari. 

3. Veliko vlogo ima tudi interakcija med starši in otrokom. Logoped staršem na primeren 

način posreduje informacije, predstavi vsebino programa, s pohvalami pozitivnih reakcij 

in vrednotenjem močnih in šibkih točk, starši ohranjajo motivacijo in vztrajajo v 

programu, hkrati pa tudi spreminjajo svoj komunikacijski stil. 

4. Program INTERACT je prilagodljiv, odvija se v naravnem okolju, pri tem logoped 

upošteva značilnosti družine, otroka ter odzive. Novega komunikacijskega stila se učijo z 

igro (domišljijska igra, igra sestavljanja in skupno branje raznolikih knjig) in z drugimi 

vsakodnevnimi dejavnostmi družine (Bonifacio in Hvastja Stefani, 2005, 2014, v Vidmar, 

2016: 66).  

V programu INTERACT je poudarjeno, da ni vseeno, kako starši odgovorijo na otrokovo 

pobudo. Pomembno je, da starši svoj jezik prilagajajo temu, k čemur je usmerjena otrokova 

pozornost (prav tam: 66). 

 

4.2  Vloga staršev v spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja in 

komunikacije otrok 

4.2.1 Spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja 

T. Žerdin (2003: 25) meni, da je v prvih letih otrokovega življenja zelo pomemben jezikovni 

vzorec. Če je ta pomanjkljiv, skromen in nerazumljiv, ima otrok le malo možnosti, da bi ga 

usvojil. Govor, ki ga sliši dojenček, vpliva na število in obliko njegovih glasov. Zgodnje 

interakcije med starši in otrokom imajo pozitiven učinek na razvoj predgovornih zmožnosti.  

Že v prvih mesecih imajo pozitiven učinek na razvoj govora interakcije med starši in 

dojenčki. Otrok se uči sporazumevanja, hkrati pa ga interakcija spodbuja k interpretiranju 

govora odraslih in preizkušanju rabe besed v sporazumevanju z drugimi (Marjanovič Umek, 

Fekonja in Pečjak, 2012: 20). Govor odraslih ima pomemben vpliv na število in obliko 

glasov, ki jih proizvaja dojenček. Če se odrasli z dojenčki redko pogovarjajo, ti manj bebljajo 

in proizvajajo manj glasov v primerjavi z dojenčki, s katerimi se odrasli pogosteje 
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pogovarjajo (prav tam). Otrok mora čutiti, da ga okolica sprejema, le tako ga motivirajo in 

spodbujajo h govorjenju (Žerdin, 2003: 25). 

Apel in J. J. Masterson (2004: 79–82) dodajata, da je branje knjig otrokom zelo pomembno, 

saj jim pomaga bolje razumeti pomembnost sosledja dogodkov v določenem časovnem 

okvirju. Velikokrat se zgodi, da otroci določene zgodbe, pravljice slišijo večkrat. Avtorja 

poudarjata, da s tem ni nič narobe. Starši lahko ponovno branje nadgradijo tako, da jim ne 

povedo pravilnega konca zgodbe in jih otrok popravi ali pa mu preprosto dajo besedo in otrok 

dokonča zgodbo s pomočjo ilustracij v knjigi. Odrasli lahko otrokov govor razvijajo tudi v 

igri, ki je prevladujoča dejavnost v predšolskem obdobju. Z vključevanjem v otrokovo igro 

nadgrajujejo njegov govor. Otrok posledično usvaja nove besede in širi svoj besednjak (prav 

tam: 80–81).  

D. Žnidaršič (1993: 72–76) navaja kar nekaj priporočil za starše. Ko otrok začne čebljati, naj 

mu s pravilnim govorom odraslega odgovarjajo. Pri tem naj bodo pozorni na to, da bo otrok 

imel možnost, da želeno pove do konca. Ob pogovoru z otrokom je potrebno uporabljati 

vsakdanje besede brez pomanjševalnic. Govoriti je potrebno počasi, razumljivo in preprosto. 

Izogibajo naj se neposrednemu učenje besed, saj lahko otroka to dodatno frustrira, v 

najslabšem primeru celo upočasni njegov razvoj. Pripovedovanje zgodb in pravljic ima 

številne pozitivne učinke na otrokov govorno-jezikovni razvoj. Pristnega pripovedovanja 

pravljic in zgodbic ne more nadomestiti nobeno zvočno multimedijsko gradivo. Otrok ob 

branju pravljice ne doživi le njene vsebine, temveč čuti tudi odrasle in razvija socicentričnost. 

Otrokov govorni razvoj lahko starši pospešijo z uporabo različnih pihalnih in dihalnih vaj ter 

vaj za razgibavanje govoril.  

B. Otto (2014: 36–38) navaja predloge, pogoje za odrasle, ki omogočajo govorno-jezikovni 

razvoj otrok. Kot prvi pogoj navede izpostavljenost komunikaciji, kar pomeni, da so otroci že 

vse od rojstva obkroženi s posamezniki, ki med seboj komunicirajo. Nadaljuje z 

demonstracijo komunikacije. Otrok tako pridobiva izkušnje o komuniciranju in rabi različnih 

govornih položajev. Okolje nato otroka spodbuja k vključevanju v jezikovne komunikacije, 

saj že od rojstva pričakujejo, da se bo naučil govoriti in sporazumevati z okolico. Sledi 

otrokovo odzivanje na komunikacijo in počasi se otrok s prvimi poskusi govora približa 

kompetentnejšemu odraslemu. Slednje od nas zahteva, da otroku omogočimo, da razvije svoje 

jezikovne kompetence. Z odzivanjem na njegovo komunikacijo pa jih bodo starši spodbudili k 

nadaljnjemu sporazumevanju. 
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4.2.2 Spodbujanje komunikacije  

V vsakodnevnih situacijah, kot so igra, rutina (npr. oblačenje, hranjenje, kopanje …), obiski 

parka, sprehodi, lahko starši izvrstno spodbujajo komunikacijo otrok. K. Popčevič (2017: 11–

14) predlaga, da naj bodo starši razigrani partnerji v igri otrok, naj mu sledijo, nadgrajujejo, 

dopolnjujejo igro, ubesedijo kar otrok počne, pripovedujejo številne pesmi, rime, berejo 

pravljice, poimenujejo predmete, ki jih otrok uporablja, govor spremljajo s kretnjami, 

intonacijo, brez ukazovanja in pretiranega spraševanja, ponavljajo naj dejavnosti, v katerih 

otrok uživa, spustijo naj se na otrokovo raven (iz oči v oči), naj pozorno poslušajo otroka in z 

zanimanjem opazujejo kar jim ima za povedati.  

D. Žnidaršič (1993: 42) dodaja, da lahko starši vplivajo na otrokovo sposobnost hitrejšega 

razumevanja, če v vsakodnevnih opravilih uporabljajo iste besede in preproste stavke. Takrat 

se vzpostavi refleks med povedanim in opravljenim. Tako pospešijo otrokov razvoj in 

vzpostavijo zvezo med predmeti in poimenovanjem z besedami (Žnidaršič, 1993: 42). 

Pomembno je, da se otroka ne sili k govorjenju in se ga ne popravlja, saj lahko v nasprotnem 

primeru pri njem vzbudimo odpor. Odrasli morajo slediti njegovemu razvoju in mu nuditi čim 

več raznovrstnih dejavnosti in okoliščin (Žnidaršič, 1993: 47).  E. Hoff (2005: 281) dodaja, da 

otroci z odraslimi govorijo na drugačen način, kot govorijo s svojimi vrstniki. Prav tako pa je 

zanimivo dejstvo, da otroci ne govorijo z otroki na enak način kot odrasli.  

Za uspešno komunikacijo je pomembno otrokovo védenje in poznavanje sveta. Seznanjen 

mora biti s tem, kako poteka pogovor, komunikacija. Vedenje odraslega predstavlja otroku 

zgled in spodbudo za pravilno uporabo registrov. Otrok se namreč ustreznih registrov uči iz 

okolja, kar vpliva na razvoj jezikovne zmožnosti (Kranjc, 1999: 58).  
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5 VZGOJITELJI IN OTROKOV GOVOR TER JEZIK 

 

5.1   Govorno-jezikovni zgled vzgojitelja 

 

Vzgojitelji naj bi otrokom pri vseh dejavnostih dajali govorni zgled in posledično neposredno 

vplivali na razvoj jezikovne zmožnosti otrok (Kranjc, Saksida, 2010: 79). V vrtcu naj bi se 

vzgojitelj izražal v knjižnem jeziku (zbornem ali govorjenem), ker je vrtec najpomembnejša 

institucija, ki naj bi otroka usposobila za izražanje. Otrok se nauči uporabljati konkretni 

govorni položaj za ustrezno socialno zvrst v vsakdanjem sporazumevanju, ko je priča 

različnim govornim položajem. Vzgojitelj mora pri izražanju zahtev, pozivanj upoštevati 

pragmatično načelo vljudnosti. Jasnost in neprisilnost doseže z rabo oblik, ki so 

konvencionalno posredne, saj otrok zaradi pogoste rabe ve, da opravljajo vlogo pozivanja 

(npr. Ali bi lahko ..) (Skubic, 2004). Tomasello (1998, v Marjanovič Umek, 2009: 25) 

poudarja, da morajo vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja, če želijo otrokom omogočiti visoko 

raven govorno-jezikovnega razvoja, naprej spremeniti lastni govorno-jezikovni zgled.   

Za ustrezen in uspešen pogovor v vrtcu je pomembna neposredna bližina udeležencev, stalen 

stik, govorni položaj, ki določa rabo socialne zvrsti. Pomembno vlogo ima tudi tridelna 

pogovorna struktura: vzgojiteljev poziv (vprašanje), otrokov odgovor/odziv in vzgojiteljeva 

povratna informacija. Vzgojitelj ima v pogovoru/dialogu vlogo moderatorja, usmerja 

menjavanje vlog, upošteva otrokovo starost, njegove interese in sporazumevalne zmožnosti in 

upošteva sporazumevalna načela. Vzgojitelj z rabo skromnostne množine na izrazni ravni 

poenoti razlike z otroki (Skubic, 2004).  

 

5.2  Delo vzgojitelja z otroki na področju jezika, govora in 

komunikacije 

 

Dickinson (2011: 965) meni, da je za razvoj otrokovega govora in jezika pomembno več 

dejavnikov: 

― uporaba jezika za razvijanje odnosov, 

― razvoj procesnih leksikalnih zmogljivosti, 

― igra z besedami in uživanje ob branju knjig, 

― uporaba in razvoj sintakse in osnovnega besednjaka, 
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― prepoznavanje črk,  

― razumevanje zgodb, 

― fonološko zavedanje, 

― prepoznavanje črk in začetki pisanja in branja. 

 

Uspešnost vzgojitelja je odvisna od (Browne, 1996; v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 

2006: 133): 

― njegovega odnosa do govornega izražanja, 

― njegovega govornega izražanja, saj s svojim govorom vpliva na govor otrok v 

skupini, 

― njegovega načrtovanja in poznavanja strategij za spodbujanje poslušanja in 

govornega izražanja otrok, 

― njegove organizacije časa, namenjenega pogovoru, ki otrokom omogoča učenje v 

različnih situacijah in širjenje besednjaka, 

― njegove pripravljenosti za razpravljanje o problemih in vsebinah, kjer imajo otroci 

možnost izražanja različnih mnenj.  

 

Posebnega pomena so tudi slikanice, revije, knjige ter ogledi gledaliških predstav in razstav. 

Tovrstne dejavnosti otroke spodbujajo k menjavanju govornih položajev, socialnih zvrsti in 

različnih načinov govora. Pomembno je tudi, da vzgojitelj otrokom omogoči dovolj možnosti 

za jezikovne igre, sodelovanje v različnih govornih položajih in pogovor v različno številčnih 

skupinah (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 134). Vzgojitelj lahko torej na različne 

načine spodbuja govorno-jezikovni razvoj predšolskih otrok.  

 

I. Lisine (1983, v Marjanovič Umek in Fekonja, 2001: 73) opisuje štiri razvojne ravni 

komunikacije v vrtcu: 

― situacijska komunikacija prevladuje v prvem letu otrokove starosti in je usmerjena na 

osebo; 

― situacijsko praktična in posredna komunikacija prevladuje v drugem in tretjem letu 

otrokove starosti in se razvija ob skupnih aktivnostih otrok in odraslih; 

― izvensituacijska spoznavna komunikacija je značilna za predšolsko obdobje. Otrok 

izraža željo po t. i. teoretskem sodelovanju z odraslo osebo; 
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― izvensituacijska komunikacija je usmerjena na osebe in prav tako prevladuje v 

predšolski dobi. Otrok spoznava samega sebe, ljudi okoli njega in odnose med njimi 

ter pravila socialnega vedenja.  

 

Komunikacija v vrtcu poteka ves čas, tako v okviru načrtovanih dejavnosti kot tudi med 

rutino. Nasmeh, dotik, govorjenje v višini otrokovih oči, spodbujanje otrok k postavljanju 

vprašanj, delitvi izkušenj, sodelovanju, predvsem pa odzivanje na otrokova vprašanja in 

prošnje so temeljni elementi pozitivne interakcije med vzgojiteljico in otroki (Marjanovič 

Umek, Fekonja, 2001:73–74). L. Marjanovič Umek in U. Fekonja  (2001: 74) poudarjata, da 

se odrasle osebe praviloma senzibilno odzivajo na otrokovo razvojno raven komunikacije.  

 

B. Otto (2014: 194–199) dodaja, da imajo vzgojitelji pri oblikovanju in načrtovanju učnega 

okolja pomembno vlogo. Vzgojitelj se mora zavedati pomena verbalnih interakcij in 

posledično poznati načine za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok. 

Oblikovati mora pozitivno, sproščeno učno okolje z aktivnim sodelovanjem in spodbujanjem 

različnih izkušenj. Prav tako je pomembno, da vzgojitelj s starši otrok redno komunicira in jih 

obvešča o otrokovem napredku ter razume otrokovo individualno kulturno in jezikovno širše 

okolje.  

 

5.3  Vloga vzgojitelja v prepoznavanju govorno-jezikovnih 

odstopanj  

 

Vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja nosijo polno poklicno in osebno odgovornost pri delu z 

otroki s posebnimi potrebami. Neposredno vsakodnevno delo z otroki, starši ter drugimi 

strokovnjaki zahtevajo od njih vedno več znanja, izkušenj in osebne angažiranosti. Vzgojitelj 

se o svojih opažanjih pogovori s strokovnimi delavci, strokovnjaki, logopedi, defektologi in 

ne nazadnje tudi s starši, s katerimi poiščejo ustrezne rešitve. Pomembno je, da zaupajo v 

otroka, njegove sposobnosti in razvoj (Navodila h kurikulu za vrtce v programih s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 

2003: 8–10). 

Otroka morajo pred začetkom učenja najprej oceniti na govorno-jezikovnem področju. Le 

tako bodo namreč vedeli, v kolikšni meri otrok odstopa od govora vrstnikov (Pieterse, 
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Treloar, Cairns, 2000: 3–7). M. Pieterse, R. Treloar, S. Cairns (2000: 2) menijo, da morajo 

biti vzgojitelji pozorni na igre, dejavnosti, ki otroka z govorno-jezikovni odstopanji 

spodbujajo k komunikaciji. Otroku morajo omogočiti dovolj časa, da se lahko izrazi in začne 

interakcijo. Komunikacija naj bo usmerjena na dejavnosti, ki otroka zanimajo. Učenje jezika 

naj torej izvira iz njegovih interesov. Pomembno je, da se vzgojitelji zavedajo, da učenje 

jezika poteka na vsakodnevni ravni in se prepleta skozi vse rutinske dejavnosti. Vzgojitelji z 

opazovanjem, iskanjem različnih načinov za usvajanje novih besed širijo otrokov besednjak. 

Otrokove kretnje in druge neverbalne znake naj podkrepijo z besedami (prav tam: 55–56). 

ASHA (2017) se z omenjenim strinja in dodaja, da lahko vzgojitelji, ko prepoznajo otrokovo 

govorno-jezikovno odstopanje, težave omilijo tako, da se z otroki veliko pogovarjajo, jim 

berejo, poslušajo otroka in se na povedano ustrezno odzovejo, spodbujajo otroka k 

postavljanju vprašanj, prav tako pa jim morajo zagotoviti dovolj časa za odgovor … 

 

5.4  Vzgojiteljevo spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja in 

komunikacije 

 

V zadnjih desetletjih je pomembno področje raziskovanja vrtec in njegov vpliv na razvoj 

otrok. Raziskovalci se osredinjajo predvsem na ugotavljanje vpliva kakovosti vrtca na otrokov 

govorno-jezikovni razvoj (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). Kakovost vrtca je 

dober napovednik otrokovega govornega razvoja, saj vključuje povezanost med procesnimi, 

tj. vzgojiteljeve govorne spodbude, interakcij in strukturnimi kazalci, ki zajemajo število 

otrok v oddelku, razmerje odrasli/otroci.  

 

Vzgojitelji s standardnim jezikom in govorom ter izbiro tem pogovorov, ki so otrokom blizu 

in jih zanimajo, spodbujajo njihov govorno-jezikovni razvoj. Otrokom morajo biti v kotičkih 

vedno na voljo knjige, časopisi, revije ter slikanice. Gledališče, predstave in razstave 

omogočajo otrokom sodelovanje v različnih govornih položajih in spoznanje, da v različnih 

govornih položajih uporabljamo različne socialne zvrsti jezika. Otrok se tako uči sporočati 

svoje izkušnje na različne načine, razvija zmožnost intuitivnega, kritičnega, simbolnega in 

kreativnega mišljenja. Naloga odraslih je, da poskušajo otroka razumeti in spoštovati 

komunikacijo tako z nejezikovnimi kot jezikovnimi sredstvi (Kranjc, Saksida, 2010: 80).  
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Različne dejavnosti v vrtcu  od otrok zahtevajo številne govorne interakcije med vrstniki in 

med vzgojiteljem in otroki. Spodbujajo jih k uporabi govornih položajev in izjav, ki se 

razlikujejo v slovnični strukturi (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). L. Marjanovič 

Umek, S. Kranjc, K. Bajc, U. Fekonja (2006) so v vzdolžni študiji raziskale učinek vrtca na 

otrokov razvoj in dokazale, da kakovost vrtca zmanjša razlike med otroki v govorni 

kompetentnosti, ki so posledica manj spodbudnega družinskega okolja in nižje izobrazbene 

ravni staršev. Ugotovile so tudi, da so otroci, ki so bili v vrtec vključeni že v prvih letih 

življenja, v primerjavi z otroki, ki so v vrtec vstopili kasneje, pripovedovali slovnično 

kompleksnejše zgodbe. Starost ob vstopu v vrtec ni napovedovala otrokove splošne govorne 

kompetentnosti. Številni avtorji ugotavljajo, da zgodnja vključitev otrok v vrtec vpliva 

predvsem na otroke, ki prihajajo iz manj spodbudnega družinskega okolja in katerih starši 

imajo nižjo izobrazbo (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). Raziskovalci (NICH, 

2000, v  Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006) dodajajo, da so za otrokov govorni razvoj 

pomembne tudi vzgojiteljeve govorne in spoznavne spodbude, njegovo odzivanje in 

občutljivost.  

 

Pomembne govorne izkušnje otroci pridobijo v vrstniški skupini, saj ta predstavlja enega 

izmed kontekstov za razvoj govora in jezika. U. Fekonja Peklaj (2012) je raziskovala 

otrokovo komunikacijo med vrstniki in z vzgojiteljem v simbolni igri in ugotovila, da so 

otroci med prosto igro v primerjavi z vodeno dejavnostjo uporabljali večbesedne izjave, več 

nikalnih, posrednih izjav, govor so uporabljali  v različnih govornih položajih, v igri je bila 

uporabljana višja raven govora (poimenovali so simbolne pretvorbe). Otroci so se v igri z 

vrstniki nenehno pogovarjali, razlagali, reševali probleme in uporabljali metakomunikacijo, ki 

predstavlja osnovo za vzpostavljanje govorne interakcije med otroki.   

 

Pozitiven učinek na otrokov govorno-jezikovni razvoj ima tudi kakovostno skupno branje 

otroka in vzgojitelja. Otrokom mora brati glasno, razločno, z ustrezno intonacijo, s poudarki 

in členitvijo besedila. Vzgojitelj, ki se bo zavedal, da je predšolska doba pomembna za 

govorni razvoj otrok, jih bo spodbujal k spraševanju, jim zagotavljal dovolj tiskanega gradiva, 

omogočal simbolno izražanje, odgovarjal na njihova vprašanja in se z njimi veliko pogovarjal 

(Skubic, 2013: 49). 

 

Simbolna igra je ena izmed najpomembnejših dejavnosti, ki spodbuja govor otrok in v kateri 

se povezuje mišljenje in govor otrok, socialna kognicija, pojmotvornost, metaspoznanje 
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(Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Tašner, Sočan, 2016: 48). Otrok namišljeni prostor, 

odnose in vloge, ki jih prevzem v simbolni igri izrazi z govorom, metajezikovnim 

zavedanjem. V simbolni igri se mora pogajati, dogovarjati, argumentirati in sprejemati 

določene odločitve (prav tam: 48). Rezultati številnih raziskav (Moyles, 1995, Lupton in 

Watson, 2000, Laakso idr., 1999, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Tašner, Sočan, 2016: 

49) dokazujejo pozitivno povezanost med govorno kompetentnostjo otrok in razvojno ravnjo 

simbolne igre. Odrasli kot kompetentnejši partnerji otroke spodbujajo k rabi strategij, ki 

omogočajo igranje na višji ravni, kot jo dosegajo sami (prav tam: 49). U. Fekonja (2012) je v 

svoji raziskavi dokazala, da otroci staršev z višjo izobrazbo v primerjavi z otroki staršev z 

nižjo izobrazbo v prosti igri pogosteje uporabljajo metajezikovne izjave.  

Različne stopnje otrokovega pretvarjanja se kažejo v njihovih izjavah, in sicer: 

– izjava, s katero otrok prevzame vlogo oz. spremeni osebno identiteto (npr. Zdaj sem 

gasilec.), 

– izjava, ki z jezikovnimi simboli opredeli istovetnost objektov (npr. Svinčnik je 

termometer.), 

– izjava, ki opisuje situacijo (npr. Ne grem se več.), 

– izjava, ki pomeni zamenjavo za dejavnost (npr. Gledam slikanice.) (Kranjc, Saksida, 

2010: 82). 

 

Otrok kot aktivni udeleženec v komunikacijskem procesu mora razvijati jezikovno zmožnost. 

Od otroka ne smemo zahtevati odgovorov v celih stavkih, saj ga s tem učimo določenega 

vzorca komunikacije, ki v spontanih situacijah ne obstaja. Vzgojitelji morajo otroku 

postavljati vprašanja, kjer mora svoj odgovor utemeljiti z daljšim odgovorom, kar pomeni, da 

bo moral svojo misel oblikovati v zapletenejši stavčni strukturi. Za uspešno sporazumevanje 

je potrebno spodbudno okolje, igre in socialne dejavnosti, ki zahtevajo medsebojno 

komuniciranje (Kranjc, Saksida, 2010: 82–83).  

 

5.5  Sodelovanje s starši otrok z govorno-jezikovnimi odstopanji 

 

Sodelovanje s starši otrok s posebnimi potrebami mora biti korektno, kar pomeni, da so ti 

strokovno seznanjeni s pomenom in vrednostjo skupne vzgoje in izobraževanja otroka. V 

publikaciji vrtci predstavijo celoten program dela in življenja. Strokovni delavci morajo nuditi 

pomoč otroku s posebnimi potrebami. S starši otrok z govorno-jezikovnimi odstopanji 
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sodelujejo: vzgojitelji, pomočniki vzgojitelja, defektologi
2
, logopedinja in drugi strokovni 

delavci. Strokovni delavci starše seznanjajo z otrokovim napredkom in morebitnimi težavami 

s posameznega področja. Pomembno je, da prisluhnejo staršem, upoštevajo njihove izkušnje, 

predloge, skupaj odrivajo otrokova močna področja in spremljajo njegov napredek. Dobro 

informirani starši bodo lažje in hitreje zaupali v strokovno delo strokovnjakov, zato je 

pomembno, da se organizirajo različne oblike izobraževanj in svetovanj (Navodila h Kurikulu 

za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s 

posebnimi potrebami, 2003: 10).  

Zelo pomembno je, da se vzpostavi partnerski odnos med vzgojiteljem in starši otrok, ki so 

vključeni v vrtec ter da delujejo vzajemno in povezovalno. Zaupen odnos vključuje: odprto 

komunikacijo, vključevanje staršev v življenje in delo vrtca, izobraževanja s starši, odzivnost 

vzgojitelja na kulturne, jezikovne ter druge posebnosti otrokove družine (Fellowes in Oakley, 

2012, v Vidmar, 2016: 39). 

V Kurikulumu za vrtce (1999: 15) je zapisano načelo sodelovanja s starši, ki pravi, da je 

staršem potrebno zagotavljati stalno informiranje in seznanjanje z njihovimi pravicami ter 

odgovornostmi, upoštevati zasebnost njihovih družin, kultur, stališč, identitet, da imajo starši 

pravico do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku ter sodelovanja 

pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu po dogovoru s strokovnimi delavci.  

B. Nemec in M. Krajnc (2011: 211) dodajata, da si morajo strokovni delavci pridobiti 

zaupanje družine, skupno načrtovati individualizirani program, zbirati informacije o otroku, 

predvsem pa veliko komunicirati, sporočati in sprejemati različna mnenja ter informacije.  

B. Globačnik (2012: 22–23) meni, da je prvih pet let otrokovega življenja odločilnih, zato je 

zelo pomembno ustvarjanje partnerstva med starši, strokovnjaki in otrokom. Motivacija 

staršev za delo z otrokom je v predšolskem obdobju največja. S trdnim partnerskim odnosom 

vzgojitelji pomagajo staršem oblikovati realna pričakovanja do otrokovih sposobnosti. Zelo 

pomembno je, da se odrasli zavedajo, da se vsi otroci učijo, le da se nekateri učijo počasneje 

in potrebujejo več spodbud. Ker so prva leta odločilna za razvoj in učenje otroka, je bistveno, 

da se zgodnje učenje začne takoj, ko opazijo težavo. Vzgojitelji se morajo zavedati, da je vsak 

otrok in vsaka družina drugačna in potrebujeta drugačen pristop. Ko odrasli razvijajo 

otrokove  preostale sposobnosti, preprečujejo dodatne težave oz. primanjkljaje (Globačnik, 

2014: 88). 

                                                 
2
 Nekdanje poimenovanje za specialne in rehabilitacijske pedagoge. 
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V nadaljevanju bom podrobneje predstavila govorno-jezikovna in komunikacijska odstopanja. 

Opisala bom vrste govorno-jezikovnih motenj in predstavila področja, na katerih se 

najpogosteje izražajo. 

 

6 GOVORNO, JEZIKOVNO IN KOMUNIKACIJSKO 

ODSTOPANJE 

 

Večinoma razvoj poteka v mejah normale, včasih pa se zgodi, da tudi zunaj nje. Odmiki 

navzgor in navzdol od povprečja so še vedno v mejah normale. Če pa razvoj močno zaostaja, 

pomeni, da ni več normalen, temveč podnormalen (Žerdin, 2003: 26). T. Žerdin (2003: 26) 

meni, da o zapoznelem govornem razvoju govorimo takrat, ko razvoj časovno zaostaja, 

vendar poteka v normalnem zaporedju. O motnji pa govorimo takrat, kadar  razvoj močno 

zaostaja in ne poteka v normalnem zaporedju (prav tam: 26). D. Žnidaršič (1993: 61) dodaja, 

da lahko o govornih motnjah govorimo takrat, ko govor toliko odstopa od okolice, da moti 

komunikacijo in posledično nismo več pozorni na vsebino pogovora, temveč na to, kako 

govornik govori. I. Hočevar Boltežar (2008: 12) meni, da govorne motnje ovirajo 

oblikovanje, razpoznavanje in uresničevanje pojmov in njihovih simbolov. Za motnje jih 

označujemo šele, ko je odklon od zvočnega in vsebinskega učinka dovolj velik, da moti 

sporazumevanje in zbudi pozornost sogovornika. Govorne motnje torej označujejo  motene 

izreke posameznih glasov govora (artikulacija), problemi fonacije (glas) ter hitrosti in ritma 

govora (fluentnost) (Navodila h Kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 2003: 28). Kadar sta sluh in 

inteligentnost normalna, jezikovni razvoj pa je moten, imamo opraviti s specifično jezikovno 

motnjo (Žerdin, 2003: 26). ASHA (2017) jezikovno motnjo opredeljuje kot okrnjeno 

razumevanje ali poškodovano uporabo govorjenega, pisnega ali drugega simbolnega sistema, 

govorno motnjo pa kot težavo posameznika s produkcijo govornih glasov, hitrostjo, ritmom in 

fonacijo govora. Predšolski otroci z jezikovnimi motnjami imajo težave z razumevanjem, 

govorjenjem, sledenjem navodil, postavljanjem vprašanj, poimenovanjem objektov in 

predmetov, s sestavljanjem besed v stavke, povedi, z učenjem novih pesmi in rim, s 

pripovedovanjem v določeni strukturi (uvod, jedro, zaključek) ... Motnje v jezikovnem 

razvoju so lahko na ravni sporočanja ali sporazumevanja. Nastanejo lahko pri: sprejemanju ali 

oddajanju govornega sporočila, pri iskanju povezav za razumevanje in organizaciji odgovora 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Anastazija Pograjc: diplomsko delo 

- 36 - 

 

(Žerdin, 2003: 29). Jezikovna motnja se kaže v okrnjenosti razumevanja in uporabe 

govorjenega, pisnega ali simbolnega sistema. Otrok ima takrat težave s poimenovanjem, 

pisanjem, z branjem, razumevanjem jezika, izvajanjem na vseh ravneh sistema jezika. 

Jezikovne motnje so povezane z uporabo oblike, vsebine jezika in uporabo funkcije delovanja 

jezika (Navodila h Kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 2003: 28). Motnje v govornem razvoju 

se pojavijo, ko se glasovne napake po določeni starosti še vedno pojavljajo. Govorne motnje 

vključujejo težave z artikulacijo in fonološkimi procesi (ASHA, 2017). Tudi za nas 

nepomembna motnja v govorno-jezikovni komunikaciji ima lahko za posameznika 

dolgotrajne posledice. Kriterij doživljanja in reakcije na motnjo ni le objektivna stopnja 

motnje, temveč tudi človek sam. Komunikacija ima v današnji družbi velik pomen, zato vsako 

odstopanje od večine, otežuje, v najslabšem primeru celo onemogoči vključevanje v družbo. 

Odstopanje otroku otežuje komunikacijo doma, v vrtcu, šoli in posledično zavira njegov 

celostni razvoj (DlogS, 2017). 

Odmiki v mejah normale pri prvi besedi trajajo vse do tridesetega meseca, kasneje jezikovni 

razvoj odstopa. Triletniki znajo izgovarjati skoraj vse glasove, razen sičnikov, šumnikov in 

glasu r. Če otrok v tem času še ne izgovarja glasov, govorimo o odstopanjih, o motnjah pa 

kadar šestletnik glasov ne izgovarja pravilno. Če otrok prvo poved pove okoli tretjega leta, 

gre za odmike v razvoju, o odstopanjih pa kadar se štiriletnik ni zmožen izraziti z dvobesedno 

povedjo (Žerdin, 2003: 26). 

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

in tempa, glasu ter branja in pisanja. Logopedska obravnava poteka individualno v logopedski 

ambulanti, v bolnišnici ali mobilno na terenu. Pogostost obravnav je odvisna od vrste in 

stopnje motnje v govorno-jezikovni komunikaciji. Pravočasna logopedska obravnava 

omogoča posamezniku učinkovitejši razvoj in uspešnejše vključevanje v socialno okolje 

(DlogS, 2017). Še preden gre otrok v šolo je potrebno popraviti moteno izreko glasov. Za 

logopedsko obravnavo je čas že pri treh letih. V šoli je lahko otrok s pomanjkljivim govorom 

tarča posmeha vrstnikov (Žerdin, 2003: 21). ASHA (2017) dodaja, da govorjenje z naglasom 

in v določenem dialektu ne pomeni, niti ne povzroča govorno-jezikovih motenj.  

E. Hoff (2005: 320) poudarja, da govorno-jezikovni razvoj določenim otrokom predstavlja 

velike težave. Nekateri otroci spregovorijo kasneje kot drugi, ne razumejo določenih besed, se 
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težje izražajo, imajo skop besednjak. Takšni otroci imajo govorna, jezikovna in 

komunikacijska odstopanja. 

Če se otrok v govorno-jezikovnem razvoju razlikuje od svojih vrstnikov, je to lahko 

opredeljeno kot odstopanje ali motnja v govorno-jezikovnem razvoju. Odstopanje se nanaša 

na komunikacijske spretnosti, ki se sicer razvijajo v normalnem zaporedju, vendar v 

časovnem zaostanku. Odstopanje je lahko opazno tudi na kognitivnem, gibalnem in socialnem 

razvoju. Motnja v govorno-jezikovnem razvoju in komunikaciji se obravnava kot razlika v 

poteku, ki se običajno opazi pri večini otrok iste starosti, kar pomeni, da se razlikuje od 

razvoja, ki se je zgodil v enakem zaporedju, le počasneje (Buckley, 2003: 179). 

Prva jezikovna odstopanja se kažejo, ko otrok malo govori, ne razume, kaj mu govorijo drugi, 

je govorjeno besedilo slabo razumljivo in ima težave pri pisnem sporočanju. O jezikovni 

motnji govorimo, ko sta inteligentnost in sluh normalna, jezikovni razvoj pa je moten. Prvi 

pokazatelj jezikovnih težav je ravno zapozneli razvoj v govornem razvoju otroka (Satler, 

2016: 26).  

Otrok, ki se ne oglaša, ne kaže zanimanja za človeške obraze, ne uporablja kretenj, da bi 

pokazal, kaj si želi, ne sodeluje v interaktivnih igrah z izmenjavo vlog, ne pozdravlja, ne 

pritrjuje, ne kaže drugim kaj ga zanima, ni pozoren, ne vpliva na druge, ne vzbuja pozornosti 

… takšen otrok odstopa v komunikaciji (Popčević, 2017: 7).  

Odstopanja v komunikaciji povezujemo z avtističnimi motnjami, ki se kažejo kot 

pomanjkljivosti v socialni komunikaciji in socialnih interakcijah. Otrok odstopa v 

medsebojnih odnosih in stikih z drugimi (npr. manj sodeluje z drugimi, ne vzpostavlja 

interakcij, raje se igra sam …), težko se prilagaja novim situacijam, ima primanjkljaje v 

nebesednem vedenju (npr. neobičajna hitrost, intonacija, nenavaden položaj telesa med 

pogovorom …) in v kakovosti odnosov (npr. težko sklepa prijateljstva), se ne odziva na svoje 

ime, redko vzpostavlja očesni stik, ima ozek krog zanimanja za dejavnosti ter premajhno ali 

preveliko občutljivost na senzorne dražljaje iz okolice (npr. visoka toleranca za bolečino). 

Pojavijo se tudi težave pri pozdravljanju, pripovedovanju o dogodkih, ki jih je doživel in pri 

razumevanju prenesenih pomenov besed (npr. Ali sediš na ušesih?) (prav tam: 6–8).  

Govorno-jezikovna odstopanja se torej lahko razvijejo v govorno-jezikovne motnje. V 

nadaljevanju bom opredelila in podrobneje predstavila govorno-jezikovne motnje.   
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7 GOVORNO-JEZIKOVNE MOTNJE 

 

Razliko med govorno-jezikovnimi motnjami in odstopanji in definicijo govorno-jezikovnih 

motenj sem opredelila v prejšnjem poglavju. Navajam le še nekaj osnovnih dejstev in 

podatkov o govorno-jezikovnih motnjah. 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo zmanjšano sposobnost razumevanja, izražanja, 

usvajanja govora in jezika ter komunikacije. Odstopanja na omenjenih področjih vplivajo na 

otrokovo vsakodnevno učenje in sporazumevanje. Težave se v predšolskem obdobju odražajo 

na otrokovi sposobnosti interakcije z okoljem, na vedenju in učenju prek jezika. Obstajajo 

neskladja med besednimi in nebesednimi sposobnosti, čeprav so slednje običajno boljše 

(Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami, 2015: 15). So zelo heterogena skupina, saj so vanjo vključeni otroci z 

najpreprostejšo do najkompleksnejših govornih motenj, pri katerih je moteno razumevanje in 

izražanje (Navodila h Kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 2003: 28).  

Pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami so prisotne specifične razvojne motnje v 

jezikovnem in govornem izražanju. Lahko so prisotne motnje artikulacije (izreke), distorzije 

(popačenja) posameznih glasov, fonacije in fluentnosti govora, substitucije (zamenjave) in 

omisije (izpuščanja). Pri tem se pojavljajo težave na vseh jezikovnih podsistemih: sintaksa, 

morfologija, pragmatika, semantika, fonologija (Vizjak Kure, 2010: 14). 

Otrok pri treh letih že oblikuje razumljive povedi, izgovarja večino glasov, govori z 

določenim namenom. Pri otrocih, ki imajo prizadete določene sposobnosti, se govor ne 

razvija spontano in po naravni poti. Za optimalen razvoj potrebujejo ustrezno strokovno 

pomoč pri izbiranju stimulacij (Vizjak Kure, 2010: 13).  
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7.1  Vrste motenj 

7.1.1 Artikulacijske motnje (napačna izreka glasov, nosljanje …) 

 

Pri oblikovanju glasov sodelujejo t. i. artikulatorji (zobje, ustnici, jezik, alveolarni greben, 

trdo in mehko nebo in žrelo) (Hočevar Boltežar, 2008: 155). 

ASHA (2017) dodaja, da imajo otroci z artikulacijskimi motnjami težave z izgovarjavo 

glasov. Otroci z artikulacijskimi motnjami zamenjujejo glasove, jih izpuščajo, dodajajo ali 

spreminjajo. 

 

Vzroki za artikulacijske motnje so: 

– centralni (okvara centralnega živčnega sistema, zaradi poškodbe, vnetja – npr. 

meningitis, encefalitis, tumorja, motenj prekrvavitve …), 

–  periferni (posledice poškodb, prirojene anomanije, okvare sluha, okvare živčevja, 

posledice kirurških posegov), 

–  funkcionalni (anatomska zgradba in delovanje artikulacijskih organov je normalno, 

vendar otrok vseeno dela uklone pri izreki) (Hočevar Boltežar, 2008: 155). 

 

7.1.2 Jezikovne motnje (nerazvit govor, slabo razvit govor, 

disfazija) 

 

Jezikovne motnje zajemajo: zaostali razvoj govora, upočasnjen razvoj govora, govor na meji 

dislalije, disfazija, specialne jezikovne težave. Otroci, ki imajo nezadostno razvit govor, imajo 

kasneje težave pri razvijanju predbralnih in predpisalnih spretnosti (Grilc, 2014: 28–29).  

ASHA (2017) izpostavi naslednje znake jezikovne motnje.  

Otrok: 

―  se  ne smeji in odklanja stike (od rojstva do tretjega meseca), 

―  ne beblja, (od 4 do 7 mesecev), 

―  ne gestikulira (od 7 do 12 mescev), 

― ne razume, kaj mu govorimo (od 7 mesecev do 2 let), 

― govori le nekaj besed (od 12 do 18 mesecev), 
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― ne sestavlja besed v stavke, povedi (od 1leta in pol do 2 let), 

― govori manj kot 50 besed (2 leti), 

― ima težave pri igri in pogovarjanju z drugimi otroci (od 2 do 3 let), 

― nima interesa za knjige, risanje, poslušanje pravljic, pesmi (od 2 let in pol do 3 let). 

 

7.1.3 Motnje govornega ritma in tempa (jecljanje, brbotanje, 

pretirano počasni govor, skandirani govor …) 

 

Najpogostejši motnji govornega ritma sta jecljanje in brbotanje. Jecljanje se kaže kot 

ponavljanje glasov, tonične zavore pred ali med govorom in podaljševanje posameznih 

glasov. Največkrat največjo oviro pri sporazumevanju predstavlja čustveno stanje jecljavca. 

Stopnja jecljanja se poslabša, ko je posameznik v središču pozornosti. Vzrok za jecljanje še ni 

povsem jasen (Hočevar Boltežar, 2008: 183). I. Posokhova (1999: 81) meni, da je jecljanje 

motnja, ki se nanaša na psihično stanje človeka. Dodaja, da je pomembno, da otroka vzgajajo 

v pogojih, ki so v skladu z normalnim psihofizičnim razvojem. Brbotanje se pojavi med 3. in 

5. letom, ko notranji govor prehiteva motorične sposobnosti artikulacije. Ta motnja nato 

izzveni. Kadar pa je govor zaradi hitrega tempa, motenj v ritmu in nepovezanih ter 

spreminjajočih besed nerazumljiv, pa gre za jezikovno motnjo (Hočevar Boltežar, 2008: 184).   

Znaki govorne motnje (ASHA, 2017): 

― otrok nepravilno izgovarja glasove: /p/, /b/, /m/ in /h/  (od 1 leta do 2 let), 

― otrok nepravilno izgovarja glasove: /k/, /g/, /f/, /t/, /d/, /n/ (od 2 do 3 let) in 

― otrokovega govora ne razumejo niti njegovi najbližji (od 2 do 3 let).  

 

 

7.1.4  Motnje glasu (hripavost, disfonija, afonija …) 

Motnje glasu predstavlja vsaka neugodna sprememba v glasu, ki jo zaznamo s sluhom. 

Razdelimo jih na funkcionalne in organske. Pri slednjih lahko pri otorinolaringološkem 

pregledu odkrijejo strukturno okvaro kot vzrok hripavosti. Kadar pa jo povzroča prekomerna 

ali napačna raba anatomsko in funkcionalno normalnega vokalnega aparata, pa govorimo o 

funkcionalni motnji (Hočevar Boltežar, 2008: 84–85). 
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Motnje glasu nastanejo, če pri fonaciji pride do nepopolnega stika med glasilkama pri nihanju 

ali nepravilnosti v odzvočni cevi pod in nad glasilkami ali pa nepravilnega nihanja glasilk 

(prav tam: 86). ASHA (2017) dodaja, da so znaki glasovnih motenj, ko otroci pri govorjenju 

uporabljajo hripav ali zadihan glas ter govorijo skozi nos.  

  

7.1.5 Motnje branja in pisanja (disgrafija, disleksija, diskalkulija 

…) 

Ena izmed najpogostejših motenj branja in pisanja je disleksija. M. Košak Babuder in M. 

Kavkler (2013) menita, da se disleksija nanaša na težave s predelovanjem podatkov, ki se 

kažejo pri branju, črkovanju in pisanju. Navajata, da številni dejavniki medsebojno učinkujejo 

na različne načine in vplivajo na razvoj disleksije; in sicer: dednost, slušna in vidna obdelava, 

osebnost, jezikovni sistem, podpora domačih in šola.  

T. Žerdin (2003: 139–144) meni, da imajo otroci z motnjami v razvoju branja in pisanja 

težave pri vidnem in slušnem razločevanju, povezovanju glasov, razčlenjevanju, sledenju, 

samodejnemu prepoznavanju glasov in simbolov, pomnjenju, pozornosti, orientaciji, 

grafomotoriki, težave z razumevanjem jezika, besednim ustnim in pisnim sporočanjem. 

 

7.2   Govorno-jezikovne motnje – vzrok ali posledica? 

 

Otroci s težjimi in težkimi govorno-jezikovnimi motnjami imajo težave tudi na drugih 

področjih razvoja. Odstopanja so prisotna na področju fine in grobe motorike, pojavijo se 

lahko motnje zaznavanja, slabša pozornost in koncentracija, težave na področju spomina in 

socializacije, čustvene težave … Vse to vpliva na otroka in na njegovo razumevanje njegove 

vloge v svetu (Vizjak Kure, 2010: 15). 

Govorno-jezikovna motnja otroka vpliva na otrokove vzgojno-izobraževalne potrebe, 

delovanje in ne nazadnje tudi na uspešnost v vzgojno-izobraževalnem procesu (Kriteriji za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 

2015: 15). Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami torej potrebujejo celovito, intenzivno, 

vsakodnevno obravnavo, ki zajema več kritičnih področij razvoja (Vizjak Kure, 2010: 15).  
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S. Levc (2014: 106) dodaja, da se lahko govorne motnje pojavijo iz različnih razlogov, in 

sicer zaradi: 

― odstopanja v zgradbi in delovanju govornih organov (npr. prekratka podjezična vez, 

drugače oblikovana čeljust …), 

― slabega poslušanja, slušnega razlikovanja ter motenj sluha, 

― slabega govornega vzora (uporaba pomanjševalnic, otročje govorjenje, nerazločno 

govorjenje, govorna motnja pri starših, sorojencih …). 

Otroci najpogosteje nepravilno izrekajo šumnike in sičnike (sigmatizem) ter glasova r 

(rotacizem) in l (Levc, 2014: 107). 

 

7.3   Področja izražanja govorno-jezikovnih motenj 

 

Govorno-jezikovne motnje opredeli logoped v skladu s strokovnimi standardi po kriterijih za 

opredelitev motnje. Pojavljajo se na različnih jezikovnih ravninah: morfologiji oz. 

oblikoslovju, fonologiji oz. glasoslovju, semantiki oz. pomenoslovju in sintaksi oz. skladnji 

(Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami, 2015: 15).  

 

7.3.1 Morfologija 

Morfologija ali oblikoslovje je veda o besedah, ki so osnovne enote jezika (Grobler, 2002: 

128). Toporišič (2000: 255) dodaja, da je to nauk o besednih vrstah, njihovih oblikah in 

naglasu ter o vlogah, ki jo imajo besedne vrste in njihove oblike v stavku. Besednjak je 

sestavljen iz besed, ki jih je otrok že usvojil. Otroci naprej usvojijo samostalnike, sledijo 

glagoli, zaimki, pridevniki, vezniki, prislovi, predlogi in števniki (Grobler, 2002: 127–128).  

Vrstni red besed je v vsakem jeziku drugačen (Apel in Masterson, 2003: 25).  

Otroci imajo na področju največ težav: s pregibanjem besed (sklon, čas, število, spol), 

pogostejšo rabo polnopomenskih besednih vrst, z vzpostavljanjem pomenske povezave med 

izpeljankami, uporabo veznikov, prislovov, števnikov in predlogov, rabo predpon in obrazil 

(Grobler, 2002: 128). 
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7.3.2 Fonologija 

Fonologija oz. glasoslovje se nanaša na glasovni sistem jezika. Fonemi so glasovne enote, ki 

besede gradijo in jih razlikujejo med seboj. Predpogoj za usvajanje jezika je prepoznavanje 

njegovih glasovnih značilnosti. Otroci se celo predšolsko obdobje preko poslušanja glasov 

govora učijo in odkrivajo poteze maternega jezika ter prečiščujejo izreke besed (Grobler, 

2002: 126-127). Otrok, ki usvaja glasove, se uči artikulirati glasovi, ki sestavljajo njegov 

materni jezik. Pri izgovarjavi se morajo vključiti vsi glasovi, in sicer v pravilnem vrstnem 

redu oz. položaju (Apel in Masterson, 2003: 22).  

Artikulacijske in fonološke težave pomenijo, da imajo otroci težave pri tvorbi določenih 

glasov. Otroci izpuščajo glasove, jih zamenjujejo s fonetsko in artikulacijsko lažjim glasom. 

Težave se lahko pojavijo tudi pri slušnem zaznavanju ali fonološkem procesiranju, tj. 

nedoslednost pri izgovarjavi posameznih glasov in besed, težave pri izgovoru zahtevnih besed 

ter zabrisana izreka glasov v stavku (Grobler, 2012: 127). 

 

7.3.3 Semantika 

Semantika se nanaša na preučevanje pomena v jeziku in v najširšem pomenu pomeni odnos 

med mišljenjem in jezikom, v ožjem pa predstavlja besednjak razumevanja neodvisnih besed 

(Grobler, 2002: 128).  

Otroci, ki imajo težave na semantičnem področju, imajo omejen besednjak, ki ima veliko 

konkretnih besed in le malo abstraktnih, težave imajo pri iskanju besednih asociacij, 

sopomenk in protipomenk. Težje prikličejo besedo, zato je v njihovem govoru moč zaslediti 

oklevanje, dolgovezenje in uporaba mašil »kako se reče«. Otroci imajo težave s 

procesiranjem, saj imajo besede v spominu, vendar se jih zaradi manj izdelanih reprezentacij 

o svetu in zaradi težav pri dostopu, ne spomnijo (Grobler, 2002: 129). 

 

7.3.4 Sintaksa 

Sintaksa ali skladnja je poseben del slovničnega nauka o jeziku. Toporišič (2000: 487) meni, 

da povedi prepoznavamo in skladamo na podlagi skladenjskih vzorcev iz besed in besednih 
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zvez, pri tem pa smo pozorni tudi na položaj povedi v besedilu. Apel in J. J. Masterson, 

(2003: 24) dodajata, da je skladnja strukturirana sestava o redu besed v stavku.  

Otrok se mora naučiti obravnavati besede kot dele slovničnih kategorij in njihovega 

pravilnega kombiniranja. Okoli drugega leta se pojavi kombiniranje besed na pomenski in ne 

slovnični rabi pravil. Kasneje se pojavijo pravila in slovnični elementi (Grobler, 2002: 129–

130).  

M. Grobler (2002: 130) meni, da imajo otroci težave predvsem s pomožnimi glagoli, z 

zaporedjem besed v stavku, prevladujejo predvsem kratki stavki, primanjkujejo 

praznopomenske besedne zveze, šibke metajezikovne sposobnosti jim onemogočajo 

nemoteno učenje in razumevanje o nezavednem v jeziku.  

Otroci z govorno-jezikovno motnjo potrebujejo timsko obravnavo, v katero so vključeni 

starši, logoped, pediater, psiholog, nevrolog, otorinolaringolog, specialni pedagog, vzgojitelj 

in drugi strokovnjaki. Pomembno je, da skupaj ugotovijo vzroke za nastanek motenj in 

zgradijo strategijo za otrokovo napredovanje (Hočevar Boltežar, 2008: 182–183).  

S poglavjem govorno-jezikovne motnje sklenem teoretični del diplomskega dela. Sledi 

empirični del. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

 

8 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Jezik in govor nista dana, temveč se ju mora otrok naučiti (Grilc, 2014). Razvoj govora pri 

vsakem otroku poteka drugače, saj ima vsak otrok svojevrsten način napredovanja in različno 

dolgo časa potrebuje za doseganje naslednje stopnje razvoja. Nekateri otroci dolgo časa ne 

spregovorijo prve besede, nato pa sledi hiter napredek, pri drugih otrocih pa je vidno 

konstantno in hitro napredovanje in nato stagniranje v razvoju. Otrokova govorno-jezikovna 

odstopanja vplivajo na njegovo osebnost in zavirajo nadaljnji razvoj. Vzgojitelji in starši 

imajo pomembno vlogo v prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanju 

govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok. Vzgojitelj lahko govorni razvoj otrok 

spodbuja s pogostim in kakovostnim skupnim branjem, z raznolikim poimenovanjem 

predmetov, oseb in pojmov ter z rabo celovitega, tj. vsebinskega in slovničnega govora v 

sporazumevanju z otroki (Marjanovič Umek, 2016). Če želijo vzgojitelji spodbuditi govorno-

jezikovni razvoj otrok in ga dvigniti na višjo raven, morajo najprej spremeniti lastne vzorce 

rabe govora (Tomasello, 1998, v Marjanovič Umek, 2009). Pomembno je, da vzgojitelj pozna 

govorno-jezikovni razvoj in z opazovanjem prepoznava stopnjo govornega razvoja otroka. 

Kakovostni vrtci so pomemben dejavnik za razvoj govora otrok, predvsem otrok, ki prihajajo 

iz manj spodbudnega družinskega okolja (Marjanovič Umek, 2014). Družinsko okolje je 

najpomembnejše primarno okolje, kjer otrok pridobiva prve izkušnje in priložnosti za 

sporazumevanje. Otrokova družina, vrstniki in vrtec predstavljajo celoten kontekst, v katerem 

otrok razvija govorno-jezikovno zmožnost. Pomembno je, da starši izvajajo dejavnosti, ki 

izvirajo iz otrokovega interesa, saj imajo te večji vpliv na razvoj otrokovih komunikacijskih 

sposobnosti. V diplomskem delu sem raziskala, kakšno vlogo imajo vzgojitelji in starši v 

prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj predšolskih otrok in v spodbujanju govorno-

jezikovnega in komunikacijskega razvoja.  

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Anastazija Pograjc: diplomsko delo 

- 46 - 

 

9 CILJI  

 

Glavni cilj diplomskega dela je raziskati in ugotoviti vlogo vzgojiteljev in staršev v 

prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega ter 

komunikacijskega razvoja predšolskih otrok.  Zanima me tudi, ali vzgojitelji menijo, da so 

strokovno kompetentni za prepoznavanje in delo z otroki z govorno-jezikovnimi odstopanji, 

kakšno je sodelovanje vzgojiteljev in staršev, s katerimi težavami se vzgojitelji in starši 

srečujejo v prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega 

razvoja otrok ter kako pomembno je po mnenju vzgojiteljev in staršev zgodnje odkrivanje 

govorno-jezikovnih odstopanj predšolskih otrok.   

 

10  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

 

Na podlagi teoretičnih spoznanj, opredelitve problema in ciljev raziskave sem postavila 

naslednja raziskovalna vprašanja in hipoteze: 

 

RV 1: Kako pomembno vlogo imajo po mnenju vzgojiteljev starši v procesu prepoznavanja 

otrokovih govorno-jezikovnih odstopanj
3
 in spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja ter 

kako pomembno vlogo imajo pri tem po mnenju staršev vzgojitelji? 

 

RV 2: Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med mnenjem vzgojiteljev o lastni vlogi 

v prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja 

ter mnenjem staršev o vlogi vzgojiteljev v prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj in 

spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja? 

 

RV 3: Katera znanja primanjkujejo vzgojiteljem, da bi lahko uspešno spodbujali govorno-

jezikovni razvoj in prepoznavali govorno-jezikovna odstopanja predšolskih otrok? 

 

RV 4: Ali vzgojitelji in starši sodelujejo pri prepoznavanju otrokovih govorno-jezikovnih 

odstopanj in s katerimi težavami se pri tem srečujejo? 

 

                                                 
3
 Sem vključujem tako govorna kot jezikovna in komunikacijska odstopanja. 
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RV 5: Kako pomembno se zdi vzgojiteljem in staršem zgodnje odkrivanje govorno-

jezikovnih odstopanj v predšolskem obdobju? 

 

RV 6: S katerimi metodami in dejavnostmi vzgojitelji spodbujajo govorno-jezikovni razvoj 

predšolskih otrok? 

 

RV 7: Ali se med vzgojitelji in starši pojavljajo statistično pomembne razlike glede pomena 

govornega zgleda? 

 

RV 8: Ali se med vzgojitelji in starši pojavljajo statistično pomembne razlike glede pomena 

govornega zgleda, ki ga pripisujejo drug drugemu?  

 

RV 9: Ali se med vzgojitelji in starši pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

pomembnosti vloge, ki jo imajo vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja pri spodbujanju govorno-

jezikovnega razvoja in komunikacije otrok? 

 

H 1: Večina vzgojiteljev meni, da imajo starši zelo pomembno vlogo, prav tako starši menijo, 

da imajo vzgojitelji zelo pomembno vlogo v prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj in 

spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok. 

H 2: Pojavljajo se statistično pomembne razlike med mnenjem vzgojiteljev o lastni vlogi v 

prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja ter 

mnenjem staršev o vlogi vzgojiteljev v prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj in 

spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok. 

H 3: Večini vzgojiteljev za učinkovitejše prepoznavanje govorno-jezikovnih odstopanj in 

spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok primanjkujejo strokovnega 

znanja. 

H 4: Vzgojitelji in starši sodelujejo v prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj pri otroku. 

Največ težav imajo z opredelitvijo, kdaj gre za govorno-jezikovna odstopanja. 

H 5: Večina vzgojiteljev in staršev meni, da je pomembno zgodnje odkrivanje govorno-

jezikovnih odstopanj pri predšolskih otrocih. 
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H 6: Vzgojitelji govorno-jezikovni razvoj otrok spodbujajo z lastnim govornim zgledom, tj. z 

uporabo zbornega knjižnega jezika, s spodbujanjem otrok k poslušanju, postavljanju vprašanj, 

izražanju mnenj, s skupnim kakovostnim branjem in z vključevanjem v otrokovo igro. 

H 7: Med vzgojitelji in starši se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede pomena 

govornega zgleda. 

H 8: Med vzgojitelji in starši se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede pomena 

govornega zgleda, ki ga pripisujejo drug drugemu. 

H 9: Razlike med vzgojitelji in starši glede pomembnosti vloge, ki jo imajo vzgojitelji in 

pomočniki vzgojitelja pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja in komunikacije otrok, 

niso statistično pomembne. 
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11  RAZISKOVALNA METODA 

 

Raziskava je bila izvedena v skladu s kvantitativno raziskovalno paradigmo. Uporabljena je 

bila deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalno metoda pedagoškega raziskovanja.  

 

11.1  Raziskovalni vzorec 

 

Vzorec raziskave je neslučajnostni in priložnostni. Raziskavo sem izvedla v slovenskih vrtcih, 

v vrtčevskem letu 2016/2017. V raziskavo sem vključila 94 staršev (59 jih je anketo izpolnilo 

v celoti, 35 pa le delno) ter 71 vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja (56 jih je anketo 

izpolnilo v celoti, 15 pa le delno). 

 

Preglednica 1: Opis vzorca glede na trenutno delovno mesto strokovne delavke 

  f % 

Vzgojitelj  

42 

 

59,2 

Pomočnik vzgojitelja  

29 

 

40,8 

Skupaj   

71 

 

100,0 

 

Iz preglednice 1 je razvidno, da vzorec vključuje 71 strokovnih delavcev vrtca. Od tega jih je 

42 na delovnem mestu vzgojitelja, kar predstavlja 59,2 % celotnega vzorca, in 29 na 

delovnem mestu pomočnika vzgojitelja, kar predstavlja 40,8 % vzorca. 
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Preglednica 2: Opis vzorca glede na spol 

 

 

 

 

 

 

V raziskavi je sodelovalo 94 staršev, od tega je bilo 89 respondentov ženskega spola, kar 

predstavlja 95 % celotnega vzorca, in le 5 respondentov moškega spola, kar predstavlja 5 % 

celotnega vzorca. 

V preglednici 2 razberemo, da tudi pri vzgojiteljih prevladuje ženski spol, saj je anketni 

vprašalnik izpolnilo 70 žensk, kar predstavlja 98,6 % celotnega vzorca, in le 1 moški, to 

predstavlja 1,4 % vzorca.  

 Preglednica 3: Opis vzorca glede na delovno dobo strokovnih delavcev 

  f % 

Do 5 let 7 9,9 

Od 5 do15 let 25 35,2 

Nad 15 let 39 54,9 

Skupaj  71 100,0 

 

Iz preglednice 3 je razvidno, da ima 39 strokovnih delavcev, tj. 54,9 % vzgojiteljev oz. 

pomočnikov vzgojitelja nad 15 let delovne dobe, 25 strokovnih delavcev, to predstavlja 35,2 

% celotnega vzorca, 5–15 let delovne dobe in 7 strokovnih delavcev, to predstavlja 9,9 % 

celotnega vzorca, do 5 let delovne dobe. 

 

  

Vzgojitelji oz. pomočniki 

vzgojitelja f % 

Moški 1 1,4 

Ženski 70 98,6 

Skupaj 71 100,0 

Starši f % 

Moški 5 5,3 

Ženski 89 94,7 

Skupaj 94 100,0 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Anastazija Pograjc: diplomsko delo 

- 51 - 

 

Preglednica 4: Opis vzorca glede na stopnjo izobrazbe 

  f % 

Osnovnošolska 5 5,3 

Srednješolska 43 45,7 

Višja oz. visoko strokovna šola 26 27,7 

Univerzitetna izobrazba 20 21,3 

Skupaj 94 100,0 

 

Iz preglednice 4 razberemo, da ima 43 staršev, tj. 45,7 % celotnega vzorca, srednješolsko 

izobrazbo, 26 staršev, to predstavlja 27,7 % vzorca, višjo oz. visoko strokovno šolo, 20 

staršev, to predstavlja 21,3 % vzorca,  univerzitetno izobrazbo in le 5 staršev, to predstavlja 

5,3 % vzorca, osnovnošolsko izobrazbo.  

 

Preglednica 5: Opis vzorca staršev glede na starostno skupino otrok v oddelku  

  f % 

Prvi starostni skupini 36 38,3 

Drugi starostni skupini 58 61,7 

Skupaj 94 100,0 

 

Iz preglednice 5 izhaja, da je 58 otrok, to predstavlja 61,7 % celotnega vzorca, v drugi 

starostni skupini in 36 otrok, to predstavlja 38,3 % celotnega vzorca, v prvi starostni skupini.   



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Anastazija Pograjc: diplomsko delo 

- 52 - 

 

11.2  Opis instrumenta 

 

Kot merski instrument sem uporabila dva anonimna anketna vprašalnika, ki se nanašata na 

raziskovalno področje in sem ju sestavila sama. Prvi je namenjen vzgojiteljem in 

pomočnikom vzgojitelja, ki delajo v izbranih vrtcih,  drugi staršem otrok, vključenih v vrtce.  

Prvi anketni vprašalnik vsebuje osem vprašanj Likertovega tipa, osem vprašanj odprtega tipa, 

tri vprašanja zaprtega tipa in osem vprašanj kombiniranega tipa. Drugi anketni vprašalnik 

vsebuje osem vprašanj Likertovega tipa, tri vprašanja odprtega tipa, tri vprašanja zaprtega tipa 

in pet vprašanj kombiniranega tipa. 

Vprašalnik je bil anonimen, vzgojitelji in starši so navedli le nekaj osnovnih podatkov, kot so: 

spol, delovno mesto, delovna doba, starost otroka in stopnja izobrazbe.  

 

11.3  Opis postopka zbiranja podatkov 

 

Zbiranje podatkov je potekalo v slovenskih vrtcih, v aprilu in maju 2017. V raziskavi sem 

uporabila dva anonimna anketna vprašalnika: enega za vzgojitelje, enega za starše. Podatke 

sem zbirala s pomočjo spletne ankete (1KA) z omejenim dostopom.  

V vrtce sem pred začetkom raziskave poklicala in se dogovorila za sodelovanje. Spletni 

naslov anket sem ravnateljicam in ravnateljem vrtca poslala po elektronski pošti, nato pa so 

ga posredovali svojim zaposlenim in staršem. Vzgojitelji in starši so imeli tri tedne časa, da 

rešijo vprašalnike.   

 

11.4 Opis postopka obdelave podatkov 

 

Dobljene podatke sem statistično obdelala s pomočjo statističnega programskega paketa 

SPSS. Rezultati so prikazani in interpretirani z osnovno deskriptivno statistiko s pomočjo 

preglednic, grafov in v besedni obliki. Za namen ugotavljanja statistično pomembnih razlik 

med skupinama sem uporabila ustrezno (ne)parametrično metodo (t-test).  
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Za preverjanje razlik v povprečjih med dvema neodvisnima skupinama sem izračunala t-test. 

Preverjala sem statistično pomembne razlike v povprečjih pri izbranih spremenljivkah in 

izračunala povprečje glede na drugo spremenljivko, ki izbrani spremenljivki deli. Razlike 

med povprečji obstajajo, zato sem z uporabo Levenovega testa enakosti varianc preverila 

njihovo statistično pomembnost.  

 

12  REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 

Rezultate sem interpretirala v primerjalni obliki, kar pomeni, da sem primerjale odgovore 

vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja in staršev na enaka vprašanja. 

 

Najprej me je zanimalo, kateri dejavnik po mnenju vzgojiteljev in staršev najbolj vpliva na 

govorno-jezikovni razvoj otroka v predšolskem obdobju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa 1 je razvidno, da 77,5 % anketiranih staršev meni, da ima družinsko okolje največji 

vpliv na govorno-jezikovni razvoj otroka v predšolskem obdobju. Z njimi se strinjajo tudi 

Graf 1: Dejavnik, ki po mnenju vzgojiteljev in staršev najbolj vpliva na govorno-

jezikovni razvoj otroka v predšolskem obdobju. 
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anketirani vzgojitelji, saj jih kar 71 %, meni, da ima največji vpliv družinsko okolje. Oboji, 

tako anketirani vzgojitelji (21 %) kot tudi anketirani starši (15 %) na drugo mesto postavljajo 

vrtec. L. Marjanovič Umek (2008) dodaja, da imata pomembno vlogo ravno kakovostni 

družinsko okolje in vrtec. Pri slednjem sta močna napovednika razvoja komunikacija med 

odraslimi in otroki ter medvrstniška komunikacija. 7,5 % staršev in 6,5 % anketiranih 

vzgojiteljev meni, da ima dedni material največji vpliv na govorno-jezikovni razvoj otroka. 

1,1 % anketiranih vzgojiteljev je kot drugo navedlo okolje, kjer otrok živi. S. Levc (2014: 1) 

poudarja, da je ena najpomembnejših nalog ustvariti spodbudno, ljubeče in varno okolje, v 

katerem bo lahko otrok razvil svoje potenciale.  

 

Nato me je zanimalo, s katerimi dejavnostmi vzgojitelji in starši spodbujajo govorno-

jezikovni razvoj otrok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa 2 izhaja, da 12,8 % anketiranih vzgojiteljev in 16,5 % anketiranih staršev govorno-

jezikovni razvoj otrok spodbuja z govornimi dejavnostmi. Govorno-jezikovni razvoj z 

jezikovnimi dejavnosti spodbuja 12,6 % anketiranih vzgojiteljev in 8,7 % anketiranih staršev, 

s komunikacijskimi dejavnostmi 12,3 % anketiranih staršev in 11,2 % anketiranih 

vzgojiteljev, s posrednimi spodbujanjem (npr. z ročnimi aktivnostmi, z raznovrstnimi 

0 20 40 60 80 100

Z govornimi dejavnostmi.

Z jezikovnimi dejavnostmi.

S komunikacijskimi dejavnostmi.

S posrednim spodbujanjem (npr. z ročnimi … 

Z glasbeno dejavnostjo.

Z motoriko in ritmiziranjem (gibalne in rajalne…

S kakovostnim skupnim branjem (pogovor o…

Z ogledi lutkovnih, gledaliških predstav in…

S pogovorom, pripovedovanje z otrokom o…

Drugo

Starši

Vzgojitelji

Graf 2: Dejavnosti, s katerimi vzgojitelji in starši spodbujajo govorno-jezikovni razvoj 

otrok. 
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pripomočki: od leposlovnih in strokovnih knjig, do revij, slikovnega in didaktičnega materiala 

…) spodbuja 12,3 % anketiranih staršev in 10,5 % anketitanih staršev, z glasbeno dejavnostjo 

9 % anketiranih staršev in 9,4 % anketiranih vzgojiteljev, z motoriko in ritmiziranjem 

(gibalne in rajalne igre) 9,3 % anketiranih staršev in 9,6 % anketiranih vzgojiteljev, s 

kakovostnim skupnim branjem (pogovor o prebranem, postavljanje vprašanj, risanje) 12,6 % 

anketiranih staršev in 11,9 % anketiranih vzgojiteljev, z ogledi lutkovnih, gledaliških predstav 

in razstav 6,9 % anketiranih staršev in 10,5 % anketiranih vzgojiteljev ter s pogovorom, 

pripovedovanjem z otrokom o izkušnjah in ljudeh, s katerimi se srečujejo, 11,5 % anketiranih 

staršev in 10,8 % anketiranih vzgojiteljev. Kot drugo so starši navedli: vaje po priporočilu 

kolegice logopedinje in razgibavanje obraznih mišic. 

ASHA (2017) dodaja, da imajo govorne in jezikovne dejavnosti pozitiven učinek na razvoj 

govora in jezika. Predstavljene imajo dejavnosti za spodbujanje razporejene glede na starost 

otrok. Od rojstva do dveh let poudarjajo pomembnost pogovora med vsakodnevnimi 

aktivnostmi, skupnega branja, uporabo gest za pozdrave, oponašanje živalskih zvokov … Od 

drugega do četrtega leta poudarjajo pomembnost kakovostnega govorno-jezikovnega zgleda 

brez pretiranih pomanjševalnic in »pootročenega« jezika, poimenovanja predmetov za širjenje 

besednjaka, postavljanja vprašanj in razlag, petja pesmic, spodbujanja pripovedovanja otrok s 

pomočjo slik ali brez. Od četrtega do šestega leta pa priporočajo: pozorno poslušanje 

pripovedovanja otroka, širjenje besednjaka, omogočanje otroku, da izrazi svoja mnenja, 

upoštevanje komunikacijskega loka, pripovedovanje o razmerjih (prvo – drugo, levo – desno 

…) in nasprotjih (gor – dol …), spodbujanje otrok, da posredujejo navodila. Izpostavijo tudi 

vpliv televizije. Pomembno je, da starši vedo, kaj otroci gledajo in se o tem tudi pogovorijo.  
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Zanimalo me je tudi, ali vzgojitelji in starši vedo, kdaj otrok odstopa v govoru. 

 

Preglednica 6: Opredelitev otrokovega odstopanja v govoru  

ODGOVORI 

STARŠEV 

(f) (%) ODGOVORI 

VZGOJITELJEV 

(f) (%) 

Brez odgovorov 54 57,4 Brez odgovora 14 14.9 

Besed ne izgovarja 

pravilno. 

3 3,2 Manjkajoče vrednosti 25 26,6 

Izgovarja besede z 

glasovi: s, č, š. 

3 3,2 Besede požira, jeclja, 

zamenjuje vrstni red. 

2 2,8 

Govori (izgovarja 

besede) veliko slabše. 

3 3,2 Otroka težko razumemo. 5 7,1 

Hitro govori 3 3,2 Ne izgovarja glasov primerno 

njegovi starosti. 

3 4,2 

Ima težave z 

artikulacijo. 

3 3,2 Izpušča glasove. 4 5,6 

Ima težave pri govoru. 2 2,1 Ne razume slovenskega jezika. 1 1,4 

Ima tremo pred 

drugimi. 

1 1,1 Njegov govor ni primeren 

njegovi razvojni stopnji. Pri 

tem upoštevamo tudi socialni 

razvoj jezika. 

2 2,8 

Izgovarjava ni pravilna 3 3,2 Odstopa od vrstnikov, njegov 

govor je nerazumljiv, ima 

zdravstvene težave, 

nerazumljivo opisuje predmete. 

3 4,2 

Je okoli njega veliko 

otrok in obnemi. 

1 1,1 Ko ne razume enostavnih 

pravil (govor odraslih), njegov 

govor  ni primeren starosti. 

2 2,8 

Je potrebno govoriti 

lepo slovnično. 

1 1,1 Ko ga ne razumem (požira 

glas, zlog ali pa ga sploh ne 

izgovori). 

2 2,8 

Je razburjen, 

Jeclja. 

2 2,1 Posamezni glasovi niso 

pravilno izgovorjeni. 

2 2,8 

Ko ga ne razumemo. 2 2,1 Ima govorno napako. 1 1,4 

Ko ne zna izrekati 

glasov. 

1 1,1 Je sramežljiv. 2 2,8 

Ko se njegov govor 

bistveno razlikuje od 

vrstnikovega v tolikšni 

1 1,1 Je tiho. 2 2,8 
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meri, da to opazimo. 

Ne govori tekoče, 

jeclja ... 

1 1,1 Se oglaša z glasovi. 1 1,4 

Ne more izreči 

določene črke. 

3 3,2 Skupaj 71 100 

Ne vem, nisem 

strokovnjak, da bi to 

opredelil. 

1 1,1 

Nerazvit govor, slabo 

razvit govor. 

2 2,1 

Pretirano poudarjanje 

črk, slaba izgovarjava. 

1 1,1 

Zaostaja v zorenju. 1 1,1 

Želi nekaj povedati na 

hitro. 

2 2,1 

Skupaj 94 100 

 

Iz preglednice 6 je razvidno, da 54 anketiranih staršev, to je 57, 4 % vzorca, in 14 anketiranih 

vzgojiteljev, to je 14, 9 % vzorca, ni odgovorilo na vprašanje, kdaj otrok odstopa v govoru. 

Anketirani starši menijo, da otrok odstopa v govoru, ko: besed in posameznih glasov (s, š, ć) 

ne izgovarja pravilno, govori slabše v primerjavi z vrstniki, ima težave z artikulacijo in pri 

govoru, govori hitro, ima tremo pred drugimi, izgovarjava ni pravilna, je okoli njega veliko 

ljudi in obnemi, je potrebno govoriti slovnično, je razburjen, jeclja, ga ne razumemo, ne zna 

izgovarjati glasov, se njegov govor razlikuje o tolikšni meri, da to opazimo, ne govori tekoče, 

ima nerazvit oz. slabo razvit govor, pretirano poudarja črke in želi nekaj povedati na hitro.  

Anketirani strokovni delavci menijo, da otrok odstopa v govoru ko: besede požira, jeclja, 

zamenjuje besedni red; ga težko razumemo ali ne razumemo, ne izgovarja glasov primerno 

njegovi starosti, izpušča glasove, ne razume slovenskega jezika, njegov govor ni primeren 

njegovi razvojni starosti, odstopa od vrstnikov, je govor nerazumljiv, ima zdravstvene težave, 

nerazumljivo opisuje predmete, ima govorno napako, je sramežljiv, tiho in se oglaša z 

glasovi. 

V ASHI (2017) je zapisano, da so govorna odstopanja nezmožnost izgovarjave določenih 

glasov, težave se pojavljajo tudi pri uporabi ustreznih izrazov ter tekočnosti govora. Zajemajo 

artikulacijo, glasovna odstopanja in tekoč govor.  
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Nato me je zanimalo, ali vzgojitelji in starši vedeo, kdaj otrok odstopa v jeziku. 

Preglednica 7:  Opredelitev otrokovega odstopanja v jeziku 

 
ODGOVORI 

STARŠEV 

(f) (%) ODGOVORI 

VZGOJITELJEV 

(f) (%) 

Brez odgovorov 67 71,3 Brez odgovora 50 80,37 

Nepravilno izgovarja 

glasove. 

4 4,3 Besed ne izgovarja pravilno. 1 1,4 

Besed ne izgovarja 

pravilno, slovnično. 

1 1,1 Ga ne razumemo. 2 2,8 

Se hoče pred nekom 

postaviti, ki ni zmožen 

tvoriti stavkov. 

1 1,1 Govori (izgovarja besede) 

veliko slabše. 

2 2,8 

Ko ne zna tvoriti 

stavkov. 

5 5,3 Hitro govori. 2 2,8 

Nepravilno povezuje 

besede v smiselne 

stavke. 

1 1,1 Ima težave z artikulacijo. 1 1,4 

Slovnične napake. 2 2,1 Ima težave pri govoru. 1 1,4 

Ker  še ne zna črke r. 1 1,1 Ima tremo pred drugimi. 1 1,4 

Hitro govori. 3 3,2 Izgovarjava ni pravilna. 1 1,4 

Se ne zna izražati. 1 1,1 Je okoli njega veliko otrok in 

obnemi. 

1 1,4 

Narobe uporablja 

besede. 

3 3,2 Je potrebno govoriti lepo 

slovnično. 

2 2,8 

Ne uporablja pravilno 

ednine, množine, 

dvojine. 

2 2,1 Nima prave podpore od 

staršev. 

1 1,4 

Opazimo, da otrok 

zamenjuje črke. 

2 2,1 Prihaja iz drugega okolja. 1 1,4 

Govori s sovrstniki. 1 1,1 Ko ne tvori pravilnih povedi 

ali ne zna jezika zaradi 

različnih vzrokov. 

2 2,8 

Skupaj 94 100 Na dvojezičnem območju, 

npr. otrok aktivno obvlada le 

madžarščino, v slovenskem 

jeziku pa zamenjuje spole. 

2 2,8 

 Ko slovenski jezik ni njegov 

materni jezik. 

1 1,4 
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 Se ne vključuje v dejavnosti. 1 1,4 

Prihaja iz drugih jezikovnih 

okolij. 

1 1,4 

Skupaj 71 100 

 

Iz preglednice 7 izhaja, da 67 anketiranih staršev, tj. 71,3 %, in 50 anketiranih vzgojiteljev, tj. 

80,4 %, ni odgovorilo na vprašanje, kdaj otrok odstopa v jeziku. 

Anketirani starši menijo, da otrok odstopa v jeziku, ko: nepravilno izgovarja glasove, besed 

ne izgovarja pravilno, slovnično, ni zmožen tvoriti stavkov, se hoče pred nekom postaviti, 

nepravilno povezuje besede, ne zna izgovoriti črke r, hitro govori, dela slovnične napake, se 

ne zna izražati, nepravilno uporablja ednino, dvojino in množino, opazimo, da otrok 

zamenjuje črke in govori s sovrstniki. 

Anketirani strokovni delavci dodajajo, da otrok odstopa v jeziku, ko: besed ne izgovarja 

pravilno, ga ne razumemo, govori veliko slabše od vrstnikov, govori hitro, ima težave z 

artikulacijo in pri govoru, ima tremo pred drugimi, izgovarjava ni pravilna, je okoli njega 

veliko otrok in obnemi, nima prave podpore od staršev, prihaja iz drugega okolja, ne tvori 

pravilnih povedi ali ne zna jezika zaradi različnih vzrokov, živi na dvojezičnem območju 

(otrok aktivno obvlada le madžarščino, v slovenskem jeziku pa zamenjuje spole), slovenski 

jezik ni njegov materni jezik, se ne vključuje v dejavnosti, prihaja iz drugih jezikovnih okolij.  

Jezikovno odstopanje je okrnjeno razumevanje jezika v govorjeni, pisni ali katerikoli drugi 

simbolni obliki. Jezikovno odstopanje se lahko pojavi na vseh ravninah jezika: morfologiji, 

oblikoslovju, fonologiji oz. glasoslovju, semantiki oz pomenoslovju in sintaksi oz. skladnji 

(ASHA, 2017). 
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Želela sem ugotoviti, ali vzgojitelji in starši vedo, kdaj otrok odstopa v komunikaciji. 

 

Preglednica 8:  Opredelitev otrokovega odstopanja v komunikaciji 

 
ODGOVORI 

STARŠEV 

(f) (%) ODGOVORI 

VZGOJITELJEV 

(f) (%) 

Brez odgovorov 58 61,7 Brez odgovora 53 74,7 

Ga drugi ne razumejo. 2 2,1 Ga ne razumemo mi, ne 

otroci, pa tudi on ne nas. 

1 1,4 

Ne zna oz. ne more 

komunicirati z 

ostalimi. 

1 1,1 Ni aktiven sogovorec, ne 

komunicira. 

4 5,6 

Ga neznana oseba 

začne spraševati o 

družinskih zadevah. 

1 1,1 Kadar je pozvan, je 

sramežljiv, ne razume 

vprašanj. 

1 1,4 

Ne razume 

sogovornika. 

5 5,32 Komunicira predvsem s 

kretnjami. 

1 1,4 

Ne razume, kaj mu je 

povedano. 

4 4,3 Ne more navezati očesnega 

stika. 

2 2,8 

Ne zna opisati svojih 

občutij, čustev. 

3 3,2 Nima koncentracije, 

potrpljenja. Zmoti ga vsak 

dražljaj v okolju. 

1 1,4 

Ni sposoben govoriti z 

vrstniki, starši, drugimi 

… 

2 2,1 Ne zna samostojno reševati 

konflikta. 

1 1,4 

Nečesa ne razume. 2 2,1 Je plašen, zadržan in potrebuje 

več spodbud kot ostali otroci. 

2 2,8 

Hitro govori. 4 4,3 Nespretnost komunikacijskih 

veščin. 

1 1,4 

Ne navezuje očesnega 

stika. 

3 3,2 Ima zelo slab besedni zaklad. 1 1,4 

Slab besedni zaklad. 1 1,1 Se sooča s socialnimi 

problemi.  

1 1,4 

Ni sposoben izraziti 

svojih zahtev, potreb. 

1 1,1 Je individualist. 1 1,4 

Hoče povedati več 

stvari na enkrat. 

2 2,1 Se izmika stikom. 1 1,4 

Ko nekoga ne pozna. 1 1,1 Skupaj 

 

71 

 

100 

Se njegova 2 2,1  
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komunikacija razlikuje 

od drugih. 

  

  

Skupaj 94 100 

 

V preglednici 8 razberemo, da 58 anketiranih staršev, tj. 61,7 %, in 53 anketiranih 

vzgojiteljev, tj. 74,7 %, ni odgovorilo na vprašanje, kdaj otrok odstopa v komunikaciji.  

Anketirani starši menijo, da otrok odstopa v komunikaciji, ko: ga drugi ne razumejo, ne zna 

oz. ne more komunicirati z ostalimi, ga neznana oseba začne spraševati o družinskih zadevah, 

ne razume sogovornika, ne razume, kaj mu je povedano, ne zna opisati svojih občutij, čustev, 

ni sposoben govoriti z vrstniki, starši, nečesa ne razume, hitro govori, ne navezuje očesnega 

stika, ima slab besedni zaklad, ni sposoben izraziti svojih potreb, zahtev, hoče povedati vse 

naenkrat, nekoga ne pozna, se njegova komunikacija razlikuje od drugih. 

Anketirani vzgojitelji dodajo, da otrok odstopa v komunikaciji, ko: ga ne razumemo, niti mi, 

niti otroci in tudi on nas ne razume, ni aktiven sogovorec, ne komunicira, je pozvan je 

sramežljiv, ne razume vprašanj, komunicira predvsem s kretnjami, ne more navezati očesnega 

stika, nima koncentracije, potrpljenja, ga zmoti vsak dražljaj v okolju, ne zna samostojno 

reševati konflikta, je plašen, zadržan, potrebuje več spodbud kot ostali otroci, nima 

komunikacijskih veščin, ima zelo slab besedni zaklad, se sooča s socialnimi problemi, je 

individualist, se izmika stikom.  

Komunikacijsko odstopanje zajema tako jezik, govor kot tudi komunikacijo. Težave so pri 

sprejemanju, oddajanju in predelovanju simbolov neverbalnega ali verbalnega komuniciranja. 

Lahko se pojavi med otrokovih razvojem ali pa je prisotno že od rojstva (ASHA, 2017). Otrok 

z odstopanjem v komunikaciji ne bo govoril ali pa bo njegov besednjak glede na njegovo 

starost preveč skop, težave bo imel tudi pri razumevanju preprostih navodil.   
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Ugotoviti sem želela tudi, pri kateri starosti po mnenju vzgojiteljev in staršev zaznamo, da gre 

pri otroku za govorno-jezikovna odstopanja. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa 3 je razvidno, da 75,8 % anketiranih vzgojiteljev in 62 % anketiranih staršev meni, da 

lahko govorno-jezikovna odstopanja zaznamo med drugim in četrtim letom; 15,5 % 

anketiranih vzgojiteljev in 12,9 % anketiranih staršev meni, da jih lahko zaznamo med četrtim 

in šestim letom, 11,3 % anketiranih staršev in 11,3 % anketiranih vzgojiteljev, da jih lahko 

zaznamo okoli drugega leta ter 9,9 % anketiranih staršev, da jih lahko zaznamo pred drugim 

letom. 1,4 % anketiranih staršev je izbralo odgovor »ne vem«.  

V teoretičnem delu sem opredelila mejnike govorno-jezikovnega razvoja in se dotaknila tudi  

razvoja glasov, ki pa predstavljajo le okvir, saj je za vsak razvoj potreben določen čas in tako 

je tudi pri govorno-jezikovnem razvoju. Prvo odstopanje v govorno-jezikovnem razvoju lahko 

zaznamo že takoj po rojstvu otroka, če se otrok ne odziva na glas in bližino matere (Levc, 

2014: 51). Večja odstopanja pa so opazna okoli prvega leta, ko otrok spregovori prvo besedo 

(Žerdin, 2003: 26). Med šestim in devetim mesecem lahko že sumimo na komunikacija in 

pragmatična odstopanja, npr. avtizem. Opazna so tudi pri dugem letu, ko: otrok ne tvori 

večbesednih stavkov z vsaj dvema besedama, besednjak obsega manj kot 50 besed. Okoli 

tretjega leta je osnovna slovnična struktura razvita, kasneje napreduje le še v količini in 

9,9 

11,3 

62,0 

15,5 

1,4 

0,0 

11,3 

75,8 

12,9 

0,0 

0 20 40 60 80 100

Pred drugim letom

Okoli drugega leta

Med drugim in četrtim letom

Med četrtim in šestim letom

Ne vem

Starši

Vzgojitelji

Graf 3: Mnenja vzgojiteljev in staršev o starosti, pri kateri zaznamo, da gre pri otroku za 

govorno-jezikovna odstopanja 
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kakovosti. Fonologija pa se razvija do osmega leta. Po petem letu starosti, na bi bili starši in 

vzgojitelji pozorni na odstopanja v govorno-jezikovni komunikaciji otroka (Satler, 2016: 27).  

Nadalje me je zanimalo, koliko staršev ima otroka z govorno-jezikovnim odstopanjem in 

katero govorno-jezikovno odstopanje ima njihov otrok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa 4 je razvidno, da ima 26,8 % anketiranih staršev otroka z govorno-jezikovnim 

odstopanjem, 73,2 % pa ne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

26,8 

73,2 

0 20 40 60 80 100

Da

Ne

Graf 4: Odstotek staršev, ki ima otroka z govorno-jezikovnim odstopanjem 
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5,0 
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Odstopanje pri enem glasu

Odstopanje pri več glasovih, glasovnih skupinah

Omejeno besedišče

Slovnična odstopanja

Odstopanje v komunikaciji

Težave s sluhom

Težave z vidom

Težave z razumevanjem

Drugo

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z da, prosim, obkrožite govorno-
jezikovno odstopanje. (%) 
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Največ otrok anketiranih staršev ima težave z odstopanjem pri enem glasu, teh je kar 25 %, 

sledi odstopanje pri več glasovih, glasovnih skupinah (15 %),  z 10 % sledijo odstopanje v 

komunikaciji, slovnična odstopanja in omejeno besedišče. Najmanj otrok anketiranih staršev, 

le 5 %, pa ima težave z razumevanjem, vidom in sluhom. 3 % anketiranih staršev je kot drugo 

navedlo: »pri besedah s, č, š«, »ne vem, smo samo dobili napotnico za logopeda« in »ne more 

odzvanjati glasov, najverjetneje ima težave s sluhom«. Komunikacijska odstopanja  so 

najpogostejša govorno-jezikovna odstopanja v predšolskem obdobju. Sledijo odstopanja pri 

posameznih glasovih, na tretje mesto sodijo jezikovna (slovnična) odstopanja (Aremu, 

Afolabi, Alabi, Elemunkan, 2011).   

 

Zanimalo me je še, kdo je odkril govorno-jezikovno odstopanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa 5 je razvidno, da je 80,8 % anketiranih staršev in 34,6 % anketiranih vzgojiteljev 

odgovorilo, da so govorno-jezikovna odstopanja odkrili starši, 46,9 % anketiranih vzgojiteljev 

in 3,8 % anketiranih staršev meni, da so odstopanja odkrili vzgojitelji oz. pomočniki 

vzgojitelja, 3,7 % anketiranih staršev, da so odstopanja odkrili vrstniki ter 11,1 % anketiranih 

vzgojiteljev in 7,7 % anketiranih staršev, da jih je odkril logoped. Kot drugo (2 %) so 

anketiranih starši navedli, da so odstopanja opazili sami, nato pa jih je logopedinja opozorila 

80,8 

3,8 

7,7 

7,7 

34,6 

46,9 

3,7 

11,1 

3,7 

0 20 40 60 80 100

Jaz (starši)

Vzgojitelj oz. pomočnik
vzgojiteljica

Vrstniki

Logoped

Drugo

Starši

Vzgojitelji

Graf 5: Oseba, ki je prepoznala otrokovo govorno-jezikovno odstopanje 
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še na sluh ter da jih je nanje opozorila pediatrinja in ponudila napotnico, vendar so jo starši 

odklonili, saj so menili, da pregled ni potreben.  

S. Levc (2014: 105) poudarja, da moramo, če opazimo razlike in odstopanje v razvoju otroka 

poiskati pomoč logopeda, ki bo podal strokovno mnenje. Logopedi s testom, t. i. 

Preventivnim logopedskim pregledom (v nadaljevanju PLP-5), prepoznavajo otroke, pri 

katerih je prisotno tveganje, da imajo težave ali motnje v govorno-jezikovnem razvoju in 

potrebujejo dodatni diagnostični logopedski pregled, pri katerem odkrijejo morebitne 

zaostanke, motnje ali primanjkljaje (Gačnik, Štok, Skamlič, Oberžan, Dular Kolar, Pintar, 

Ozbič in Kogovšek, 2013: 15).  

Želela sem tudi ugotoviti, ali vzgojitelji in starši menijo, da pripomorejo k spodbujanju 

govorno-jezikovnega razvoja in komunikacije predšolskih otrok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa 6 izhaja, da 98,2 % anketiranih vzgojiteljev in 91,5 % anketiranih staršev meni, da 

pripomorejo k spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok. 1,8 % anketiranih 

vzgojiteljev in 7 % anketiranih staršev meni, da morda pripomorejo in 1,4 % anketiranih 

staršev, da ne, saj je to delo strokovnjaka.  

91,5 

7,0 

1,4 

98,2 

1,8 

0 

0 20 40 60 80 100

Da

Morda

Ne, to je delo strokovnjaka

Starši

Vzgojitelji

Graf 6: Mnenje vzgojiteljev in staršev o tem, ali pripomorejo k spodbujanju govorno-

jezikovnega razvoja ter komunikacije predšolskih otrok 
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Povzamemo lahko, da anketirani starši in vzgojitelji spodbujajo govorno-jezikovni razvoj 

otrok. Eden izmed najbolj učinkovitih in preprostih načinov za spodbujanje je skupno 

prebiranje knjig, kjer se razvijajo tudi interakcije med odraslim in otrokom ter njegov interes 

za knjige. Med skupnim branjem lahko odrasli uporabljajo različne besede (pridevnike), 

predloge in časovne izraze, razširjajo otrokove izjave, gradijo njegovo razumevanje in hkrati 

tudi spodbujajo otrokovo domišljijo (Lowry, 2012).  

Ugotoviti sem skušala tudi, ali vzgojitelji in starši menijo, da pripomorejo k prepoznavanju 

govorno-jezikovnih odstopanj otrok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa 7 lahko razberemo, da 83,1 % anketiranih staršev in 82,5 % anketiranih vzgojiteljev 

meni, da pripomorejo k prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj predšolskih otrok. 15,5 

% anketiranih staršev in 17,5 % anketiranih vzgojiteljev meni, da morda pripomorejo k 

prepoznavanju in 1,4 % anketiranih staršev, da ne, saj je to delo strokovnjaka.  

 

Lyones, O‵Malley, O‵Connor in Managham (2010) so ugotovili, da je zelo pomembno 

zgodnje odkrivanje govorno-jezikovnih odstopanj, saj to pripomore k boljšim rezultatom pri 

terapevtskem procesu. Podobnega mnenja sta tudi Lindsay in Docrell (2004), ki  sta raziskala, 

da je zelo pomembno, da starši težavo pravočasno opazijo, zaznajo in poiščejo strokovno 

pomoč. Starši imajo na govorno-jezikovni razvoj otrok velik vpliv, saj so običajno oni tisti, ki 
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Ne, to je delo strokovnjaka
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Graf 7: Mnenja vzgojiteljev in staršev o tem, ali pripomorejo k prepoznavanju 

govorno-jezikovnih odstopanj otrok 
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težavo pri otroku zaznajo in se odločijo ali bodo poiskali mnenje logopeda ali ne. Odrasli in 

logopedi si lahko pri določitvi, ali gre za govorno-jezikovno odstopanje pomagajo s pomočjo 

razvojnih lestvic, kjer lahko hitro opazijo, kaj otroci pri določeni kronološki starosti že 

zmorejo in česa ne.  

Zanimalo me je tudi mnenje vzgojiteljev in staršev o tem, ali namenijo dovolj pozornosti 

opazovanju govora, jezika in komunikacije otrok in s tem prepoznavanju govorno-jezikovnih 

odstopanj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa 8 je razvidno, da 81,3 % anketiranih staršev in 93 % anketiranih staršev meni, da 

namenijo dovolj pozornosti in 18,8 % anketiranih staršev ter 7 % anketiranih vzgojiteljev, da 

ne namenijo dovolj pozornosti opazovanju govora, jezika in komunikacije otrok in s tem 

prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj otrok.  

Sklenemo lahko, da anketirani vzgojitelji in starši  po njihovem mnenju opazovanju govora, 

jezika in komunikacije otrok, namenjajo dovolj pozornosti. V preglednici 9 navajam 

odgovore staršev glede utemeljive izbranega odgovora na vprašanje iz grafa 8.  
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Graf 8: Mnenje vzgojiteljev in staršev o tem, ali namenijo dovolj pozornosti opazovanju 

govora, jezika in komunikacije otrok in s tem prepoznavanju govorno-jezikovni odsopanj pri 

otroku  
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Preglednica 9: Utemeljitve izbranih odgovorov na vprašanje iz grafa 8 

 
Odgovori starši F % Odgovori vzgojitelji F % 

Manjkajoče vrednosti 53 56,4 Manjkajoče vrednosti 28 39,5 

Igranje, reševanje križank za otroke, 

pogovor, ustvarjanje. 

3 3,2 Večinoma sem pozorna na 

govorno jezikovna 

odstopanja otrok. 

2 2,8 

Sem pozorna na to. 3 3,2 Ker je govor zelo 

pomemben za celoten 

otokov razvoj. 

3 4,2 

Definitivno, saj karkoli je narobe ali 

mogoče, če kakšno grdo besedo pove, je 

treba takoj reagirati in lepo razložiti. 

1 1,1 Prisluhnemo vsakemu 

otroku. 

1 1,4 

Zelo sem pozorna pri tem kako moj otrok 

govori in ga tudi opozorim oz. za njim 

ponovim pravilno izgovarjavo, če on ne 

izgovori pravilno. Opazujem tako njegov 

govor kot jezik in pri tem pazim na 

pomembnost zgleda odraslega. 

1 1,1 Pri igri in vsakodnevnih 

dejavnostih vključujemo 

zgodbice,opisovanje slik, 

lutke .... 

1 1,4 

Premalo se posvečamo temu. 4 4,3 Govor in področje jezika je 

zelo pomembno in ga 

načrtno izvajam vsak dan, 

kot objekt igre in v 

povezavi z ostalimi 

področji dejavnosti je zelo 

prisoten. 

1 1,4 

Pri 4 letih smo zahtevali napotnico za 

logopeda in do 6 leta odpravili odstopanja. 

1 1,1 Govor in jezik se pojavlja v 

vseh naših dejavnostih. 

3 4,2 

Imam otroka, ki zelo veliko govori, besede 

je zelo zgodaj začel sestavljati v stavke. 

1 1,1 Komunikaciji namenjamo 

precej časa. 

5 7,1 

Dnevno vadiva, običajno kar skozi igro, 

zvecer sledijo vaje za razgibavanje 

obraznih misic, sproti vidim, kdaj se 

ustavi in kdaj napreduje ... 

2 2,2 Z otroki komuniciram ves 

čas bivanja otrok v vrtcu, 

komuniciram ob slikanicah, 

petju pesmic. 

2 2,8 

Bivanje z otrokom. 2 2,2 Komunikacija je pomemben 

del vzgoje in stalo prisotna 

v skupini, zato hitro 

opazimo odstopanja. 

1 1,4 

Vsak dan se veliko pogovarjamo. 6 6,4 Z otroki se veliko 

pogovarjam, če opazim, da 

1 1,4 
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otroka ne razumem, mu 

posvetim več pozornosti. 

Ko vidim, da otrok ne 

komunicira, ga k temu 

spodbujam z vprašanji, 

igrami ... Med otroki se 

hitro opazijo razlike v 

govoru. 

Ker želiš za otroka najboljše. 2 2,2 Vzgojitelj nameni v skupini 

precej časa komunikaciji z 

otroki, med katero lahko 

opazi govorno-jezikovna 

odstopanja. 

2 2,8 

Ne vem. 2 2,2 Med dejavnostmi 

opazujemo otroke in z njimi 

verbalno, neverbalno 

komuniciramo. 

2 2,8 

Že od prvih mesecev spremljam njegov 

razvoj in opozarjam pediatra na 

odstopanja oz. se o mojih skrbeh (kako se 

govor razvija) s pediatrom pogovorim, če 

so skrbi utemeljene. 

1 1,1 Precej časa namenjamo 

komunikaciji vendar imam 

premalo časa za 

posameznike, ki so govorno 

boljši. 

2 2,8 

Poslušam in ne samo slišim. 1 1,1 Saj imam kar nekaj otrok s 

težavami na tem področju. 

1 1,4 

Vsak dan skozi igro in zgodbice krepimo 

govorni razvoj otroka. 

1 1,1 Dajemo možnost, da 

govori. 

2 2,8 

Spremljam napotke in normativne 

vrednosti pediatrične ambulante. 

1 1,1 Menim, da je to zelo 

pomemben spekter pri 

otrokovem razvoju. 

1 1,4 

Redno spremljam napredek izgovarjave 

besed, pri sklanjatvah jo opozarjamo na 

nepravilnosti. 

1 1,1 Starše opozarjam na 

določena jezikovna 

odstopanja. 

1 1,4 

Da, med prijatelji in doma je veliko 

učiteljic in vzgojiteljev.  Smo opozorjeni 

na kakšna odstopanja .... 

1 1,1 Trudim se opaziti 

odstopanja, pripravljati 

spodbudno okolje za razvoj 

in sodelovati s starši. 

1 1,4 

Vsak dan smo pozorni na otrokov govor, 

komunikacijo, skušamo ga spodbujati s 

pogovorom, branjem, petjem. 

1 1,1 Delno. 2 2,8 

Od vzgojiteljev in pedagoških delavcev 1 1,1 Opazovanje in opozorila. 5 7,1 
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Iz preglednice 9 razberemo, da 53 anketiranih staršev, tj. 56,4 % vzorca, in 28 anketiranih 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja, tj. 39,5 % vzorca, ni odgovorilo na postavljeno 

vprašanje. 

Najpogostejša utemeljitev anketiranih staršev (6,4 %) je bila, da se z otroki veliko 

pogovarjajo. Z njimi se igrajo, pogovarjajo, berejo, pojejo, rešujejo križanke, skupaj 

ustvarjajo, so pozorni na to, kako otrok govori in ga na nepravilnosti tudi opozorijo, opazujejo 

govor in jezik, so pozorni na lastni govorni zgled, če otrok pregovori grdo besedo, na to 

ustrezno reagirajo, dnevno z otrokom preko igre vadijo, izvajajo vaje za razgibavanje 

obraznih mišic, opazujejo napredek, otroka ne le slišijo temveč tudi poslušajo. Starši se o 

svojih dvomim pogovorijo  s strokovnjakom (pediatrom), ki jim svetuje in poda strokovno 

mnenje. Spremljajo napotke in normativne vrednosti pediatrične ambulante in poudarjajo, da 

laik težje prepozna odstopanja, saj mu to otežuje lokalno narečje.  

3,4 % anketiranih staršev meni, da opazovanju govora, jezika in komunikacije posvečajo 

premalo pozornosti. Od vzgojiteljev in pedagoških delavcev ne dobijo nobenih tovrstnih 

navodil, vaj. Po drugi strani menijo, da bi lahko pogosteje izvajali vaje, ki so se jih naučili v 

vrtcu. 

praktično ne dobim nobenih tovrstnih 

informacij. 

Lahko bi bolj pogosto delali vaje, ki smo 

se jih naučili v vrtcu. 

1 1,1 Veliko se pogovarjamo in 

spodbujamo govorni nastop 

otroka. 

1 1,4 

Sproti opozarjamo na slovnične napake 

govora, jezika. Učimo jih nove besede in 

opazujemo napredek. 

1 1,1 To področje mi osebno 

veliko pomeni in zavedam 

se odgovornosti do otrok. 

1 1,4 

Se veliko pogovarjamo, beremo, 

popravljamo napake. 

2 2,2 Dovolj časa posvetimo tej 

temi. 

1 1,4 

Laik težje prepozna odstopanja od 

pravilnega sploh v narečjih. 

1 1,1 Že s  samim poslušanjem, 

pogovorom, raznimi 

jezikovnimi dejavnostmi, 

pripomoremo. 

1 1,4 

Skupaj 94 100 Skupaj 71 100 
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Anketirani vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja so kot najpogostejšo (7,1 %) utemeljitev 

navedli opazovanje in opozorila, saj menijo, da je govor zelo pomemben za celoten otrokov 

razvoj. Dodajajo, da se govor in jezik pojavljata vsakodnevno v vseh dejavnostih, prav tako 

komunikaciji namenjajo posebno pozornost. Z otroki komunicirajo ves čas – berejo pravljice, 

opisujejo slike, igrajo lutkovne predstave, pojejo, predvsem pa se z njimi veliko pogovarjajo. 

Posledično lažje opazijo govorno-jezikovna odstopanja in o tem obvestijo starše. Po drugi  

strani opozarjajo, da čeprav dovolj časa namenjajo razvijanju in opazovanju govorno-

jezikovnemu razvoju otrok in komunikacije, zmanjkuje časa za posameznike, ki so 

nadpovprečni. Igra je otrokova prevladujoča dejavnost v predšolskem obdboju igra, zato 

lahko z opazovanjem le-te sklepamo o otrokovi ravni jezika, ki jo, ali bi jo lahko uporabljal. 

Pri zakasnelih govorcih in nezgovornih otrocih vidimo, kaj otrok že zmore. Že Vigotsky je 

opozoril na pomembnosti skupnega igranja v območju otrokovega bližnjega, proksimalnega 

razvoja, kar prispeva k govorno-jezikonemu razvoju otroka (Mihelčič, 2014: 52). Tudi N. 

Volkov (2012) se strinja, da se otrok najbolje uči preko igre, a ne katerekoli, temveč igre, kjer 

je zaposlen in razvija svoja čutilater išče rešitve.   

Zanimala me je tudi ocena vzgojiteljev in staršev o sodelovanju pri prepoznavanju govorno-

jezikovnih odstopanj predšolskih otrok. 
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Največjo vlogo pri prepoznavanjugovorno-
jezikovnih odstopanj ima vzgojitelj oz. pomočnik

vzgojitelja.

Za uspešno in pravočasno odkrivanjegovorno-
jezikovnih odstopanj je pomemben kakovosten
ter profesionalenpartnerski odnos med starši in

vzgojitelji.

K uspešnemu prepoznavanju govorno-
jezikovnihodstopanj pripomorejo tudi formalna

izobraževanja vzgojiteljev in
pomočnikovvzgojitelja.

Zaupanje staršev v delo vzgojitelja oz.pomočnika
vzgojitelja je pogoj za kakovostno sodelovanje pri
odkrivanju  govorno-jezikovnih odstopanj otrok.

Starši

Vzgojitelji

Graf 9: Ocena vzgojiteljev in staršev o sodelovanju pri prepoznavanju govorno-jezikovnih 

odstopanj predšolskih otrok 
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Anketirani starši (2,4) so v primerjavi z anketiranimi vzgojitelji (1,9) z večjo pomembnostjo 

ocenili vlogo vzgojitelja pri prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj predšolskih otrok. 

Prav tako so z večjo pomembnostjo ocenili preostale predpostavke, in sicer, da je za uspešno 

in pravočasno odkrivanje govorno-jezikovnih odstopanj pomemben kakovosten ter 

profesionalen partnerski odnos med starši in vzgojitelji, da k uspešnemu prepoznavanju 

govorno-jezikovnih odstopanj pripomorejo tudi formalna izobraževanja vzgojiteljev in 

pomočnikov vzgojitelja ter da je zaupanje staršev v delo vzgojitelja oz. pomočnika vzgojitelja 

pogoj za kakovostno sodelovanje pri odkrivanju govorno-jezikovnih odstopanj predšolskih 

otrok. E. Jensen in H. Jensen (2011: 51) menita, da so vzgojitelji tako pri delu z otroki kot s 

starši strokovnjaki in bi po njunem mnenju morali s starši vzpostaviti profesionalen in 

kakovosten odnos. Pomemben je vzajemem odnos, kjer so oboji pripravljeni prilagoditi svoje 

vedenje in ravnanje v korist otroka ter izmenjevati poglede.  

Eno najodgovornejših nalog imajo vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja, saj vstopajo v 

neposreden vsakodnevni stik s starši. Pomembno je, da imajo vsi strokovni delavci do staršev 

korekten in strokoven odnos, kar pomeni, da jih seznanjajo z napredkom otroka in tudi 

morebitnimi težavami, v našem primeru so to govorno-jezikovna odstopanja (Navodila h 

Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 

otroke s posebnimi potrebami, 2003: 11).  

 

Želela sem ugotoviti tudi mnenje staršev o sodelovanju z vzgojiteljem oz. pomočnikom 

vzgojitelja. 

Preglednica 10:  Mnenje staršev o sodelovanju z vzgojiteljem oz. pomočnikom vzgojitelja 

 
Odgovori staršev  (f) (%) 

Manjkajoče vrednosti 36 38,3 

Lahko bi ga bilo več, a vendar je to odvisno od vsakega posameznika. 1 1,1 

Da, ker je natančna. 1 1,1 

Da zelo, ker se trudijo in so zelo dobre. 1 1,1 

Da, zaupam njihovi presoji. 1 1,1 

Da. Opazi težavo, predlaga rešitev. 1 1,1 

Da, sprotno spremljamo otrokov napredek in spremembe na tem področju. 1 1,1 

Zelo! Namenili sta mu individualno razlago, v kolikor je potrebna, izmenjujemo 

si informacije, vedno se prilagodita. 

1 1,1 

Sem zadovoljna, saj vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice veliko delata na tem 1 1,1 
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področju in se o kakšnih koli odstopanjih pogovorita s starši. 

Da, sem zadovoljen, saj se vidi, da napreduje v svojem govorno-jezikovnem 

razvoju. 

1 1,1 

Da. Opazili isto kot starši doma in svetovali, kako pomagati. 1 1,1 

Da. Vzgojiteljice in pomočnice so nam vedno na voljo za pogovor. Njihova 

strokovnost na področju govorno-jezikovnega razvoja je na visokem nivoju. 

1 1,1 

Sodelovanje pri vsakodnevnih informacijah. 1 1,1 

Ne vem, ker nismo imeli težav. 1 1,1 

Da, zelo se zavzamejo za vsakega otroka posebej. 1 1,1 

Da. 35 37,2 

Da, otroka spodbujajo k govoru s petjem, pripovedovanjem. 1 1,1 

Odvisno od oddelka (podružnice). Npr. pri hčerki (4 leta) smo zelo zadovoljni, 

saj vzgojiteljica deluje še po načinu stare šole in ima dosti več izkušenj. Pri sinu 

(2 leti) pa je drugače, ker so vzgojiteljica in pomočnica dosti mlajše in 

uporabljajo drugačne metode in se mi zdi, da niso tako učinkovite. Je pa res, da 

je sin bolj živahen in so mu bolj zanimive razne neumnosti kot pa razne poučne 

zadeve. 

1 1,1 

Ja, zelo, naša vzgojiteljica se za govorni razvoj otrok zelo trudi, poleg tega si 

tudi vzame čas za tiste otroke, ki imajo težave. Vse pohvale. Mislim, da je veliko 

odvisno od vzgojiteljice in tega koliko se ukvarja z njimi. 

1 1,1 

Da, zaradi kvalitetnega sodelovanja, spremljanja otroka in dela z njim. 1 1,1 

Smo zadovoljni, ker smo na dvojezičnem področju, smo hvaležni vzgojiteljicam, 

da se še dodatno trudijo z njimi na jezikovnem področju. 

1 1,1 

Sem zelo zadovoljna, saj se res veliko nauči od igric, pesmic in vsega in se vidi, 

da se z njim veliko ukvarjajo, če pa je kaj, nam pa tudi povejo, na katerem 

področju moramo še povaditi. 

1 1,1 

Da, na to temo smo imeli tudi sestanek, na katerega je bila povabljena strokovna 

delavka. 

1 1,1 

Ne, premalo pozornosti je namenjeno temu, vzgojiteljica nima interesa. 1 1,1 

Ne, ni sodelovanja. 1 1,1 

Skupaj 94 100 

 

Preglednica 10 predstavlja mnenja anketiranih staršev o sodelovanju z vzgojiteljem oz. 

pomočnikom vzgojitelja na področju otrokovega govorno-jezikovnega razvoja. 38,3 % 

anketiranih staršev na vprašanje ni odgovorilo.  

Mnenja anketiranih staršev so različna. Najprej predstavljam pozitivna mnenja. Večina 

anketiranih staršev (58,4 %) je s sodelovanjem z vzgojitelji na področju govorno-jezikovnega 

razvoja otroka zelo zadovoljna. Slednje utemeljujejo z dejstvi, da so vzgojitelji natančni, 
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opazijo težave in predlagajo rešitve. Njihovo delo je kvalitetno. Starši imajo občutek, da se 

vzgojitelji trudijo, saj spremljajo napredek, spremembe v razvoju otroka in posledično 

zaupajo njihovi presoji. Otroku namenijo individualno razlago, izmenjujejo si informacije in 

se o morebitnih odstopanjih pogovorijo. Starši poudarjajo, da so jim vzgojitelji vedno na voljo 

za pogovor. Njihova strokovnost na področju govorno-jezikovnega razvoja je na visoki ravni. 

Na sestanek so povabili tudi strokovno delavko, ki je predavala o govorno-jezikovnih 

odstopanjih. Otroke s petjem, pripovedovanjem spodbujajo h govoru in vsakega otroka 

obravnavajo kot individuuma. Anketirani starši poudarjajo, da se otroci naučijo veliko iger, 

pesmi, deklamacij …, kar pomeni, da se vzgojitelji z otroki veliko ukvarjajo.  

Po drugi strani pa 3,3 % anketiranih staršev s sodelovanjem z vzgojiteljico na področju 

govorno-jezikovnega razvoja otrok ni zadovoljnih. Menijo, da temu nameni premalo 

pozornosti, po njihovem mnenju vzgojiteljica nima interesa in posledično ni pravega 

sodelovanja oz. ga bi lahko bilo več ter dodajajo, da je to odvisno od vsakega posameznika.   

Sklenemo lahko, da je večina staršev s sodelovanje z vzgojiteljem na govorno-jezikovnem 

področju zadovoljna. J. Lepičnik Vodopivec (1996: 47) poudarja, da je uspešno sodelovanje 

vrtca in staršev nujno, saj je otrok v družinskem in vrtčevskem okolju pod vplivom različnih 

dejavnikov in si je potrebno prizadevati, da postaneta družinska vzgoja in programi v vrtcu 

skladni. V Kurikulumu za vrtce (1999: 24) je zapisano, da je sodelovanje med starši in vrtcem 

pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj to prispeva k ustreznemu dopolnjevanju 

družinske in institucionalne vzgoje.  

 

Zanimalo me je še, kako vzgojitelji ukrepajo, ko pri otroku prepoznajo govorno-jezikovno 

odstopanje. 

Preglednica 11: Vzgojiteljevi ukrepi ob prepoznavaju otrokovih govorno-jezikovnih 

odstopanj 

Odgovori vzgojiteljev (f)  (%) 

Manjkajoče vrednosti 15 21,1 

Se pogovorim s starši, se prepričam, da je tudi doma tako, svetujem logopedski 

pregled. 

1 1,4 

Poiščem strokovno pomoč. 8 11,3 

Se pogovorim z logopedinjo, psihologinjo, specialno pedagoginjo. 2 2,8 

Opozorim starše in se z njimi pogovorim. 30 42,2 
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Pogovorim se z vzgojiteljico. 3 4,2 

Spremljam otroka. 2 2,8 

Spodbujam na različne načine rabo in izgovarjavo. 1 1,4 

Povabim kolegico, naj pride v skupino. 1 1,4 

Uporabljam vaje za spodbujanje govornega aparata, besedne igre. 5 7,1 

Opazujem, spremljam, beležim, spodbujam otroka; če starši dovolijo tudi 

snemam, nudim dodatne možnosti, dodatno motiviram otroka z različnimi 

sredstvi. 

1 1,4 

Spodbujam otroka, individualno delo. 2 2,8 

Skupaj 71 100 

 

Iz preglednice 11 je razvidno, da 15 anketiranih vzgojiteljev, tj. 21,1 % vzorca, ni odgovorilo 

na vprašanje. 

Večina anketiranih vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja (42,2 %), ko prepoznajo govorno-

jezikovna odstopanja, opozori starše ter se z njimi pogovori. 11,3 % anketiranih vzgojiteljev 

poišče strokovno pomoč, 7,1 % anketiranih za razvoj govora in jezika uporablja vaje za 

spodbujanje govornega aparata, besedne igre. 4,2 % anketiranih pomočnikov vzgojitelja se o 

opažanjih pogovori z vzgojiteljico. 2,8 % anketiranih strokovnih delavcev se pogovori z 

logopedinjo, psihologinjo ali specialno pedagoginjo. Prav tako enak odstotek strokovnih 

delavcev spodbuja otroka in izvaja individualno delo. 1,4 % anketiranih vzgojiteljev in 

pomočnikov vzgojitelja spodbuja govor na različne načine, enak odstotek anketiranih 

strokovnih delavcev v skupino povabi kolegico in jo vpraša po mnenju. 1,4 % anketiranih 

vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja opazuje, spremlja, spodbuja otroka, s privoljenjem 

staršev snema, nudi otroku dodatne možnosti in ga motivira z različnimi sredstvi. 

Vzgojitelj lahko s svojim  načrtnim opazovanjem zazna odstopanja v govorno-jezikovnem 

razvoju otrok. O svojim opažanjih se pogovori s svetovalno službo in starši. Omenjeni 

strokovni delavci so staršem v pomoč, saj jim nudijo informacije pri iskanju dodatne pomoči. 

V primeru, da otrok pridobi odločbo, mora vzgojitelj napisati individualiziran program 

(Praček, 2016: 36). N. Satler (2016: 27) dodaja, da je potrebno, v primeru, da zaznamo 

govorno-jezikovna odstopanja poiskati ustrezno strokovno pomoč, tj. logoped.  

 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Anastazija Pograjc: diplomsko delo 

- 76 - 

 

Ugotoviti sem želela tudi, ali lahko vzgojitelji staršem potrdijo, da gre za določeno govorno-

jezikovno odstopanje.  

Preglednica 12:  Vzgojiteljeva zmožnost, potrditve staršem, da gre pri otroku za določeno 

govorno-jezikovno odstopanje 

Odgovori vzgojiteljev (f) (%) 

Manjkajoče vrednosti 16 22,5 

Nismo strokovno usposobljeni, da bi lahko podajali potrditve. 1 1,4 

Po posvetu s strokovno službo. 1 1,4 

Ne. 22 31 

Predstavim lahko le kaj sem opazila. 6 8,4 

Starše le opozorim. 4 5,6 

Ne, samo omenimo možnost logopeda. 3 4,2 

Da, po toliko letih izkušenj že res lahko, čeprav nisi logoped. 1 1,4 

Posredujem lahko le svoje mnenje. 6 8,4 

Ne, brez utemeljitve. 2 2,8 

Lahko, samo previdno in ga nato usmerim k strokovnjaku. 2 2,8 

Ne, lahko pa mu predlagam obisk logopeda in pridobijo njegovo mnenje. 2 2,8 

Včasih, če so odstopanja očitna. 1 1,4 

Ja. 2 2,8 

Ne, ker je to dolžnost vzgojiteljice. 1 1,4 

Lahko. 1 1,4 

Skupaj 71 100 

 

Preglednica 12 prikazuje odgovore anketiranih vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev na 

vprašanje, ali lahko staršem potrdijo govorno-jezikovno odstopanje pri otroku. Na omenjeno 

vprašanje 16 anketiranih staršev, tj. 22,5 % vzorca, ni odgovorilo. 

Večina anketiranih vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja  (31 %) meni, da staršem ne 

morejo potrditi, da gre za določeno govorno-jezikovno odstopanje, saj zato niso strokovno 

usposobljeni. 8,4 % anketiranih vzgojiteljev meni, da lahko predstavijo le svoja opažanja in 

posredujejo svoje mnenje. 5,6 % anketiranih strokovnih delavcev meni, da lahko starše le 

opozorijo na govorno-jezikovna odstopanja otroka ter omenijo možnost logopeda (4,2 %). 2,8 

% anketiranih staršev meni, da lahko staršem potrdijo govorno-jezikovno odstopanje otroka, 

prav tako enak odstotek staršev meni, da lahko, vendar previdno in jih počasi usmerijo tudi k 

strokovnjaku. 1,4 % staršev meni, da po dolgoletnih izkušenjah že lahko potrdijo govorno-

jezikovna odstopanja,, da niso logopedi.  
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Vzgojitelji na podlagi svoje izobrazbe in praktičnih izkušenj po navadi poznajo merila, po 

katerih se presoja razvoj za posamezne starosti predšolskih otrok. Po ugotovljenih opažanjih 

naj bi vedno tudi ukrepali. Vzgojitelji svoja opažanja in mnenja posredujejo staršem in se 

skupaj o tem tudi pogovorijo, lahko jim predlagajo obisk logopeda, svetujejo opazovanje 

govorno-jezikovnega razvoja, ne morejo pa diagnosticirati za katero odstopanje/motnjo gre, 

saj za to niso usposobljeni. To je naloga logopedov (Žerdin, 2003: 150).  

 

Ugotoviti sem skušala tudi, koliko vzgojiteljev ima trenutno v skupini otroka z govorno-

jezikovnim odstopanjem. 

Preglednica 13:  Število vzgojiteljev z otrokom z govorno-jezikovnim odstopanjem v skupini 

  (f)  (%) 

Da 35 61,4 

Ne 22 38,6 

Skupaj 57 100 

 

  

N 

Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon Minimum Maksimum Veljavni Manjkajoči 

Če ste na 

prejšnje 

vprašanje 

odgovorili z da, 

prosim, napišite, 

število otrok. 

35 36 2,34 2,00 2 1,533 1 8 

 

Iz preglednice 13 je razvidno, da ima 35 anketiranih vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja, 

tj. 61,4 % celotnega vzorca, trenutno v skupini otroka z govorno-jezikovnim odstopanjem. 22 

anketiranih strokovnih delavcev, tj. 38,6 % vzorca, trenutno v skupini nima otroka z govorno-

jezikovnim odstopanjem. 

Povprečno je v oddelku anketiranih vzgojiteljev 2,34 % otrok z govorno-jezikovnimi 

odstopanji. 

N. Satler (2016: 28) je v svoji raziskavi ugotovila, da je 93 % strokovnih delavcev v svoji 

skupini že imelo otroka z govorno-jezikovno motnjo, le 7 % jih te izkušnje še nima. Poudarja, 

da je pri rezultatih potrebno upoštevati, da vzgojiteljem primanjkuje strokovnega znanja in 

posledično ne zaznavajo govorno-jezikovnih motenj pri vseh otrocih. Sklepam, da slednje 

velja tudi za moj vzorec anketirancev.  
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V šolskem letu 2012/13 je bilo v redne oddelke vrtca vključenih 435 otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami. V šolskem letu 2014/15 je bilo teh otrok že 457, lansko leto pa se je 

številka ustavila pri 521 (Statistični urad Republike Slovenije, 2017). Opazimo lahko, da 

število otrok z govorno-jezikovnimi motnjami strmo narašča. Po podatkih ZRSŠ je imelo v 

preteklem šolskem letu največ predšolskih otrok (368) odločbo za govorno-jezikovne motnje.  

Zanimala so me tudi govorno-jezikovna odstopanja otrok v skupini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa 10 razberemo, da ima največ otrok anketiranih staršev (19,7 %) odstopanje pri več 

glasovih, glasovnih skupinah, sledijo otroci anketiranih staršev (19 %) z omejenim 

besediščem in otroci s komunikacijskim odstopanjem (12 %), nato otroci anketiranih staršev z 

odstopanjem pri enem glasu (11,3 %) in otroci anketiranih staršev s težavami z razumevanjem 

(10,6 %), 9,9 % otrok anketiranih staršev ima težave v komunikaciji, 8,5 % anketiranih 

staršev ima slovnična odstopanja, 3,5 % otrok anketiranih staršev ima motnje v fluentnosti, 

jecljanje, brbotanje, 2,8 % anketiranih staršev otrok ima težave s sluhom, 0,7 % otrok 

anketiranih staršev ima težave z vidom, enak odstotek otrok anketiranih staršev ima težave z 

glasom ter hripavostjo. Kot drugo (1,4 %) so anketirani strokovni delavci navedli 

multilingvizem, bilingvizem ter trilingvizem.  
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Odstopanje pri enem glasu.

Odstopanje pri več glasovih, glasovnih…

Omejeno besedišče.
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Komunikacijsko odstopanje.

Odstopanje v komunikaciji.

Težave s sluhom.

Težave z vidom.

Motnje fluentnosti, jecljanje, brbotanje.
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Težave z razumevanjem.

Drugo

Graf 10: Govorno-jezikovna odstopanja otrok v skupini 
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V predšolskem obdobju so najpogostejše govorno-jezikovne motnje: bebljanje, jecljanje, 

brbotanje, manj pogoste pa nosljanje in zakasneli govorni razvoj (Satler, 2016: 17). 

Izvedeti sem želela, kakšna so mnenja vzgojiteljev o njihovi kompetentnosti za prepoznavanje 

in delo z otroki z govorno-jezikovnimi odstopanji ter o sodelovanju s starši otrok z govorno-

jezikovnimi odstopanji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa 11 je razvidno, da 47,4 % anketiranih vzgojiteljev meni, da so strokovno kompetentni 

in 52,6 % anketiranih vzgojiteljev meni, da niso strokovno kompetentni za prepoznavanje in 

delo z otroki z govorno-jezikovnimi odstopanji. 

Preglednica 14:  Utemeljitve izbranega odgovora iz grafa 11 

Utemeljitve izbranega odgovora f % 

Manjkajoče vrednosti 27 38,1 

Imam premalo strokovnega znanja. 2 2,8 

Samo s posvetom s strokovnjakom. 3 4,2 

Za to so drugi strokovnjaki. 5 7,1 

Nimam dovolj strokovnega znanja. 6 8,5 

Imamo veliko predavanj na to temo. 2 2,8 

Za odkrivanje da, za delo pa odvisno od motnje 

govora. 

2 2,8 

Za prepoznavanje težav sem kompetentna za 1 1,4 

47,4 

52,6 

0 20 40 60 80 100

Da, sem kompetenten.

Ne, nisem kompetenten.

Graf 11: Mnenja vzgojiteljev o njihovi kompetentnosti za prepoznavanje in delo z otroki z 

govorno-jezikovnimi odstopanji 
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Iz preglednice 14 je razvidno, da 27 anketiranih vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja, tj. 

38,1 % ni utemeljilo izbranega odgovora. 8,5 % anketiranih vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojitelja meni, da niso dovolj strokovno kompetentni in dodajajo, da nimajo dovolj 

strokovnega znanja (5,6 %). 7,1 % anketiranih strokovnih delavcev meni, da so za 

prepoznavanje in delo z otroki z govorno-jezikovni odstopanji usposobljeni drugi 

strokovnjaki. Enak odstotek anketiranih vzgojiteljev meni, da so le delno strokovno 

kompetentni. 4,2 % anketiranih vzgojiteljev meni, da lahko z otroki z govorno-jezikovni 

odstopanji delajo le po posvetu s strokovnjakom, enak odstotek anketiranih strokovnih 

delavcev meni, da lahko le opazijo in svetujejo ter predlagajo obisk logopeda. Anketirani 

vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja dodajajo, da imajo premalo strokovnega znanja (2,8 %) in 

da so za odkrivanje strokovno kompetentni, za delo z otroki z govorno-jezikovni odstopanji 

pa ne (2,8 %). Prav tako enak odstotek anketiranih staršev trdi, da imajo veliko izobraževanj 

specifično delo z njimi pa ne, obravnava jih logoped 

sama pa se lahko posvetujem oz. sodelujem z njim. 

Nisem dovolj strokovno podkovan/kompetenten. 4 5,6 

Strokovno sem  podkovana o razvojnih zmožnostih 

in sposobnostih otrok. 

1 1,4 

Dovolj izkušenj z otroki z govorno-jezikovnimi 

odstopanji. 

1 1,4 

Mislim, da znotraj procesa hitro prepoznam govorno-

jezikovno odstopanje, znam pomagati otroku znotraj 

skupine, se trudim biti vzgled in v povezavi s starši 

se govorno- jezikovno odstopanje tudi zmanjšuje. 

1 1,4 

Lahko opazim in svetujem, predlagam obisk 

logopeda. 

3 4,2 

Mi nismo doktorji, lahko pa staršem povemo svoje 

dvome, na njih je, kako bodo ukrepali naprej. 

1 1,4 

Izobraževanja. 2 2,8 

Poiščem strokovno pomoč oz. literaturo. 3 4,2 

Mi lahko podamo samo svoje videnje glede na naše 

izkušnje v praksi. 

1 1,4 

Delno sem kompetentna. 5 7,1 

Jaz lahko zaznam govorno odstopanje, vendar pa 

morajo ustrezni strokovnjaki podati diagnozo 

(logoped, specialni pedagog). 

1 1,4 

Skupaj 71 100 
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in predavanj na to temo. 1,4 % anketiranih strokovnih delavcev meni, da so strokovno 

seznanjeni z razvojnimi zmožnostmi otrok, da lahko povedo svoje mnenje, dvome, od staršev 

pa je odvisno, kako se bodo odločili, da imajo dovolj izkušenj ter da lahko hitro prepoznajo 

govorno-jezikovna odstopanja, o tem obvestijo starše in jih s skupnimi močmi tudi odpravijo. 

Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev ne glede na delovno dobo, niso kompetetni za 

prepoznavanje govorno-jezikovnih odstopanj pri predšolskih otrocih, lahko le podajo svoja 

opažanja o ugotavljanju razlik v govorno-jezikovni komunikaciji. Za to je kompetenten 

logoped, ki je strokovnjak in poznavalec jezikovnega sistema, tj. pisnega in govorjenega 

jezika, dekodiranja (poslušanje in branje) in lahko s ciljno terapijo pripomore k uspešnosti 

otroka ali učenca, ki ima težave v govorno-jezikovni komunikaciji (Ozbič, 2011: 114).  

Preglednica 15:  Mnenja vzgojiteljev o sodelovanju s starši otrok z govorno-jezikovnimi 

odstopanji 

Odgovori vzgojiteljev  (f)  (%) 

Manjkajoče vrednosti 27 38 

Zelo slabo. Težko. 2 2,8 

Dodatne pogovorne ure, včasih tudi vsak dan, IP, strokovna literatura, timski 

sestanki. 

20 28,2 

Komunikacija ob sprejemanju in oddajanju otroka. 5 7,1 

Pozitivno. 2 2,8 

Dobro. 1 1,4 

Ne vem. 2 2,8 

Nič drugačno kot pri ostalih. 2 2,8 

Nimam otroka z govorno-jezikovnim odstopanjem. 2 2,8 

Redno informiranje, strokovna timska sodelovanja in skupni načrt dela. 4 5,6 

Napotitev staršev k strokovnjaku. 3 4,2 

Spodbujam vsakodnevno komunikacijo, priporočam literaturo, branje zgodbic 

za bogatenje besedišča. 

1 1,4 

Skupaj 71 100 

 

Iz preglednice 15 razberemo, da 27 anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojiteljev,  tj. 

38 % vzorca, ni odgovorilo na postavljeno vprašanje.  

28,2 % anketiranih vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojitelja trdi, da s starši otrok z govorno-

jezikovnimi odstopanje sodelujejo včasih tudi vsak dan, s strokovno literaturo, s timskimi 

sestanki, z dodatnimi pogovornimi urami ter individualiziranim programom. 7,1 % 
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anketiranih strokovnih delavcev komunicira ob sprejemanju in oddajanju otroka. 5,6 % 

anketiranih vzgojiteljev redno informira starše o govorno-jezikovnem razvoju otroka, 4,2 % 

anketiranih jih napoti k strokovnjaku. 2,8 % anketiranih vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojitelja meni, da je sodelovanje pozitivno, enak odstotek anketiranih meni, da ni nič 

drugačno kot pri ostalih, prav tako je enak odstotek anketiranih vzgojiteljev neopredeljenih 

oz. ne vedo, kakšno je sodelovanje. 2,8 % anketiranih vzgojiteljev meni, da je sodelovanje s 

starši zelo slabo in težko, le 1,4 % anketiranih vzgojiteljev meni, da je sodelovanje dobro. 1,4 

% anketiranih vzgojiteljev dodaja, da spodbujajo vsakodnevno komunikacijo, priporočajo 

literaturo in branje knjig za bogatenje besednjaka. J. Kalin (2009) meni, da zavračenje 

komuniciranja, nesposobnost poslušanja, odklanjanje skupnega iskanja rešitev, kritiziranje 

staršev in otrok, prenašanje odgovornost iz enega na drugega, toga in nespremenljiva mnenja 

o otrokovem razvoju, negativno vplivajo na vzpostavljanje dobrih odnosov s starši. 

Sodelovanje je najpomembnejši element za vzpostavitev partnerskega odnosa s starši, saj bo 

le tako otrok doživljal varnost, sprejetost, kar bo pozitvno vplivajo na njegov razvoj. 

 

Preglednica 16: Primerjava težav vzgojiteljev in staršev pri prepoznavanju govorno-

jezikovnih odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja otrok 

Odgovori vzgojiteljev  f    % Odgovori staršev f % 

Manjkajoče vrednosti 21 29,6 Manjkajoče vrednosti 56 53,2 

Premalo strokovnega znanja. 7 9,9 Nepozornost pri 

pogovarjanju, hitenje pri 

izgovarjavi besed, stavkov. 

1 1,1 

Materni jezik. 1 1,4 Z moteno poslušnostjo 

otroka. 

3 3,2 

Nekompetentnost.  1 1,4 Slabo poznavanje, kaj je 

normalno pri določeni 

starosti, kaj je že 

zaskrbljujoče ipd. 

1 1,1 

Nerazumevanje jezika. 1 1,4 Neznanje. 12 12,8 

Starši največkrat ne prepoznajo odstopanj 

pri otroku ali pa si celo nočejo priznati. 

6 8,4 Kaj je pri določenih letih 

potrebno znati. 

1 1,1 

Nimam večjih težav. 1 1,4 Pri besedah s, š, c. 1 1,1 

Lahko prepoznam le odstopanja pri eni ali 

dveh črkah. 

2 2,8 Z nobenimi, zame so 

razvojna faza, izgovarjava 

črke r se je normalizirala 

čez noč. Brez logopedov, 

1 1,1 
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prej je bil j namesto r. 

Enako pričakujem pri s, č, 

š. 

Primanjkuje časa za individualno delo. 10 14,1 Nimam težav 3 3,2 

Občasno z nepripravljenostjo staršev za 

sodelovanje, neodzivnostjo. 

3 4,2 Ne vem. 3 3,2 

Težje prepoznam odstopanja. 3 4,2 Pri opismenjevanju, pri 

tihem govorjenju 

1 1,1 

Ko ne veš ali se bo popravilo sam po sebi 

ali bo potreboval strokovno pomoč. 

1 1,4 Da še jaz kot starš z njim 

pravilno govorim.. 

1 1,1 

Nobenimi. 2 2,8 Mene samo zmede včasih, 

ker ne vem, ali je to faza ali 

gre za dejansko težavo. 

1 1,1 

Starši ne vozijo otrok k logopedu. 2 2,8 Črka r. 

 

5 5,3 

Premalo znanja oz. izkušenj, odvisno za 

katero odstopanje gre. 

4 5,6 Največjo težavo mi 

predstavlja lokalno narečje. 

Moti me, da se tudi v vrtcu 

pogovarjajo v narečju in se 

jim to ne zdi napačno. 

1 1,1 

Vrtec nima zaposlenega logopeda in je 

težje dostopna zunanja sodelavka. 

6 8,4 Če otrok noče sodelovati. 2 2,1 

Skupaj 71 100 Trma, ko nekaj ne gre več 

in se noče več pogovarjati. 

1 1,1 

 Skupaj 94 100 

 

Iz preglednice 16 izhaja, da 21, tj. 29, 6 % anketiranih vzgojiteljev, in 56, tj. 53,2 % 

anketiranih staršev, ni odgovorilo na zastavljeno vprašanje.  

Večina anketiranih vzgojiteljev (14,1 %) je mnenja, da jim primanjkuje časa za individualno 

delo ter da imajo premalo strokovnega znanja (9,9 %) za prepoznavanje in spodbujanje 

govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok. 8,4 % anketiranih vzgojiteljev dodaja, da jim 

oviro predstavlja tudi dejstvo, da vrtec nima zaposlenega logopeda, zunanja delavka pa je 

težje dostopna. Enak odstotek anketiranih vzgojiteljev ima težave s starši, saj ti ne prepoznajo 

odstopanj ali pa si jih celo nočejo priznati. Težave jim predstavlja tudi pomanjkanje znanj oz. 

izkušenj  (5,6 %) in posledično težje prepoznajo odstopanja (4,2 %). Srečujejo se tudi z 

neodzivnostjo in nepripravljenostjo staršev za sodelovanje (4,2 %). 2,8 % anketiranih 

vzgojiteljev ima težave, ker starši ne vozijo otroka k logopedu, prav tako enak odstotek 
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anketiranih strokovnih delavcev trdi, da nimajo težav pri prepoznavanju govorno-jezikovnih 

odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja otrok. 1,4 % anketiranih vzgojiteljev 

meni, da jim oviro predstavlja nekompetentnost in materni jezik otrok ter posledično njihovo 

nerazumevanje jezika. Težko jim je tudi oceniti, ali se bo odstopanje popravilo samo po sebi 

ali bo potrebno obiskati strokovnjaka (npr. logopeda). 

Anketiranim staršem pri prepoznavanju govorno jezikovnih odstopanj in spodbujanju 

govorno-jezikovnega razvoja otrok največjo oviro predstavlja njihovo neznanje (12,8 %). 

Težave imajo tudi pri prepoznavanju črke r  (5,3 %). 3.2 % anketiranih staršev se sooča z 

moteno poslušnostjo otroka. Enak odstotek anketiranih staršev nima težav pri prepoznavanju 

govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja otroka. 2,1 % 

anketiranih staršev ima težave, kadar otrok noče sodelovati. 1,1 % anketiranih staršev ima 

težave, ker slabo pozna mejnike v otrokovem razvoju oz. kaj je pri določeni starosti 

»normalno«., ne zna opredeliti, ali je določeno odstopanje le razvojna faza ali je že potrebna 

logopedska obravnava. Prav tako jim težavo predstavlja lokalno narečje in dejstvo, da se tudi 

v vrtcu pogovarjajo v narečju. 1,1 % anketiranih staršev se ob neuspehu sooča s trmo otrok. 

Enak odstotek anketiranih staršev se ne srečuje z nobenimi težavami.  

Ocena, ki jo o otrokovem govorno-jezikovnem razvoju podajo starši je pomemben in veljaven 

podatek (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 7). Smole (2009: 27) poudarja, da 

logopedsko obravnavo pred petim letom potrebuje veliko otrok,v realnosti pa je, da je letno 

pregledanih le od 0,8 % do 2,5 % otrok. Težave staršev in vzgojiteljev bi lahko omilili z 

zaposlitvijo logopedov v vrtce. Kot sem že omenila pa je potrebno tudi partnersko 

sodelovanje med vzgojitelji in starši.  

Nato sem želela izvedeti, katera znanja primanjkujejo vzgojiteljem in kje bi jih lahko po 

njihovem mnenju pridobili za še učinkovitejše prepoznavanje govorno-jezikovnih odstopanj 

in spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok. 
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Preglednica 17: Znanja, ki primanjkujejo vzgojiteljem in kje bi jih lahko po njihovem mnenju 

pridobili za še učinkovitejše prepoznavanje govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanje 

govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok 

Znanja, ki jim primanjkujejo f % Kje bi manjkajoča znanja pridobili f % 

Manjkajoče vrednosti 38 53,5 Manjkajoče vrednosti 39 55 

Govorne vaje, jezikovne igre. 5 7,1 Strokovna dodatna izobraževanja, 

seminarji, delavnice, predavanja v 

okviru vrtca in izven njega. 

12 16,9 

Znanje je, vendar je v skupini težko 

delovati individualno, kar pa je pri 

omenjenih odstopanjih nujno. 

2 2,8 Podiplomski študij in individualno 

prebiranje strokovne literature. 

3 4,2 

Mi ne manjka znanj. 3 4,2 Nasveti strokovnjaka. 3 4,2 

Vsaka stroka ima svoj namen. 1 1,4 Logoped. 2 2,8 

Dodatna znanja so vedno dobrodošla, 

zato posegam tudi po strokovni literaturi 

in sem pri spodbujanju govorno-

jezikovnega razvoja kar uspešna. 

1 1,4 Izobraževanje bi moralo biti v sklopu 

študija, zgolj nekaj letno 

izobraževanje ni dovolj. 

1 1,4 

Pogrešam logopeda v vrtcu za strokovne 

in praktične nasvete. 

5 7,1 Nasveti pri strokovnem sodelavcu – 

specialnemu pedagogu, psihologu, 

logopedu. 

2 2,8 

Manjkajo strokovna znanja za 

spodbujanje razvoja. 

5 7,1 Literatura. 2 2,8 

Več takšnih primerov. 1 1,4 Splet. 2 2,8 

Ne vem. 1 1,4 V tem medijskem času pa to res ni 

težko. 

1 1,4 

Sodobne vaje za spodbujanje razvoja. 3 4,2 Izmenjava izkušenj s sodelavci.  2 2,8 

Teorija v povezavi s prakso. 2 2,8 Skupaj 71 100 

Zakasnelost razvojnih stopenj, 

zdravstveni elementi. 

1 1,4  

Strokovno znanje in izobraževanja 1 1,4 

Nisem logoped. 1 1,4  

Natančna navodila. 1 1,4 

Skupaj 71 100 

 

Iz preglednice 17 je razvidno, da 38 anketiranih vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja, tj. 

53,5 % vzorca, ni odgovorilo na vprašanje, katera znanja jim primanjkujejo za prepoznavanje 

govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok. 
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Prav tako 39 anketiranih vzgojiteljev, tj. 55 % vzorca, ni odgovorilo na vprašanje, kje lahko ta 

znanja pridobijo. 

Anketirani vzgojitelji menijo, da jim primanjkuje znanj o govornih in jezikovnih vajah, igrah 

(7,1 %), strokovna znanja (7,1 %) in sodobne vaje (4,2 %) za spodbujanje razvoja. 7,1 % 

anketiranih vzgojiteljev v vrtcu pogreša logopeda za strokovne in praktične nasvete. 4,2 % 

anketiranih vzgojiteljev meni, da jim ne primanjkuje znanj. 2,8 % anketiranih vzgojiteljev 

pravi, da znanje imajo, vendar je v skupini težko delovati individualno, kar pa je pri govorno-

jezikovnih odstopanjih nujno. Enak odstotek anketiranih strokovnih delavcev dodaja, da jim 

primanjkuje teorija v povezavi s prakso. 1,4 % anketiranih vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojitelja meni, da ima vsaka stroka svoj namen, vendar pa so dodatna znanja vedno 

dobrodošla, zato redno posegajo po dodatni literaturi. Enak odstotek anketiranih strokovnih 

delavcev meni, da jim primanjkuje več takšnih primerov, znanje o zakasnelosti razvojnih 

stopenj, napačnejša navodila in strokovno znanje in izobraževanje.  

Večina anketiranih vzgojiteljev (16,9 %) meni, da lahko omenjena znanja pridobijo med 

strokovnimi izobraževanji, seminarji, predavanji v okviru vrtca in izven njega. 4,2 % 

anketiranih strokovnih delavcev meni, da jim lahko do znanja pomaga podiplomski študij, 

individualno prebiranje strokovne literature ter nasveti strokovnjaka. 2,8 % anketiranih 

vzgojiteljev meni, da lahko znanja pridobijo na spletu, v strokovni literaturi, pri logopedu, 

specialnemu pedagogu, psihologu ter preko izmenjav izkušenj s sodelavci. 1,4 % anketiranih 

strokovnih delavcev meni, da to v tem medijskem času res ni težko ter da bi moralo biti 

izobraževanje v sklopu študija, izobraževanje nekajkrat letno ne zadostuje.  

V navodilih h Kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003: 11) je zapisano, da je pri 

prepoznavanju odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja otrok zaželena 

izmenjava izkušenj vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja, ki imajo v oddelku otroke s 

posebnimi potrebami. Dodatna znanja si lahko pridobijo na predavanjih, seminarjih, 

razpisanih v katalogu stalnega strokovnega spopolnjevanja in v strokovni literaturi.  

Nazadnje me je zanimalo še, kakšna so mnenja vzgojiteljev o vplivu izobrazbe staršev na 

govorno-jezikovni in komunikacijski razvoj otrok. 
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Preglednica 18:  Mnenja vzgojiteljev o vplivu izobrazbe staršev na govorno-jezikovni in 

komunikacijski razvoj otrok 

  N 

Povprečje Mediana Modus 
Standardni 

odklon Minimum Maksimum 

 
Veljavni Manjkajoči 

V kolikšni meri po Vašem mnenju 
izobrazba staršev vpliva na 

govorno-jezikovni in 
komunikacijski razvoj otrok? 

 
56 

 
15 

 
3,71 

 
4,00 

 
4 

 
,653 

 
3 

 
5 

 

Iz preglednice 18 je razvidno, da anketirani starši pomembnost vpliva izobrazbe staršev na 

govorno-jezikovni in komunikacijski razvoj otrok ocenjujejo s 3,71. To pomeni, da menijo, da 

izobrazba staršev ni niti pomembna niti nepomembna. Raziskave (Marjanovič Umek, 2008; 

Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Bajc, 2006; Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008 …) 

poudarjajo, da ima izobrazba staršev velik vpliv na govorno-jezikovni in komunikacijski 

razvoj otrok, česar se anketiranih vzgojitelji ne zavedajo. Daljša vključenost v kakovosten 

vrtec je namreč zaščitni dejavnik otrok iz manj spodbudnega družinskega okolja in staršev z 

nižjo izobrazbo. 

Utemeljitve odgovorov f  % 

Manjkajoča vrednost 31 43,6 

Materni jezik. 1 1,4 

Bolj pomemben govorno-jezikovni stil, jasnost, potrpežljivost staršev kot sama 

stopnja izobrazbe. 

2 2,8 

Vsak se s svojimi otroki pogovarja. 1 1,4 

Starši so bolj ozaveščeni. 1 1,4 

Odvisno je predvsem od spodbudnega oz. nespodbudnega družinskega okolja.  3 4,2 

Starši najbolj poznajo otroka. 2 2,8 

Vsak starš se trudi po svojih najboljših močeh in zmožnostih. 1 1,4 

Zgled, materni jezik. 1 1,4 

Manj izobraženi starši se manj zanimajo za otrokov napredek. 2 2,8 

Bolj izobraženi starši največkrat nudijo boljši govorni vzorec otroku, mu več 

berejo, a po drugi strani včasih tudi preveč omejujejo, govorijo namesto njih in 

jih ne znajo poslušati. 

2 2,8 

Delno pomembno. 3 4,2 

Izobrazba človeka ne izraža njegovo kulturo in stališča. 1 1,4 

Splošna razgledanost vpliva na zaznavanje in težo težav. 1 1,4 

Odvisno od zanimanja staršev in njihovega govornega razvoja. 2 2,8 

Odvisno od govornega razvoja staršev, besedni zaklad, različne izkušnje. 2 2,8 

Izobraženi starši lažje najdejo pot do strokovnjakov, če so le ti potrebni. 2 2,8 
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Pravilni pristop. 1 1,4 

Mislim, da je vsak otrok individualist glede govorno-jezikovnega in 

komunikacijskega razvoja. 

1 1,4 

Samoiniciativa. 1 1,4 

Bolj izobraženi starši lažje prepoznajo odstopanja, imajo bogatejši besedni 

zaklad, kvalitetnejši govorni vzorec. 

10 14,1 

Skupaj 71 100 

 

Iz preglednice 18 je razvidno, da izbrani odgovor ni utemeljilo 31 anketiranih vzgojiteljev in 

pomočnikov vzgojitelja, kar predstavlja 43,6 % vzorca. 

Kot najpogostejšo (14,1 %) utemeljitev so navedli, da bolj izobraženi starši lažje prepoznajo 

govorno-jezikovna odstopanja, imajo bogatejši besedni zaklad in kvalitetnejši govorni vzorec. 

4,2 % anketiranih strokovnih delavcev meni, da ima izobrazba staršev le delen vpliv na 

govorno-jezikovni in komunikacijski razvoj otrok. 2,8 % j anketiranih vzgojiteljev trdi, da so 

pomembnejši govorno-jezikovni stil, jasnost, potrpežljivost staršev, kot pa njihova stopnja 

izobrazbe. Enak odstotek jih trdi, da starši najbolj poznajo svojega otroka. 2,8 % anketiranih 

vzgojiteljev meni, da bolj izobraženi starši nudijo otroku boljši govorni vzorec, mu veliko 

berejo, a ga po drugi strani včasih tudi preveč omejujejo, govorijo namesto njega in ga ne 

znajo poslušati. Manj izobraženi starši se po mnenju vzgojiteljev manj zanimajo za otrokov 

napredek. Enak odstotek anketiranih vzgojiteljev meni, da je vse odvisno od govornega 

razvoja staršev, njihovega besednega zaklada ter različnosti izkušenj, ki jih ponudijo otroku, 

prav tako bolj izobraženi starši lažje najdejo pot do strokovnjakov. 1,4 % anketiranih 

vzgojiteljev meni, da ima pomembno vlogo tudi materni jezik in zgled otrokove družine in da 

so bolj izobraženi starši tudi bolj ozaveščeni. Enak odstotek anketiranih vzgojiteljev meni, da 

izobrazba človeka ne izraža njegovo kulturo in stališča ter da splošna razgledanost ne vpliva 

na zaznavanje in težo težav. Dodajajo še, da je pomembna samoiniciativa in pravilen pristop, 

saj je vsak otrok individualist. Izobrazba matere se posredno in neposredno preko rabe 

besednjeka, pozitivno povezuje z otrokovo goovrno kompetentnostjo. Raziskave (NIHCD, 

2000, Pan, Rowe, Singer in Snow, 2005; Marjanovič Umek idr. , 2005) kažejo, da ima 

materina izobrazba najvišjo napovedno vrednost govorne kompetentnosti otrok v prvih letih 

življenja. Prav tako imata pomemben vpliv tudi raven pismenosti staršev ter neposredne 

interakcije. Ker matere v povprečju z otroki preživijo več časa, izobrazba očeta nima 

pomembnega učika na različne vidike otrokovega govorno-jezikovnega razvoja. Izobrazba 

staršev je povezana z otrokovimi intelektualnimi sposobnostmi preko genov, hkrati pa je 
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povezana tudi s kakovostjo in količino spodbud, ki sovpadajo s finančnimi viri družine 

(Marjanovič Umek, Fekonja, Bajc, 2006: 34–35).  

 

12.1  Preverjanje hipotez 

 

12.1.1  Hipoteza 1 

Prva hipoteza se glasi: Večina vzgojiteljev meni, da imajo starši zelo pomembno vlogo, prav 

tako starši menijo, da imajo vzgojitelji zelo pomembno vlogo v prepoznavanju govorno-

jezikovnih odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok.  

 

Opisna statistika  

Skupina N Povprečje 
Standardni 

odklon 
Napaka 

povprečja 

 
Kako pomembno vlogo 
imate po Vašem mnenju 
pri prepoznavanju 
govorno-jezikovnih 
odstopanj? 

 
Vzgojitelji 

 
57 

 
4,53 

 
0,57 

 
0,08 

 
Starši 

 
66 

 
4,18 

 
0,84 

 
0,10 

 

 

P-vrednost je nižja kot 0,05, zato lahko trdimo, da statistične pomembne razlike glede mnenja 

o vlogi vzgojitelja oz. pomočnika vzgojitelja pri prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj 

med vzgojitelji in starši obstajajo. Vzgojitelji imajo višje povprečje od staršev. Hipotezo 1 

zavrnem.    

T-test za neodvisne vzorce 

  

Levenov test za 
enakost varianc t-test za enakost povprečij 

F 
p-

vrednost t df 

Asimp. p-
vrednost 

(2-
stranska) 

Razlika v 
povprečjih 

Napaka 
razlike v 

povprečjih 

95% Interval 
zaupanja 

Nizki Visoki 
Kako pomembno 
vlogo imate po 
Vašem mnenju 
kot vzgojitelj oz. 
pomočnik 
vzgojitelja pri 
prepoznavanju 
govorno-
jezikovnih 
odstopanj? 

Predpostavlje
ne so enake 
variance 

6,060 ,015 2,619 121 ,010 ,34450 ,13153 ,08409 ,60490 

Enake 
variance niso 
predpostavlje
ne 

    2,691 114,926 ,008 ,34450 ,12801 ,09094 ,59805 
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12.1.2  Hipoteza 2 

Druga hipoteza se glasi: Pojavljajo se statistično pomembne razlike med mnenjem 

vzgojiteljev o lastni vlogi v prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanju 

govorno-jezikovnega razvoja ter mnenjem staršev o vlogi vzgojiteljev v prepoznavanju 

govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok.

             

P-vrednost je večja kot 0,05, zato ne moremo trditi, da statistične pomembne razlike glede 

mnenja o vlogi staršev pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja in komunikacije otrok, 

med vzgojitelji in starši obstajajo. Hipotezo 2 zavrnem.  

            

            

  

Opisna statistika 

Skupina N Povprečje 
Standardni 

odklon 
Napaka 

povprečja 

Kako pomembno vlogo imajo po 
Vašem mnenju starši pri spodbujanju 

govorno-jezikovnega razvoja ter 
komunikacije otrok? 

Vzgojitelji 57 4,77 0,54 0,07 

Starši 66 4,65 0,69 0,08 

Kako pomembno vlogo imajo po 
Vašem mnenju starši pri 

prepoznavanju govorno-jezikovnih 
odstopanj? 

Vzgojitelji 57 4,60 0,70 0,09 

Starši 66 4,48 0,77 0,09 

  T-test za neodvisne vzorce 

  

Levenov test za 
enakost varianc t-test za enakost povprečij 

F 

p-
vrednos

t t df 

Asimp. 
p-

vrednost 
(2-

stranska
) 

Razlika v 
povprečjih 

Napaka 
razlike v 
povpreč

jih 

95% Interval 
zaupanja 

Nizki Visoki 
Kako pomembno vlogo 
imajo po Vašem mnenju 
starši pri spodbujanju 
govorno-jezikovnega 
razvoja ter komunikacije 
otrok? 

Predpostavljen
e so enake 
variance 

4,929 ,028 1,068 121 ,288 ,12041 ,11272 -,10274 ,34357 

Enake 
variance niso 
predpostavljen
e 

    1,088 119,668 ,279 ,12041 ,11066 -,09869 ,33952 

Kako pomembno vlogo 
imajo po Vašem mnenju 
starši pri prepoznavanju 
govorno-jezikovnih 
odstopanj? 

Predpostavljen
e so enake 
variance 

1,510 ,222 ,835 121 ,406 ,11164 ,13375 -,15315 ,37644 

Enake 
variance niso 
predpostavljen
e 

    ,840 120,590 ,402 ,11164 ,13287 -,15142 ,37471 
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12.1.3  Hipoteza 3 

 

H 3: Večini vzgojiteljev za učinkovitejše prepoznavanje govorno-jezikovnih odstopanj in 

spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok primanjkujejo strokovnega 

znanja. 

Preglednica 17 prikazuje, katera znanja primanjkujejo vzgojiteljem in kje bi jih lahko za še 

učinkovitejše prepoznavanje govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanje govorno-

jezikovnega razvoja predšolskih otrok po njihovem mnenju tudi pridobili. Večina anketiranih 

vzgojiteljev meni, da jim primanjkujejo znanja o govornih in jezikovnih vajah, igrah (7,1 %), 

strokovna znanja (7,1 %) in sodobne vaje (4,2 %) za spodbujanje razvoja. 7,1 % anketiranih 

vzgojiteljev v vrtcu pogreša logopeda za strokovne in praktične nasvete. 4,2 % anketiranih 

vzgojiteljev meni, da jim ne primanjkuje znanj. Večina anketiranih vzgojiteljev (16,9 %) 

meni, da lahko omenjena znanja pridobijo med strokovnimi izobraževanji, seminarji, 

predavanji v okviru vrtca in izven njega. 4,2 % anketiranih strokovnih delavcev meni, da jim 

lahko na poti do znanja pomaga podiplomski študij, individualno branje strokovne literature 

ter nasveti strokovnjaka.  

Na podlagi dobljenih rezultatov hipotezo 3 potrdim, saj rezultati kažejo, da večini 

vzgojiteljev primanjkuje strokovnih znanj in znanj o govorno-jezikovnih igrah. 
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12.1.4  Hipoteza 4 

 

Četrta hipoteza se glasi: Vzgojitelji in starši sodelujejo v prepoznavanju govorno-jezikovnih 

odstopanj pri otroku. Največ težav imajo z opredelitvijo, kdaj gre za govorno-jezikovna 

odstopanja.    

Preglednica 10 prikazuje zadovoljstvo anketiranih staršev o sodelovanju z vzgojiteljem na 

področju otrokovega govorno-jezikovnega razvoja. Mnenja anketiranih staršev so različna. 

Kljub temu pa lahko trdimo, da obstaja več pozitivnih mnenj, saj je 58,4 % anketiranih staršev 

s sodelovanjem z vzgojitelji na področju govorno-jezikovnega razvoja otrok zelo zadovoljna, 

le 3,3 % anketiranih staršev ni zadovoljna z delom vzgojiteljice. Preglednica 15 prikazuje 

mnenja anketiranih vzgojiteljev o sodelovanju s starši otrok z govorno-jezikovnimi 

odstopanji. Tudi pri anketiranih vzgojiteljih so mnenja o sodelovanju podobna.  

Preglednica 16 prikazuje primerjavo težav anketiranih vzgojiteljev in staršev pri 

prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja 

otrok. Večina anketiranih vzgojiteljev (14,1 %) je mnenja, da jim primanjkuje časa za 

individualno delo ter da imajo premalo strokovnega znanja (9,9 %) za prepoznavanje in 

spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok.  Anketiranim staršem pri 

prepoznavanju govorno jezikovnih odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja 

otrok največjo oviro predstavlja njihovo neznanje (12,8 %). 

Četrte hipoteze ne morem niti zavrniti niti potrditi, saj so rezultati pokazali, da anketirani 

vzgojitelji in starši sodelujejo pri prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj, vendar največ 

težav nimajo pri prepoznavanju, kdaj gre za govorno-jezikovna odstopanja, temveč s 

pomanjkanjem časa za individualno delo ter neznanjem.  
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12.1.5  Hipoteza 5 

 

Peta hipoteza se glasi: Večina vzgojiteljev in staršev meni, da je pomembno zgodnje 

odkrivanje govorno-jezikovnih odstopanj pri predšolskih otrocih.    

  

   

 

 

 

 

P-vrednost je nižja kot 0,05, zato lahko trdimo, da razlike glede mnenja o pomembnosti 

zgodnjega in pravočasnega odkrivanja govorno-jezikovnih odstopanj pri predšolskih otrocih 

med anketiranimi vzgojitelji in starši obstajajo. Anketirani vzgojitelji imajo višje povprečje od 

staršev. Hipotezo 5 zavrnem.      

 

 

 

 

 

 

Opisna statistika 

Skupina N Povprečje Standardni 
odklon 

Napaka 
povprečja 

Kako pomembno je 
po Vašem mnenju 

zgodnje in 
pravočasno 

odkrivanje govorno-
jezikovnih 

odstopanj pri 
otroku? 

Vzgojitelji 57 4,72 0,59 0,08 

Starši 71 4,41 0,75 0,09 

T-test za neodvisne vzorce 

  

Levenov test za 
enakost varianc t-test za enakost povprečij 

F 
p-

vrednost t df 

Asimp. p-
vrednost 

(2-
stranska) 

Razlika v 
povprečjih 

Napaka 
razlike v 

povprečjih 

95% Interval 
zaupanja 

Nizki Visoki 
Kako 
pomembno 
je po Vašem 
mnenju 
zgodnje in 
pravočasno 
odkrivanje 
govorno-
jezikovnih 
odstopanj 
pri otroku? 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

12,477 ,001 2,562 126 ,012 ,31085 ,12135 ,07070 ,55099 

Enake variance 
niso 
predpostavljene 

    2,628 125,971 ,010 ,31085 ,11828 ,07678 ,54492 
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12.1.6  Hipoteza 6   

Šesta hipoteza se glasi: Vzgojitelji in starši govorno-jezikovni razvoj otrok spodbujajo z 

lastnim govornim zgledom, tj. z uporabo zbornega knjižnega jezika, s spodbujanjem otrok k 

poslušanju, postavljanju vprašanj, izražanju mnenj, s skupnim kakovostnim branjem in z 

vključevanjem v otrokovo igro. 

Na podlagi dobljenih rezultatov hipotezo 6 potrdim, saj lahko iz grafa 2 razberemo, da 

anketirani vzgojitelji in starši govorno-jezikovni razvoj otrok spodbujajo z vsemi naštetimi 

dejavnosti, dodane pa so tudi številne druge (npr. vaje po priporočilu kolegice logopedinje, 

razgibavanje obraznih mišic). 

 

12.1.7  Hipoteza 7 

Hipoteza 7 se glasi: Med vzgojitelji in starši se ne pojavljajo statistično pomembne razlike 

glede pomena govornega zgleda.  

Opisna statistika 

Skupina N Povprečje Standardni 
odklon 

Napaka 
povprečja 

Kako 
pomemben je 
po Vašem 
mnenju Vaš 
govorni zgled? 

Vzgojitelji 68 4,56 0,80 0,10 

Starši 80 4,71 0,70 0,08 

 

T-test za neodvisne vzorce 

  

Levenov test za 
enakost varianc t-test za enakost povprečij 

F 
p-

vrednost t df 

Asimp. 
p-

vrednost 
(2-

stranska) 
Razlika v 
povprečjih 

Napaka 
razlike v 

povprečjih 

95% Interval 
zaupanja 

Nizki Visoki 
Kako 
pomemben 
je po 
Vašem 
mnenju 
Vaš 
govorni 
zgled? 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

2,368 ,126 -1,250 146 ,213 -,15368 ,12297 -,39671 ,08936 

Enake variance 
niso 
predpostavljene 

    -1,236 134,132 ,219 -,15368 ,12434 -,39960 ,09224 

 

P-vrednost je večja kot 0,05, zato ne morem trditi, da statistično pomembne razlike glede 

mnenja o pomenu lastnega govornega zgleda med anketiranimi vzgojitelji in starši obstajajo. 

Hipotezo 7 potrdim. 
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12.1.8  Hipoteza 8 

Hipoteza 8 se glasi: Med vzgojitelji in starši se ne pojavljajo statistično pomembne razlike 

glede pomena govornega zgleda.  

 

Opisna statistika 

Skupina N Povprečje 
Standardni 

odklon 
Napaka 

povprečja 

Kako pomemben je po 
Vašem mnenju govorni 
zgled vzgojitelja/starša? 

Vzgojitelji 68 4,62 ,754 ,091 

Starši 80 4,98 5,715 ,639 

 

P-vrednost je večja kot 0,05, zato ne morem trditi, da statistično pomembne razlike glede 

pomena govornega zgleda, med vzgojitelji in starši obstajajo. Hipotezo 8 potrdim. 

  

T-test za neodvisne vzorce 

  

Levenov test za 
enakost varianc t-test za enakost povprečij 

F 
p-

vrednost t df 

Asimp. 
p-

vrednost 
(2-

stranska) 
Razlika v 
povprečjih 

Napaka 
razlike v 

povprečjih 

95% Interval 
zaupanja 

Nizki Visoki 
Kako pomemben 
je po Vašem 
mnenju govorni 
zgled 
vzgojitelja/starša? 

Predpostavljene 
so enake 
variance. 

1,039 ,310 -,512 146 ,610 -,357 ,698 -1,738 1,023 

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    -,554 82,226 ,581 -,357 ,645 -1,641 ,927 
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12.1.9  Hipoteza 9 

Deveta hipoteza se glasi: Razlike med vzgojitelji in starši glede pomembnosti vloge, ki jo 

imajo vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja in 

komunikacije otrok, niso statistično pomembne. 

 

Opisna statistika 

Skupina N Povprečje 
Standardni 

odklon 
Napaka 

povprečja 

Kako pomembno vlogo imajo po Vašem 
mnenju vzgojitelji oz. pomočniki 

vzgojitelja pri spodbujanju govorno-
jezikovnega razvoja ter komunikacije 

otrok? 

Vzgojitelji 57 4,60 0,62 0,08 

Starši 66 4,41 0,72 0,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-vrednost je večja kot 0,05, zato ne moremo trditi, da statistično pomembne razlike glede 

pomembnosti vloge, ki jo imajo vzgojitelji pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja, ter 

komunikacije otrok, med anketiranimi vzgojitelji in starši obstajajo. Hipotezo 9 potrdim. 

  

T-test za neodvisne vzorce 

  

Levenov test za 
enakost varianc t-test za enakost povprečij 

F 
p-

vrednost t df 

Asimp. 
p-

vrednost 
(2-

stranska) 
Razlika v 
povprečjih 

Napaka 
razlike v 

povprečjih 

95% Interval 
zaupanja 

Nizki Visoki 
Kako 
pomembno 
vlogo imajo 
po Vašem 
mnenju 
vzgojitelji oz. 
pomočniki 
vzgojitelja 
pri 
spodbujanju 
govorno-
jezikovnega 
razvoja ter 
komunikacije 
otrok? 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

2,198 ,141 1,528 121 ,129 ,18740 ,12265 -
,05542 

,43022 

Enake variance 
niso 
predpostavljene 

    1,545 121,000 ,125 ,18740 ,12132 -
,05279 

,42759 
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SKLEP 

 

Cilj diplomskega dela je bil raziskati in ugotoviti vlogo vzgojiteljev in staršev v 

prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega ter 

komunikacijskega razvoja predšolskih otrok.  Zanimalo me je tudi, ali vzgojitelji menijo, da 

so strokovno kompetentni za prepoznavanje in delo z otroki z govorno-jezikovnimi 

odstopanji, kakšno je sodelovanje vzgojiteljev in staršev, s katerimi težavami se vzgojitelji in 

starši srečujejo v prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanju govorno-

jezikovnega razvoja otrok ter kako pomembno je po mnenju vzgojiteljev in staršev zgodnje 

odkrivanje govorno-jezikovnih odstopanj predšolskih otrok.   

Z raziskavo sem ugotovila, da se tako vzgojitelji kot starši zavedajo pomembnosti lastne 

vloge v prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega 

razvoja, vendar ji anketirani vzgojitelji namenjajo večjo pomembnost kot starši. Ugotovila 

sem, da se med anketiranimi starši in vzgojitelji ne pojavljajo statistično pomembne razlike, 

saj tako anketirani starši kot anketirani vzgojitelji spodbujanje in prepoznavanje ocenjujejo z 

večjo pomembnostjo. Anketiranim vzgojiteljem primanjkujejo znanja za še uspešnejše 

spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja in prepoznavanje govorno-jezikovnih odstopanj 

predšolskih otrok, ker pa se tega tudi zavedajo, se samoiniciativno poslužujejo strokovne 

literature, izobraževanj in seminarjev, podiplomskega študija, nasvetov strokovnjakov, kjer 

lahko po njihovem mnenju omenjena znanja tudi pridobijo. Analiza rezultatov je pokazala, da 

starši in vzgojitelji sodelujejo pri prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj. Kljub temu 

pa anketirani starši z večjo pomembnostjo ocenjujejo vlogo vzgojitelja pri prepoznavanju 

govorno-jezikovnih odstopanj predšolskih otrok. Raziskava je pokazala, da med anketiranimi 

vzgojitelji in starši obstajajo statistično pomembne razlike, saj anketirani vzgojitelji 

zgodnjemu in pravočasnemu prepoznavanju namenjajo večjo pomembnost od staršev. 

Raziskava je pokazala, da anketirani starši in vzgojitelji govorno-jezikovni razvoj spodbujajo 

z raznovrstnimi dejavnosti, saj so bile razlike o pomembnosti med posameznimi dejavnostmi 

majhne. Ugotovila sem, da med anketiranimi vzgojitelji in starši ne obstajajo statistično 

pomembne razlike o pomenu lastnega govornega zgleda. Oboji namreč govornemu zgledu 

namenjajo visoko vrednost. Zanimalo me je, tudi ali so razlike med anketiranimi vzgojitelji in 

starši glede pomembnosti vloge, ki jo imajo vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja pri 

spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja in komunikacije otrok, statistično pomembne. 

Ugotovila sem, da se med skupinama ne pojavljajo statistične razlike. Tako eni kot drugi so 
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ocenili, da imajo vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja pri spodbujanju govorno-jezikovnega 

razvoja in komunikacije otrok zelo pomembno vlogo 

Menim, da sem postavljene cilje realizirala, saj sem z analizo raziskave pridobila vpogled v 

trenutno stanje. Z analizo podatkov sem zadovoljna, s pridobivanjem podatkov pa malo manj, 

saj je bila odzivnost s strani staršev in vzgojiteljev slaba. Številni slovenski vrtci v raziskavi 

niso želeli sodelovati. Povratne informacije so bile predvsem negativne. Anketni vprašalnik je 

bil za anketirane prezahteven, predolg, določena vprašanja so jim bila nejasna. Zato bi v 

prihodnje za starše in vzgojitelje naredila en vprašalnik in vprašanja postavila na enostavnejši 

način. Število odprtih vprašanj bi zmanjšala in določena vprašanja, ki niso bila specifično 

vezana na zastavljen problem izpustila. Menim, da bi bilo pridobivanje in analiziranje 

podatkov tako ustreznejše in učinkovitejše. Za nadaljnje raziskovanje bi bilo potrebno 

povečati število anketiranih staršev in vzgojiteljev, ter se omejiti le na spodbujanje govorno-

jezikovnega in komunikacijskega razvoja otroka ali pa na prepoznavanje odstopanj v razvoju.  

Ugotovitve, ki sem jih pridobila, ne morem posplošiti, saj bi bila za to potrebna obširnejša 

analiza in raziskava. Za izboljšanje aktualne situacije bi bilo po mojem mnenju potrebno več 

pozornosti nameniti izobraževanju, predavanju in usposabljanju vzgojiteljev za še 

učinkovitejše spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja in prepoznavanju razlik v njem. Prav 

tako, bi bilo za vzgojitelje dobro, če bi bil v vsakem vrtcu zaposlen logoped, na katerega bi se 

lahko obrnili po strokovna mnenja in nasvete. Menim, da bi bilo potrebno dodatna znanja o 

spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja in prepoznavanju odstopanj oz. razlik v razvoju, 

vključiti že v dodiplomski študij. Vse več je otrok, ki imajo govorno-jezikovne motnje, a 

premalo vrtcev z zaposlenim logopedom. Kot pa sem že omenila, je za otrokov nadaljnji 

govorno-jezikovni razvoj ključnega pomena pravočasno odkrivanje odstopanj. Menim, da je 

nepogrešljiv tudi nov, posodobljen priročnik za vzgojitelje in starše, kjer bi bile na enem 

mestu zbrane osnovne informacije, tj.: govorno-jezikovni in komunikacijski razvoj otrok, 

kako, na kakšen način lahko vzgojitelji in starši spodbujajo govorno-jezikovni in 

komunikacijski razvoj (nove vaje za artikulacijo, govor, jezik …), opredeljena odstopanja v 

govorno-jezikovnem razvoju, kaj morajo starši in vzgojitelji narediti, če odstopanja ali razlike 

v razvoju prepoznajo in poudarjen pomen zgodnjega odkrivanja govorno-jezikovnih 

odstopanj za nadaljnji otrokov razvoj.  
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13  PRILOGE  

 

13.1 PRILOGA 1: VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE IN POMOČNIKE 

VZGOJITELJA 

 

13.2 PRILOGA 2: VPRAŠALNIK ZA STARŠE 
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13.1   Priloga 1 

 

Spoštovani vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja! 

 

Sem Anastazija Pograjc, študentka dodiplomskega študija predšolske vzgoje na Pedagoški 

fakulteti Univerze v Ljubljani. Pišem diplomsko delo z naslovom Vloga vzgojiteljev in 

staršev v prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanju govorno-

jezikovnega razvoja pri predšolskih otrocih, zato Vas vljudno prosim za sodelovanje. 

Sodelovanje v anketi je anonimno, podatki bodo uporabljeni izključno za raziskovalne 

namene diplomskega dela.  

Za izpolnjene vprašalnike se Vam iskreno zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam. 

Anastazija Pograjc 

*************************************************************************** 

 

1. Spol:  

a) Moški. 

b) Ženski. 

 

2. Delovno mesto: 

a) Vzgojitelj. 

b) Pomočnik vzgojitelja. 

 

3. Delovna doba:     a) do 5 let.           b) 5─15 let.              c) nad 15 let.  

 

*************************************************************************** 

 

OBRNITE!  
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

1. Kateri dejavnik po Vašem mnenju najbolj vpliva na govorno-jezikovni razvoj otroka v 

predšolskem obdobju? 

a) Družinsko okolje. 

b) Vrtec. 

c) Dedni material. 

č)   Drugo: ______________________________________________________ 

 

2. Kako pomemben je po Vašem mnenju govorni zgled vzgojitelja in pomočnika 

vzgojitelja?  

Navodilo: Prosim, obkrožite številko in pri tem upoštevajte: 5 = zelo pomemben, 4 = 

pomemben, 3 = niti pomemben niti nepomemben, 2 = nepomemben, 1 = zelo nepomemben.  

Zelo pomemben   5           4           3           2           1      Nepomemben   

 

3. Kako pomemben je po Vašem mnenju govorni zgled staršev?  

Navodilo: Prosim, obkrožite številko in pri tem upoštevajte: 5 = zelo pomemben, 4 = 

pomemben, 3 = niti pomemben niti nepomemben, 2 = nepomemben, 1 = zelo nepomemben.  

Zelo pomemben   5           4           3           2           1      Nepomemben   

 

4. S katerimi metodami/dejavnostmi spodbujate govorno-jezikovni razvoj otrok v 

skupini?  Možnih je več odgovorov.  

a) Z govornimi dejavnostmi. 

b) Z jezikovnimi dejavnostmi. 

c) S komunikacijskimi dejavnostmi. 

č) S posrednim spodbujanjem (npr. z ročnimi aktivnostmi, z raznovrstnimi 

pripomočki: od leposlovnih in strokovnih knjig, revij, slikovnega in didaktičnega 

materiala …). 

d) Z glasbeno dejavnostjo. 

e) Z motoriko in ritmiziranjem (gibalne in rajalne igre). 

f) S kakovostnim skupnim branjem (pogovor o prebranem, postavljanje vprašanj, 

risanje). 

g) Z ogledi lutkovnih, gledaliških predstav in razstav. 
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h) S pogovorom, pripovedovanje z otrokom o izkušnjam in ljudeh, s katerimi se 

srečujejo. 

i) Drugo: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Prosim, opredelite govorno, jezikovno in komunikacijsko odstopanje.  

 

a) Otrok odstopa v govoru, ko: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

b) Otrok odstopa v jeziku, ko: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

c) Otrok odstopa v komunikaciji, ko: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

6. Pri kateri starosti po Vašem mnenju zaznamo, da gre pri otroku za govorno-jezikovna 

odstopanja? 

a) Pred drugim letom. 

b) Okoli drugega leta. 

c) Med drugim in četrtim letom. 

č)   Med četrtim in šestim letom.  

d) Ne vem. 

 

7. Kaj naredite, ko prepoznate govorno-jezikovna odstopanja pri otroku?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8. Ali lahko staršem potrdite, da gre za določeno govorno-jezikovno odstopanje? 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9. Ali je trenutno v Vaši skupini otrok z govorno-jezikovnim odstopanjem in koliko je 

teh otrok? 

a) Da, število otrok: ________. 

b) Ne. 

 

10. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z da, prosim obkrožite govorno-jezikovno 

odstopanje otroka/otrok. 

a) Odstopanje pri enem glasu. 

b) Odstopanje pri več glasovih, glasovnih skupinah. 

c) Omejeno besedišče. 

č)   Slovnična odstopanje.  

d) Komunikacijsko odstopanje. 

e) Odstopanja v komunikaciji. 

f) Težave s sluhom. 

g) Težave z vidom. 

h) Motnje fluentnosti, jecljanje, brbotanje. 

i) Težave z glasom, hripavost. 

j) Anatomske posebnosti, npr. razcep. 

k) Težave z razumevanjem. 

l) Drugo:____________________________________________________________. 

 

11. Kdo je odkril govorno-jezikovna odstopanja? 

a) Starši. 

b) Vzgojitelj oz. pomočnik vzgojitelja. 

c) Vrstniki. 

č)   Logoped. 

d) Drugo: _________________________________________________. 
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12. Ali menite, da ste strokovno kompetentni za prepoznavanje in delo z otroki z govorno-

jezikovnih odstopanji?  

a) Da, sem kompetenten. 

b) Ne, nisem kompetenten. 

Odgovor, prosim, pojasnite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

13. Kako pomembno je po Vašem mnenju zgodnje in pravočasno odkrivanje govorno-

jezikovnih odstopanj pri otroku? 

Navodilo: Prosim, obkrožite številko in pri tem upoštevajte: 5 = zelo pomembno, 4 = 

pomembno, 3 = niti pomembno niti nepomembno, 2 = nepomembno, 1 = zelo 

nepomembno.  

Zelo pomemben   5           4           3           2           1      Nepomemben   

 

 

14. Ali po Vašem mnenju pripomorete k spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja ter 

komunikacije otrok v Vaši skupini? 

a) Da. 

b) Morda. 

c) Ne, to je delo strokovnjakov. 

 

15. Ali po Vašem mnenju pripomorete k prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj 

otrok v Vaši skupini? 

a) Da. 

b) Morda. 

c) Ne, to je delo strokovnjakov. 
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16. Kako pomembno vlogo imate po Vašem mnenju kot vzgojitelj oz. pomočnik 

vzgojitelja pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja ter komunikacije otrok v 

Vaši skupini? 

Navodilo: Prosim,  obkrožite številko in pri tem upoštevajte: 5 = zelo pomembno, 4 = 

pomembno, 3 = niti pomembno niti nepomembno, 2 = nepomembno, 1 = zelo 

nepomembno.  

Zelo pomemben   5           4           3           2           1      Nepomemben   

Prosim, pojasnite. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

17. Kako pomembno vlogo imate po Vašem mnenju kot vzgojitelj oz. pomočnik 

vzgojitelja pri prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj? 

Navodilo: Prosim,  obkrožite številko in pri tem upoštevajte: 5 = zelo pomembno, 4 = 

pomembno, 3 = niti pomembno niti nepomembno, 2 = nepomembno, 1 = zelo 

nepomembno.  

Zelo pomemben   5           4           3           2           1      Nepomemben   

Prosim, pojasnite. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

18. Kako pomembno vlogo imajo po Vašem mnenju starši pri spodbujanju govorno-

jezikovnega razvoja ter komunikacije otrok? 

Navodilo: Prosim, obkrožite številko in pri tem upoštevajte: 5 = zelo pomembno, 4 = 

pomembno, 3 = niti pomembno niti nepomembno, 2 = nepomembno, 1 = zelo 

nepomembno.  

Zelo pomemben   5           4           3           2           1      Nepomemben   

Prosim, pojasnite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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19. Kako pomembno vlogo imajo po Vašem mnenju starši pri prepoznavanju govorno-

jezikovnih odstopanj? 

Navodilo: Prosim, obkrožite številko in pri tem upoštevajte: 5 = zelo pomembno, 4 = 

pomembno, 3 = niti pomembno niti nepomembno, 2 = nepomembno, 1 = zelo 

nepomembno.  

Zelo pomemben   5           4           3           2           1      Nepomemben   

Prosim, pojasnite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

20. Ali menite, da namenite dovolj pozornosti opazovanju govora, jezika in komunikacije 

otrok in s tem prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj?  

a) Da. 

b) Ne. 

Izbrani odgovor, prosim, utemeljite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

21. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z ne, prosim, napišite morebitne izboljšave, kaj 

bi se dalo popraviti/spremeniti? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

22. Kakšno je sodelovanje s starši otrok z govorno-jezikovnimi odstopanji (npr. dodatne 

pogovorne ure, individualizirani program …)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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23. Spodnja preglednica vsebuje postavke o sodelovanju staršev in vzgojiteljev pri 

prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj predšolskih otrok. Prosim, da pozorno 

preberete trditve in označite številko, ki najbolj ustreza Vašemu mnenju. 

Navodilo: Prosim, obkrožite številko in pri tem upoštevajte: 5 = zelo pomembno, 4 = 

pomembno, 3 = niti pomembno niti nepomembno, 2 = nepomembno, 1 = zelo 

nepomembno.  

1 Največjo vlogo pri prepoznavanju govorno-

jezikovnih odstopanj ima vzgojitelj oz. pomočnik 

vzgojitelja. 

 

5        4        3        2        1 

2 Za uspešno in pravočasno odkrivanje govorno-

jezikovnih odstopanj je pomemben kakovosten ter 

profesionalen partnerski odnos med starši in 

vzgojitelji. 

 

 

5        4        3        2        1 

3 K uspešnemu prepoznavanju in odpravljanju 

govorno-jezikovnih odstopanj pripomorejo tudi 

formalna izobraževanja vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojitelja. 

 

5        4        3        2        1 

4 Zaupanje staršev v delo vzgojitelja oz. pomočnika 

vzgojitelja je pogoj za kakovostno sodelovanje pri 

odkrivanju govorno-jezikovnih odstopanj otrok. 

 

5        4        3        2        1 

5 Sodelovanje s starši otrok z govorno-jezikovnim 

odstopanjem je intenzivnejše kot s starši otrok brez 

odločbe.  

 

5        4        3        2        1  
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24. S katerimi težavami oz. ovirami se srečujete v prepoznavanju govorno-jezikovnih 

odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja otrok? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

25. Katera znanja Vam primanjkujejo, da bi lahko uspešno spodbujali govorno-jezikovni 

razvoj in prepoznavali govorno-jezikovna odstopanja predšolskih otrok? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

26. Na kakšen način oz. kje lahko po Vašem mnenju pridobite znanja, ki Vam 

primanjkujejo za učinkovito prepoznavanje govorno-jezikovnih odstopanj in 

spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

27. V kolikšni meri po Vašem mnenju izobrazba staršev vpliva na govorno-jezikovni in 

komunikacijski razvoj otrok?   

Navodilo: Prosim, obkrožite številko in pri tem upoštevajte: 5 = zelo pomembno, 4 = 

pomembno, 3 = niti pomembno niti nepomembno, 2 = nepomembno, 1 = zelo 

nepomembno  

.  

Zelo pomemben   5           4           3           2           1      Nepomemben   

 

Odgovor, prosim, utemeljite. 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Anastazija Pograjc: diplomsko delo 

- 115 - 

 

13.2  Priloga 2 

 

Spoštovani starši! 

 

Sem Anastazija Pograjc, študentka dodiplomskega študija predšolske vzgoje na Pedagoški 

fakulteti Univerze v Ljubljani. Pišem diplomsko delo z naslovom Vloga vzgojiteljev in 

staršev v  prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanju govorno-

jezikovnega razvoja pri predšolskih otrocih, zato Vas vljudno prosim za sodelovanje. 

Sodelovanje v anketi je anonimno, rezultati bodo uporabljeni izključno za raziskovalne 

namene diplomskega dela.  

Za izpolnjene vprašalnike se Vam iskreno zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam. 

Anastazija Pograjc 

*************************************************************************** 

 

1. Spol:  

a) Moški. 

b) Ženski. 

 

2. Otrok je v :     a) prvi starostni skupini.             b) drugi starostni skupini. 

 

3. Stopnja izobrazbe: 

a) Osnovnošolska. 

b) Srednješolska. 

c) Višja oz. visoka strokovna šola.. 

č)   Univerzitetna izobrazba 

 

*************************************************************************** 

 

 

OBRNITE!  
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

1. Kateri dejavnik po Vašem mnenju najbolj vpliva na govorno-jezikovni razvoj otroka v 

predšolskem obdobju? 

a) Družinsko okolje. 

b) Vrtec. 

c) Dedni material. 

č)   Drugo: ______________________________________________________ 

 

2. Kako pomemben je po Vašem mnenju govorni zgled vzgojitelja in pomočnika 

vzgojitelja?  

Navodilo: Prosim, obkrožite številko in pri tem upoštevajte: 5 = zelo pomemben, 4 = 

pomemben, 3 = niti pomemben niti nepomemben, 2 = nepomemben, 1 = zelo nepomemben.  

Zelo pomemben   5           4           3           2           1      Nepomemben   

 

3. Kako pomemben je po Vašem mnenju Vaš govorni zgled?  

Navodilo: Prosim, obkrožite številko in pri tem upoštevajte: 5 = zelo pomemben, 4 = 

pomemben, 3 = niti pomemben niti nepomemben, 2 = nepomemben, 1 = zelo nepomemben.  

Zelo pomemben   5           4           3           2           1      Nepomemben   

 

 

4. S katerimi dejavnostmi spodbujate govorno-jezikovni razvoj Vašega otroka?  Možnih 

je več odgovorov.  

a) Z govornimi dejavnostmi. 

b) Z jezikovnimi dejavnostmi. 

c) S komunikacijskimi dejavnostmi. 

č) S posrednim spodbujanjem (npr. z ročnimi aktivnostmi, z raznovrstnimi 

pripomočki: od leposlovnih in strokovnih knjig, revij, slikovnega in didaktičnega 

materiala …). 

d) Z glasbeno dejavnostjo. 

e) Z motoriko in ritmiziranjem (gibalne in rajalne igre). 

f) S kakovostnim skupnim branjem (pogovor o prebranem, postavljanje vprašanj, 

risanje). 
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g) Z ogledi lutkovnih, gledaliških predstav in razstav. 

h) S pogovorom, pripovedovanje z otrokom o izkušnjam in ljudeh, s katerimi se 

srečujejo. 

i) Drugo: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Prosim, opredelite govorno, jezikovno in komunikacijsko odstopanje.  

 

a) Otrok odstopa v govoru, ko: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

b) Otrok odstopa v jeziku, ko: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

c) Otrok odstopa v komunikaciji, ko: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

6. Pri kateri starosti po Vašem mnenju zaznamo, da gre pri otroku za govorno-jezikovna 

odstopanja? 

a) Pred drugim letom. 

b) Okoli drugega leta. 

c) Med drugim in četrtim letom. 

č)   Med četrtim in šestim letom. 

d)   Ne vem. 

 

7. Ali imate otroka z govorno-jezikovnim odstopanjem? 

a) Ne. 

b) Da.  
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Prosim, obkrožite, katero: 

a) Odstopanje pri enem glasu. 

b) Odstopanje pri več glasovih, glasovnih skupinah. 

c) Omejeno besedišče. 

č)   Slovnična odstopanja.  

d) Komunikacijsko odstopanje. 

e) Odstopanja v komunikaciji. 

f) Težave s sluhom. 

g) Težave z vidom. 

h) Motnje fluentnosti, jecljanje, brbotanje. 

i) Težave z glasom, hripavost. 

j) Anatomske posebnosti, npr. razcep. 

k) Težave z razumevanjem. 

l) Drugo:____________________________________________________________. 

 

8. Kdo je govorno-jezikovna odstopanja odkril? 

a) Jaz (starši). 

b) Vzgojitelj oz. pomočnik vzgojiteljica. 

c) Vrstniki. 

č)   Logoped. 

d)   Drugo:____________________________________________________________. 

 

9. Kako pomembno je po Vašem mnenju zgodnje in pravočasno odkrivanje govorno-

jezikovnih odstopanj pri otroku? 

 

Navodilo: Prosim, obkrožite številko in pri tem upoštevajte: 5 = zelo pomembno, 4 = 

pomembno, 3 = niti pomembno niti nepomembno, 2 = nepomembno, 1 = zelo 

nepomembno.  

Zelo pomemben   5           4           3           2           1      Nepomemben   
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10. Ali po Vašem mnenju pripomorete k spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja ter 

komunikacije Vašega otroka? 

a) Da. 

b) Morda. 

c) Ne, to je delo strokovnjakov. 

 

11. Ali po Vašem mnenju pripomorete k prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj 

Vašega otroka? 

a) Da. 

b) Morda. 

c) Ne, to je delo strokovnjakov. 

 

12. Kako pomembno vlogo imajo po Vašem mnenju vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja 

pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja ter komunikacije otrok? 

Navodilo: Prosim,  obkrožite številko in pri tem upoštevajte: 5 = zelo pomembno, 4 = 

pomembno, 3 = niti pomembno niti nepomembno, 2 = nepomembno, 1 = zelo 

nepomembno.  

Zelo pomemben   5           4           3           2           1      Nepomemben   

      Prosim, pojasnite. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

13. Kako pomembno vlogo imajo po Vašem mnenju vzgojitelji oz. pomočniki vzgojitelja 

pri prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj? 

Navodilo: Prosim,  obkrožite številko in pri tem upoštevajte: 5 = zelo pomembno, 4 = 

pomembno, 3 = niti pomembno niti nepomembno, 2 = nepomembno, 1 = zelo 

nepomembno.  

Zelo pomemben   5           4           3           2           1      Nepomemben   

     Prosim, pojasnite. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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14. Kako pomembno vlogo imate po Vašem mnenju starši pri spodbujanju govorno-

jezikovnega razvoja ter komunikacije otrok? 

Navodilo: Prosim, obkrožite številko in pri tem upoštevajte: 5 = zelo pomembno, 4 = 

pomembno, 3 = niti pomembno niti nepomembno, 2 = nepomembno, 1 = zelo 

nepomembno.  

Zelo pomemben   5           4           3           2           1      Nepomemben   

Prosim, pojasnite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15. Kako pomembno vlogo imate po Vašem mnenju starši pri prepoznavanju govorno-

jezikovnih odstopanj? 

Navodilo: Prosim, obkrožite številko in pri tem upoštevajte: 5 = zelo pomembno, 4 = 

pomembno, 3 = niti pomembno niti nepomembno, 2 = nepomembno, 1 = zelo 

nepomembno.  

Zelo pomemben   5           4           3           2           1      Nepomemben   

Prosim, pojasnite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16. Ali menite, da namenite dovolj pozornosti opazovanju govora, jezika in komunikacije 

otrok in s tem prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj?  

a) Da. 

b) Ne. 

 

Izbrani odgovor, prosim, utemeljite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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17. S katerimi težavami oz. ovirami se srečujete v prepoznavanju govorno-jezikovnih 

odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja otrok? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18. Spodnja preglednica vsebuje postavke o sodelovanju staršev in vzgojiteljev pri 

prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj predšolskih otrok. Prosim, da pozorno 

preberete trditve in označite številko, ki najbolj ustreza Vašemu mnenju. 

Navodilo: Prosim, obkrožite številko in pri tem upoštevajte: 5 = zelo pomembno, 4 = 

pomembno, 3 = niti pomembno niti nepomembno, 2 = nepomembno, 1 = zelo 

nepomembno.  

1 Največjo vlogo pri prepoznavanju govorno-

jezikovnih odstopanj ima vzgojitelj oz. pomočnik 

vzgojitelja. 

 

5        4        3        2        1 

2 Za uspešno in pravočasno odkrivanje govorno-

jezikovnih odstopanj je pomemben kakovosten ter 

profesionalen partnerski odnos med starši in 

vzgojitelji. 

 

5        4        3        2        1 

3 K uspešnemu prepoznavanju govorno-jezikovnih 

odstopanj pripomorejo tudi formalna izobraževanja 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja. 

 

5        4        3        2        1 

4 Zaupanje staršev v delo vzgojitelja oz. pomočnika 

vzgojitelja je pogoj za kakovostno sodelovanje pri 

odkrivanju  govorno-jezikovnih odstopanj otrok. 

 

 

5        4        3        2        1 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Anastazija Pograjc: diplomsko delo 

- 122 - 

 

19. Ali ste zadovoljni s sodelovanjem z vzgojiteljem oz. pomočnikom vzgojitelja na 

področju otrokovega govorno-jezikovnega razvoja? Odgovor, prosim, utemeljite. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 


