
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NIKA GUNA 



UNIVERZA V LJUBLJANI  

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLOGA VZGOJITELJA PRI SPODBUJANJU GOVORNO-

JEZIKOVNEGA RAZVOJA OTROK V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentor: doc. dr. Tomaž Petek                                                  Kandidatka: Nika Guna 

 

 

 

Ljubljana, 2018 



 

»Vsi odrasli so bili najprej otroci, toda le redki od njih se tega spominjajo.« 

(Antoine de Saint-Exupery) 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Iskreno se zahvaljujem doc. dr. Tomažu Petku za odzivnost, potrpežljivost, vse strokovne 

nasvete, spodbude in usmeritve pri pisanju diplomskega dela. 

Hvala vsem strokovnim delavkam in delavcem zasavskih vrtcev za sodelovanje v raziskavi. 

Iskrena hvala tudi družini ter fantu Janu za potrpežljivost, spodbude in podporo pri študiju. 

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

nastajanju diplomskega dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POVZETEK 

 

V diplomskem delu sem se osredotočila na vlogo vzgojitelja pri spodbujanju govorno-

jezikovnega razvoja predšolskih otrok. V teoretičnem delu sem opredelila govor in jezik, 

predstavila glavne teorije govornega razvoja ter njihove razlike in podobnosti, nadaljevala sem 

z odnosom med mišljenjem in govorom. Podrobneje sem opisala dejavnike, ki vplivajo na 

otrokov govorno-jezikovni razvoj ter faze govorno-jezikovnega razvoja. Opisala pa sem tudi 

vlogo vzgojitelja pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok, na kakšen 

način ga lahko v vrtcu spodbuja in vaje, ki jih lahko uporablja za spodbujanje le-tega.  

V empiričnem delu sem raziskala vlogo vzgojitelja pri spodbujanju govorno-jezikovnega 

razvoja predšolskih otrok v zasavskih vrtcih. V raziskavo je vključenih 60 zasavskih 

vzgojiteljev predšolskih otrok. Izvedena je v skladu s kvantitativno raziskovalno paradigmo. 

Uporabljena  je deskriptivna oz. opisna metoda pedagoškega raziskovanja. Rezultati so 

interpretirani z osnovno deskriptivno statistiko s pomočjo preglednic, grafov ter v besedni 

obliki. Analiza je pokazala, da se vzgojitelji v zasavskih vrtcih zavedajo pomena njihove vloge 

pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja otrok. V skupinah uporabljajo potrebne 

dejavnosti, didaktični material ter vaje za spodbujanje le-tega. Zavedajo se tudi, da je 

pomemben partnerski odnos med vzgojitelji in starši. Z raziskavo sem pridobila vpogled v 

trenutno stanje in težave, s katerimi se srečujejo vzgojitelji pri spodbujanju govorno-

jezikovnega razvoja otrok.  

 

KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, vrtec, govorno-jezikovni razvoj, spodbujanje 

govorno-jezikovnega razvoja, vloga vzgojitelja. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In my diploma thesis I focused on the role of the educator in promoting the speech-language 

development of pre-school children. In the theoretical part I defined speech and language, 

presented the main theories of speech development and their differences and similarities. I 

continued with the relationship between thinking and speaking. I have described in more detail 

the factors that influence the children's language-linguistic development and phases of speech-

language development. I also described the role of the educator in promoting the speech-

language development of pre-school children, ways in which it can be promoted in the 

kindergarten and the exercises that can be used to promote it. 

 

In the empirical part, I researched the role of the educator in promoting the speech-language 

development of pre-school children in kindergartens in Zasavje. The study included 60 

preschool teachers  and was carried out in accordance with a quantitative research paradigm. 

The descriptive method of pedagogical research was used. The results are interpreted with basic 

descriptive statistics using spreadsheets, graphs and summaries. The analysis showed that the 

teachers in kindergartens in Zasavje are aware of the importance of their role in promoting the 

speech-language development of children. They use the necessary activities, didactic materials 

and exercises to promote it. They are aware that a good relationship between educators and 

parents is crucial. Through the research, I gained insight into the current situation and the 

problems that teachers face in promoting the speech-language development of children. 

  
 

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

promoting speech and language development, preschool teacher's role. 
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UVOD  
 

Govor je verbalna komunikacija s pomočjo jezika. Z njim izražamo svoje misli, potrebe, čustva 

ter izkušnje, se pravi, da se z njim sporazumevamo. Govor in jezik se z leti izboljšujeta. 

Izboljševanje jezika pa ne pomeni samo večjega besednega zaklada, ampak tudi kakovost 

besednih vrst in jezikovnih oblik (Center za sluh in govor Maribor, 2017). Otrok je v svojem 

zgodnjem razvoju enkratna organska in funkcionalna celota. Predvsem razvoj govora je v 

začetku otrokovega razvoja zelo hiter. Pri novorojenčku sta jok in smeh glavna načina 

komunikacije, nakar je otrok že pri dveh letih sposoben se pogovarjati z drugimi, enostavno, 

ampak pravilno (Marjanovič Umek, 1990: 29). V prvih treh letih življenja, ko se možgani 

razvijajo in zorijo, je najpomembnejše obdobje za pridobivanje govorno-jezikovnih spretnosti. 

Obstajajo kritična obdobja v razvijanju govorno-jezikovnih sposobnosti pri predšolskih otrocih, 

ko so možgani najbolj dojemljivi za razvoj govora in jezika. Če v kritičnem obdobju ne 

razvijamo govorno-jezikovnih sposobnosti, se jih bo pozneje otrok težje naučil. (National 

Institute on Deafness and Other Communication Disorders, 2017). V predšolskem obdobju se 

lahko najlažje odkrijejo tudi govorno-jezikovna odstopanja1. 

Govorno-jezikovni razvoj se razvija tudi v vrtcu. Seveda pa spodbujanje in načrtovanje le-tega 

ni samo stvar jezikovne vzgoje v vrtcu. Vzgojitelj2 mora pri vseh dejavnostih biti pozoren na 

to, kakšen govorni zgled je otrokom, saj s tem neposredno vpliva na razvoj otrokove jezikovne 

zmožnosti (Marjanovič Umek in Fekonja, 2001: 79). 

Za preučevanje vzgojiteljeve vloge pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja predšolskih 

otrok sem se odločila, ker sem tekom prakse in dela v vrtcu opazila več otrok s problemi na 

govorno-jezikovnem področju. S svojim diplomskim delom bi rada oblikovala model za pomoč 

vzgojiteljem, s katerim si bodo lahko olajšali iskanje vaj, dejavnosti in didaktičnih pripomočkov 

za spodbujanje otrokovega govorno-jezikovnega razvoja. Želim pa tudi, da bi jim bilo moje 

diplomsko delo v pomoč pri odpravljanju govorno-jezikovnih odstopanj, ki se jih v 

predšolskem obdobju še da odpraviti. 

V teoretičnem delu svojega diplomskega dela najprej predstavim teoretična izhodišča o govoru 

in jeziku, nadaljujem s teorijami govornega razvoja, kjer podrobneje opišem teorijo Jeana 

                                                             
1 Sem vključujemo tako govorna kot jezikovna in komunikacijska odstopanja., npr. napačna izreka glasov, slabo 

razvit ali nerazvit govor, jecljanje, brbotanje itn.  
2 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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Piageta, teorijo Noama Chomskega ter behavioristične teorije. Sledi predstavitev povezovanja 

mišljenja in govora; govorni razvoj predšolskega otroka ter dejavniki, ki vplivajo na otrokov 

govorni razvoj; faze govornega razvoja ter vloga vzgojitelja pri spodbujanju govorno-

jezikovnega razvoja predšolskih otrok.  

V empiričnem delu je prikazana raziskava, s katero sem skušala ugotoviti, kako pogosto 

vzgojitelji izvajajo usmerjene dejavnosti, namenjene razvijanju govorno-jezikovnega razvoja 

otrok, s katerimi metodami lahko vzgojitelji spodbujajo govorno-jezikovni razvoj otrok, katere 

vaje uporabljajo vzgojitelji za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja otrok ter mnenja 

vzgojiteljic o namenjanju pozornosti govorno-jezikovnemu razvoju otrok.  

V diplomskem delu bomo raziskovali teoretična izhodišča o govoru in jeziku, teorije, kjer bomo 

podrobneje raziskali teorijo Jeana Piageta, teorijo Noama Chomskega in behavioristične teorije. 

V naslednjih poglavjih bomo raziskali še povezovanje mišljenja in govora; govorni razvoj 

predšolskega otroka ter dejavnike, ki vplivajo na otrokov govorni razvoj; faze govornega 

razvoja ter vloga vzgojitelja pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok. 

 

 

I. TEORETIČNI DEL 

1 GOVOR IN JEZIK 

 

1.1  Kaj je govor? 
 

Govor je individualno dejanje volje in razuma (Skubic, 2004: 9). Poznamo veliko definicij o 

govoru. T. Vizjak Kure (2010: 11) pravi, da je to sposobnost, ki jo imamo samo ljudje ter da 

zahteva usklajeno sodelovanje psihofizioloških sposobnosti človeka. D. Žnidarič (1993: 13) pa 

meni, da je govor najbolj sestavljena funkcija centralnega živčnega sistema ter da je osnovno 

sredstvo sporazumevanja med ljudmi, pogoj za zadovoljevanje socialnih potreb posameznika 

in ključni element za prenos znanja. Tako kot T. Vizjak Kure tudi D. Žnidarič pravi, da je govor 

oblika človekovega vedenja, ki je dana le ljudem.  Pravi tudi, da nas govor izpopolnjuje, 

oblikuje in označuje ter nas naredi človeške.  P. Joly, P Brunet in M. Page (v Žnidarič, 1993: 

13) dodajajo, da je govor mentalna sposobnost, da v komunikaciji z drugimi uporablja 

organizirane simbolne sisteme, kot je jezik. Govor je le ena izmed možnosti, s katero lahko 
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človek komunicira. Govor je oblika vedenja, ki ga lahko opazujemo. Z govorom lahko izražamo 

svoje misli, izkušnje, čustva in želje. Smo tako poslušalci kot tudi govorniki. Govor se vedno 

realizira na subjektivni podlagi (Žnidarič, 1993: 13). Le-ta je eden od načinov izražanja misli 

ter igra veliko aktivno vlogo pri izpopolnjevanju mišljenja in razvijanju miselnih struktur 

(Nemec in Krajnc, 2011: 110). 

Labinowicz (2010: 105) je o govoru zapisal, da je najbolj celosten in abstrakten način 

predstavljanja ter pridobljen znotraj meja družbenega sistema. 

Govor je to, kako govorimo oz. izgovarjamo besede in proizvajamo zvoke. Ta vključuje 

artikulacijo (kako govorimo z uporabo ust, ustnic in jezika), glas (kako uporabljati vokalne 

gube in dih zvokov) in spretnost govora (to je ritem našega govora) (The American Speech-

Language-Hearing Association, 2017). 

 

1.2   Kaj je jezik? 
 

Jezik je sestavljen iz petih sistemov ali vidikov komunikacije, ki so enako pomembni in se med 

seboj razlikujejo. Ti sistemi vključujejo glasove, pomen, vrstni red in oblike besed ter družbeno 

uporabo jezika. Na splošno so to pravila, ki jim moramo slediti v komunikaciji, da lahko drugi 

razumejo in oblikujejo, kar govorimo (Apel in Masterson, 2004: 21). Saussure (1997: 26, v 

Skubic, 2004: 9)  meni, da je jezik nekaj drugega kot govor in ga lahko preučujemo ločeno ter 

da je to sistem znakov, kjer je pomembna samo zveza med slušno podobo in smislom. D. 

Žnidarič (1993: 13) pa dodaja, da je jezik objektivna družbena tvorba in socializiran sistem 

simbolov, ki se sestoji iz dveh komponent: oblike in vsebine; poleg tega pa vsebuje še besedni 

zaklad. Pravi pa še, da je jezik edin in edinstven za vse ljudi, ki živijo na določenem območju. 

Skinner (v Skubic, 2004: 36) pravi, da je jezik zbirka navad, ki se jih otroci naučijo s 

posnemanjem okolja in tistih, ki v tem okolju živijo. Jezik se nanaša na besede, ki jih 

uporabljamo, in kako jih uporabljamo za izmenjavo idej in izražanje potreb (The American 

Speech-Language-Hearing Association, 2017). M. Erženičnik Pačnik (1999: 309) pravi, da 

jezik človeka opredeljuje, zaznamuje in izraža njegovo osebnost. Je veščina, ki se je mora vsak 

naučiti. 

Spretna raba jezika je zelo pomembna. Ko je otrok mlajši, se več stvari nauči preko izkušenj, 

starejši kot postaja, več se nauči iz besed, ki jih prebere in sliši. Zato tudi N. Skamlič (2014: 
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14) pravi, da je jezik temeljno orodje učenja za človeka, saj otroka ne učimo le besed, ampak 

tudi uspešne komunikacije kot celote, ki človeku olajša življenje.  

Tako jezika kot govora se moramo naučiti, nista nam dana. Razlika med govorom in jezikom 

je v tem, da z govorom izražamo svoje misli, izkušnje, čustva in želje;  jezik pa se nanaša na 

to, kako besede uporabljamo za izražanje teh misli, izkušenj, čustev in želja. 

Govor in jezikovno znanje nam torej nista dana, ampak si ju moramo prisvojiti po naravni poti, 

če so težave, pa z dolgotrajnim procesom (Žnidarič, 1993: 39). Različni avtorji jezik in govor 

označujejo z drugačnimi definicijami. V nadaljevanju bom predstavila teorije govornega 

razvoja. Govorni razvoj je skozi leta raziskovalo že veliko avtorjev, ti so o govoru postavili 

različne teorije, zato se mi zdi pomembno, da nekaj od teh omenim tudi v svojem diplomskem 

delu. 

 

2   TEORIJE GOVORNEGA RAZVOJA 

 

Glede na to, ali so raziskovalci poudarjali predvsem naravo, tj. notranje dejavnike, ki vplivajo 

na razvoj govora, ali predvsem vzgojo, tj. zunanje dejavnike, ali oboje, se teorije raziskovanja 

otroškega govora delijo na nativistične in empirične (Skubic, 2004: 32). 

Za razvoj jezikovne zmožnosti sta pomembni obe komponenti, in sicer narava (prirojene 

zasnove) in vzgoja (izkušnje), ampak se je pokazalo, da se raziskovalci bolj posvečajo enemu 

ali drugemu stališču. Zato so se izoblikovale različne teorije o razvoju govora in jezika (Kranjc, 

1999: 25). 

Jaz bom omenila tri teorije, in sicer: Piagetovo teorijo, teorijo Chomskega ter behavioristično 

teorijo. Te bom predstavila, ker se mi zdijo najbolj pomembne in ker sem zasledila, da se ravno 

na te tri sklicujejo oz. jih uporabljajo v svojih delih tudi številni avtorji. 

 

2.1  Teorija Jeana Piageta 

 

Koncept otrokove egocentričnosti je bistvo Piagetove teorije za razvoj otrokovega govora. 

Piaget pravi, da je jezikovni razvoj del splošnega kognitivnega razvoja, zato mehanizmi za 

razvoj jezika ne obstajajo. Kognitivni razvoj je videl kot rezultat otrokovega raziskovanja sveta 
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s pomočjo čutil, kot so vid, dotik, vonj in okus. Začetne konkretne posplošitve se nato s pomočjo 

serij miselnih reorganizacij privedejo v abstraktno vedenje. Del tega abstraktnega vedenja pa je 

tudi jezikovno vedenje (Kranjc, 1999, v Skubic, 2004: 35). 

Labinowicz (2010: 105) je v svoji knjigi Izvirni Piaget predstavil, kako se Piagetovo stališče 

glede dejavnega otroka prenaša na področje razvoja govora. Zapisal je, da se otrokovo usvajanje 

govora tesno povezuje tudi z drugimi načini predstavljanja, in sicer posnemanjem, simbolno 

igro, domišljijo in da se vse to v razvoju pojavlja sočasno. Pravi tudi, da se otrokov govorni 

razvoj ne kaže samo v širitvi njegovega besednega zaklada, ampak tudi v uporabi številnih 

jezikovnih pravil. Pri samem razvoju govora ima zelo pomembno vlogo tudi posnemanje. 

 

2.2  Teorija Noama Chomskega 
 

Njegovo stališče se od Piagetovega razlikuje v trditvi, da morajo biti vsaj nekateri jeziki 

razloženi s posebnimi mehanizmi za učenje jezika. Ti mehanizmi so znani kot sredstvo za 

učenje jezika. Nihče, ne Chomsky ne njegovi učenci in posnemovalci niso trdili, da je jezikovni 

razvoj samo rezultat narave. Po njegovem mnenju so prirojeni le tisti vidiki, ki so enaki za vse 

jezike. Otrok ima v procesu učenja jezika aktivno in veliko vlogo (Kranjc, 1999: 27).  

L. Marjanovič Umek  (1990: 13) dodaja, da je po mnenju Chomskega jezik v svojem 

najglobljem pomenu prirojena struktura, ki jo okolje le aktivira, otrok mora samo slišati govor, 

ki ga uporabljajo v njegovem okolju.   

Chomsky pravi, da z otrokom ni treba govoriti drugače, prilagoditi je potrebno samo tematiko 

pogovora. Dokazal je, da je jezik najbolje opisati kot vrsto pravil. Otrokova naloga je, da 

odkrije, katera so ta pravila. Otrok je sposoben tvoriti svoja lastna pravila, ki so rezultat 

poslušanja in analiziranja govora, ki ga obdaja. Ta pravila so splošna in preprosta. Otrok jih 

postopno preoblikuje, dokler niso taka, ki veljajo za govor odraslih (Kranjc, 1999: 27). 

S. Kranjc (1999: 28) je na koncu še zapisala, da stališče Chomskega predstavlja napredek v 

teoriji o razvoju jezika, saj je pokazal, da je učenje jezika tudi aktiven proces učenja pravil. Pred 

njim so trdili, da je otrokov govor v zgodnjem razvoju le nepravilno posnemanje odraslega 

govora.  
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2.3  Behavioristična teorija  

 

Predstavniki behavioristične teorije govor uvrščajo med motorične reakcije in razlagajo učenje 

govora po modelu: dražljaj – odgovor – okrepitev – posplošitev. (Marjanovič Umek, 1990: 12). 

S. Kranjc (1999: 26) je dejala, da se je behavioristično stališče uveljavilo v delu Skinnerja in 

Watsona ter da temelji na domnevi, da naj bi bil jezik zbirka navad, ki se jih otrok nauči s 

posnemanjem okolja in ljudi, ki v njem živijo. To pa pomeni, da ni intelektualne aktivnosti. 

Pravi, da je Skinner predlagal, naj se učenje jezika preučuje ob pomoči modela, ki ga 

uporabljajo v laboratorijih pri raziskavi z možnostjo učenja živali, saj je jezik sestavljen iz enot, 

s katerimi lahko sestavimo nove kombinacije. Meni, da ima veliko vlogo pri učenju jezika tudi 

okolje. Navaja tudi Harrisa in Colthearta (1989), ki pravita, da Skinnerju ni povsem uspelo 

ustvariti pravega modela za preučevanje narave jezikovnega znanja, ker je premalo pozornosti 

namenil tudi njegovim kreativnim in produktivnim značilnostim. 

V  jeziku behavioristi vidijo eno od oblik vedenja, ki ga pridobimo s klasičnim pogojevanjem. 

Zanje je otrokov govor nepopolna, nesistematična, neizdelana in nedosledna inačica odraslega 

govora. Postaja pa otroški govor vedno bolj podoben govoru odraslega, ker okolje otroka 

spodbuja, popravlja ter usmerja k vedno pravilnejši rabi jezika (Skubic, 2004: 36). 

Teorija Chomskega in behavioristična teorija se razlikujeta v tem, da so behavioristi trdili, da 

pri učenju jezika ni nobene intelektualne aktivnosti, Chomsky pa je dokazal, da je učenje jezika 

tudi aktiven proces učenja pravil. To je menil tudi Piaget, in sicer, da se otrokov govorni razvoj 

ne kaže samo v širitvi njegovega besednega zaklada, ampak tudi v uporabi številnih jezikovnih 

pravil. Piagetova teorija se od teorije Chomskega razlikuje v tem, da Piaget pravi, da mehanizmi 

za razvoj jezika ne obstajajo, Chomsky pa trdi ravno obratno. Tako Piaget kot tudi behavioristi 

so bili mnenja, da je učenje jezika povezano s posnemanjem.  

Nobena teorija ne pove vsega o govoru, a vsaka prispeva h komplementarni razlagi različnih 

vidikov govornega razvoja. To pa ni presenetljivo, saj je prav govor tisti, ki nam ponazarja 

zapleten in neomejen potencial človekovega funkcioniranja. Pri učenju govora gre za 

interakcijo med dozorevanjem in vzgojo, pri kateri je v ospredju komunikacija med otroki in 

starši oz. odrasli (Marjanovič Umek, 1990: 14). 
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Sledi poglavje o odnosu mišljenja in govora v predšolskem obdobju, saj je njun razvoj že v 

zgodnjem obdobju povezan. Ravno zato, ker se mišljenje in govor povezujeta ter drug na 

drugega vplivata, menim, da je pomembno, da tudi to poglavje navedem v diplomskem delu.  

 

3 MIŠLJENJE IN GOVOR 

 

Govor uporabljamo za izražanje misli in idej, tudi njihova struktura in funkcija izražata te misli 

in ideje. Prav struktura in funkcija govora pa ostajata v mejah človeških miselnih zmogljivosti 

(Marjanovič Umek, 1990: 51).  

Odnos med mišljenjem in govorom so raziskovali že številni strokovnjaki. Nekateri pravijo, da 

sta mišljenje in govor identična. Drugi so mnenja, da ni mišljenja brez govora in obratno. Spet 

drugi pa dokazujejo, da je mišljenje neodvisno od govora. Piaget je dokazal, da govor bolj sledi 

mišljenju kot vpliva nanj (Žnidarič, 1993). 

B. Nemec in M. Kranjc (2011: 110) pravita, da je govor le eden od izražanja misli, ni pa 

mišljenje samo, vseh misli pa tudi ne moremo izraziti z besedami. Strinjata pa se tudi z 

znanstveniki, ki so mnenja, da govor igra veliko in aktivno vlogo pri izpopolnjevanju mišljenja.  

Vigotski (v Batistič Zorec, 2014: 71) pravi, da sta ključ za razumevanje človekove zavesti prav 

mišljenje in govor. Razlaga tudi, da v procesu nastajanja govora obstaja predintelektualni stadij, 

v razvoju mišljenja pa pregovorni stadij. Med njima nastaja zveza, ki se spreminja in tekom 

razvoja raste. Vigotski pa tudi meni, da je metodološki pristop, kjer se mišljenje in govor 

proučujeta ločeno, napačen. 

Mišljenje in govor sta dve fazi istega procesa, ki vplivata druga na drugo. Zato motnje v razvoju 

govora po navadi slabo vplivajo na razvoj mišljenja in obratno (Žnidarič, 1993). 

Nadaljevala bom z opisom govornega razvoja predšolskega otroka (pogoji za razvoj govora; 

dejavniki, ki vplivajo na razvoj govora in faze le-tega). 

 

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                     Nika Guna: diplomsko delo 

 

8 
 

4 GOVORNI RAZVOJ PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

Za govorni in jezikovni razvoj je najbolj pomembno predšolsko obdobje (Vizjak Kure, 2010: 

11). Krajnc (v Marjanovič Umek in Zupančič, 2001: 60) pa dodaja, da razvoj  otrokovega 

govora poteka skupaj z drugimi psihičnimi funkcijami.  

Za pravilen govorni razvoj potrebujemo: 

 razvita čutila; 

 zdrava govorila; 

 zdrav živčni sistem; 

 pravilno in dobro razvite psihične funkcije ter 

 pravilen in zgleden govor otrokovega okolja (Žnidarič, 1993: 39). 

S. Janežič (2017) pa dodaja še naslednje dejavnike, ki so tudi pomembni za pravilen govorni 

razvoj: 

 razvita motorika; 

 pozitiven čustveni odnos;  

 motivacija otroka, da govori ter  

 spoštovanje otrokove osebnosti. 

Od teh faktorjev je odvisno napredovanje govora. Otrok začne ponavljati in posnemati zvoke, 

ki jih proizvaja sam in tiste, ki jih sliši od drugih (Žnidarič, 1993: 39). T. Vizjak Kure (2010: 

11) dodaja, da je za razvoj govora najprej pomembna sposobnost poslušanja. Pravi tudi, da je 

dojenček na začetku usmerjen na poslušanje, oglašanje pa je omejeno na jok. Tako je tudi pri 

govoru, najprej ga razume, šele kasneje ga lahko sam producira.   

N. Skamlič (2014: 21) je zapisala, da otrok za razvoj govora potrebuje biološko osnovo, s katero 

je prišel na svet ter spodbude iz okolja, da lahko to osnovo tudi razvije. 
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4.1  Dejavniki, ki vplivajo na otrokov govorni razvoj 
 

Na otrokov govorni razvoj vplivajo številni dejavniki: 

 otrokov spol, 

 družinsko okolje, 

 socialno-ekonomski status družine, 

 vrtec in 

 genetski dejavniki. 

Te dejavnike in njihov vpliv na razvoj otrokovega govora bom v nadaljevanju tega poglavja 

tudi podrobneje predstavila. 

Pomembno je, da se tako starši kot tudi vzgojitelji zavedajo pomena vpliva teh dejavnikov in 

da vedo, da ni vedno samo en dejavnik kriv za otrokova odstopanja na govorno-jezikovnem 

področju. Za vzgojitelje je poznavanje teh dejavnikov tako še bolj pomembno, saj lahko na 

podlagi tega načrtujejo tudi spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja tako, da je prilagojeno 

posameznemu otroku in njegovim sposobnostim na tem področju. Vzgojitelji lahko veliko 

pripomorejo k izboljševanju govorno-jezikovnega razvoj otrok iz manj spodbudnega okolja, 

ampak zavedati se morajo, da lahko pri nepremišljenih dejanjih otroku tudi škodijo. 

 

4.1.1 Otrokov spol 
 

Raziskovalci v več raziskavah ugotavljajo, da je spol eden od dejavnikov govornega razvoja 

(Marjanovič Umek, Fekonja in Pečjak; 2012: 32). 

Več raziskav, v katerih so preučevali razlike v govornem razvoju dečkov in deklic, je pokazalo, 

da se govor deklic razvija hitreje od govora dečkov. Deklice hitreje spregovorijo, prej usvojijo 

slovnico jezika, dosegajo višje rezultate pri preizkusih pravilne izgovorjave besed, oblikujejo 

daljše izjave, imajo širši besednjak ter dosegajo višje rezultate na lestvicah govornega razvoja. 

Pellegrini in Jones (1994; v Marjanovič Umek, Krajnc in Fekonja, 2006: 56) pravita, da se 

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

simbolni funkciji.  

Nekateri raziskovalci (npr. Crawford, 2001; Macaulay, 1977) pa ugotavljajo, da so razlike v 

govoru dečkov in deklic manjše, kot se pogosto pričakuje, ali pa celo obratno, da so dečki 
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govorno kompetentnejši od deklic, kar potrjujejo izsledki nekaterih raziskav (npr. Maccoby in 

Jacklin, 1974; Maucaulay, 1977). Pojasnjevanje razlik v govoru med deklicami in dečki pa ni 

tako preprosto, saj se otrokov spol povezuje tudi z nekaterimi dejavniki socialnega okolja, v 

katerem otrok živi (Marjanovič Umek, Krajnc in Fekonja, 2006: 56). 

Tudi S. Golombek in R. Fivush (1994; v Marjanovič Umek, Krajnc in Fekonja, 2006: 58) 

menita, da kljub nekaterim razlikam med govornim razvojem deklic in dečkov, otrokov spol ni 

dejavnik, ki bi napovedoval njegov govor v vsakodnevnih situacijah.   

 

4.1.2 Družinsko okolje 
 

Starši z oblikovanjem kakovostnega družinskega okolja pomembno vplivajo na otrokov 

govorni razvoj. Družine v različni meri spodbujajo otrokov govorno-jezikovni razvoj, te razlike 

pa so po navadi posledica razlik v prepričanju staršev o pomembnosti spodbujanja tega razvoja. 

Ni pa vse odvisno samo od staršev, tudi otrok lahko dejavno sooblikuje spodbudno družinsko 

okolje, v katerem živi, saj s svojim zanimanjem in govorom za določeno dejavnost vpliva na 

govor staršev in njihovo izbiro dejavnosti, v katerih se vključujejo v komunikacijo z njim  

(Marjanovič Umek, Krajnc in Fekonja, 2006: 50). 

Družinsko okolje je eden od najpomembnejših dejavnikov otrokovega govora v različnih 

obdobjih razvoja. Dostopnost knjižnega gradiva, spodbujanje otrokovega govora med 

različnimi dejavnostmi ter dostopnost spodbudnih dejavnosti in materialov zunaj družinskega 

okolja imajo pozitiven učinek na razvoj otrokovega govora in pismenosti (Dearing in Taylor, 

2007; v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012: 15).  

Slovenske avtorice navajajo pet vidikov družinskega okolja, ki so pomembni za otrokov 

govorni razvoj:  

 spodbujanje otrokovega govornega izražanja in pojasnjevanja; 

 vključevanje v skupno branje, obiskovanje lutkovnih predstav in knjižnice; 

 pogovor med skupnimi dejavnostmi med starši in otroki; 

 interaktivno branje ter 

 spodbujanje otrokovega govora v območju bližnjega razvoja (Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012: 15). 
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Pozitiven učinek na govorni razvoj otrok imajo tudi dejavnosti s knjigami in skupno branje 

staršev in otrok. Otroci se v družinskem okolju vključujejo v dve vrsti knjižnih dejavnosti: 

formalne, te se osredotočajo na značilnosti besedila (poimenovanje črk in učenje branja) in 

neformalne, v teh je najpomembnejša prebrana vsebina (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in 

Pečjak, 2012: 22). Starši s pogostim glasnim branjem otroške literature in načinom branja 

vplivajo na otrokov govorni razvoj in pozneje na njegov razvoj bralnih sposobnosti (Marjanovič 

Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 115). 

Rezultati starejših in novejših raziskav (npr. Bee in dr.. 1982; Bradley in Corwyn, 2002; 

Browne, 1996; Marjanovič Umek, Fekonja, Krajnc in Lešnik Musek, 2003; Senechal, LeFevre, 

Thomas in Daley, 1998) so pokazali, da imajo določeni dejavniki v otrokovem okolju 

pomemben učinek na otrokov govorni razvoj, avtorji predvsem poudarjajo dovolj otroških 

knjig, ustrezno igralno gradivo, govorne spodbude in odzivanje staršev na izjave otrok. Različni 

avtorji menijo, da je pomembno za otrokov govorni razvoj, da se starši čimbolj prilagodijo 

otrokovemu govornemu razvoju, hkrati pa otrokove izjave nadgrajujejo in spodbujajo 

(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 110, 111). 

B. Nemec in M. Kranjc (2011: 104) pravita, da starši otroku v predjezikovni dobi (glej poglavje 

o fazah govornega razvoja, str. 14) pomagajo napredovati s ponavljanjem glasov oz. besed, ki 

jih izgovarjajo otroci. S tem vplivajo tudi na hitrost učenja govora. Otroci se s tem naučijo tudi, 

da je govor socialna interakcija, v kateri se govorca izmenjujeta.  

 

4.1.3 Socialno-ekonomski status družine 
 

Starši z višjo stopnjo izobrazbe in ugodnejšimi ekonomskimi pogoji otrokom nudijo različne 

materiale in gradivo, jim omogočajo priložnosti za pridobivanje izkušenj o pisani in govorjeni 

besedi. Rezultati vzdolžne raziskave (Hart in Risley, 1992) so pokazali, da se starši z nižjimi 

dohodki ter nižjo stopnjo izobrazbe redkeje pogovarjajo s svojimi otroki, njihov govor pa je 

tudi manj raznolik in otrokom nudijo manj priložnosti za samostojno govorno izražanje, prav 

tako pa je njihov besednjak bolj omejen kot pri starših z višjimi dohodki in višjo izobrazbo 

(Marjanovič Umek, Krajnc in Fekonja, 2006: 54). 

Slovenske avtorice so ugotovile, da se izobrazba matere povezuje s kakovostjo družinskega 

okolja, in sicer, da mame z višjo izobrazbo pogosteje npr. otroke spodbujajo k rabi jezika, jim 

pogosteje berejo, z njimi obiskujejo knjižnico, lutkovne predstave in kino, z njimi se vključujejo 
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v govorne interakcije med skupnim branjem ter različnimi dejavnostmi. Rezultati raziskave 

(Fekonja, 2002), v katero je bilo vključenih 60 slovenskih otrok, pa so pokazali nasprotno, in 

sicer, da se otroci staršev z nižjo in višjo stopnjo izobrazbe ne razlikujejo veliko v dosežkih na 

lestvici govornega razvoja (Marjanovič Umek, Krajnc in Fekonja, 2006: 55). 

 

4.1.4 Vrtec 
 

Za otrokov govorni razvoj je zelo pomemben tudi vrtec.  Vpliv vrtca na otrokov razvoj in učenje 

v zgodnjem otroštvu je razmeroma dobro raziskan. Raziskovalci v preučevanje vpliva vrtca na 

otrokov razvoj in učenje načeloma vključujejo analizo različnih dejavnikov vrtca, in sicer: 

starost otroka ob vstopu v vrtec, vrste programov, kakovost vrtca s strukturnega in procesnega 

vidika ter analizo dejavnikov družinskega okolja otrok, vključenih v vrtec, in sicer: dejavniki 

kakovosti družinskega okolja (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012: 25).  

V razvoju otrokovega govora imajo pomembno vlogo odrasle osebe in drugi otroci. 

Vzgojiteljica v vrtcu rabi govor za sporazumevanje, informiranje, opisovanje, pojasnjevanje in 

vrsto drugih dejavnosti, ki jih počne z otroki, zato je zelo pomembno, da sta njena govor kot 

tudi jezik razločna, jasna in pravilna. Otroci pa so v interakciji tudi z drugimi otroki, kjer tudi 

razvijajo govorno kompetentnost. V Kurikulumu za vrtce se z vidika izpeljave dejavnosti in 

teorije daje velik poudarek na spodbujanju razvoja in učenja govora otrok. L. Marjanovič Umek 

in sodelavke so v svoji raziskavi (2003) ugotovile, da so vzgojiteljice, ki so delale na podlagi 

Kurikuluma za vrtce,  pogosteje uporabljale govor v različnih govornih funkcijah pri različnih 

dejavnostih v vrtcu kot vzgojiteljice, ki so delale na podlagi Vzgojnega programa za vzgojo in 

varstvo predšolskih otrok. Pomembno vlogo vrtca pri razvoju govora otrok pa potrjujejo tudi 

rezultati več raziskav (npr. Marjanovič Umek in Fekonja, 2006; NUCHD, 2005), vendar pri 

tem avtorji predvsem izpostavljajo kakovost vrtčevskih programov. Različni avtorji so 

ugotovili tudi, da se govorne spodbude vzgojiteljic povezujejo z govorno kompetentnostjo 

otrok (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012: 26, 27). 

M. Caughy in sodelavci (1994, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012: 31) so v 

svojih raziskavah ugotovili, da so otroci, ki so prihajali iz manj spodbudnega družinskega 

okolja, izražali višje bralne sposobnosti, če so bili vključeni v vrtec pred prvim letom starosti. 

Na bralne sposobnosti otrok, ki so prihajali iz bolj spodbudnega družinskega okolja, pa je 

vključenost v vrtec pred prvim letom starosti vplivala negativno. Tudi L. Marjanovič Umek in 
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U. Fekonja Peklaj (2008: 127) sta omenili, da raziskave kažejo, da ima zgodnja vključenost 

otrok v vrtec pozitiven učinek na govorni razvoj predvsem tistih otrok, ki prihajajo iz manj 

spodbudnega družinskega okolja.  

Kakovost vzgojnega dela je po oceni več avtorjev pomembna za otrokov razvoj na vseh 

področjih. Greenspan (2003; v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 126) pravi, da je 

kakovost interakcij med strokovnimi delavci in otroki pozitivno povezana z različnimi področji 

njihovega razvoja, predvsem govornim in socialnim.  

Družinski dejavniki so se v več raziskavah (npr. Marjanovič Umek in Fekonja, 2006; NUCHD, 

2005) izkazali za pomembnejši napovednik otrokovega razvoja kot sama vključenost v vrtec, 

vendar na podlagi teh ugotovitev avtorji ne menijo, da vpliv vrtca na otrokov razvoj ni 

pomemben, ampak je odvisen tudi od drugih dejavnikov v otrokovem okolju (Marjanovič 

Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012: 27). 

 

4.1.5 Genetski dejavniki 
 

Poleg že naštetih dejavnikov okolja na otrokov govorni razvoj vplivajo tudi genetski dejavniki. 

Metaanaliza več kot 100 vedenjsko-genetskih raziskav (Stromswold, 2001; v Marjanovič 

Umek, Krajnc in Fekonja, 2006: 63) je pokazala, da imajo genetski dejavniki delni vpliv na 

govorni razvoj.  

Slovenske avtorice so v svoji raziskavi (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja in Bajc, 2005; v 

Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 64) ugotovile, da je imela mamina izobrazba v 

primerjavi z nekaterimi drugimi dejavniki otrokovega razvoja (npr. kakovosti družinskega 

okolja, starosti ob vstopu v vrtec, kakovost vrtca) najvišjo napovedano vrednost govorne 

kompetentnosti otrok. K tej povezavi prispeva morebitna višja besedna inteligentnost mam z 

višjo stopnjo izobrazbe, ki predstavlja dedljivo lastnost posameznika. H. Bee in sodelavci 

(1982; v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 64) tudi ugotavljajo, da mame z višjo 

besedno inteligentnostjo, ki imajo tudi višjo stopnjo izobrazbe, bolje poznajo zakonitosti 

otrokovega govornega razvoja in izražajo višjo govorno kompetentnost.  

Z demografskimi in socialno-ekonomskimi dejavniki družine lahko pojasnimo od 9 % do 16 % 

variabilnosti v intelektualnih sposobnostih otrok, ki vključujejo tudi verbalno inteligentnost, 
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približno 50 % variabilnost pa lahko pojasnimo z genetskimi razlikami med posamezniki 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 64). 

Na otrokov govorni razvoj tako vplivajo različni dejavniki in to v različni meri, vse je odvisno 

od posameznika in količine vpliva določenega dejavnika nanj. Avtorji na podlagi različnih 

raziskav še vedno največji vpliv na govorni razvoj pripisujejo dejavnikoma družinskega okolja 

ter vrtca. Odrasle osebe, ki so v stiku z otrokom, so mu govorni vzor, posnema jih lahko tako v 

njihovem obnašanju kot v njihovem govoru. Ravno zato moramo paziti na naš govor in jezik, 

ko smo v interakciji z otrokom v vrtcu ali pa doma. Naš govor mora biti razločen, jasen, 

razumljiv in hkrati dovolj glasen, da nas otrok sliši. Paziti moramo na izgovorjavo besed ter 

seveda njihovo pravilno uporabo.  

V nadaljevanju bom predstavila faze govornega razvoja. 

 

5 FAZE GOVORNEGA RAZVOJA 

 

Vzgojitelji morajo dobro poznati posamezne faze otrokovega govornega razvoja in vedeti, kaj 

naj bi v povprečju bil otrok v določeni fazi oz. pri določeni starosti zmožen. S poznavanjem 

tega lahko zelo pripomorejo k prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj že v zgodnji dobi 

in s tem k njihovemu čimprejšnjem odpravljanju. 

Razvoj otroškega govora je preučevalo veliko znanstvenikov. Večinoma so ga razdelili na več 

dob. Navedla bom nekaj različnih razdelitev faz govornega razvoja po različnih avtorjih in 

znanstvenikih, na koncu pa bom po enem znanstveniku te faze tudi opisala.  

D. Žnidarič (1993: 40) je v svoji knjigi navedla naslednja dva znanstvenika, prvi je Stern, ki 

deli govorni razvoj v štiri faze:  

 kričanje, 

 bebljanje, 

 posnemanje glasov in 

 spontani govor. 

Drugi je Kornilov (ruski psiholog),ki s slovenskim logopedom Omerzo delita govorni razvoj v 

naslednje štiri faze: 

 pripravljalna predfonemična doba (prvo leto starosti), 
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 obdobje oblikovanja glasovnega govora (od 1. do 3. leta starosti), 

 doba bogatenja govora in besednega zaklada (od 3. leta in do vstopa v šolo), 

 obvladovanje pisne in govorjene besede (šolska doba). 

S. Levc (2014) prvo fazo govornega razvoja poimenuje predgovorno obdobje ali predgovorna 

faza, sledi ji govorno obdobje ali govorna faza. 

L. Marjanovič Umek in sodelavke (2006: 15) so v svoji knjigi razvoj govora razdelile na dve 

obdobji, in sicer predjezikovno in jezikovno obdobje. Enako sta faze razdelila S. Kranjc in 

Saksida (Kroflič, 2001: 79). 

B. Nemec in M. Kranjc (2011: 96) pa sta v svojem učbeniku za modul Razvoj in učenje 

predšolskega otroka v programu Predšolska vzgoja razvoj govora razdelili na tri dobe oz. 

stopnje, in sicer prejezikovni govor ali predgovorna stopnja, jezikovni govor ali stopnja pravega 

govora ter govor v srednjem in poznem otroštvu.  

Podrobneje bom opisala faze govornega razvoja po L. Marjanovič Umek in sodelavkah (2006: 

15). Zanje sem se odločila, ker se mi zdi L. Marjanovič Umek pomembna avtorica na področju 

razvoja govora in jezika, saj je na tem področju naredila in zapisala veliko raziskav.  

 

5.1  Predjezikovno obdobje 

 

L. Marjanovič Umek in sodelavke (2006: 15) pravijo, da predjezikovno obdobje vključuje 

zgodnje zaznavanje in razumevanje govora, jok, vokalizacijo, bebljanje ter naključno 

posnemanje glasov, ki za otroka še nimajo pomena. Z jokom, vokalizacijo in bebljanjem otrok 

tudi preizkuša in razvija svoj govorni aparat. Menijo tudi, da je za otrokov govorni razvoj 

pomembna komunikacija med odraslo osebo in otrokom že v predjezikovnem obdobju. 

Novorojenček in dojenček govor prej razumeta kot rabita govor. Novorojenčki se že nekaj 

minut po rojstvu obračajo k človeškemu glasu, to pokažejo z izrazi na obrazu. L. Marjanovič 

Umek in sodelavke (2006) navajajo raziskavo (Karmiloff in Karmiloff - Smith, 2001) o 

zgodnjem jezikovnem razlikovanju pri novorojenčkih. Te so pokazale, da že nekaj dni star otrok 

raje posluša materni jezik kot druge jezike, čeprav le-tega še ne ločijo od drugih. Prepoznavajo 

le ritem, intonacijo in vzorce glasov maternega jezika.  
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Na začetku otrokovega življenja so njegove sposobnosti vokalizacije omejene na jok, nekaj 

kratkih glasov, kot so gruljenje, cviljenje, cmokanje in vzdihi. Novorojenčku jok predstavlja 

edino sredstvo komunikacije. Ločimo pa tri načine joka, s katerimi otrok izraža lakoto, jezo in 

bolečino.  

Otroci med drugim in šestim mesecem starosti vokalizirajo tako, da povezujejo soglasnike in 

samoglasnike, npr. papapa, gagaga, dadada itn. 

Naslednja faza je bebljanje, ki pri malčku navadno nastopi po petem, šestem mesecu, 

vokalizacija pa je čedalje bolj celovita. Za bebljanje je značilno, da otrok pogosto ritmično 

ponavlja manjše skupine glasov. Ritem in glasovi, ki so značilni za otrokovo bebljanje, so po 

navadi glasovi, ki so pogosti tudi v njihovem maternem jeziku (Whitehead, 2005; v: Marjanovič 

Umek in sodelavke, 2006: 16). 

Na zgodnjo vokalizacijo ne vpliva otrokovo socialno okolje, saj tako kot slišeči vokalizirajo 

tudi gluhi otroci. Otroci v starosti desetih mesecev pa po mnenju nekaterih avtorjev (npr. 

Papalia in dr. 2001; Tomasello in Bates, 2001; v: Marjanovič Umek in sodelavke, 2006: 16) že 

namerno posnemajo glasove, ki jih slišijo v govoru odraslih, vendar pri tem še ne razumejo 

njihovega pomena.  

Po šestem mesecu starosti otrok v namene komunikacije uporablja tudi geste in kretnje, kot so 

npr. kazanje nečesa, vzpostavljanje očesnega stika. Otrokove geste pogosto spremljajo 

neposreden očesni stik z osebo, s katero komunicira, kasneje pa doda tudi različne oblike 

vokalizacije. Več avtorjev (npr. Goodwin in Acredolo, 1993, v: Marjanovič Umek in sodelavke, 

2006: 17) ugotavlja povezavo med razvojem simbolnih gest in govorne kompetentnosti, saj gre 

za tesno povezanost z razvojem otrokovega simbolnega predstavljanja. Pri razvoju 

komunikacije z gestami je pomembno, da se oseba, ki so ji geste namenjene, nanje tudi odziva. 
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5.2  Jezikovno obdobje 

 

Prvo besedo večina otrok izgovori med dvanajstim in dvajsetim mesecem starosti. Kaj pa je 

prva beseda? To je skupina glasov, ki jih otrok izgovarja in ima pomen. M. Whitehead (1999, 

v: Marjanovič Umek in sodelavke, 2006: 18) navaja tri kriterije, s katerimi si lahko pomagamo 

pri določanju prve besede: 

 otrok rabi besedo spontano; 

 otrok rabi besedo stalno za isto dejavnost, predmet ali osebo; 

 besedo prepozna tudi odrasla oseba, ki z otrokom komunicira v različnih situacijah.  

Prve enobesedne izjave so pogosto razumljive le v določenem kontekstu, saj otrok rabi prve 

besede v zelo strukturiranih situacijah. Prve otrokove besede so najpogosteje vezane na 

predmete iz njihovega neposrednega okolja, npr. mama, ata, kuža; med njimi so tudi nekatere 

preproste izjave, s katerimi prosi odraslo osebo za pomoč. Prve besede, ki jih otrok rabi v 

svojem govoru, so si podobne ne glede na kulturo in jezik ter poimenujejo predvsem družinske 

člane, predmete, živali, hrano, dele telesa, socialno rutino ali so preprosti ukazi.  

Tardif (1996, v: Marjanovič Umek in sodelavke, 2006: 18) pravi, da so besede, ki jih otrok 

najprej rabi, odvisne predvsem od lastnosti otrokovega maternega jezika.  

Veliko avtorjev (npr. Caselli in dr., 2001; Nelson, 1996; v: Marjanovič Umek, 2006: 19) 

poudarja individualne razlike med otroki, saj pri nekaterih otrocih med prvimi besedami 

prevladujejo imena predmetov, pri drugih otrocih pa bolj tiste, ki so vezane na različne socialne 

interakcije. Hampson in K. Nelson (1993, v: Marjanovič Umek, 2006: 19) omenjene razlike v 

besednjaku povezujeta z različnimi interakcijami med otrokom in njegovo mamo, ki v 

določenem socialnem okolju ali kulturi prevladujejo.  

Razvoj besednjaka otroka in razvoj slovnice jezika ne potekata ločeno.  

L. Marjanovič Umek in sodelavke (2006: 23) pa so zapisale, da zožen pomen besede pomeni, 

da otrok v razvoju govora rabi besede, ki poimenujejo ožjo skupino predmetov, dejavnosti kot 

jih ta beseda sicer poimenuje. Npr. beseda pes, ob kateri otrok razume, da gre le za njegovega 

psa.  Nasproten od ožjega pomena je preširok pomen, pri tem otroci razširijo pomen ene besede 

ter z njo poimenujejo celotno skupino predmetov ali pojavov, ki so si med seboj podobni. Npr. 

z besedo avto otrok lahko poimenuje tovornjake, osebne avtomobile, nakupovalne vozičke itn.  
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Ne glede na to, da različni avtorji na različne načine opisujejo oz. poimenujejo faze govornega  

razvoja otrok, si povsod govorni razvoj sledi po naslednjem vrstnem redu, tj. jok in nebesedna 

raven, gruljenje, čebljanje in bebljanje ter v povprečju okoli 12. meseca starosti nastopi prva 

beseda.  

Sledi poglavje o vlogi vzgojitelja pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja otrok.  

 

6 VLOGA VZGOJITELJA PRI SPODBUJANJU GOVORNO-

JEZIKOVNEGA RAZVOJA OTROK   

 

Predšolski otroci potrebujejo bogate učne izkušnje, da bi povečali svoj potencial. Vzgojitelji 

(Early Childhood Educators), ki delajo v vrtcu, imajo znanje o posameznih otrocih ter veščine 

in strokovno znanje, ki pripomore k prinašanju priložnosti za učenje bogatih jezikovnih okolij 

(Brebner, Jovanovic, Lawless and Young, 2016: 277). 

Predšolsko obdobje je najpomembnejše za razvoj govora in učenje jezika. Jezikovne dejavnosti 

vključujejo veliko mero sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, spoznavanje s pisnim 

jezikom in spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti. Otroci se v predšolskem obdobju 

učijo izražanja čustev, izkušenj, misli in razumevanja sporočil drugih. Razvoj jezika je naravno 

vpleten v vsa področja dejavnosti (Kurikulum za vrtce, 1999: 19). 

Komunikacija v vrtcu poteka na različne načine, lahko je načrtovana, v največji meri pa je 

spontana in poteka kot govorna interakcija med vzgojiteljico in otroki v raznovrstnih situacijah. 

Pomembni elementi govorne interakcije med vzgojiteljico in otroki ter med otroki so, da 

vzgojitelj pogosto vključuje pozitivne interakcije, kot so nasmeh, dotik, govor v višini 

otrokovih oči oz. spust na otrokovo raven; odziva se na vsa otrokova vprašanja in na njihove 

prošnje; spodbuja k zastavljanju vprašanj, razgovoru; spodbuja otroka, da deli svoje ideje, 

počutja, izkušnje; jih pozorno posluša; uporablja pozitivna navodila in upošteva otrokovo 

starost (Marjanovič Umek in Fekonja, v: Marjanovič Umek in Zupančič, 2001: 73). 

Brebner, J. Jovanovic, A. Lawless and J. Young (2016: 278) dodajajo, da sta jezik in 

komunikacija bistvenega pomena za dobro počutje otrok in sta odločilnega pomena pri razvoju 

pozitivne samopodobe. Močna komunikacijska razmerja z vzgojitelji vodijo v varno vezavo in 

so dobra podlaga za razvoj neodvisnosti in blaginje (AEDC, 2012; Albers et al., 2007; Elfer in 

Page, 2015, Mustard, 2008, Speech Pathology Australia, 2014). Zato je za otroke iz manj 
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spodbudnega okolja potrebno posebno pozornost nameniti njihovim govornim, jezikovnim in 

komunikacijskim znanjem. Dostop do kakovostnega otroškega varstva za te otroke v zgodnjih 

letih bi lahko pomenil priložnost za čim večji razvoj teh spretnosti in izboljšanje enakosti 

rezultatov. 

V Kurikulumu za vrtce (1999: 19) je zapisano, da se otroci učijo jezika s poslušanjem 

vsakdanjih pogovorov in glasnega branja odraslih, pripovedovanjem literarnih besedil, 

opisovanjem, ob rabi jezika v domišljijskih igrah, dramatizacijah, izmišljanju zgodbic, od 

drugih otrok v različnih socialnih interakcijah.   

Ustvarjanje jezika poteka v procesu sporazumevanja, zato je pomembno, da vzgojitelj razvija, 

načrtuje in izvaja čim več dejavnosti, ki ta proces spodbujajo (Skubic, 2004: 29).  

 

6.1  Spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja v vrtcu 

 

D. Skubic (2004: 28) govori o vlogi odraslega pri ustvarjanju jezika. Pravi, da M. Hibon deli 

učenje jezika na globalno in lokalno. Pod globalno učenje spada ustvarjanje spodbudnih 

pogojev za razvoj govora posameznega otroka in celotne skupine, lokalno pa zajema specifična 

posredovanja (npr. med pogovorom). M. Hibon (1994; v Skubic, 2004: 28) pravi, da imajo 

odrasli, se pravi tudi vzgojitelji, več funkcij pri učenju jezika, in sicer: 

 Otroku je jezikovni model, saj je tudi sam govorec in s tem vpliva na otrokovo zavedanje 

samega sebe in mu pomaga pri oblikovanju pojmov. Ker pa učenje jezika ne more 

potekati tako kot učenje nekega predmeta v šoli, mora vzgojitelj oz. odrasli ponuditi 

otroku možnost, da sodeluje tudi s svojimi izkušnjami. Vzgojitelj pa se mora tudi 

zavedati, da otrokova izkušnja ni vedno le senzomotorična. 

 Vzgojitelj mora v skupini ustvariti, organizirati in oblikovati spodbudno okolje za 

učenje jezika in pri tem paziti na razlike med posameznimi otroki na vseh področjih.  

 Ustvariti mora okoliščine, ki bodo otroka spodbujale h govoru ter jih tudi sam 

spodbujati k temu in njihov govor hkrati tudi vrednotiti.  

V Kurikulumu za vrtce (1999: 19) dodajo še, da sta pomembna dela jezikovnih dejavnosti tudi 

zbliževanje s knjigo in enostavna besedila, vezana na vsakodnevno življenje. 

S tem se strinjajo tudi L. Marjanovič Umek in sodelavke (2006: 133) in pravijo, da otroci v 

vrtcu razvijajo svojo govorno kompetentnost tudi s tem, ko vzgojitelj pojasnjuje, opisuje in 
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spodbuja otrokovo razumevanje dejavnosti, hkrati pa tudi s tem, ko poslušajo, sprašujejo, 

interpretirajo itn. Sama vzgoja v vrtcu pa tudi v veliki meri poteka z rabo govora in jezika.  

Otrokom mora vzgojitelj nuditi tudi možnost seznanitve z nekaterimi jezikovnimi spoznanji na 

njim ustrezen način, jim predstaviti razlike med socialnimi zvrstmi, jeziki, jezikovnimi 

skupinami. Če ima vzgojitelj v skupini oz. vrtcu otroka, ki mu slovenščina ni materni jezik, 

mora pripevati k oblikovanju dobre podlage za kolektivno dvojezičnost (Kurikulum za vrtce, 

1999: 19).  

L. Marjanovič Umek in sodelavke (2006: 133) poudarjajo, da jezik ne predstavlja posebnega 

področja v vrtčevskem kurikulumu, temveč se povezuje z ostalimi področji in predstavlja 

orodje, ki ga otrok uporablja v različnih situacijah v vrtcu in izven njega.  

Tudi S. Kranjc in Saksida (v Marjanovič Umek, 2001: 80) pravita, da vzgojitelj na različne 

načine spodbuja otrokov govorno-jezikovni razvoj. Pravita tudi, da je posebnega pomena za 

otrokov govorni razvoj njegov stik z otroško literaturo (npr. knjige, slikanice, časopisi, revije, 

pesmarice), s filmi in igrami ter te naj bodo otroku v vrtcu vedno na voljo v posebnih, za to 

določenih, kotičkih. Vzgojitelj spodbuja otrokov govorno-jezikovni razvoj tudi s tem, da jih 

odpelje v gledališče, na razstave itn. To otrokom omogoča izkušnjo sodelovanja v različnih 

govornih položajih, hkrati pa se s tem naučijo tudi, da v različnih govornih položajih 

uporabljamo drugačen način govora. Otroci tudi posnemajo govor in obnašanje odraslih oseb 

in starejših otrok, kar pa jim pomaga pri učenju različnih jezikovnih sredstev in primernosti 

njihove uporabe.  

T. L. Stanton-Chapman (2014: 104) je v svojem članku omenila pojem učiteljski govor. 

Zapisala je, da je to oblika podpore, ki jo učitelji oz. vzgojitelji lahko uporabljajo za izboljšanje 

medsebojnih odnosov in igranja. Učiteljski govor se nanaša na »posebno pomoč, ki jo učitelji 

nudijo otrokom, da jim pomagajo, da postanejo boljši učenci jezika« (Stanton-Chapman in 

Hadden 2011, str. 18; v L. Stanton-Chapman, 2014: 104). Govor učiteljev oz. vzgojiteljev lahko 

poteka v petih različnih oblikah (Sharpe 2008; L. Stanton-Chapman, 2014: 104). Prva oblika je 

preoblikovanje. Le-to je definirano kot zagotavljanje korektivnih povratnih informacij (Fukuya 

in Hill 2006; v L. Stanton-Chapman, 2014: 104). V igralnici lahko vzgojitelj popravi otrokovo 

besedo s tem, da uporabi primernejšo, tako da lahko sogovornik razume ali sledi družabni 

interakciji in nadaljuje igralno epizodo. 

M. Erženičnik Pačnik (1999: 318) je na podlagi svoje raziskave zapisala, da otroci, ki so doma, 

največkrat nimajo dodatne motivacije za izboljšanje svojega govornega izražanja. Otroci v 
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vrtcu pa dobijo veliko neposrednih spodbud na področju govora, npr. igra z lutkami, igra vlog 

itn. Pravi, da ima pomembno vlogo vzgojitelj s svojim govornim zgledom, ki otroku omogoča, 

da svoje jezikovno znanje izpopolni še s splošnopogovornim jezikom. Rezultati, ki jih je 

pridobila, so opozarjali na to, da lahko v vrtcih otroci iz kulturno manj spodbudnih družin dobijo 

ustrezne spodbude za boljši govorni razvoj.  Vzgojitelji lahko s svojim strokovnim znanjem in 

ravnanjem vplivajo tudi na to, da se otrokove govorne sposobnosti razvijejo bolje, kot bi se 

drugače. Zaradi tega vsega je  pomembno, da imajo otroci v vrtcu možnost priti do besede in 

da jih tudi poslušamo. Vzgojitelj mora v vrtcu ustvariti ustrezno govorno spodbudno okolje. 

Pomembno je, da si vzgojitelj v vrtcu vzame dovolj časa za otroka in ga spodbuja k ponavljanju, 

pojasnjevanju in utrjevanju, saj ima ravno v predšolskem obdobju, ko se otrok še razvija,  

veselje do tega. 

Otroško varstvo lahko zagotovi bogate učne izkušnje in podpira razvoj temeljnih veščin otrok 

(Gialamas in ostali, 2015; Gibbard in Smith, 2016; McCartney et al., 2007; Mustard, 2008, 

Speech Pathology Australia, 2014). Prav tako ponuja priložnost za zgodnje prepoznavanje težav 

pri razvoju govora in jezika, ko je lahko zgodnje ukrepanje še učinkovito in lahko ublažimo 

dolgoročne posledice (Mroz in Letts, 2008). Vendar se zdi, da se mnogi vzgojitelji (ECE) ne 

počutijo prepričane v svoje znanje ali znanje o razvoju komunikacije otrok. M. Mroz (2006) je 

opravila razgovore s 25 ECE-jev o njihovih spretnostih in znanju v zvezi z razvojem 

komunikacije. Ugotovila je, da udeleženci verjamejo, da imajo nekaj veščin, vendar so zahtevali 

dodatno usposabljanje o razvoju govora, jezika in komunikacij (Brebner, Jovanovic, Lawless 

and Young, 2016: 277: 278).  

Spodbujanje razvoja jezika v predšolskih letih je ključnega pomena za uspešno branje. 

Raziskave kažejo, da lahko vzgojiteljem manjka možnosti za vključevanje otrok v vrste 

pogovorov, ki spodbujajo razvoj bogatih ustnih jezikovnih spretnosti. Vzgojitelji upajo, da 

podpiranje teh veščin lahko otrokom zagotovi namenske pogovore, ki vključujejo prefinjen 

besednjak, podpirajo otroške interese, uporabijo odprta vprašanja in kognitivno zahtevne teme. 

V tipični predšolski skupini otroci preživijo velik del dneva v skupinah ob igrah (centrih) in 

jedo obroke. Te dejavnosti, ki niso usmerjene v vzgojitelje, jim omogočajo, da vključijo otroke 

v kakovostne, večkanalne konverzacijske interakcije. Ko vzgojitelji sodelujejo z otroki v času, 

ki ni usmerjen v njih, kot so centri in v času obroka, se nagibajo k skoraj zaključenim 

vprašanjem, ki izzovejo enobesedni odgovor (Early et al., 2010). Otroci bodo imeli koristi od 

večizmenskih pogovorov med centri in obroki, ki vključujejo vzgojiteljevo pomoč otrokom pri 
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širjenju njihovega znanje in misli, vključno z uporabo naprednega besednjaka vzgojitelja (Early 

et al., 2010; Girolametto et 2003; v: Whorrall and Cabell, 2015: 336). 

V nadaljevanju bom podrobneje predstavila vaje za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja 

predšolskih otrok. Poznamo različne vaje za razgibavanje govoril, dihalne in pihalne vaje, vaje 

za dobro delovanje mehkega neba ter vaje za ozaveščanje pravilnega položaja govoril (šumniki, 

sičniki, L in R). Te vaje nam vzgojiteljem pomagajo skozi igro spodbujati govorno-jezikovni 

razvoj otroka. 

 

7     VAJE ZA SPODBUJANJE GOVORNO-JEZIKOVNEGA 

RAZVOJA PREDŠOLSKIH OTROK 
 

V tem poglavju bom predstavila nekaj vaj za razgibanje in razvijanje govoril po različnih 

avtorjih (Grilc, 2014; Levc, 2014; Žnidarič, 1993; Fidler, 2017). Med vajami so omenjeni tudi 

didaktični materiali, ki jih lahko vzgojitelji, poleg raznih že izdelanih didaktičnih iger, 

uporabijo za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja na otroku zabaven način.  

 

Primeri vaj za razgibavanje govoril: 

 Medtem ko se otrok gleda v ogledalo, naj se nasmeji na črko I in naredi šobo na črko U. 

 Otrok naj sebi v ogledalu pokaže jezik in ga skrije. 

 Rahlo naj odpre usta in se z jezikom izmenično dotika kotov ust. 

 Izboči naj usta kot za poljub. 

 Z jezikom se naj poskusi dotakniti brade. 

 Z jezikom se naj poskusi dotakniti konice nosu. 

 Otrok si naj oblizuje ustnice. 

 Z jezikom si naj »prešteje« zobe najprej z zunanje in nato še z notranje strani v obeh 

smereh. 

 S konico jezika naj otrok pritiska ob notranjo stran spodnjih zob. 

 S konico jezika naj potiska ob dlesni zgornjih zob. 

 Narahlo naj se otrok večkrat ugrizne v jezik. 

 S konico jezika naj potiska ob notranjo steno lic (kot da liže bombon). 
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 Zatakne naj jezik za zgornje zobe in podrsa po trdem nebu nazaj do mehkega neba in 

obratno. 

 Tleska naj z jezikom. 

 Cmoka. 

 Oponaša topotanje konja. 

 Večkrat se naj narahlo ugrizne z zgornjimi zobmi v spodnjo ustnico in nato še s 

spodnjimi zobmi v zgornjo ustnico. 

 Dela naj z ustnicami šobico (kljunček). 

 Oponaša naj muco, ki pije mleko (priviha jezik). 

 Oponaša naj brnenje avtomobila oz. motorja (tresejo se le ustnice). 

 Oponaša naj tiktakanje ure čim hitreje (TIKA - TAKA). 

 Hitro naj ponavlja: TI - DI, TI - DI, TE - DE, TE - DE. 

 Posnema naj žabo: REGA, REGA, REGA, KVAK, KVAK, KVAK. 

 

Pihalne in dihalne vaje: 

 Globoko naj vdihne skozi nos in zrak počasi izdihuje skozi nos. Usta so zaprta.  

 Globoko naj vdihne, zadrži zrak in ga počasi izdihuje skozi nos.  

 Hitro naj pihne skozi nos. 

 Piha naj počasi skozi usta v papirčke, vato, frnikolo …(podajanje vate, papirčka …). 

 Skozi slamico naj piha v vodo, da se naredijo mehurčki. 

 Pije naj sok s slamico. 

 Vzame naj slamico (najprej debelejšo, nato tanjšo) in vsrka košček papirja ali vate. 

Prenaša naj ga na različne razdalje. 

 Močno naj stisne ustnice in naj odpihne vato na PA, PE, PI, PO, PU. 

 Poje naj vokale z visokim glasom. 

 Poje naj vokale z nizkim glasom. 

 Piska naj s piščalko. 

 Napihuje naj balon. 

 Piha naj v vetrnico. 

 Poskuša naj žvižgati.  
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 Piha naj v plamen sveče (ugašanje plamena na različne razdalje z dolgotrajnim ali 

hipnim upihom). 

 Oponaša veter in burjo. Veter piha »f-f-f-f«, burja zavija »v-v-v-v«. 

 Kliče kokoši: »pi-pi-pi«. 

 

Igrice za dobro delovanje mehkega neba: 

 Napihovanje. 

 Žvižganje. 

 Piskanje na piščalko. 

 Grgranje. 

 Šepetanje. 

 Mrmranje melodije. 

 Vsrkovalne vaje: npr. na mizo položimo vato in jo poskušamo s slamico prenesti na 

drugo mizo tako, da vdihnemo. 

 Zehanje. 

 Smrčanje. 

Vaje za ozaveščanje pravilnega položaja govoril: 

Glas S: 

 Usta naj raztegne v blag nasmeh. 

 Konico jezika naj prisloni na spodnje zobe. 

 Hrbet jezika naj dvigne proti nebu ustne votline ter se pri tem dotika zgornjih stranskih 

zob. 

 Ko zrak izpiha, gre ta po srednji liniji jezika. 

Glas S lahko vadimo z oponašanje npr. sikanja kače: SIK – SIK – SIK ali puščanja 

avtomobilske gume: PSSSS. 

Za glas Z velja enako, le da mu dodamo še zvenečnost. Pri glasu C pa je lega podobna.  

Pri glasu Z lahko uporabimo kot vajo oponašanje npr. brenčanje čebele: BZZZ ali v kozarcu 

ujeto muho, ki brenči: DZ, DZ, DZ. 
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Pri glasu C pa npr. oponašanje petja senice: CI – CI – DO, CI – CI – FUJ; kihanje: ACI, ACE, 

ACA, ACO, ACU; ko kapljica vode pade na štedilnik in zacvrči: CK, CK, CK ali cmokanje. 

Glas Š: 

 Usta naj zaokroži v šobo.  

 Jezik naj dvigne proti nebu, pri tem se stranski robovi jezika dotikajo stranskih zob.  

 Zrak naj potuje med konico jezika in trdega neba iz ust in ustvarja šum. 

Za glasa Č in Ž velja enako kot pri glasu Š.  

Pri glasu Č lahko uporabimo kot vajo oponašanje npr. ptička: ČIV – ČIV – ČIV ali vlaka: ČU 

– ČU- ČU – ČU. 

Pri glasu Ž pa lahko oponašamo npr. delovanje žage: Ž, Ž, Ž, Ž. 

Vzgojitelj oz. starš lahko otroku pri izgovorjavi šumnika pomaga tako, da mu stisne lička, saj 

mu s tem pomaga, da zrak potuje iz ust po sredini in ne ob straneh. Uporabi lahko še vaje, kot 

so: posnemanje vetra (šššš) ali naganjanje kokoši (na kratko š-š-š-š). 

Vzgojitelj oz. starš ne sme pozabiti, da se pri izgovorjavi sičnikov jezik dotika spodnjih zob 

medtem ko se pri izgovorjavi šumnikov dvigne na nebo ustne votline. Zato otrok pri izgovorjavi 

sičnikov ne bo imel problemov, če ne bo imel zgornjih zob, ampak ko ne bo imel spodnjih.  

Glas L: 

 Konica jezika mora biti dvignjena, robova jezika pa povešena.  

Vadimo ga lahko s tem, da jim rečemo npr. sestrica poje: LI – LI – LI – LI – LI, mami poje: LE 

– LE – LE – LE – LE, oče poje: LA – LA – LA – LA – LA itn.  

Glas R: 

 Konica jezika mora biti dvignjena, prislonjena na zgornje dlesni, približno na istem 

mestu kot pri glasu D, tu jo potresemo z izpihom.  

Kot vaje lahko uporabimo oponašanje različnih živali oz. naravnih glasov, npr. trobenta trobi: 

TRA – RA – RA, TRA – RA – RA; petelin kikirika: KI – KI – RI – KI; golob gruli: GRU -

GRU – GRU; vrana se oglaša: KRA – KRA – KRA itn.  

Za malo popestritve pa lahko še deklamiramo ali pojemo pesem Barbare M. Senica z naslovom 

Žabja šola : 
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Mala žaba sredi mlake 

se uči regljati. 

A regljanje je umetnost, 

R je treba znati. 

 

Pa se trudi žabja mama: 

»Riba, raca, rak.« 

Žabica pa kar po svoje: 

»Lega, lega, kvak.« 

 

V teoretičnem delu sem podrobneje predstavila poglavja, ki so pomembna tudi za razumevanje 

empiričnega dela, in sicer: govor in jezik; govorni razvoj predšolskega otroka in dejavnike, ki 

vplivajo nanj; vlogo vzgojitelja pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja otrok v vrtcu. 

Sledi empirični del, v katerem bom predstavila izsledke raziskave mnenj vzgojiteljev o 

namenjanju pozornosti govorno-jezikovnemu razvoju otrok. 

 

II. EMPIRIČNI DEL 

 

8     OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Jezik in govor otrokom nista dana, ampak se ju naučijo. Jezikovni razvoj naj bi se začel razvijati 

že v predgovorni fazi (Grilc, 2014). V prvih treh letih življenja, ko se možgani razvijajo in 

zorijo, je najpomembnejše obdobje za pridobivanje govorno-jezikovnih spretnosti. Obstajajo 

kritična obdobja v razvijanju govorno-jezikovnih sposobnosti pri predšolskih otrocih, ko so 

možgani najbolj dojemljivi za razvoj govora in jezika. Če v kritičnem obdobju ne razvijamo 

govorno-jezikovnih sposobnosti, se jih bo pozneje otrok težje naučil. (National Institute on 

Deafness and Other Communication Disorders, 2017). V predšolskem obdobju se lahko 

najlažje odkrijejo tudi govorno-jezikovna odstopanja. Bozovičar, A. in Krajnc, M. (2011) 

menita, da so otroci v predšolskem obdobju najbolj gnetljivi. To pomeni, da so se predšolski 

otroci sposobni naučiti tudi katerega koli jezika, npr. angleščine, nemščine itn. Z njimi moramo 
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v tem jeziku samo govoriti in se bodo že preko poslušanja veliko naučili. Govorno-jezikovna 

zmožnost ne pomeni le, da se otrok zna sporazumevati z okoljem, ampak se to povezuje tudi z 

vsemi ostalimi spoznavnimi področji, in sicer z matematiko, umetnostjo, igro itn. (Kranjc, 

1996/97). Za spodbujanje otrokovega govorno-jezikovnega razvoja je zelo pomemben zgled 

odraslega. Zato moramo tudi vzgojitelji  znati pravilno in dobro govoriti jezik, ki ga učimo 

otroke. Dobro se moramo zavedati pomena zgleda, saj nas otroci ves čas poslušajo in  

posnemajo. Otroke moramo znati spodbujati na govorno-jezikovnem področju. Otroci se učijo 

jezika že s tem, ko poslušajo vsakodnevne pogovore, pripovedovanja literarnih besedil, s 

pripovedovanjem, opisovanjem, ko govor in jezik uporablja ob igri, socialnih odnosih, petju 

pesmic itn. (Kurikulum za vrtce, 1999). Zagotoviti jim moramo kvalitetno literaturo in 

pozitivno spodbudo in zgled do branja, pripovedovanja, recitiranja itn. 

 

9 CILJI 

 

Cilja mojega diplomskega dela sta: 

 ugotoviti, predstaviti in analizirati mnenja vzgojiteljev o namenjanju pozornosti 

govorno-jezikovnemu razvoju otrok; 

 raziskati načine, s katerimi lahko vzgojitelji spodbujajo govorno-jezikovni razvoj otrok. 

 

10    RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Na podlagi teoretičnih spoznanj, opredelitve problema in ciljev raziskave, sem postavila 

naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV 1: Kako pogosto vzgojitelji izvajajo usmerjene dejavnosti, namenjene razvijanju govorno-

jezikovnega razvoja otrok? 

RV 2: S katerimi dejavnostmi vzgojitelji spodbujajo govorno-jezikovni razvoj otrok? 

RV 3: Katere didaktične materiali uporabljajo za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja 

otrok v vrtcu? 
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RV 4: Katere vaje uporabljajo vzgojitelji za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja otrok 

(stanje)? 

RV 5: Katere vaje lahko vzgojitelji izvajajo za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja otrok 

v igralnici (predlogi)? 

 

11    RAZISKOVALNA METODA 

 

Raziskava je bila izvedena v skladu s kvantitativno raziskovalno paradigmo. Uporabljena  je 

bila deskriptivna oz. opisna metoda pedagoškega raziskovanja. 

 

11.1 Raziskovalni vzorec 

 

Vzorec raziskave je neslučajnostni in priložnostni. Raziskavo sem izvedla v zasavskih vrtcih v 

vrtčevskem letu 2017/2018. V raziskavo je bilo vključenih 60 vzgojiteljev (53 jih je anketo 

izpolnilo v celoti, 7 pa le delno).  

Preglednica 1: Opis vzorca glede na spol 

Vzgojitelj f % 

Moški 2 3 

Ženski 58 97 

Skupaj 60 100,0 

 

V raziskavi je sodelovalo 60 vzgojiteljev, od tega je bilo 58 respondentov ženskega spola, kar 

predstavlja 97 % celotnega vzorca, in le 2 respondenta moškega spola, kar predstavlja 3 % 

celotnega vzorca. 
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Preglednica 2: Opis vzorca glede na delovno dobo vzgojitelja 

 f % 

Do 5 let 9 15 

5–10  let 12 20 

10–15  let 12 20 

Več kot 15 let 27 45 

Skupaj 60 100,0 

 

Iz preglednice 2 je razvidno, da ima 27 vzgojiteljev, kar predstavlja 45 % celotnega vzorca, več 

kot 15 let delovne dobe,12 vzgojiteljev, to predstavlja 20 % celotnega vzorca, 5–15  let in 9 

vzgojiteljev, tj. 15 % celotnega vzorca, pa ima do 5 let delovne dobe. 

 

Preglednica 3: Opis vzorca glede na stopnjo izobrazbe 

 f % 

Srednješolska 18 30 

Višja 8 13 

Visoka 28 47 

Univerzitetna 6 10 

Skupaj 60 100,0 

 

Iz preglednice 3 je razvidno, da ima 28 vzgojiteljev, tj. 47 % celotnega vzorca, visoko 

izobrazbo, 18 vzgojiteljev, kar predstavlja 30 % celotnega vzorca, ima srednješolsko izobrazbo, 

8 vzgojiteljev, to predstavlja 13 % celotnega vzorca, višjo izobrazbo in 6 vzgojiteljev, to 

predstavlja 10 % celotnega vzorca, pa ima univerzitetno izobrazbo.  
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11.2 Opis instrumenta 

 

Kot merski instrument sem uporabila anonimni anketni vprašalnik, ki se je nanašal na 

raziskovalno področje, v spletni in tiskani obliki. Namenjen je bil vzgojiteljem in vzgojiteljicam 

izbranega vrtca. 

Vprašalnik vsebuje  dve vprašanja odprtega tipa, osem vprašanj zaprtega tipa in sedem vprašanj 

kombiniranega tipa. 

Vprašalnik je bil anonimen, vzgojitelji so navedli le nekaj osnovnih podatkov, kot so: spol, 

delovna doba in izobrazba. 

 

11.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

 

Zbiranje podatkov je potekalo v zasavskih vrtcih, septembra 2017. Podatke sem zbirala z 

anonimnim anketnim vprašalnikom v tiskani obliki ter s pomočjo spletne ankete z omejenim 

dostopom.  

Z vrtcem sem se za sodelovanje v raziskavi dogovorila preko elektronske pošte, telefona ali 

osebno. V zagorske vrtce sem vprašalnike odnesla v tiskani obliki pomočnici ravnateljice, ona 

pa jih je razposlala po enotah, da so jih vzgojitelji rešili. V Trbovlje in Hrastnik pa sem spletni 

naslov anket poslala po elektronski pošti ravnateljicama, nato pa sta ga posredovali vzgojiteljem 

in vzgojiteljicam po enotah. Vzgojitelji in vzgojiteljice so imeli mesec dni časa, da izpolnijo  

vprašalnike. 

 

11.4 Opis postopka obdelave podatkov  

 

Pridobljene podatke sem statistično obdelala s programom Excel. Rezultati so prikazani in 

interpretirani z osnovno deskriptivno statistiko s pomočjo preglednic, grafov in v besedni 

obliki.  
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12    REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 

Najprej me je zanimalo, kateri dejavniki po mnenju vzgojiteljev najbolj vplivajo na razvoj 

otrokovega govora v predšolskem obdobju.  

Graf 1: Dejavnik, ki po mnenju vzgojiteljev najbolj vpliva na razvoj otrokovega govora v 

predšolskem obdobju. 

 

Iz grafa 1 je razvidno, da 79 % anketiranih vzgojiteljev meni, da ima družinsko okolje največji 

vpliv na govorno-jezikovni razvoj v predšolskem obdobju. Na drugo mesto vzgojitelji (11 %) 

postavljajo vrtec. Z njimi se strinja tudi L. Marjanovič Umek s sodelavkami (2012), saj pravi, 

da je tako vrtec kot tudi družinsko okolje zelo pomembno za otrokov govorno-jezikovni razvoj. 

5 % vzgojiteljev je mnenja, da imajo največji vpliv na otrokov govorno-jezikovni razvoj 

genetski dejavniki. Za 4 % vzgojiteljev je najpomembnejši dejavnik otrokov spol ter za 2 % le-

teh je najpomembnejši socialno-ekonomski status družine. Glede vpliva spola na govorno-

jezikovni razvoj predšolskih otrok imajo avtorji različna mnenja. Vendar pojasnjevanje razlik 

v govoru med deklicami in dečki ni tako preprosto, saj se otrokov spol povezuje tudi z 

nekaterimi dejavniki socialnega okolja, v katerem otrok živi (Marjanovič Umek, Krajnc in 

Fekonja, 2006: 56). Za vpliv socialno-ekonomskega statusa družine pa so rezultati raziskave 

(Fekonja, 2002), v katero je bilo vključenih 60 slovenskih otrok, pokazali, da se otroci staršev 

z nižjo in višjo stopnjo izobrazbe ne razlikujejo veliko v dosežkih na lestvici govornega razvoja 

(Marjanovič Umek, Krajnc in Fekonja, 2006: 55). 
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Nato me je zanimalo, ali se jim zdi pomembno, kakšen govorni zgled dajejo vzgojitelji otrokom 

v vrtcu. 

Graf 2: Pomen vzgojiteljevega govornega zgleda otrokom. 

 

Iz grafa 2 je razvidno, da vsi anketiranci (100 %) menijo, da je pomembno, kakšen govorni 

zgled dajejo vzgojitelji otrokom. Tudi M. Erženičnik Pačnik (1999: 318) je na podlagi svoje 

raziskave zapisala, da otroci v vrtcu dobijo veliko neposrednih spodbud na področju govora 

npr. igra z lutkami, igra vlog itn. Pravi, da ima pomembno vlogo vzgojitelj s svojim govornim 

zgledom, ki otroku omogoča, da svoje jezikovno znanje izpopolni še s splošnopogovornim 

jezikom. 

Preglednica 4: Utemeljitve izbranih odgovorov na vprašanje iz grafa 2. 

Odgovori (f) % 

Zelo pomembno, saj je otrokom govorni zgled. 5 8 

Ker otroci veliko časa preživijo v vrtcu. 5 8 

Otroci se učijo predvsem s posnemanjem, zato je pomembno, da je govor 

oseb, ki ga obkrožajo, pravilen. 

9 15 

Vzgojitelj mora otroku prisluhniti, si vzeti čas za dialog, uporabljati svoj 

pogovorni in knjižni jezik (odvisno od situacije). 

1 2 

Pogosta uporaba zborne izreke, počasnejši in jasen govor, pogosto branje 

literarnih del, individualni in skupinski pogovori. Vse to vpliva na 

6 10 
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aktivnejši govor otroka in njegov govorni vzorec, ki ga otroci radi 

posnemajo. 

Zelo je pomembno, da otrok sliši razločno izgovorjavo besed, saj se 

govora učijo predvsem s posnemanjem. Govor naj bo pravilen. 

1 2 

Za mnoge otroke iz narodnostno mešanih družin je okolje vrtca edini 

prostor, kjer se srečujejo s slovenskim jezikom, zato je pomembno, da je 

tovrstno okolje dobro in spodbudno bogato z vidika razvoja jezikovnih 

kompetenc - v prvi vrsti so jasen vzor vzgojitelji. 

2 3 

Če imajo otroci dober govorni zgled, bodo večinoma imeli manj težav pri 

govoru (ker otroci posnemajo odrasle). 

5 8 

Da govorimo razločno, dajemo jasna navodila, da dajemo otrokom 

možnost, da povejo, kar želijo. 

3 5 

Otroci se najbolj učijo z zgledom in tudi na področju govora jim dajemo 

zgled s pravilno izreko, ki jo ponotranjijo. 

4 7 

Seveda je pomembno, ker otroci poslušajo in predvsem posnemajo 

odrasle okoli sebe, pomembno je, da govorim počasi, razločno in brez 

pomanjševalnic. 

1 2 

S pravilno rabo jezika se tudi otroci postopoma naučijo tega. 1 2 

Manjkajoče vrednosti. 17 28 

Skupaj 60 100 

 

Iz preglednice 4 je razvidno, da 17 anketiranih vzgojiteljev, to je 28 % vzorca, ni utemeljilo 

svojega odgovora pri vprašanju, ali je pomembno, kakšen govorni zgled dajejo vzgojitelji 

otrokom v vrtcu.  

Anketirani strokovni delavci so največkrat (15 %) omenili, da se otroci učijo predvsem s 

posnemanjem, zato je pomembno, da je govor oseb, ki ga obkrožajo, pravilen. Pogosto je treba 

uporabljati zborno izreko, počasnejši in jasen govor, pogosto brati literarna dela, se 

individualno in skupinsko pogovarjati. Pomembno je, da z otroki govorimo počasi, razločno in 

brez pomanjševalnic, dajemo jasna navodila ter da jim dajemo možnost, da povedo, kar želijo. 

Pravijo tudi, da če imajo otroci dober govorni zgled, bodo večinoma imeli manj težav pri 

govoru. Otroku moramo prisluhniti, si vzeti čas za dialog, uporabljati svoj pogovorni in knjižni 

jezik (odvisno od situacije). Omenili so tudi to, da je govorni zgled vzgojitelja pomemben, ker 

otroci večino časa preživijo v vrtcu ter da je zelo pomemben za mnoge otroke iz narodnostno 
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mešanih družin, saj je njim okolje vrtca edini prostor, kjer se srečujejo s slovenskim jezikom, 

zato je pomembno, da je tovrstno okolje dobro in spodbudno bogato z vidika razvoja jezikovnih 

kompetenc - v prvi vrsti so jasen vzor vzgojitelji. 

M. Hibon (1994; v Skubic, 2004: 28) pravi, da imajo odrasli, se pravi tudi vzgojitelji, več 

funkcij pri učenju jezika, in ena izmed njih je tudi, da je vzgojitelj otroku jezikovni model, saj 

je tudi sam govorec in s tem vpliva na otrokovo zavedanje samega sebe in mu pomaga pri 

oblikovanju pojmov. Tudi L. Marjanovič Umek in Fekonja (v: Marjanovič Umek in Zupančič, 

2001: 73) se strinjajo z anketiranci in so zapisale, da komunikacija v vrtcu poteka na različne 

načine, lahko je načrtovana, v največji meri pa je spontana in poteka kot govorna interakcija 

med vzgojiteljico in otroki v raznovrstnih situacijah. Pomembni elementi govorne interakcije 

med vzgojiteljico in otroki ter med otroki so, da vzgojitelj pogosto vključuje pozitivne 

interakcije, kot so nasmeh, dotik, govor v višini otrokovih oči oz. spust na otrokovo raven; 

odziva se na vsa otrokova vprašanja in na njihove prošnje; spodbuja k zastavljanju vprašanj, 

razgovoru; spodbuja otroka, da deli svoje ideje, počutja, izkušnje; jih pozorno posluša; 

uporablja pozitivna navodila in upošteva otrokovo starost  

 

Zanimalo me je tudi, katero socialno zvrst jezika naj bi vzgojitelj uporabljal v vrtcu. 

Graf 3: Mnenja vzgojiteljev o tem, katero socialno zvrst naj bi uporabljali v vrtcu. 

 

Iz grafa 3 je razvidno, da je večina vzgojiteljev (84 %) mnenja, da naj bi vzgojitelji v vrtcu 

uporabljati knjižni jezik. 16 % vzgojiteljev pa je mnenja, da naj bi uporabljali neknjižni jezik. 

84%

16%

Knjižni jezik

Neknjižni jezik
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D. Skubic (2001: 85) je na podlagi svoje raziskave opozorila na prepogosto rabo pogovornega 

oz. neknjižnega jezika v vrtcu. Iz tega lahko sklepamo, da naj bi vzgojitelj v vrtcu uporabljal 

knjižni jezik.  

 

Nato me je zanimalo, ali se jim zdi pomembno, kakšen govorni zgled dajejo starši otrokom v 

vrtcu. 

Graf 4: Pomen starševskega govornega zgleda otrokom. 

 

Iz grafa 4 je razvidno, da vsi anketirani vzgojitelji (100 %) menijo, da je tudi govorni zgled 

staršev pomemben pri razvijanju govorno-jezikovnega razvoja. L. Marjanovič Umek in 

sodelavke (2006: 50) so mnenja, da starši z oblikovanjem kakovostnega družinskega okolja 

pomembno vplivajo na otrokov govorni razvoj. Družine v različni meri spodbujajo otrokov 

govorno-jezikovni razvoj, te razlike pa so po navadi posledica razlik v prepričanju staršev o 

pomembnosti spodbujanja tega razvoja. Ni pa vse odvisno samo od staršev, tudi otrok lahko 

dejavno sooblikuje spodbudno družinsko okolje, v katerem živi, saj s svojim zanimanjem in 

govorom za določeno dejavnost vpliva na govor staršev in njihovo izbiro dejavnosti, v katerih 

se vključujejo v komunikacijo z njim. 

 

 

 

100%

0%

Da

Ne



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                     Nika Guna: diplomsko delo 

 

36 
 

Preglednica 5: Utemeljitve izbranih odgovorov na vprašanje iz grafa 4. 

Odgovori (f) % 

V družini je prvi govorni zgled, to pa je temelj otrokovega razvoja. Starši 

kot primarni socialni stik so pomembni pri govornem zgledu otroka. 

14 23 

Zelo je pomembno, da starši ne govorijo z otrokom v pomanjševalnicah, 

ampak razločno. Starši, ki v prisotnosti otrok veliko pojejo, govorijo in se 

na govorne pobude otrok odzivajo, s tem spodbujajo njegov govorni 

razvoj. 

5 8 

Otrok največ časa preživi s starši in ne glede na to, kakšen je položaj 

staršev, predstavljajo otroku najmočnejši vzorec. 

3 5 

Ker je prav, da tudi pri starših slišijo knjižni jezik. 1 2 

Otroci so zelo dojemljivi in govorijo tako kot starši, če starši ne govorijo 

slovensko oz. se z otrokom ne pogovarjajo slovensko, se otroci jezika 

težje naučijo kljub temu da imajo v vrtcu zgled. 

2 3 

Mnogi starši površno poslušajo otroka, govorijo namesto njega ali pa z 

otrokom govorijo prehitro, manj razločno. Otrokom včasih popustijo in 

vedno razumejo njihovo izgovorjavo, čeprav je nerazumljiva. 

1 2 

Uporaba narečja je pomemben dejavnik, ki ga pridobimo od staršev; 

pravilna izgovorjava besed (ne uporabljajo popačenk, pomanjševalnic); 

besedni zaklad. 

1 2 

Spodbudno govorno okolje je pogoj, da se otroci sprostijo, jih ni strah 

komentirati in prav to naj bi otroci doživeli doma. 

2 3 

Otroci zelo radi ponavljajo izgovorjene besede starejših, zato je tudi 

pomembno, da govorimo pravilno slovensko. 

1 2 

Če starši preklinjajo, tudi otroci, saj so njihov vzor. Otrok sam ne ve, kaj 

je prav in kaj ne, zato so starši, da ga tega naučijo. 

1 2 

Podobno kot v vrtcu se otroci učijo od odraslih in jih posnemajo. 6 10 

Če otrok živi v socialno spodbudnem okolju, bo njegov razvoj (tudi 

govorni in jezikovni) potekal celostno. 

1 2 

Starši so prvi, ki otroka navajajo na posamezne glasove, zloge, besede ... 

Njihov vzorec je osnova za kompleksnejše  govorno opismenjevanje. 

1 2 
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Če imajo otroci že v družini dober govorni zgled, bodo bolje in prej 

govorili (večinoma). 

1 2 

Otrok se govora nauči s posnemanjem, komunikacijo, z odnosom. Starši 

otroka najbolj poznajo, so z njim intimno povezani. Otrok pa govori le s 

tistimi odraslimi, ki jim zaupa. 

1 2 

Manjkajoče vrednosti. 18 30 

Skupaj 60 100 

 

Iz preglednice 5 je razvidno, da 18 vzgojiteljev, tj. 30 % vzorca ni utemeljilo svojega odgovora 

na vprašanje, ali se jim zdi pomembno, kakšen govorni zgled dajejo starši svojim otrokom. 

Anketirani vzgojitelji so najpogosteje (23 %) navedli utemeljitev, da je govorni zgled staršev 

pomemben predvsem, ker je v družini prvi govorni zgled in je to temelj otrokovega razvoja, 

starši so njihov primarni socialni stik. Menijo, da je zelo pomembno, da starši z otrokom 

govorijo razločni in ne v pomanjševalnicah. Starši, ki v prisotnosti otrok veliko pojejo, govorijo 

in se na govorne pobude otrok odzivajo, s tem spodbujajo njihov govorni razvoj. Spodbudno 

govorno in socialno okolje je pogoj, da se otroci sprostijo, jih ni strah komentirati in prav to naj 

bi otroci doživeli doma ter tako lahko otrokov razvoj poteka celostno. Omenili so tudi, da otrok 

največ časa preživi s starši in ne glede na to, kakšen je položaj staršev, predstavljajo otroku 

najmočnejši vzorec. Zdi se jim prav, da tudi pri starših slišijo knjižni jezik. Mnogi starši površno 

poslušajo otroka, govorijo namesto njega ali pa z otrokom govorijo prehitro, manj razločno. 

Otrokom včasih popustijo in vedno razumejo njihovo izgovorjavo, čeprav je nerazumljiva. 

Otrok se govora nauči s posnemanjem, komunikacijo, z odnosom. Starši otroka najbolj poznajo, 

so z njim intimno povezani. Otrok pa govori le s tistimi odraslimi, ki jim zaupa. Navedli pa so 

še naslednje utemeljitve, in sicer: da so otroci zelo dojemljivi in govorijo tako kot starši, če 

starši ne govorijo slovensko oz. se z otrokom ne pogovarjajo slovensko, se otroci jezika težje 

naučijo, kljub temu da imajo v vrtcu zgled; otroci zelo radi ponavljajo izgovorjene besede 

starejših, zato je tudi pomembno, da govorimo pravilno slovensko. Če starši preklinjajo, tudi 

otroci, saj so njihov vzor; otrok sam ne ve, kaj je prav in kaj ne, zato so starši, da ga tega naučijo. 

L. Marjanovič Umek in Fekonja (2006: 50) sta zapisali, da starši z oblikovanjem kakovostnega 

družinskega okolja pomembno vplivajo na otrokov govorni razvoj. Družine v različni meri 

spodbujajo otrokov govorno-jezikovni razvoj, te razlike pa so po navadi posledica razlik v 

prepričanju staršev o pomembnosti spodbujanja tega razvoja. Ni pa vse odvisno samo od 
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staršev, tudi otrok lahko dejavno sooblikuje spodbudno družinsko okolje, v katerem živi, saj s 

svojim zanimanjem in govorom za določeno dejavnost vpliva na govor staršev in njihovo izbiro 

dejavnosti, v katere se vključujejo v komunikaciji z njim; da so starši prvi, ki otroka navajajo 

na posamezne glasove, zloge, besede ... njihov vzorec je osnova za kompleksnejše govorno 

opismenjevanje. Pravijo še, da če imajo otroci že v družini dober govorni zgled, bodo bolje in 

prej govorili (večinoma), saj se podobno kot v vrtcu učijo od odraslih in jih posnemajo. 

 

Želela sem izvedeti, ali menijo, da lahko veliko pripomorejo k spodbujanju in izboljšanju 

govorno-jezikovnega razvoja otrok tudi s tem, da se s starši o tem dovolj pogovarjajo in dobro 

sodelujejo.  

Graf 5: Mnenja vzgojiteljev o tem, ali lahko veliko pripomorejo k spodbujanju in izboljšanju 

govorno-jezikovnega razvoja otrok s pogovorom in sodelovanjem s starši. 

 

Iz grafa 5 je razvidno, da tudi tukaj vseh 100 % anketiranih vzgojiteljev meni, da lahko s 

pogovorom ter sodelovanjem s starši veliko pripomorejo k spodbujanju in izboljšanju govorno-

jezikovnega razvoja otroka. J. Lepičnik Vodopivec (2010: 64) je v svojem članku zapisala, da 

lahko v zadnjih desetletjih v pedagoški literaturi (Resman, 1992; Intihar in Kepec, 2002) 

zasledimo prizadevanje za opredelitev odnosa med družino in vrtcem skozi koncept 

partnerstva.  
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Preglednica 6: Utemeljitve izbranih odgovorov na vprašanje iz grafa 5. 

Odgovori (f) % 

Menim, da vsaj nekatere starše lahko ozavestimo o pomenu govorno-

jezikovnega razvoja. 

2 3 

Starše obvestimo o težavah na govornem področju in jim svetujemo, 

predvsem pa jih pošljemo v nadaljnjo obravnavo k logopedu. 

3 5 

Lahko jim svetujemo, da otroku čim več berejo (svetujemo ustrezno 

literaturo glede na starost otroka), pokažemo vaje za spodbujanje 

govorno-jezikovnega razvoja. 

3 5 

Le s trudom na obeh straneh se doseže maksimalen napredek. 3 5 

Samo skupno sodelovanje je lahko uspešno in v prid otrokovega 

razvoja ter reševanja morebitnih težav otroka. 

4 7 

Starši pogosto niso dovolj kritični do otrokovega govora, ker otrokov 

govor kljub pomanjkljivostim razumejo. 

1 2 

Starši na strokovnih nivojih rabijo potrditev, usmerjanje ... 1 2 

Nekateri starši ne vedo, kaj vse vpliva na govor otroka in z dobrim 

sodelovanjem jim lahko pri tem pomagamo. 

1 2 

Za veliko staršev je vzgojitelj z veliko delovnih izkušenj še vedno 

avtoriteta in upoštevajo njegove nasvete, sugestijo. 

1 2 

Strokovno izobraževanje in usmerjanje z jezikovnega področja; zgled 

vzgojitelja. 

1 2 

Vsekakor je to odvisno od osebnosti vzgojitelja in starša, kako to 

sprejmeta. 

2 3 

Do neke mere, eni starši upoštevajo tvojih dobronamernih nasvetov, 

eni jih ignorirajo. 

2 3 

Izmenjava informacij in izkušenj daje lahko hitrejše rezultate. 1 2 

Če to starši sami želijo. 2 3 

Starše je treba večkrat spodbuditi, da otroku berejo, se z njim 

pogovarjajo odraslo in ne s pomanjševalnicami. 

1 2 

Dobro sodelovanje med starši in vrtcem pomeni za otroka boljše 

razumevanje, če smo dosledni pri spodbujanju in reševanju težav in 

1 2 
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delamo vsi enako, otrok prej osvoji besede, izgovorjavo in se lažje 

govorno izraža. 

Predvsem pri artikulaciji lahko veliko storimo skupaj in pomagamo 

otroku, da odpravi pomanjkljivosti, ki se pokažejo. 

1 2 

Starše lahko spodbudimo preko deklamacij pesmi, bibarij, ki jih imajo 

na voljo v garderobi in jih lahko izvajajo doma skupaj z otroki. 

1 2 

Sama vedno staršem posredujem izbor govornih vaj oz. igric, ki jih 

uporabljam oz. izvajam tudi sama v vrtcu. 

1 2 

Če so starši odprti za pogovor o otroku in njegovem govoru. 2 3 

Sodelovanje je najbolj pomembno. Morda se kateremu staršu to 

področje ne zdi najbolj pomembno, zato je prav, da ga na to opozori 

vzgojitelj. 

2 3 

Če starši sodelujejo, je veliko lažje izboljšati govorno-jezikovni razvoj 

otrok, saj z otrokom delajo tisto, kar jim svetujemo, ker samo vrtec ni 

dovolj, trud mora biti obojestranski. 

1 2 

Manjkajoče vrednosti. 23 38 

Skupaj 60 100 

 

Iz preglednice 6 lahko razberemo, da 23 anketiranih vzgojiteljev, tj. 38 % vzorca, ni utemeljilo 

svojega odgovora na vprašanje, ali menijo, da lahko veliko pripomorejo k spodbujanju in 

izboljšanju govorno-jezikovnega razvoja otrok tudi s tem, da se s starši o tem dovolj 

pogovarjajo in dobro sodelujejo. 

Anketirani strokovni delavci so največkrat (7 %) zapisali utemeljitev, da je samo skupno 

sodelovanje lahko uspešno in v prid otrokovemu razvoju ter reševanju morebitnih težav otroka. 

Dodajajo, da lahko starše obvestimo o težavah na govornem področju in jim svetujemo, 

predvsem pa jih pošljemo v nadaljnjo obravnavo k logopedu ter jim svetujemo, da otroku čim 

več berejo (svetujemo ustrezno literaturo glede na starost otroka), pokažemo vaje za 

spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja, saj starši na strokovnih nivojih rabijo potrditev, 

usmerjanje. Menijo, da lahko le s trudom na obeh straneh  dosežemo maksimalen napredek ter 

vsaj nekatere starše ozavestimo o pomenu govorno-jezikovnega razvoja. Starši pogosto niso 

dovolj kritični do otrokovega govora, ker otrokov govor kljub pomanjkljivostim razumejo.  

Omenijo tudi, da nekateri starši ne vedo, kaj vse vpliva na govor otroka in z dobrim 

sodelovanjem jim lahko pri tem pomagamo. Pravijo, da je za veliko staršev vzgojitelj z veliko 
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delovnih izkušenj še vedno avtoriteta in upoštevajo njihove nasvete, sugestijo. So pa tudi 

mnenja, da je to odvisno od osebnosti vzgojitelja in starša, kako to sprejmeta, saj do neke mere 

nekateri starši upoštevajo vzgojiteljeve dobronamerne nasvete, drugi jih ignorirajo. Zapisali so, 

da izmenjava informacij in izkušenj daje lahko hitrejše rezultate. Starše je treba večkrat 

spodbuditi, da otroku berejo, se z njim pogovarjajo odraslo in ne s pomanjševalnicami. Dobro 

sodelovanje med starši in vrtcem pomeni za otroka boljše razumevanje, če smo dosledni pri 

spodbujanju in reševanju težav in delamo vsi enako, otrok prej osvoji besede, izgovorjavo in se 

lažje govorno izraža, predvsem pri artikulaciji lahko veliko storimo skupaj in pomagamo 

otroku, da odpravi pomanjkljivosti, ki se pokažejo. Dodajajo še, da lahko starše spodbudimo 

preko deklamacij pesmi, bibarij, ki jih imajo na voljo v garderobi in jih lahko izvajajo doma 

skupaj z otroki. Sodelovanje je najbolj pomembno. Morda se kateremu staršu to področje ne 

zdi najbolj pomembno, zato je prav, da ga na to opozori vzgojitelj. Če starši sodelujejo, je veliko 

lažje izboljšati govorno-jezikovni razvoj otrok, saj z otrokom delajo tisto, kar jim svetujemo, 

ker samo vrtec ni dovolj, trud mora biti obojestranski. 

J. Lepičnik Vodopivec (2010: 64) je v svojem članku navedla tudi Epsteina in Sandersa (1998), 

ki poudarjata pomen kakovosti partnerstva med starši in vzgojitelji. 

 

Zanimalo me je še, ali so mnenja, da je pomembno, da vzgojitelj v skupini ustvari ustrezno in 

govorno spodbudno okolje.  

Graf 6: Mnenja vzgojiteljev o pomembnosti ustvarjanja ustreznega in govorno spodbudnega 

okolja. 
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Iz grafa 6 lahko vidimo, da so vsi anketirani vzgojitelji (100 %) mnenja, da je ustvarjanje 

ustreznega in govorno spodbudnega okolja v skupini zelo pomembno. M. Hibon (1994; v 

Skubic, 2004: 28) pravi, da imajo odrasli, se pravi tudi vzgojitelji, več funkcij pri učenju jezika, 

ena od teh je tudi, da morajo v skupini ustvariti, organizirati in oblikovati spodbudno okolje za 

učenje jezika in pri tem paziti na razlike med posameznimi otroki na vseh področjih. Ustvariti 

morajo tudi okoliščine, ki bodo otroka spodbujale h govoru ter jih tudi sami spodbujati k temu 

in njihov govor hkrati tudi vrednotiti (Skubic, 2004: 28). 

Preglednica 7: Utemeljitve izbranih odgovorov na vprašanje iz grafa 6. 

Odgovori (f) % 

Če govor in komunikacijo med otroki spodbuja in ne zatira. Če pripravi 

več skupinskih dejavnosti, kjer pridejo do izraza tudi manj opazni in mirni 

otroci. 

2 3 

Otrok v vrtcu preživi veliko časa, zato je zelo pomembno, da smo 

vzgojitelji dober zgled na vseh področjih. 

4 7 

Otrok, ki se bo znal govorno izražati, bo lahko izrazil svoje želje, žalost, 

nelagodje in s tem lahko zmanjšamo možnosti agresivnega vedenja. 

2 3 

To je eden najpomembnejših predpogojev za sproščeno in uspešno 

sodelovanje otroka. Zaupanje, varnost, pozitivna vzpodbuda otroku 

omogočajo sproščenost pri govornem izražanju in razvoju. 

6 10 

To se mi zdi še posebej pomembno, če je v skupini tudi kakšen otrok, pri 

katerem se doma pogovarjajo v drugem jeziku. 

1 2 

S tem otroke spodbudi k večji govorni aktivnosti. 3 5 

Otrok, ki se dobro govorno izraža, se lažje sporazumeva z vrstniki, 

odraslimi, se lažje z njimi dogovarja, je bolj samozavesten. 

3 5 

Seveda, uporabljam veliko slikovnega gradiva, didaktičnih iger s ciljem 

razvoja govora oz. besedišča, pravljične urice, deklamacije ... 

1 2 

Ustrezno govorno spodbudno okolje omogoča otroku optimalen govorni 

razvoj. 

6 10 

Predvsem je pomembno ustvariti spodbudno govorno okolje okrog 3. leta 

starosti otrok, ker takrat najbolj zaznavajo ter vsrkavajo vase besede, ki 

jih izgovorimo. 

1 2 

Pripravimo knjižni kotiček: knjige si skupaj ogledamo in opisujemo 1 2 
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ilustracije, skupaj beremo, med čakanjem izrekamo izštevanke, vsak 

mesec imamo eno glavno zgodbo, ki jo dobro spoznamo, včasih tudi 

dramatiziramo, uprizorimo z lutkami, rada jim prebiram tudi poezijo in 

vključim v sklop tudi učenje deklamacije. 

Otroci se učijo eden od drugega s posnemanjem. Pomembno je 

ustvarjanje pozitivne klime v oddelku, zaupanje otrok-vzgojitelj, 

organizacija časa, namenjenega za pogovor. 

1 2 

Pomembno je, da imajo otroci v vrtcu možnost, da razvijejo govor, 

komunikacijo z vrstniki, vzgojitelji in ostalimi, da jih poslušamo in 

spodbujamo. 

1 2 

Otroke zanimivo, spodbudno okolje pritegne, motivira. 1 2 

Manjkajoče vrednosti. 27 45 

Skupaj 60 100 

 

Iz preglednice 7 razberemo, da 27 anketiranih strokovnih delavcev, tj. 45 % vzorca, ni 

utemeljilo svojega odgovora na vprašanje, ali so mnenja, da je pomembno, da vzgojitelj v 

skupini ustvari ustrezno in govorno spodbudno okolje. 

Anketirani vzgojitelji so najpogosteje (10 %) navedli naslednji utemeljitvi, in sicer: da je to 

eden najpomembnejših predpogojev za sproščeno in uspešno sodelovanje otroka, zaupanje, 

varnost, pozitivna vzpodbuda otroku omogočajo sproščenost pri govornem izražanju in razvoju 

ter da ustrezno govorno spodbudno okolje omogoča otroku optimalen govorni razvoj. Prav tako 

kot pri utemeljitvi vprašanja 2 za razlog navajajo, da otrok v vrtcu preživi veliko časa, zato je 

zelo pomembno, da smo vzgojitelji dober zgled na vseh področjih ter da se otroci učijo eden od 

drugega s posnemanjem. Pomembno je ustvarjanje pozitivne klime v oddelku, zaupanje otrok-

vzgojitelj, organizacija časa, namenjenega za pogovor. Dodajajo, da otroke zanimivo, 

spodbudno okolje pritegne, motivira ter da s tem otroke spodbudimo k večji govorni aktivnosti. 

Menijo, da je pomembno spodbudno okolje v vrtcu, če le-ta govor in komunikacijo med otroki 

spodbuja in ne zatira ter če vzgojitelj pripravi več skupinskih dejavnosti, kjer pridejo do izraza 

tudi manj opazni in mirni otroci. Otrok, ki se bo znal govorno izražati, bo lahko izrazil svoje 

želje, žalost, nelagodje in s tem lahko zmanjšamo možnosti agresivnega vedenja. Menijo, da je 

še posebej pomembno, če je v skupini tudi kakšen otrok, pri katerem se doma pogovarjajo v 

drugem jeziku. Pravijo, da se otrok, ki se dobro govorno izraža, lažje sporazumeva z vrstniki, 

odraslimi, se lažje z njimi dogovarja in je bolj samozavesten. Zapisali so tudi, da uporabljajo 
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veliko slikovnega gradiva, didaktičnih iger s ciljem razvoja govora oz. besedišča, pravljične 

urice, deklamacije. Pomembno se jim zdi predvsem ustvariti spodbudno govorno okolje okrog 

3. leta starosti otrok, ker takrat najbolj zaznavajo ter si zapomnijo besede, ki jih izgovorimo. 

Menijo, da je pomembno, da imajo otroci v vrtcu možnost, da razvijejo govor, komunikacijo z 

vrstniki, vzgojiteljem in ostalimi, da jih poslušajo in spodbujajo. Vzgojitelj naj bi pripravil 

knjižni kotiček, skupaj z otroki si ogleduje in opisuje ilustracije, skupaj berejo, med čakanji 

izrekajo izštevanke, vsak mesec imajo eno glavno zgodbo, ki jo dobro spoznajo, včasih tudi 

dramatizirajo, uprizorijo z lutkami, radi jim prebirajo tudi poezijo in vključujejo v sklop tudi 

učenje deklamacije. 

D. Skubic (2004) je v svoji knjigi zapisala, da ustvarjanje jezika poteka v procesu 

sporazumevanja, zato je pomembno, da vzgojitelj razvija, načrtuje in izvaja čim več dejavnosti, 

ki ta proces spodbujajo. Navedla pa je tudi M. Hibon (1994, v: Skubic, 2004: 28), ki pravi, da 

mora vzgojitelj v skupini ustvariti, organizirati in oblikovati spodbudno okolje za učenje jezika 

in pri tem paziti na razlike med posameznimi otroki na vseh področjih. 

 

Želela sem ugotoviti, kolikokrat tedensko z otroki izvajajo usmerjeno dejavnost za spodbujanje 

govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok (vaje za razvijanje govornih aparatov, 

jezikovne dejavnosti, glasbene dejavnosti itn.) 

Graf 7: Ugotovitve, kolikokrat tedensko vzgojitelji z otroki izvajajo usmerjeno dejavnost za 

spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok (vaje za razvijanje govornih 

aparatov, jezikovne dejavnosti, glasbene dejavnosti itn.) 
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Iz grafa 7 je razvidno, da 73 % anketiranih vzgojiteljev večkrat tedensko izvaja usmerjeno 

dejavnost za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja otrok. Enkrat do dvakrat tedensko 

izvaja usmerjene dejavnosti 23 % anketiranih vzgojiteljev ter 4 % anketiranih vzgojiteljev 

izvaja usmerjene dejavnosti redko. Odgovora zelo redko ni izbral noben anketiran vzgojitelj (0 

%). D. Skubic (2004: 29) meni, da ustvarjanje jezika poteka v procesu sporazumevanja, zato je 

pomembno, da vzgojitelj razvija, načrtuje in izvaja čim več dejavnosti, ki ta proces spodbujajo. 

Kar pomeni, da mora takšne usmerjene dejavnosti izvajati čim večkrat.  

 

Zanimalo me je, s katerimi dejavnostmi vzgojitelji najpogosteje spodbujajo govorno-jezikovni 

razvoj otrok. 

Graf 8: Dejavnosti, s katerimi vzgojitelji najpogosteje spodbujajo govorno-jezikovni razvoj 

otrok. 

 

 

Iz grafa 8 lahko razberemo, da največ anketiranih vzgojiteljev (89 %) za spodbujanje govorno-

jezikovnega razvoja otrok najpogosteje uporablja jezikovne dejavnosti. Na drugem mestu 80 % 

anketiranih vzgojiteljev najpogosteje uporablja glasbene dejavnosti, govorne dejavnosti pa 79 

% anketiranih vzgojiteljev.  77 % anketiranih vzgojiteljev spodbuja govorno-jezikovni razvoj 

otrok s pogovorom, pripovedovanjem otrok o njihovih izkušnjah. S kakovostnim skupnim 

branjem in pogovarjanjem o prebranem, postavljanjem vprašanj pa spodbuja govorno-jezikovni 
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66%
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Z govornimi dejavnostmi (vaje za razvijanje govornih
aparatov).

Z jezikovnimi dejavnostmi (pripovedovanje, poslušanje,
branje, opisovanje).

Z glasbeno dejavnostjo (slušno razlikovanje, recitiranje,
bibarije).

Z ogledi raznovrstnih predstav (likovne, gledališke) in
razstav.
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prebranem, postavljanje vprašanj (druge dejavnosti,
povezane s prebranim).
S pogovorom, pripovedovanjem otrok o njihovih izkušnjah.
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razvoj otrok 66 %  anketiranih vzgojiteljev. 39 % anketiranih vzgojiteljev za spodbujanje 

uporablja oglede raznovrstnih predstav (likovne, gledališke) in razstav. 4 % anketiranih 

vzgojiteljev je navedlo pod odgovor drugo, in sicer so zapisali, da so dejavnosti odvisne od 

starostne skupine otrok. L. Marjanovič Umek in sodelavke (2006: 133) pravijo, da otroci v vrtcu 

razvijajo svojo govorno kompetentnost tudi s tem, ko vzgojitelj pojasnjuje, opisuje in spodbuja 

otrokovo razumevanje dejavnosti, hkrati pa tudi s tem, ko poslušajo, sprašujejo, interpretirajo 

itn. Otrokom mora vzgojitelj nuditi tudi možnost seznanitve z nekaterimi jezikovnimi spoznanji 

na njim ustrezen način, jim predstaviti razlike med socialnimi zvrstmi, jeziki, jezikovnimi 

skupinami (Kurikulum za vrtce, 1999: 19). Tudi S. Kranjc in Saksida (v Marjanovič Umek, 

2001: 80) menita, da vzgojitelj na različne načine spodbuja otrokov govorno-jezikovni razvoj. 

Pravita tudi, da je posebnega pomena za otrokov govorni razvoj njegov stik z otroško literaturo 

(npr. knjige, slikanice, časopisi, revije, pesmarice), s filmi in igrami ter te naj bodo otroku v 

vrtcu vedno na voljo v posebnih, za to določenih, kotičkih. Vzgojitelj spodbuja otrokov 

govorno-jezikovni razvoj tudi s tem, da jih odpelje v gledališče, na razstave itn. To otrokom 

omogoča izkušnjo sodelovanja v različnih govornih položajih, hkrati pa se s tem naučijo, da v 

različnih govornih položajih uporabljamo drugačen način govora. 

 

Želela sem ugotoviti, kako pogosto otrokom berejo. 

Graf 9: Kako pogosto vzgojitelji otrokom berejo. 

 

Iz grafa 9 je razvidno, da 65 % anketiranih vzgojiteljev zelo pogosto bere otrokom. Pogosto 

otrokom bere 28 % anketiranih vzgojiteljev. Odgovora redko in nikoli ni izbral noben od 
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anketirancev. V Kurikulumu za vrtce (1999: 19) je zapisano, da se otroci učijo jezika s 

poslušanjem vsakdanjih pogovorov in glasnega branja odraslih, pripovedovanjem literarnih 

besedil, opisovanjem, ob rabi jezika v domišljijskih igrah, dramatizacijah, izmišljanju zgodbic, 

od drugih otrok v različnih socialnih interakcijah.   

 

Zanimalo me je, kako pogosto imajo otroci v njihovi skupini možnost sami listati po knjižnem 

gradivu. 

Graf 10: Kako pogosto imajo otroci v vrtcih možnost, da sami listajo po knjižnem gradivu. 

 

Iz grafa 10 lahko razberemo, da imajo pri 86 % anketiranih vzgojiteljev otroci zelo pogosto na 

voljo knjižno gradivo, ki ga lahko listajo sami. Pogosto pa imajo možnost otroci sami listati po 

knjižnem gradivu pri 13 % anketiranih vzgojiteljev. Kot sem zapisala že pri interpretaciji grafa 

8, S. Kranjc in Saksida (v Marjanovič Umek, 2001: 80) menita, da vzgojitelj na različne načine 

spodbuja otrokov govorno-jezikovni razvoj. Pravita tudi, da je posebnega pomena za otrokov 

govorni razvoj njegov stik z otroško literaturo (npr. knjige, slikanice, časopisi, revije, 

pesmarice), s filmi in igrami, ki naj bodo otroku v vrtcu vedno na voljo v posebnih, za to 

določenih, kotičkih. 
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Želela sem ugotoviti, katere vaje uporabljajo vzgojitelji za razvijanje govorno-jezikovnega 

razvoja predšolskih otrok. 

Graf 11: Vaje, ki jih vzgojitelji uporabljajo za razvijanje govorno-jezikovnega razvoja 

predšolskih otrok. 

 

Iz grafa 11 lahko vidimo, da večina anketiranih vzgojiteljev (81 %) uporablja vse vaje, in sicer 

dihalne vaje, vaje pihanja, jezika, mehkega neba in ustnic. 8 % anketiranih vzgojitelj uporablja 

samo vaje ustnic, 4 % anketiranih vzgojiteljev pa le vaje pihanja, jezika ali mehkega neba. 

Pomembno je, da otrok že v predšolskem obdobju pridobi čimbolj intakten govor, saj s tem 

dosežemo, da je njegovo komuniciranje z okolico lažje. Govor spodbujamo na zanimiv in igriv 

način, z različnimi pripomočki (lutke, igrače, knjige, naravni materiali …) in ob različnih 

priložnostih (pred kosilom, na sprehodu, pred počitkom … ) v vrtcu in doma (Fidler, 2018). 
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Želela sem izvedeti, kaj menijo vzgojitelji, kateri didaktični materiali se uporabljajo za 

spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja otrok v vrtcu. 

Preglednica 8: Mnenja vzgojiteljev o tem, kateri  didaktični materiali se uporabljajo za 

spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja otrok v vrtcu. 

Odgovori (f) % 

Knjige, žogice, ilustracije, slamice, videoposnetki, fotografije, lutke, 

vata, barvice, žlica, voda, ogledala, posodice, milni mehurčki, kovanec, 

revije, perje … 

15 25 

Lutke, knjige, kartice z napisi, abeceda, radio - poslušanje, snemanje; 

različne slikovne aplikacije - pripovedovanje, zaporedja, opisovanje, 

razvrščanje ter kartončki z različnimi obrazi (čustva, živali pri 

umivanju …). 

7 12 

Vse, kar slišiš, vidiš, otipaš ... lahko uporabljaš kot spodbujanje 

govorno-jezikovnega razvoja otrok (v igralnici ali na prostem). 

1 2 

Didaktične igre: papagaji v kletki, Pa potem?, logopedinja na obisku ... 4 7 

Primerna literatura, plakati, lesene črke, oblikovanje črk in različnih 

materialov (plastike, gline, sneg ...). 

4 7 

Abc igralnica, plakati črke, didaktične igrače, ki jih izdelamo sami. 3 5 

Za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja v vrtcu ni potreben 

kakšen poseben didaktični material, vsaka stvar, predmet, gesta je 

lahko iztočnica za spodbujanje govorno-jezikovnega področja. 

1 2 

Na voljo je zelo veliko raznovrstnega didaktičnega materiala. 1 2 

Razne sestavljanke, namizne igre, loto, spomin, knjige, revije, cd, 

zvočno-didaktične igrače. 

1 2 

Odvisno od starosti otrok v oddelku (knjige, črke, didaktični material). 1 2 

Manjkajoče vrednosti. 22 37 

Skupaj 60 100 

 

Iz preglednice 8 lahko razberemo, da 22 anketirancev, tj. 37 % vzorca, na vprašanje, kaj menijo, 

kateri didaktični materiali se uporabljajo za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja otrok v 

vrtcu, ni odgovorilo.  
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Večina anketiranih vzgojiteljev (25 %), ki je na vprašanje odgovorilo, so kot didaktični material 

navedli knjige, žogice, ilustracije, slamice, videoposnetke, fotografije, lutke, vato, barvice, 

žlico, vodo, ogledala, posodice, milne mehurčke, kovance, revije, perje itn. Drugi dodajajo še: 

kartice z napisi; Abc igralnico; radio - poslušanje, snemanje; različne slikovne aplikacije - 

pripovedovanje, zaporedja, opisovanje, razvrščanje; kartončke z različnimi obrazi (čustva, 

živali pri umivanju …); primerno literaturo; plakate; lesene črke; oblikovanje črk in različnih 

materialov (plastike, gline, sneg ...); razne sestavljanke; spomin. Menijo, da lahko kot didaktični 

material uporabimo vse, kar slišiš, vidiš, otipaš (v igralnici ali na prostem). Omenili so še 

različne didaktične igre, in sicer: papagaji v kletki, Pa potem?, logopedinja na obisku ter 

didaktične igre, ki jih lahko izdelajo sami. Zapisali so tudi, da za spodbujanje govorno- 

jezikovnega razvoja v vrtcu ni potreben kakšen poseben didaktični material, vsaka stvar, 

predmet, gesta je lahko iztočnica za spodbujanje govorno-jezikovnega področja. Menijo pa 

tudi, da je odvisno od starosti otrok v oddelku, kakšen didaktični material uporabljajo za 

razvijanje govora in jezika. 

Grilc, (2014); Levc, (2014); Žnidarič, (1993) in Fidler (2018) so v svojih vajah za spodbujanje 

govorno-jezikovnega razvoja otrok omenili naslednje didaktične pripomočke: papirčki, vata, 

frnikola, balon, vetrnica, piščalka, voda, milni mehurčki, slamica (debelejša, tanjša), goreča 

sveča (plamen) ter vaje, ki jih lahko izvajamo s pomočjo teh pripomočkov in brez njih (glej 

poglavje 7, str. 22). V Kurikulumu za vrtce (1999: 19) je zapisano, da se otroci učijo jezika s 

poslušanjem vsakdanjih pogovorov in glasnega branja odraslih, pripovedovanjem literarnih 

besedil, opisovanjem, ob rabi jezika v domišljijskih igrah, dramatizacijah, izmišljanju zgodbic, 

od drugih otrok v različnih socialnih interakcijah. D. Skubic (2004: 29) pa še dodaja, da 

ustvarjanje jezika poteka v procesu sporazumevanja, zato je pomembno, da vzgojitelj razvija, 

načrtuje in izvaja čim več dejavnosti, ki ta proces spodbujajo.  
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Zanimalo me je, kako pogosto vzgojitelji otroke popravljajo po nepravilnem govoru oz. za njimi 

ponovijo pravilno izgovorjavo. 

Graf 12: Kako pogosto vzgojitelji popravljajo otroke po nepravilnem govoru oz. za njim 

ponovijo pravilno izgovorjavo. 

 

Iz grafa 13 je razvidno, da 58 % vzgojiteljev otroke pogosto popravlja po nepravilnem govoru 

oz. za njimi ponovijo pravilno izgovorjavo. Zelo pogosto popravlja po nepravilnem govoru oz. 

za njimi ponovijo pravilno izgovorjavo 23 % anketiranih vzgojiteljev ter 19 % anketiranih 

vzgojiteljev jih redko.  L. Stanton-Chapman (2014: 104) je v svojem članku zapisala, da lahko 

govor učiteljev oz. vzgojiteljev poteka v petih različnih oblikah (Sharpe 2008; Stanton-

Chapman, 2014: 104). Prva oblika je preoblikovanje. Le-to je definirano kot zagotavljanje 

korektivnih povratnih informacij (Fukuya in Hill 2006; v Stanton-Chapman, 2014: 104). V 

igralnici lahko vzgojitelj popravi otrokovo besedo s tem, da uporabi primernejšo, tako da lahko 

sogovornik razume ali sledi družabni interakciji in nadaljuje igralno epizodo. 
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Na koncu me je zanimalo še mnenje vzgojiteljev o njihovi vlogi pri spodbujanju govorno-

jezikovnega razvoja predšolskih otrok. 

Preglednica 9: Mnenja vzgojiteljev o njihovi vlogi pri spodbujanju govorno-jezikovnega 

razvoja predšolskih otrok. 

Odgovori (f) % 

Svoje mnenje sem že zapisala pri odgovorih, podanih pri reševanju 

anketnih vprašanj. 

1 2 

Zaradi velikih težav, ki se v zadnjem času pojavljajo pri otrocih na 

govornem področju, menim, da je pri tem vloga vzgojitelja zelo 

pomembna. Vzgojitelj naj bi otrokom vsakodnevno pripravljal različne 

dejavnosti s področja jezika, predvsem pa naj bi bil otrokom zgled s 

svojim govorom. 

4 7 

Menim, da ima vzgojitelj pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja 

predšolskih otrok pomembno vlogo, saj otrok z njim preživi veliko 

časa, ga posnema. 

5 8 

Vzgojitelj ima zelo pomembno vlogo pri prepoznavanju govornih 

težav, ozaveščanju staršev o pomenu spodbujanja govorno-jezikovnega 

razvoja,  z ustreznim zgledom in izvajanjem vaj lahko vpliva na 

zmanjšanje nekaterih primanjkljajev. 

3 5 

Vzgojitelj preživi veliko časa z otroki v vrtcu, zato imamo zelo 

pomembno nalogo pri govorno-jezikovnem razvoju. Po opazovanju 

otrok je potrebno načrtovati dejavnosti, ki bodo spodbujale razvoj oz. 

zmanjšale pomanjkljivosti, zato se morajo otroci v skupini počutiti 

varne, sprejete, sproščene; če bo temu zadoščeno, bodo otroci bolj 

motivirani za delo. 

4 7 

Vzgojitelj pripravi prostor in različne kotičke, kjer pripravi dejavnosti, 

tako vodene kot spontane, otroku nudi možnost biti v stiku tako z 

vrstniki kot z odraslimi osebami. 

2 3 

Pomembno je, da vzgojitelj otrokom omogoči stik in izkušnje. 3 5 

Vzgojitelj je oseba, ki naveže prvi stik z otrokom preko staršev in 

kratkega pogovora ter se nato spusti na otrokovo raven in skuša 

vzpostaviti prijeten kontakt z njim. Postavi se v vlogo poslušalca in 

1 2 
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kasneje v vlogo aktivnega sogovornika. 

Vzgojitelj se mora vsakemu otroku posvetiti tudi individualno, saj s 

tem otroka še bolj spodbudi. 

1 2 

Govorno-jezikovne vsebine, dejavnosti je potrebno načrtovati in 

izvajati vsakodnevno. Vzgojitelj je otrokom v vrtcu vzor, zato je 

pomembno, da v komunikaciji z otrokom in odraslim v vrtcu ponudi 

ustrezen govorni vzorec - ne le pri načrtovanih dejavnostih, motiviran 

otrok v vrtcu bo bolje funkcioniral. 

7 12 

Zelo pomembna, saj je pozitivna govorno-jezikovna klima pomembna 

priprava za kasnejše pisno izražanje. 

1 2 

Vloga vzgojitelja pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja se mi 

zdi zelo pomembna predvsem v predšolskem obdobju, saj se to 

področje povezuje z vsemi drugimi kurikularnimi področji. Poleg tega 

pa je v predšolskem obdobju najlažje odkriti morebitna odstopanja na 

tem področju in jih takrat tudi najlažje odpravimo oz. zmanjšamo. 

4 7 

Zelo pomembno, vendar v sodelovanju s starši. 3 5 

Pri razvoju govora in jezika igra pomembno vlogo zgledni govor 

otrokovega okolja, ki ga lahko vzgojiteljica vsakodnevno spodbuja - 

učenje poslušanja, glasbene dejavnosti, govorno-gibalne igre, branje 

zgodbic, svetovanje staršem (faze govornega razvoja, pobude za delo z 

otrokom doma, knjige, pripomočki ...). 

1 2 

Menim, da je vloga vzgojitelja pri spodbujanju razvoja otroka zelo 

pomembna. Otroci imajo tako možnost, da usvojijo jezik, saj se 

velikokrat zgodi, da slovenščina ni jezik, ki ga govorijo doma. 

1 2 

Moje mnenje je, da je pomembno knjižno govoriti - vsaj truditi se, da 

otrok pravilno govori, saj kar se otrok nauči, ima v sebi do konca. 

Potrebno je otroka poslušati, ga popraviti, ne govoriti pomanjševalnic. 

1 2 

Vzgojitelj je tisti, ki otroka s časom dobro spozna, išče rešitve za 

spodbujanje govora pri posameznem otroku, se na spodbude le-tega 

strokovno pripravi, nudi podporo govoru otroka ... z otrokom se veliko 

pogovarjamo, pripovedujemo, razlagamo ... 

6 10 
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Vzgojiteljeva vloga pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja 

predšolskih otrok je zelo pomembna. Sama se te vloge zelo zavedam in 

se vsakodnevno trudim, da spodbujam njihov razvoj. 

1 2 

Otroku je potrebno povedati/pokazati pravilno rabo besede ali 

izgovorjavo, potrebno jih je popraviti, vendar na nevsiljiv način in ne 

tako, da bi bil osramočen, izpostavljen ... Vzgojiteljice to že znamo 

izpeljati ... 

1 2 

Vzgojitelj mora poskrbeti za takšno okolje, v katerem se bodo otroci 

počutili varne, sprejete; ustvariti mora okoliščine, ki spodbujajo govor. 

Otroci morajo imeti dovolj možnosti sodelovati v različnih govornih 

položajih, začenjati pogovor, se igrati in zabavati z besedami, 

spraševati, se pogovarjati. 

3 5 

Manjkajoče vrednosti. 7 12 

Skupaj 60 100 

 

Iz preglednice 9 izhaja, da 7 anketiranih strokovnih delavcev, tj. 12 % vzorca, ni odgovorilo na 

vprašanje, kakšno je njihovo mnenje o vzgojiteljevi vlogi pri spodbujanju govorno-jezikovnega 

razvoja predšolskih otrok.  

Največ anketiranih strokovnih delavcev (12 %) je mnenja, da je govorno-jezikovne vsebine, 

dejavnosti potrebno načrtovati in izvajati vsakodnevno. Vzgojitelj je otrokom v vrtcu vzor, zato 

je pomembno, da v komunikaciji z otrokom in odraslim v vrtcu ponudi ustrezen govorni vzorec 

- ne le pri načrtovanih dejavnostih, motiviran otrok v vrtcu bo bolje funkcioniral. Drug 

najpogostejši odgovor vzgojiteljev (10 %) je bil, da je vzgojitelj tisti, ki otroka s časom dobro 

spozna, išče rešitve za spodbujanje govora pri posameznemu otroku, se na spodbude le-tega 

strokovno pripravi, nudi podporo govoru otroka ter se z otrokom veliko pogovarja, pripoveduje, 

razlaga. Dodajajo še, da ima vzgojitelj pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja 

predšolskih otrok pomembno vlogo, saj otrok z njim preživi veliko časa, ga posnema. 7 % 

anketirancev je zapisalo, da je vloga vzgojitelja zelo pomembna zaradi velikih težav, ki se v 

zadnjem času pojavljajo pri otrocih na govornem področju. Vzgojitelj naj bi otrokom 

vsakodnevno pripravljal različne dejavnosti s področja jezika, predvsem pa naj bi bil otrokom 

zgled s svojim govorom. Prav tako je 7 % vzgojiteljev mnenja, da je po opazovanju otrok 

potrebno načrtovati dejavnosti, ki bodo spodbujale razvoj oz. zmanjšale pomanjkljivosti, saj se 

morajo otroci v skupini počutiti varne, sprejete, sproščene; če bo temu zadoščeno, bodo otroci 
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bolj motivirani za delo, vloga vzgojitelja pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja je zelo 

pomembna predvsem v predšolskem obdobju, saj se to področje povezuje z vsemi drugimi 

kurikularnimi področji, poleg tega pa je v predšolskem obdobju najlažje odkriti morebitna 

odstopanja na tem področju in jih takrat tudi najlažje odpravimo oz. zmanjšamo. Tudi v 

Kurkulumu za vrtce (1999: 19) so zapisali, da je predšolsko obdobje najpomembnejše za razvoj 

govora in učenje jezika. Jezikovne dejavnosti vključujejo veliko mero sodelovanja in 

komunikacije z odraslimi, otroki, spoznavanje s pisnim jezikom in spoznavanje nacionalne in 

svetovne književnosti. Otroci se v predšolskem obdobju učijo izražanja čustev, izkušenj, misli 

in razumevanja sporočil drugih. Razvoj jezika je naravno vpleten v vsa področja dejavnosti. 

5 % anketiranih strokovnih delavcev meni, da imajo zelo pomembno vlogo pri prepoznavanju 

govornih težav, ozaveščanju staršev o pomenu spodbujanja govorno-jezikovnega razvoja in z 

ustreznim zgledom in izvajanjem vaj lahko vplivajo na zmanjšanje nekaterih primanjkljajev. 

Dodajajo še, da je pomembno, da vzgojitelj otrokom omogoči stik in izkušnje, da sodeluje s 

starši ter da mora poskrbeti za takšno okolje, v katerem se bodo otroci počutili varne, sprejete; 

ustvariti mora okoliščine, ki spodbujajo govor. Otroci morajo imeti dovolj možnosti sodelovati 

v različnih govornih položajih, začenjati pogovor, se igrati in zabavati z besedami, spraševati, 

se pogovarjati. 3 % anketirancev pa pravi, da vzgojitelj pripravi prostor in različne kotičke, kjer 

pripravi dejavnosti, tako vodene kot spontane, ter otroku nudi možnost biti v stiku tako z 

vrstniki kot z odraslimi osebami. 2 % anketiranih vzgojiteljev pa je zapisalo, da je vzgojitelj 

oseba, ki naveže prvi stik z otrokom preko staršev in kratkega pogovora ter se nato spusti na 

otrokovo raven in skuša vzpostaviti prijeten kontakt z njim, postavi se v vlogo poslušalca in 

kasneje v vlogo aktivnega sogovornika. Vsakemu otroku se mora posvetiti tudi individualno, 

saj s tem otroka še bolj spodbudi. Zelo pomembna je pozitivna govorno-jezikovna klima, saj je 

to priprava za kasnejše pisno izražanje. Pomembno vlogo igra tudi zgledni govor otrokovega 

okolja, ki ga lahko vzgojitelj vsakodnevno spodbuja - učenje poslušanja, glasbene dejavnosti, 

govorno-gibalne igre, branje zgodbic, svetovanje staršem (faze govornega razvoja, pobude za 

delo z otrokom doma, knjige, pripomočki ...). Dodajajo tudi, da je vloga vzgojitelja pri 

spodbujanju razvoja otroka zelo pomembna, saj imajo otroci tako možnost, da usvojijo jezik, 

ker se velikokrat zgodi, da slovenščina ni jezik, ki ga govorijo doma, ter da je pomembno 

knjižno govoriti - vsaj truditi se, da otrok pravilno govori, saj kar se otrok nauči, ima vedno v 

sebi, potrebno je otroka poslušati, ga popraviti in ne govoriti pomanjševalnic. Otroku je 

potrebno povedati/pokazati pravilno rabo besede ali izgovorjavo, potrebno jih je popraviti, 

vendar na nevsiljiv način, ne tako, da bi bil osramočen, izpostavljen. Omenili so še, da se te 
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pomembne vloge zelo zavedajo in se vsakodnevno trudijo, da spodbujajo otrokov govorno-

jezikovi razvoj. 

 

13    ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV 1: Kako pogosto vzgojitelji izvajajo usmerjene dejavnosti, namenjene razvijanju govorno-

jezikovnega razvoja otrok? 

V raziskavi smo izvedeli, da večina vzgojiteljev zasavskih vrtcev (73 %) večkrat tedensko 

izvaja usmerjeno dejavnost za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja otrok. Drugi 

najpogostejši odgovor je bil, da usmerjene dejavnosti izvajajo enkrat do dvakrat tedensko ter 

samo 4 % vzgojiteljev izvaja usmerjene dejavnosti redko. 

RV 2: S katerimi dejavnostmi vzgojitelji spodbujajo govorno-jezikovni razvoj otrok? 

Z raziskavo smo izvedeli, da največ zasavskih vzgojiteljev (89 %) za spodbujanje govorno-

jezikovnega razvoja otrok najpogosteje uporablja jezikovne dejavnosti. Na drugem mestu 

vzgojitelji najpogosteje uporabljajo glasbene dejavnosti, za njimi pa govorno-jezikovni razvoj 

otrok spodbujajo z govornimi dejavnostmi.  Ostali le-tega spodbujajo s pogovorom, 

pripovedovanjem otrok o njihovih izkušnjah, s kakovostnim skupnim branjem in 

pogovarjanjem o prebranem, postavljanjem vprašanj, za spodbujanje pa uporabljajo tudi oglede 

raznovrstnih predstav (likovne, gledališke) in razstav.  

RV 3: Katere didaktične materiale uporabljajo za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja 

otrok v vrtcu? 

Večina zasavskih vzgojiteljev je kot didaktični material navedla knjige, žogice, ilustracije, 

slamice, videoposnetke, fotografije, lutke, vato, barvice, žlico, vodo, ogledala, posodice, milne 

mehurčke, kovance, revije, perje itn. Drugi dodajajo še: kartice z napisi; Abc igralnico; radio - 

poslušanje, snemanje; različne slikovne aplikacije - pripovedovanje, zaporedja, opisovanje, 

razvrščanje; kartončke z različnimi obrazi (čustva, živali pri umivanju …); primerno literaturo; 

plakate; lesene črke; oblikovanje črk iz različnih materialov (plastike, gline, sneg ...); razne 

sestavljanke; spomin. Menijo, da lahko kot didaktični material uporabimo vse, kar slišiš, vidiš, 

otipaš (v igralnici ali na prostem). Omenili so še različne didaktične igre, in sicer: papagaji v 

kletki, Pa potem?, logopedinja na obisku ter didaktične igre, ki jih lahko izdelajo sami. Zapisali 

so tudi, da za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja v vrtcu ni potreben kakšen poseben 
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didaktični material, vsaka stvar, predmet, gesta je lahko iztočnica za spodbujanje govorno-

jezikovnega področja. Menijo pa tudi, da je odvisno od starosti otrok v oddelku, kateri 

didaktični material uporabljajo za razvijanje govora in jezika. 

RV 4: Katere vaje uporabljajo vzgojitelji za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja otrok 

(stanje)? 

V raziskavi smo izvedeli, da večina vzgojiteljev v zasavskih vrtcih (81 %) uporablja vse vaje 

za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok, in sicer dihalne vaje, vaje 

pihanja, jezika, mehkega neba in ustnic. 8 % anketiranih vzgojitelj uporablja samo vaje ustnic, 

4 % anketiranih vzgojiteljev pa le vaje pihanja, jezika ali mehkega neba. 

RV 5: Katere vaje lahko vzgojitelji izvajajo za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja otrok 

v igralnici (predlogi)? 

Predloge za vaje, ki jih lahko vzgojitelji v vrtcu uporabijo, sem navedla po različnih avtorjih 

pod poglavjem Vaje za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok (glej str. 

22) 

 

14    SKLEP 

Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, predstaviti in analizirati mnenja vzgojiteljev o 

namenjanju pozornosti govorno-jezikovnemu razvoju otrok ter ugotoviti načine, s katerimi 

lahko vzgojitelji spodbujajo govorno-jezikovni razvoj otrok.  

Z raziskavo sem ugotovila, da vzgojitelji zasavskih vrtcev zelo pogosto oz. večkrat tedensko 

izvajajo usmerjene dejavnosti, namenjene razvijanju govorno-jezikovnega razvoja otrok. 

Analiza rezultatov je pokazala, da vzgojitelji v zasavskih vrtcih vsakodnevno uporabljajo 

metode za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja otrok, in sicer: opazovanje, raziskovanje, 

demonstracija, pogovor, poslušanje, pripovedovanje itn. Uporabljajo veliko različnega 

didaktičnega materiala, ki spodbuja govorno-jezikovni razvoja otrok, in sicer: knjige, žogice, 

ilustracije, slamice, videoposnetke, fotografije, lutke, vato, barvice, žlico, vodo, ogledala, 

posodice, milne mehurčke, kovance, revije, perje, kartice z napisi, Abc igralnica, radio, slikovne 

aplikacije, kartončke z različnimi obrazi (čustva, živali pri umivanju …), primerno literaturo, 

plakate, lesene črke, oblikovanje črk iz različnih materialov (plastike, gline, sneg ...) itn. 

Raziskava je pokazala, da večina uporablja vse vaje za spodbujanje govorno-jezikovnega 
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razvoja otrok, to so: dihalne vaje, vaje pihanja, jezika, mehkega neba in ustnic. Vaje za 

razgibanje in razvijanje govoril naj bi vzgojitelji v vrtcu tudi uporabljali za spodbujanje 

govorno-jezikovnega razvoja otrok. Poleg teh vaj pa naj bi z otroki izvajali še vaje za 

ozaveščanje pravilnega položaja govoril (sičnikov in šumnikov ter glasova R in L).  

Menim, da sem postavljena cilja realizirala, saj sem z analizo raziskave pridobila vpogled v 

trenutno stanje. Z analizo podatkov sem zadovoljna, s pridobivanjem podatkov pa malo manj, 

saj sem imela kar nekaj težav, da sem pridobila vsaj 60 veljavnih vzorcev. Pri anketnem 

vprašalniku bi dala malo manj vprašanj kombiniranega tipa, zastavila bi jim lahko tudi kakšno 

dodatno vprašanje. Za nadaljevanje bi bilo potrebno poleg anketnega vprašalnika izvesti tudi 

opazovanje v skupinah, da bi videli, kako dejansko vzgojitelji spodbujajo govorno-jezikovni 

razvoj otrok v skupini. To pa zato, ker menim, da ni nujno, da v anketnem vprašalniku opisujejo 

dejansko stanje, ampak to, kar si želijo.  

Vzgojitelji v zasavskih vrtcih se zavedajo pomena njihove vloge pri spodbujanju govorno-

jezikovnega razvoja predšolskih otrok. V skupinah uporabljajo potrebne metode, didaktični 

material ter vaje za spodbujanje le-tega. Zavedajo se tudi pomena družinskega okolja in da 

nismo samo vzgojitelji tisti, ki smo otrokom govorni zgled, ampak so tudi starši oz. vse odrasle 

osebe, s katerimi je otrok vsakodnevno v stiku. Večina jih je mnenja, da veliko pripomorejo k 

spodbujanju in izboljšanju govorno-jezikovnega razvoja otrok tudi s tem, da se s starši o tem 

dovolj pogovarjajo in dobro sodelujejo. So pa poudarili tudi to, da nekateri starši niso odprti za 

pomoč in mnenja vzgojiteljice, zdi se mi, da bi morali graditi na tem, saj maksimalen učinek 

pridobimo s timskim delom vzgojiteljev in staršev. Vsi so mnenja, da je pomembno, da 

vzgojitelj dobro in premišljeno pripravi spodbudno učno okolje v skupini. Otrokom pogosto 

berejo in imajo možnost tudi otroci sami pogosto listati po literarnem gradivu. Menim, da bi 

morali samo izboljšati še govor v vrtcu, saj je pomembno, da otroci slišijo tudi knjižni jezik, ne 

samo pogovornega oz. narečja.  
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16    PRILOGE  

16. 1    PPRILOGA 1:  ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE IN VZGOJITELJICE 
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16.1    Priloga 1 

Spoštovani/-a vzgojitelj/-ica! 

Sem Nika Guna, študentka dodiplomskega študija predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Pišem diplomsko delo z jezikovnega področja z naslovom Vloga vzgojitelja pri 

spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok.  

V ta namen Vas prosim za sodelovanje v anketnem vprašalniku. Reševanje je anonimno. Vsi 

podatki so namenjeni izključno v raziskovalne namene.  

Za sodelovanje in Vaš čas se Vam iskreno zahvaljujem ter Vas lepo pozdravljam 

Nika Guna 

*************************************************************************** 

1. Spol: 

a) Moški. 

b) Ženski. 

2. Delovna doba: 

a) do 5 let. 

b) 5–10 let. 

c) 10–15 let. 

d) Več kot 15 let. 

3. Izobrazba: 

a) srednješolska. 

b) višja. 

c) visoka. 

d) univerzitetna. 

*************************************************************************** 

OBRNITE. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

1. Kateri dejavnik po vašem mnenju najbolj vpliva na razvoj otrokovega govora v 

predšolskem obdobju? 

a) Otrokov spol. 

b) Družinsko okolje. 

c) Socialno-ekonomski status družine. 

d) Genetski dejavniki. 

e) Vrtec. 

f) Drugo: _______________________________________________________________ 

 

2. Ali se vam zdi pomembno, kakšen govorni zgled dajete vzgojitelji in vzgojiteljice 

otrokom? 

a) Da. 

b) Ne.  

Odgovor, prosim, utemeljite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Katero socialno zvrst jezika naj bi vzgojitelj/-ica uporabljal/-a v vrtcu? 

a) Knjižni jezik. 

b) Neknjižni jezik. 
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4. Ali se vam zdi pomembno, kakšen govorni zgled dajejo starši otrokom? 

a) Da. 

b) Ne. 

Odgovor, prosim, utemeljite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Ali menite, da lahko veliko pripomorete k spodbujanju in izboljšanju govorno-

jezikovnega razvoja otrok tudi s tem, da se s starši o tem dovolj pogovarjate in dobro 

sodelujete? 

a) Da. 

b) Ne. 

Odgovor, prosim, utemeljite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Ali menite, da je pomembno, da vzgojitelj/-ica v skupini ustvari ustrezno in govorno 

spodbudno okolje? 

a) Da. 

b) Ne. 

Odgovor, prosim, utemeljite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7. Kolikokrat tedensko z otroki izvajate usmerjeno dejavnost za spodbujanje govorno-

jezikovnega razvoja predšolskih otrok (vaje za razvijanje govornih aparatov, jezikovne 

dejavnosti, glasbene dejavnosti itn.)? 

a) Od enkrat do dvakrat tedensko. 

b) Večkrat tedensko. 

c) Redko. 

d) Zelo redko.  

 

8. S katerimi dejavnostmi najpogosteje spodbujate govorno-jezikovni razvoj otrok? 

Mogočih je več odgovorov. 

a) Z govornimi dejavnostmi (vaje za razvijanje govornih aparatov). 

b) Z jezikovnimi dejavnostmi (pripovedovanje, poslušanje, branje, opisovanje). 

c) Z glasbeno dejavnostjo (slušno razlikovanje, recitiranje, bibarije). 

d) Z ogledi raznovrstnih predstav (lutkovne, gledališke) in razstav. 

e) S kakovostnim skupnim branjem in pogovarjanjem o prebranem, postavljanje vprašanj 

(druge dejavnosti, povezane s prebranim). 

f) S pogovorom, pripovedovanjem otrok o njihovih izkušnjah. 

g) Drugo: ______________________________________________________________ 

 

9. Kako pogosto otrokom berete? 

a) Zelo pogosto. 

b) Pogosto. 

c) Redko. 

d) Nikoli. 
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10. Kako pogosto imajo otroci možnost sami listati po knjižnem gradivu? 

a) Zelo pogosto. 

b) Pogosto. 

c) Redko. 

d) Nikoli. 

 

11. Katere vaje uporabljate za razvijanje govorno-jezikovnega razvoja predšolskih 

otrok? 

a) Dihalne vaje (npr. kratek nosni vdih in globok izdih, pihanje skozi nos v ogledalo, vdih 

skozi nos potem zadržimo dih in izdihnemo skozi usta). 

b) Vaje pihanja (npr. pihanje v kosmič vate, pihanje milnih mehurčkov, pihanje skozi 

slamico v kozarec vode, mrmranje melodij). 

c) Vaje jezika (npr. oponašanje muce, ki pije mleko ali se umiva, lizanje bombončka, 

umivanje zob). 

d) Vaje mehkega neba (npr. pitje po slamici, zehanje, grgranje vode). 

e) Vaje ustnic (npr. čudenje, smejanje, oponašanje avtomobila, močno odpiranje ust). 

f) Vse od naštetega. 

g) Drugo: 

_____________________________________________________________________ 

 

12. Kateri didaktični materiali se uporabljajo za spodbujanje govorno-jezikovnega 

razvoja otrok v vrtcu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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13. Kako pogosto otroke popravljate po nepravilnem govoru oz. za njim ponovite pravilno 

izgovarjavo? 

a) Zelo pogosto. 

b) Pogosto. 

c) Redko. 

d) Nikoli. 

 

14. Napišite svoje mnenje o vlogi vzgojitelja pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja 

predšolskih otrok. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


