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POVZETEK
Po vsem svetu obstajajo smernice in mejniki, ki naj bi jih otroci v govorno-jezikovnem
razvoju dosegali pri določeni starosti, vendar se ti mejniki nanašajo predvsem na
segmentalni nivo govora – na glasove, zloge, besede in daljše izjave. Pri govoru pa so
pomembni tudi drugi elementi: ritem, tempo, melodija, pavze. Govorimo o
suprasegmentalnih elementih govora. Razvoju suprasegmentalnih elementov govora
se v tujini posveča več pozornosti kot pri nas, zato me je zanimalo, kako je z razvojem
teh elementov v slovenskem jeziku pri zdravem, polno čutečem otroku.
Cilj naloge je analizirati, kako se razvija sposobnost dojenčkovega imitiranja
suprasegmentalnih elementov govora od rojstva pa do prvega leta življenja. Zanima
me, kdaj dojenček sploh začne imitirati suprasegmentalne prvine, kateri so prvi
elementi, ki jih otrok imitira, v kakšnem razvojnem zaporedju se pojavijo in kako se
razvija njihova kompleksnost. Odločila sem se za kvalitativno analizo imitacije
suprasegmentalnih elementov govora pri dojenčici. Deklico, ki je moja hči, sem
snemala v interakciji z mano (mamo) vse od rojstva pa do njenega prvega leta starosti.
Avdio in video posnetke sem kasneje pregledala in nekatere izmed njih podrobneje
analizirala.
Rezultati so pokazali, da je deklica suprasegmentalne elemente začela posnemati že
v drugem mesecu življenja. Kot prvi element se je pojavila melodija govora, v
naslednjih mesecih pa so sledili še glasnost govora, višina govora, ritem in tempo
govora, nazadnje se je pojavilo še posnemanje pavz. Vsi omenjeni elementi so se
pojavili do dekličinega petega meseca starosti in so se do njenega prvega leta samo
še razvijali ter postajali vedno bolj kompleksni. Deklica je namreč z vsakim mesecem
postajala kompetentnejša za posnemanje materinega govora in njegovih prozodičnih
prvin.
To delo je prva raziskava, ki proučuje posnemanje suprasegmentalnih prvin govora v
otrokovem prvem letu življenja v slovenskem jeziku. Na dan 7. 3. 2018 namreč v
različnih bazah podatkov (Cobiss, DiKUL, Sicris) nisem zasledila podobne raziskave
oziroma pri iskanju s kombinacijami ključnih besed »posnemanje«, »prozodija«,
»otrok«, »mati«, »interakcija« nisem našla nobenega dela, ki bi bilo povezano z
logopedsko stroko.

Ključne besede: interakcija, mati, otrok, prozodija, posnemanje
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ABSTRACT
All over the world there are guidelines and milestones that children are ought to reach
in the speech-language development at a certain age, however, these milestones
relate mostly to the segmental level of speech – voices, syllables, words and longer
statements. There are other elements that play an important role in field of speech:
rhythm, tempo, melody, pauses and longer statements. These are suprasegmental –
prosodic elements of speech. The development of suprasegmental elements of speech
is given far more attention abroad than in Slovenian literature, which is why the interest
occurred how these elements are developed in Slovene language in a child without
any developmental concer.
The aim of this thesis is to analyze how the baby’s ability to imitate suprasegmental
elements of speech develops from birth until the baby’s first year of life. The questions
set for this research are: when does the baby start to imitate suprasegmental elements,
which are the first elements that the child imitates, in what order do these elements
occur, and how does their complexity develop. The decision has been made to
qualitatively analyze the imitations of suprasegmental elements of speech with a baby
girl. The baby girl (my daughter) has been filmed in interaction with her mother (me)
since her day of birth to her first year of age. Audio and video footages have been
viewed and analyzed later on.
The results have shown that the girl started to imitate suprasegmental elements
already in her second month. The first element that occurred was the melody of
speech, followed by the volume of speech, the pitch of speech, rhythm and tempo of
speech, and the imitation of pauses occurred as last. All listed elements have occurred
by the girl’s fifth month and they have only developed and become more complex since
her first year of age. The girl started to become more and more competent in imitating
her mother’s speech and its prosodic elements.
This work is the first research about imitations of suprasegmental elements of speech
in Slovene language in the child’s first year. On the date of March 3rd 2018, there were
no similar researches found in the database (Cobiss, DiKUL, Sicris) that included the
word combinations of keywords “imitations”, “prosody”, “child”, “mother”, “interaction”
and that would be connected to the field of speech and language pathology.

Key words: interaction, mother, child, prosody, imitation
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VIII

1 UVOD
1.1 KOMUNIKACIJA, GOVOR, JEZIK
Pojmi komunikacija, govor in jezik so med seboj tesno prepleteni, a vendar si sledijo v
neki hierarhiji. Pojem komunikacija je najširši med vsemi, saj se nanaša na različne
načine prenosa informacij od ene k drugi osebi. Človeku omogoča, da vzpostavi stik s
sočlovekom in vpliva nanj. V procesu komunikacije navadno zavzamemo dve vlogi, in
sicer vlogo pošiljatelja in vlogo sprejemnika, ki pa se medsebojno tesno prepletata. Kot
pošiljatelji moramo sporočilo najprej kodirati, kar pomeni, da svoje misli, čustva in
namere pretvorimo v sporočilo, ki je namenjeno drugemu. Sledi prenos sporočila po
komunikacijskem kanalu; na tej poti pa lahko pride do t. i. komunikacijskih šumov, ki
lahko vplivajo na napačno razumevanje sporočila. Prejemnik sporočilo sprejme, ga
dekodira ter interpretira njegov pomen; vse to v njem sproži nek notranji odziv in
porajajo se nove misli, čustva in namere, ki jih želi sporočiti sogovorniku. V tem
trenutku on postane pošiljatelj, ki sporočilo najprej vkodira in ga nato prenese
sogovorniku, le-ta pa postane sprejemnik, ki sporočilo sprejme in dekodira (Jelenc,
1998). Sogovornika se torej v procesu komuniciranja nenehno prilagajata drug
drugemu.
Komunikacija se nanaša na različne oblike prenosa informacij, oblike pa se v
posameznih obdobjih otrokovega razvoja spreminjajo. Prva oblika so zgodnji zvoki
(krik, jok), gibi telesa (spreminjaje položaja telesa, premiki rok in nog, gibi glave),
obrazna ekspresija (nasmeh) in mimika, nato sledijo geste itd., dokler ne pridemo do
kompleksnejših oblik, kot je npr. uporaba govora (Levandovski in Teodorovič, 1991, v
Grilc, 2014). Novorojenček tako že od rojstva naprej komunicira s svojimi starši in
preko joka, gest, gibov telesa in izrazov na obrazu poskuša pritegniti pozornost okolice.
S tem, ko se starši odzivajo na otrokova sporočila, se otrok nauči, da ima vsaka
njegova dejavnost določen odziv, da vsako njegovo dejanje privede do nekih posledic
(Grilc, 2014).
Z ogovarjanjem otroka in odzivanjem na njegove potrebe, vpeljejo starši otroka v svet
jezika. Otrok veliko razume, še preden je sposoben kaj povedati. Preden torej otrok
spregovori prvo besedo, že začne usvajati značilnosti, pravila in prvine maternega
jezika. Jezik je sistem simbolov, ki smo ga ljudje razvili za sporazumevanje. Je nekaj
abstraktnega in obstaja le z uporabo v govoru. Jezik ni prirojen, ampak se ga moramo
naučiti (Jelenc, 1998). Jezik je človeški način sporočanja misli, želja in čustev, pri
čemer si pomagamo s simboli, ki jih tvorimo hoteno. Poznamo besedni in nebesedni
jezik. Pri besednih jezikih so simboli slušni in jih tvorimo s pomočjo govornih organov
(Sapir, 2003), vendar pa besedni jezik spremljajo tudi elementi nebesednega jezika
(očesni stik, mimika, intonacija, barva glasu, kretnje, drža telesa itd.) (Žerdin, 2003).

1

Ko pridemo do govora, lahko v literaturi zasledimo številne definicije, kaj to je, vendar
pa je pri tako kompleksnem pojavu težko podati definicijo, ki bi zajela vse njegove
aspekte. Govor je zagotovo eden pomembnejših načinov komuniciranja, ki zajema
področje artikulacije, tekočnosti in glasu. Gre za realizacijo, zunanji vidik jezika, preko
katerega sporočamo (Jelenc, 1998). Je kompleksen proces, pri katerem je potrebno
delovanje možganov, živčnega sistema ter artikulacijskih in slušnih organov (Sapir,
2003). Govor človeku pomaga, da se oblikuje kot posameznik, pomaga pa mu tudi pri
vzpostavljanju komunikacije z okolico in ima s tem pomembno individualno in družbeno
funkcijo (Marjanovič Umek, 1990). Za optimalni razvoj govora morajo biti zagotovljeni
različni psihološki, fiziološki, socialni in sociološki dejavniki (Kranjc, 1999).

1.2 ZGODNJI RAZVOJ KOMUNIKACIJSKIH SPOSOBNOSTI
1.2.1 RAZVOJ KOMUNIKACIJSKIH SPOSOBNOSTI PRED ROJSTVOM
Prenatalno obdobje oziroma obdobje pred rojstvom je ključnega pomena za razvoj
vsakega novega človeškega bitja. Še pred nekaj desetletji temu obdobju niso posvečali
tako velike pozornosti in mu priznavali kakšne pomembne vloge, danes pa vemo, da
plod že v maternici dobiva informacije o zunanjem svetu – zaznava svetlobo, čuti
materine dotike in se nanje odzove, sliši glasbo in zvoke iz okolja, dodobra spozna
materin glas, ki ga po rojstvu najlažje pomiri in prepozna materin vonj. Otrok je že pred
rojstvom dovzeten za dražljaje iz okolja in zato je zelo priporočljivo, da mati že v času
nosečnosti komunicira s svojim otrokom – mu poje, bere pravljice, se z njim pogovarja
in mu pripoveduje (Popenko, 2011).
Ključnega pomena za razvoj komunikacijskih sposobnosti v prenatalnem obdobju je
razvoj osrednjega živčnega sistema, ki omogoča razvoj zgodnjega gibanja in
zaznavanja dražljajev tako v maternici kot zunaj nje (Popenko, 2011). Živčna nitja se
pojavijo že v obdobju zametka ter se med nosečnostjo razraščajo že v dobi ploda ter
še naprej po rojstvu. Do 10. tedna nosečnosti je razporeditev živčnih končičev že
podobna tisti pri odrasli osebi, z napredovanjem nosečnosti pa se njihova gostota
samo še povečuje (Humphrey, 1969, v Bratanič, 2009). Pomemben je tudi razvoj
sluha. Plod zaznava zvoke že v maternici, čeprav je težko natančno predvideti, kako
in koliko plod v maternici sliši. Med nosečnostjo za poslušanje ni tako pomembno
razvito čutilo za sluh v ušesu, kot je pomembna lobanjska – kostna prevodnost zvoka.
Zaradi materine trebušne stene in plodovnice plod verjetno pretežno zaznava tone
nizkih frekvenc (Armitage, Baldwin in Vince, 1980, v Bratanič, 2009).

1.2.2 RAZVOJ KOMUNIKACIJSKIH SPOSOBNOSTI V PRVEM LETU
ŽIVLJENJA
Danes vemo, da dojenčki zmorejo marsikaj. Novorojenčki slišijo, vidijo in se odzivajo
na ljubkovanje, prepoznajo vonj matere in njen glas. Občutljivi so na glasove in
2

izrečene besede. Kompleksni dražljaji jih privabijo bolj kot preprosti. Iščejo s pogledom
in pogled tudi fiksirajo, oponašajo obrazno mimiko in se učijo prilagajati svoje vedenje
situacijam, že od rojstva naprej pa poskušajo komunicirati z drugimi živimi bitji (Bacus,
2007). Najpogostejše aktivnosti novorojenčka in dojenčka, ki so vezane na razvoj
komunikacije, so jok, igra, hranjenje, dotikanje, očesni stik, posnemanje, izmenjava in
prvi poskusi govora – vokalizacija, gruljenje, bebljanje in čebljanje (Popenko, 2011).
Prvo uro po rojstvu je novorojenček buden, pozoren, vidi in opazuje okolico, posluša
zvoke in že obrača glavo v smeri govora (Condon in Sander, 1974, v Bratanič, 2009).
Na področju zaznavnih sposobnosti je zelo razvit, kar mu omogoča, da lahko pridobi
veliko zaznavnih in čustvenih izkušenj.
1.2.2.1 PREDJEZIKOVNA DOBA
Številni tuji in slovenski avtorji (Marjanovič Umek in Fekonja 2009a; 2009b; Kranjc in
Saksida, 2001) razvoj govora največkrat grobo delijo na dve fazi: predjezikovno in
jezikovno fazo. Predjezikovna faza je značilna za obdobje dojenčka in vključuje jok,
vokalizacijo, bebljanje in slučajno posnemanje glasov, tudi izražanje z nasmehom in
telesnimi gibi. Otrok vstopi v jezikovno dobo, ko začne spontano uporabljati besede,
ko imajo besede vedno isti pomen in ko jih odrasla oseba prepozna v različnih
situacijah (Levc, 2014).
Avtorji komunikacijske matrike delijo razvoj govora na preintencionalno obnašanje
(otrok ne nadzoruje svojega vedenja, vedenje pa odraža njegovo trenutno počutje –
ugodje, neugodje, lakoto, zaspanost), intencionalno obnašanje (otrok nadzira vedenje,
vendar z njim še ne komunicira namerno), nekonvencionalno presimbolno obnašanje
(vedenje, s katerim otrok namerno komunicira, vendar je to še presimbolno in
nekonvencionalno vedenje, saj za komunikacijo ne uporablja dogovorjenih znakov ter
takšno vedenje ni sprejemljivo, ko odrastemo), konvencionalno presimbolno vedenje
(otrok z njim namerno komunicira, vedenje pa je presimbolno in konvencionalno, zato
ker otrok za komunikacijo ne uporablja nobenih simbolov, oblika vedenja pa je
sprejemljiva, ko odrastemo), konkretne simbole (simboli predstavljajo poljuben
predmet, otrok jih uporablja za namene komunikacije – slike, konkretni predmeti,
ikonične geste in zvoki), abstraktne simbole (govor, znakovni jezik, Braillova pisava,
tiskane besede – vse to uporabljamo za namen komuniciranja) in jezik (konkretne ali
abstraktne simbole kombiniramo v dve- do tri-simbolne kombinacije v skladu s
slovničnimi pravili) (Communication Matrix, b. d.). Komunikacijska matrika bo kmalu
dostopna tudi v slovenskem jeziku (Kogovšek idr., 2018).
JOK
Človeško bitje poskuša že od rojstva naprej komunicirati z drugimi živimi bitji.
Novorojenček svoje potrebe sporoča preko joka, ki je njegovo glavno komunikacijsko
sredstvo. Joče, ko je lačen, ga kaj boli, ga je strah ali se počuti osamljenega, kadar je
utrujen ali kadar potrebuje materino bližino. Postopoma se nauči, da jok starše pripravi
do tega, da poskušajo umiriti njegove neprijetne občutke in tako se med
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novorojenčkom in starši razvije zaupanje. Sčasoma se jok diferencira in starši vse bolj
razumejo, kaj pomeni takšen ali drugačen jok. Naučijo se, da se je potrebno odzvati
na različne načine, glede na to, kakšen jok slišijo. Pri tem že gre za začetek dialoga
med starši in otrokom (Bacus, 2007).
Ločimo tri glavne oblike joka, s katerimi otrok izraža lakoto, jezo ali bolečino. S
podaljšanim in vedno močnejšim jokom otrok sporoča, da je lačen. Neobičajno
dolgotrajen jok, ki se stopnjuje, nakazuje trebušne krče. Kratkotrajen in močen jok
označuje bolečino in jezo (Marjanovič Umek, 1990). D'Odorico (1984, v Snow in Balog,
2002) je analizirala jok in ostale vokalizacije pri dojenčkih v dveh kontekstih. Enkrat je
bila mati prisotna, drugič ne. V materini odsotnosti so dojenčkove vokalizacije
interpretirali kor otrokovo željo po njeni vrnitvi. Jok se je razlikoval od ostalih vokalizacij.
Ko pa je mati bila prisotna, so si otrokov jok razlagali kot posledico neudobja. Jok iz
neudobja je imel več padcev v intonaciji, ostale vokalizacije pa več vzponov. Jok, s
katerim je otrok poskušal priklicati mamo, je imel veliko vzponov in tudi padcev v
intonaciji. Gre za preintencionalno vedenje, ki odraža predvsem otrokova čustva.
GRULJENJE
Pojavi se ob koncu prvega in na začetku drugega meseca starosti. Gre za obliko
komunikacije, s katero otrok sporoča, da je srečen, razburjen ali zadovoljen. Dojenček
uporablja predvsem samoglasnike in v tej fazi še ne govorimo o govoru v pravem
pomenu besede (Marjanovič Umek, 1990). Otrok je že sposoben ponavljati preproste
melodije, ki oponašajo melodijo človeške govorice (Bacus, 2007).
BEBLJANJE
Po petem ali šestem mesecu dojenček preide v fazo bebljanja in dojenčkova
vokalizacija postane celovitejša. Gre za prvo vokalizacijo, ki je podobna govoru,
dojenček pa poleg samoglasnikov začne uporabljati tudi soglasnike (»mama«, »dada«,
»baba«). Razvije se večja kontrola na govorno produkcijo in dojenček se lahko na
ogovarjanje staršev odzove z bebljanjem (Marjanovič Umek, 1990).
ČEBLJANJE
Čebljanje obsega obdobje približno od sedmega do dvanajstega meseca. Dojenček
hote producira serijo enostavnih zlogov (»mamama«, »bebebe«, »tatata« – govorimo
tudi o t. i. ponavljajočem se bebljanju) in se ob tem prijetno počuti. Zavedati se
moramo, da pri čebljanju še ne gre za prave besede, saj nimajo izgovorjene besede
za dojenčka nobenega pomena. Otrok med čebljanjem že spreminja ritem in melodijo,
ki je podobna tisti iz govorice odraslih, glasovi pa postajajo vedno bolj razumljivi. Za
razliko od prejšnjih obdobij razvoja je čebljanje že zavestno in hotno komuniciranje z
okoljem (Nemec in Kranjc, 2011). Čebljanje je potrebno spodbujati na način, da
odgovarjamo s karseda podobnim oglašanjem, čeprav dojenčki velikokrat čebljajo, tudi
ko so sami (npr. ležijo v postelji, ogovarjajo igrače, se pogovarjajo s svojim odsevom v
ogledalu) (Bacus, 2007).

4

1.2.2.2 PREDINTENCIONALNA IN INTENCIONALNA DOBA
Ljubešić in Cepanec (2012) opozarjata, da je delitev na predjezikovno in jezikovno
dobo poenostavljena in nekoliko površinska, saj smo pozorni samo na sredstva, s
katerimi prenašamo sporočila, zanemarjamo pa ostale elemente v komunikacijskem
procesu, kot je npr. komunikacijska namera, želja po sporočanju. Če upoštevamo
slednjo, lahko razvoj komunikacije delimo v dobo intencionalne in dobo
predintencionalne komunikacije.
Avtorici predintencionalno dobo opredeljujeta od rojstva pa do 9. meseca starosti. V
tem obdobju otrok svojih sporočil še ne zna namerno pošiljati okolici; tako je ravno
okolica tista, ki poskuša razbrati pomen sporočila ter se nanj odzvati. V tej fazi otrok
kot glavno sredstvo komuniciranja uporablja očesni stik, jok, kretnje, geste, obrazno
mimiko, čustvene reakcije. Vendar pa se otroci med razvojem naučijo, da določena
vedenja prinesejo določen odziv okolja. Tako se postopoma naučijo intencionalne
oziroma namerne komunikacije. To obdobje traja približno od 9. do 12. meseca
starosti; začne se torej že nekoliko prej, kot pa otrok sploh spregovori prvo besedo.
Otrok v tej fazi že namerno nekaj sporoča, ima točno določen cilj, ki ga s komunikacijo
želi doseči, ter seveda tudi pričakovanja, da se bo okolica na njegovo sporočilo
ustrezno odzvala (Ljubešić in Cepanec, 2012).
1.2.2.3 NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Dojenčki se pri najzgodnejšem sporazumevanju največkrat poslužujejo naslednjih
sredstev: očesnega stika in usmerjenosti pogleda, gest in kretenj, obrazne mimike ter
gibov telesa.
OČESNI STIK
Novorojenčke človeški obrazi pritegnejo bolj kot karkoli drugega, najbolj pa jih
pritegnejo ravno oči. Dojenček je na pogled iz oči v oči občutljiv že takoj po rojstvu. Če
mati dobro pogleda novorojenčkov obraz, bo v odgovor pomežiknil, odprl usta in
premaknil roke. Zanimivo je, da novorojenček najbolje vidi predmete v oddaljenosti 25
cm, kar je približno enako razdalji med obrazom matere in otroka med dojenjem.
Medtem ko se dojenček doji, zelo rad stopi svoj pogled z materinim (Bacus, 2007).
Dojenček začne očesni stik zanesljivo vzpostavljati v drugem mesecu življenja. Gleda
sogovornikov obraz, se nanj odziva z nasmehi, gibi in vokalizacijo. Zmožen je začenjati
komunikacijo (vzpostavi očesni stik), prav tako pa jo je sposoben tudi prekiniti (umakne
pogled, preneha s socialnim odzivanjem) (Trevarthen, 1993, v Zupančič, 2009a). Med
devetim in dvanajstim mesecem starosti se pojavi t. i. skupna pozornost (v angleščini
»joint attention«), kar pomeni, da dojenček skupaj z odraslim vzdržuje pozornost na
istem predmetu ali dogodku. Dojenček to dosega z usmerjenim pogledom na
sogovornika, takšno obliko dialoga pa kasneje uporablja vse pogosteje (Popenko,
2011; Zupančič, 2009a).
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GESTE IN KRETNJE
Otrok začne v drugi polovici prvega leta starosti uporabljati geste. Z njimi želi nekaj
pokazati ali pa usmeriti pozornost sogovornika na željen predmet. Geste otroku
omogočijo prehod iz predjezikovnega v jezikovno obdobje. Ko želi otrok z gestami že
sporočiti svoje želje in potrebe, začnemo govoriti o intencionalni komunikaciji.
Geste lahko razvrščamo po različnih kriterijih. Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja
(2006) govorijo o protodeklerativnih (otrok želi z njimi usmeriti pozornost odraslih na
predmet) in protodeklerativnih gestah (otrok želi vzbuditi pozornost odraslih, da bi
lahko z njimi vzpostavil stik). Glede na razvojni pojav jih delimo na zgodnje (prisotne
so pred začetkom bebljanja), predjezikovne (pojavijo se pred začetkom govora) in
kasnejše (spremljajo govor). Obstaja tudi delitev na deiktične geste, ikonične in
simbolične. Ikonične in simbolične geste so nekoliko bolj kompleksne in skupaj z
verbalnim sporočilom vnesejo več pripovednega značaja (Kotarac in Kovačevič, 2003,
v Popenko, 2011). Najpogostejše so deiktične geste, zato jih v nadaljevanju
podrobneje predstavljam.
Z izrazom deiktične geste označujemo zgodnje geste, ki se pojavijo še pred govorom
in so geste kazanja, ki jih uporabljamo za poudarjanje ljudi, predmetov in dogodkov v
neposrednem okolju. Same zase nimajo sporočila, vezane so na kontekst in
potrebujejo skupno pozornost. Pojavljajo se torej v kombinaciji z različnimi predmeti in
dogodki. Delimo jih na geste:
-

indiciranja (ang. »indicating«),

-

kazanja (ang. »pointing«),

-

doseganja (ang. »reaching«),

-

dajanja (ang. »giving«),

-

pokazanja (ang. »showing«).

Geste indiciranja so predhodnice gest kazanja; dojenček z njimi opozarja na neko
stvar v njegovem okolju, tako da iztegne celo roko proti stvari, pri tem pa so vsi prsti
usmerjeni proti stvari (ne samo kazalec). Geste kazanja so najpogostejše. Gre za
iztegnjeno roko z iztegnjenim kazalcem in pokrčenimi ostalimi prsti. Namen je pokazati
na predmet, osebo, dogodek in na to opozoriti odraslega. Običajno se zraven pojavlja
bebljanje ali čebljanje. Geste doseganja služijo za postavljanje zahtev in izražanje
želja, interesov. Roka je iztegnjena, dlan obrnjena navzdol in v položaju za doseganje.
Geste dajanja se pojavijo, ko želi dojenček podati stvari komunikacijskemu partnerju.
Geste pokazanja so namenjene temu, da dojenček samo opozori na stvar, ki jo ima,
ampak jo želi obdržati zase.
V grobem deiktične geste delimo na kontaktne deiktične geste, ki se pojavijo med 7.
in 9. mesecem in zahtevajo stik med predmetom in otrokom ali staršem (npr.
ponujanje igrače, odrivanje roke odraslega), ter na distalne deiktične geste, ki ne
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vsebujejo kontakta s predmeti in se pojavijo okoli 10. do 12. meseca (npr. kazanje in
doseganje igrače) (Kotarac in Kovačevič, 2003, v Popenko, 2011).
DEIKTIČNE
GESTE
geste
indiciranja

STIK S
PREDMETOM
distalne
deiktične
geste

geste
kazanja

geste
doseganja

geste
dajanja

OPIS

NAMEN

Otrok
iztegne celo
roko, proti
predmetu so
usmerjeni vsi
prsti.
Otrok
iztegne celo
roko, proti
predmetu je
usmerjen
samo
kazalec,
ostali prsti so
pokrčeni.
Otrok
iztegne celo
roko, dlan je
obrnjena
navzdol;
prisotno je
odpiranje in
zapiranje
dlani ter
vodenje roke
odraslega do
željenega
predmeta.

Otrok opozarja na
predmet.

kontaktne
deiktične
geste

ČAS
POJAVLJANJA
med 10. in 13.
mesecem

Otrok pokaže na
nek predmet in
nanj opozoriti
odraslega.

Otrok postavlja
zahteve in izraža
željo po
doseganju
predmeta.

med 7. in 9.
mesecem

Otrok podaja
predmet
komunikacijskemu
partnerju.
Prisotno je
opozarjanje na
predmet, ki ga
otrok ima, a ga
želi obdržati zase.

geste
pokazanja

Tabela 1: Deiktične geste

Od rojstva do prvega leta življenja nastopi prva prelomnica pri razvoju gest okoli 9.
meseca, ko jih otrok začne dejansko uporabljati. Razvoj nato poteka zelo hitro. Najprej
se pojavijo deiktične geste in sicer pred govorom. Okoli 9. meseca se pojavijo
kontaktne deiktične geste, ki zahtevajo stik med predmetom in staršem. Med 10. in 12.
mesecem se pojavijo distalne deiktične geste, pri katerih ni potreben stik s predmetom,
7

ampak otrok samo pokaže na igračo ali predmet, ki ga želi doseči. V tem obdobju se
začnejo razvijati tudi geste doseganja. To so kretnje, s katerimi otrok sporoča, da želi
nekaj doseči (odpiranje in zapiranje dlani proti želenemu predmetu, roko odraslega
vodi do predmeta). Gestam doseganja okoli prvega leta starosti sledijo še geste
pokazanja (iztegovanje roke, kazalca proti predmetu). Pri tem je potrebno, da starši
razumejo otrokovo željo. Okoli prvega leta starosti se pojavijo tudi kompleksnejše
geste (reprezentativne, simbolne geste) (Ponebšek, 2012).
OBRAZNA MIMIKA
Mimika dojenčkovega obraza je prav tako komunikacijsko sredstvo, saj z njeno
pomočjo dojenček vzbuja pozornost okolice, ki se nanjo odzove, to pa spet sproži
odzivnost dojenčka. Odzivanje na sporočila je pomembno, saj s tem krepimo otrokov
občutek pomembnosti in vzpostavljamo občutek varnosti (Papalia, Wendkos Olds in
Duskin Feldman, 2003). Med četrtim in šestim tednom po rojstvu se pojavi t. i. socialni
nasmešek, s katerim nam dojenček sporoča, da je zadovoljen in srečen. Sprva jih
namenja vsakemu odraslemu, kasneje pa le poznanim osebam (Zupančič, 2009a).
Dojenčki so zmožni z mimiko obraza izražati tudi temeljna čustva – veselje, žalost,
gnus, zanimanje, presenečenje, strah in jezo (Zupančič, 2009b).
GIBI TELESA
Dojenček začne prej posnemati gibe ostalih delov telesa kot pa gibe glave oziroma
obrazno mimiko (Zupančič, 2009a). Motorični razvoj je v prvem letu življenja bliskovit
in dojenčkom omogoča, da se lahko začnejo gibati po prostoru in raziskovati okolico.
Ko se dojenčki začnejo kobacati, niso več pasivni, ampak lahko izvedejo več hotnih
gibalnih dejanj, kar uporabljajo tudi v komunikacijske namene. Govorica telesa
dopolnjuje mimične izraze in z njeno pomočjo si lahko pravilno tolmačimo čustvene
izraze obraza. Dojenček pri šestih mesecih uskladi neverbalna izražanja z gibi telesa,
pri devetih mesecih pa začne posnemati tudi gibanja odraslega sogovornika (Popenko,
2011).

1.3 KOMUNIKACIJA MED OTROKOM IN STARŠI
1.3.1 VLOGA STARŠEV
Otroci se komunikacije, govora in jezika naučijo v interakciji z odraslimi, pri tem pa
najpomembnejšo vlogo igrajo starši. Ustrezen komunikacijski odnos med starši in
otrokom je torej ključnega pomena za otrokov govorno-jezikovni in komunikacijski
razvoj (Gopnick, 2010).
Hibon (1994, v Skubic, 2004) pomoč odraslih deli na globalno in lokalno učenje. Prvo
se navezuje na ustvarjanje optimalnih pogojev za otrokov komunikacijski razvoj, drugo
pa na direktna posredovanja v interakciji med staršem in otrokom. Odrasli imajo torej
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različne funkcije: služijo kot govorni model, so vir govornih spodbud in ustvarjajo okolje
za razvoj dialoga z otrokom.
Starši navadno svoj tempo, ritem in intenzivnost prilagodijo otrokovi stopnji razvoja ter
postanejo njegov podaljšek v razumevanju in komunikaciji skozi verbalne razširitve
otrokovih odzivov. Na začetku otrokovega razvoja je ravno aktivna udeleženost staršev
tista, ki osmišlja aktivnosti otroka (preko opisovanja in refleksije njegovih dejanj)
(Marjanovič Umek idr., 2006). Poleg tega so starši tisti, ki vplivajo na izbiro prvega
jezika ter tkejo sporazumevalno mrežo za otroka, ki je navadno sestavljena iz otrok in
odraslih s podobnimi običaji, interesi, narodnostjo (Kranjc, 1999).
V odnosu med otrokom in odraslim lahko opazimo različne načine komuniciranja in
posledično tudi različne funkcije komunikacije (Bonifacio in Hvastja-Stefani, 2004, v
Ozbič, 2015):








Funkcija kontrole
Vzpostavlja kontrolo nad vedenjem in dejanji. Če je prepogosta, lahko ovira
komunikacijo. Vsebuje verbalne in neverbalen odzive, navadno pa gre za
ukaze, ugotovitve, kazalne ali druge geste.
Asinhrona funkcija
Z njo porušimo sinhronost komunikacije. Zaznamo jo lahko kot spreminjanje
teme pogovora, preusmerjanje pozornosti na drugo dejavnost, izražanje
nesoglasja, ignoriranje ali ne odzivanje na otrokove pobude.
Didaktična funkcija
Gre za opis, demonstracijo, nudenje informacij o predmetih, dogodkih, vabila,
zahteve po ponovitvi, imenovanje predmetov.
Funkcija konverzacije ali pogovora
Spodbuja komunikacijo v najširšem smislu in vzdržuje pogovor. K njej lahko
prištevamo vprašanja odprtega tipa, komentarje, splošne ugotovitve, samoodgovarjanje, rabo medmetov itd. Vsa opisana verbalna in neverbalna dejanja
vzdržujejo pogovor in tako spodbujajo komunikacijo.

Nekatere od naštetih funkcij komunikacije so seveda bolj zaželene kot druge, pa
vendar se v vsakodnevni interakciji pojavljajo različne. Vse funkcije je potrebno
ozavestiti in jih v interakciji z otrokom zavestno uporabljati z namenom spodbujanja
komunikacije. V zgodnjem obdobju posvečajo starši več pozornosti načinu izražanja
kot namenu sporočila. V prvem časovnem obdobju prevladuje predvsem toplina
izražanja, ko starši otroka nagovarjajo s toplim in pomirjajočim tonom glasu, kasneje
pa se pridružijo tudi ukazi, s katerimi želijo starši vplivati na otrokovo vedenje,
komentarji, ki se nanašajo na otrokovo vedenje, ter vprašanja, na katera starši
pričakujejo odgovor in s katerimi želijo pridobiti informacije (Marjanovič Umek, 1990).
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1.3.2 PORAJANJE ZGODNJE KOMUNIKACIJE MED DOJENČKOM IN
STARŠI
Znano je, da dojenček komunicira že veliko prej, kot pa je zmožen uporabljati verbalno
komunikacijo. Za sporazumevanje z okolico uporablja zgodnjo vokalizacijo in
neverbalna sredstva, ki sem jih že predstavila v prejšnjem poglavju. Dojenček začne
posebej s pomočjo joka že zelo kmalu vstopati v komunikacijo s starši. Na področju
zgodnje otroške komunikacije deluje avstralsko društvo Dunstan Baby Language.
Dunstanova (Dunstan Baby Language, b. d.) je pred nekaj leti predstavila svojo teorijo
petih univerzalnih besed oziroma zvokov, ki jih dojenčki uporabljajo za zgodnjo
komunikacijo s starši, pojavijo pa se pred jokom. S temi zvoki sporočajo točno
določene potrebe:








»Neh« – dojenček s tem sporoča, da je lačen. Zvok se proizvede, ko se sproži
požiralni refleks in se jezik dvigne na trdo nebo v ustni votlini.
»Owh« – s tem sporoča, da je zaspan. Zvok je podoben glasnemu zehanju.
»Heh« – s tem zvokom dojenček sporoča, da mu je neudobno, ga nekaj muči
ali pa potrebuje svežo pleničko. Zvok je proizveden kot odgovor na senzorne
dražljaje na koži (npr. srbečica, vročica, mokrota).
»Eairh« – dojenček sporoča, da ga napenja ali pa ima vzdražen želodec. Zvok
se tvori, ko se ujeti zrak ne more sprostiti in potuje v želodec, kjer se črevesne
mišice napnejo, da bi zrak potisnile navzven. Zvok pogosto nakazuje, da se
bliža iztrebljanje; dojenček bo pokrčil kolena in jih potegnil k trupu.
»Eh« – s tem sporoča, da mora podreti kupček. Zvok se tvori, ko je nekaj zraka
ujetega v prsnem košu, telo pa ga preko refleksa riganja poskuša potisniti ven.

Opozoriti je potrebno, da so bile te hipoteze osnovane na opazovanju številnih
dojenčkov ali posnetkov joka, vendar niso bile podvržene nadaljnjim znanstvenim
testiranjem ali akademskemu nadzoru (Dunstan Baby Language, b. d.).
Ko je dojenček umirjen, nahranjen, zadovoljen in mu ni neudobno, se lahko starši z
njim začnejo učinkovito in zares pogovarjati. Prihaja do uglaševanja med starši in
otrokom, ki se med seboj vedno bolj spoznavajo. Starši se naučijo prepoznati in
razumeti vsebino otrokovih sporočil in kmalu dojamejo, kdaj naj se odzovejo z
nasmehom, kdaj s kretnjo in kdaj s stavkom. Prav tako se tudi dojenček uči, kakšne
odzive sproži njegova reakcija. Tako se nauči vzpostaviti dialog in kadar mu starši
odgovorijo na način, ki zadovolji njegove potrebe, se počuti varnega in sprejetega
(Bacus, 2007).
Nugent (2010, v Popenko, 2011) v okviru najzgodnejšega razvoja dialoga loči dve
obdobji. Prva faza je »občutljiva faza v razvoju komunikacije novorojenček/dojenček –
starši«. V tej fazi se dojenček uči prepoznavati komunikacijske signale sogovornika,
pojavijo se prvi poskusi komunikacijskih izmenjav oziroma dialoga, s tem pa se začne
tudi učinkovitejše uglaševanje med novorojenčkom in starši. Druga faza je »hitri razvoj
izmenjav«, v kateri je sporazumevanje med dojenčkom in starši že bolj suvereno, saj
so se oboji naučili prepoznavati komunikacijske znake. Novorojenček oziroma
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dojenček se torej hitro nauči vzpostaviti, voditi in tudi končati dialog, največkrat pa si
pri tem pomaga z očesnim stikom.
Nekateri avtorji zgodnjemu govoru pripisujejo velik pomen, saj se starši v zgodnji
komunikaciji naučijo otroka poslušati, to pa je tudi začetek prave komunikacije, ki
vključuje tako pripovedovanje kot tudi poslušanje. Marjanovič Umek (1990) opisuje dva
modela interakcij med dojenčkom in starši: simultan govor (hkratno govorjenje otroka
in odraslega) in menjajoč govor (odrasli govori in otrok posluša, otrok odgovori in
odrasli posluša). Pri tri do petmesečnem otroku je simultani govor pogostejši kot
menjajoči govor. Vendar pa se mora otrok naučiti poslušati, če želimo, da nam bo
odgovarjal, starši pa se morajo naučiti poslušati otroka. Otroku je potrebno dati
možnost, da tudi on spregovori. Le tako ima otrok čas razmisliti in odgovoriti na besede
odraslih (Marjanovič Umek in Fekonja, 2009a).
Starši so torej tisti, ki otroku z zgledom in interakcijo dajejo okvir za razvoj govornega
izražanja. Svojega otroka govorno stimulirajo, tako da se z njim od rojstva naprej (pa
tudi že pred rojstvom) pogovarjajo in s tem poskušajo izzvati otrokove glasovne
reakcije. Menim, da imajo v najzgodnejšem obdobju na otroka največji vpliv mame, saj
z otrokom preživijo največ časa in se preko vseh dejavnosti (previjanje, hranjenje,
igranje, uspavanje, pestovanje) z otrokom veliko pogovarjajo. Dojenček ima tako veliko
priložnosti, da zazna intonacijo govora, prepoznava čustvena stanja matere in se na
govor seveda tudi odziva.
1.3.2.1 DEJAVNIKI PRI MATERI, KI VPLIVAJO NA ZGODNJO INTERAKCIJO
OBČUTLJIVOST, POZORNOST, ODZIVNOST
Pomembno je, da se mati zaveda otrokovih signalov, jih dojema, točno interpretira ter
se nanje primerno odzove. Gre torej za to, da mati otroku dovoli, da ji na njemu lasten
način sporoči svoje potrebe, sama pa se nanje odzove in jim prilagodi svoje vedenje
(Tamis-LeMonda, Baumwell in Kuchirko, 2014). Pri tem je pomembna predvsem
materina sposobnost razumevanja, kaj ji otrok želi sporočiti, torej uvid v otrokove misli
(Oppenheim in Koren-Karie, 2002). Odzivnost predstavlja zaporedje treh dogodkov:
otrokovo dejanje, staršev odgovor in vpliv na otroka. Starši se neprestano odzivajo na
otrokova dejanja, vendar pa obstajajo razlike v tem, kako pogosto se odzivajo na
posamezna vedenja (npr. jok ali igra) ter kakšni so ti odzivi. Odzivnost spodbuja razvoj
številnih sposobnosti, vključno z razvojem emocionalne varnosti, socialnih kompetenc
in jezikovnih sposobnosti (Tamis-LeMonda idr., 2014).
Vpliv odzivnosti je najbolje raziskan ravno na področju jezikovnega razvoja. Odzivanje
staršev na otrokovo bebljanje vodi do oblikovanja sofisticiranih fonoloških oblik,
kasneje v zgodnjem otroštvu pa vpliva na velikost otrokovega besednjaka,
gramatikalno kompleksnost in čas, ko otrok doseže posamezne mejnike v jezikovnem
razvoju (npr. spregovori prvo besedo, združuje besede v povedi itd.). Odzivnost vpliva
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na razvoj varne navezanosti in na večje zavedanje in spoštovanje intersubjektivnosti1,
kar povzroča, da otroci raziskujejo svet in iščejo informacije. Poleg tega odzivnost
staršev olajša učenje novih besed in povezovanje njihovih pomenov s konkretnimi
predmeti ter spodbuja rast besednjaka (Tamis-LeMonda idr., 2014).
PRIPRAVLJENOST NA INTERAKCIJO
Mati naj bi bila sposobna svoje vedenje, reakcije in komunikacijo prilagoditi trenutnemu
stanju in razpoloženju otroka. Zgodi pa se, da se matere velikokrat vmešajo ali
prekinejo dojenčkovo aktivnost in njegove poskuse komunikacije. Pri takšnem vedenju,
ki je označeno kot vsiljivo komunikacijsko vedenje, jih vodijo lastni interesi. Nekatere
matere po porodu trpijo za poporodno depresijo in so velikokrat neodzivne na otrokove
pobude – pravimo, da so odsotne. Takšne matere svojim dojenčkom ne morejo
zagotoviti zadostne podpore v komunikaciji (Mäntymaa, 2006).
ČUSTVENO VEDENJE
Čustvena komponenta se v materinem govoru izraža preko tona glasu, telesnih in
obraznih gibov ter v ritmu in tempu govora (Trevarthen in Aitken, 2001). Pozitivno
čustveno vedenje se navadno opisuje z izrazom toplina, negativno čustveno vedenje
pa z izrazom ravnodušnost ali celo sovražnost. Matere s sovražnim tonom navadno
izražajo stisko, ki jo občutijo, ko imajo težave z obvladovanjem otroka, ravnanjem z
njim in skrbjo zanj (Mäntymaa, 2006).
1.3.2.2 DEJAVNIKI PRI OTROKU, KI VPLIVAJO NA ZGODNJO
INTERAKCIJO
POZORNOST IN UMIK
Dojenčki si že od rojstva naprej želijo interakcije s svojimi starši. Skladno s splošnim
razvojem se razvijajo tudi motorične sposobnosti in percepcija, kar jim omogoča, da
lahko dlje časa usmerjajo svojo pozornost (Trevathen in Aitken, 2001). Z zapiranjem
oči, premikanjem glave in usmerjanjem pogleda lahko dojenčki regulirajo potek
interakcije. S kretnjami lahko pokažejo, da imajo dovolj stimulacije in potrebujejo malo
počitka, seveda pa morajo biti starši dovolj pozorni, da prepoznajo otrokove signale.
Določena stopnja umikanja iz komunikacije je torej normalen pojav (Mäntymaa, 2006).
Na tem področju je zanimiv tudi koncept »porajajočega se jezika telesa« (ang.
»Emerging Body Language – EBL«). Gre za model, ki sta ga skupaj osnovala RuttenSaris in Heijligers. Model opisuje socialni in emocionalni razvoj, sestavljen iz petih
struktur interakcije, ki se morajo pojaviti v samem razvoju. Glede na teorijo RuttenSaris naj bi vsaka oseba v prvih petih letih življenja razvila pet interakcijskih struktur,
ki so zaporedne in izvirajo ena iz druge; morebitni primanjkljaji v prvi ali drugi strukturi
tako ovirajo nadaljnji razvoj ostalih. Prva struktura A je uglasitev/spreminjanje (ang.
Intersubjektivnost se nanaša na otrokovo razumevanje, da lahko svoje misli deli z drugimi in da se
komunikacija staršev velikokrat nanaša na osebe in dogodke v zunanjem svetu (Tamis-LeMonda idr.,
2014).
1
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»attunement«), struktura B vključuje komunikacijske izmenjave (ang. »turn-taking«),
struktura C predstavlja izmenjave (ang. »exchange«), struktura D zajema dialog
znotraj igre (ang. »play dialouge«), zadnja struktura E pa vključuje naloge/teme (ang.
»task/theme« (Rutten-Saris, 2002, v Veen-Graafstal, 2011).
Struktura uglaševanja pomeni biti z nekom v istem ritmu z izmenjevanjem ritmičnih
pavz. Dojenčki so sposobni prepoznati sinhronizacijo in se počutijo povezane s starši.
Med premori razvijejo smisel za razlikovanje med samim sabo in drugimi. Uglaševanje
se pojavi kot rezultat zavedanja sogovornika in se razvije naravno. Komunikacijske
izmenjave pomenijo neko obnašanje v istem ritmu – eden za drugim – z izmenjevanjem
ritmičnih pavz. Dojenčki so sposobni dajati vedno več pobud, tako pa postanejo bolj
aktivni v interakciji s svojimi skrbniki. Osebe, ki so osvojile tretjo strukturo izmenjav, so
sposobne prilagajati svoje vedenje in v interakcije dodajati nove elemente. Primanjkljaji
v katerikoli strukturi lahko torej vodijo do različnih vedenjskih težav. Na tem področju
obstaja tudi isto imenska terapija, v kateri so klienti s težavami obravnavani predvsem
na tistih področjih opisanih struktur, kjer imajo težave (Rutten-Saris, 2002, v VeenGraafstal, 2011).
RAZDRAŽLJIVOST IN TEMPERAMENT
Otrokove genetske in biološke predispozicije imajo prav tako vpliv na dojenčkovo
vedenje znotraj zgodnje komunikacije med mamo in otrokom. Interakcije med zelo
razdražljivimi dojenčki in njihovimi materami se razlikujejo od interakcij med manj
razdražljivimi dojenčki in njihovimi materami. Murray s sodelavci je dokazal, da so
interakcije pri zelo razdražljivih dojenčkih slabše oziroma revnejše kot interakcije pri
manj razdražljivih dojenčkih (Murray, Stanley, Hooper, King in Fiori-Cowley, 1996, v
Mäntymaa, 2006). Genetski dejavniki torej močno vplivajo na kakovost in količino
interakcije.

1.4 VPLIVI ZGODNJE INTERAKCIJE NA OTROKOV RAZVOJ
V prvih mesecih dojenčkovega življenja je interakcija med starši in otrokom
najmočnejši vir za interpretacijo otrokovih izkušenj. Preko interakcije namreč otrok
spoznava svet, ki ga obdaja. Starši dojenčku opisujejo dogodke, poimenujejo
predmete, mu predstavljajo okolico, se z njim pogovarjajo in mu tako dajo prve
predstave o svetu ter občutek, da je svet varen. Če je zgodnja interakcija okrnjena, je
otrokov razvoj ogrožen. Raziskave, ki do sedaj obstajajo na tem področju, so se
osredotočile predvsem na vpliv zgodnje interakcije na področje navezanosti,
kognitivnega razvoja in socialno-emocionalnega razvoja (Mäntymaa, 2006).
Za interakcijo med starši in otrokom, ki ima pozitivne posledice na otrokov razvoj (t. i.
podporna komunikacija), je značilna odzivnost, ki je definirana kot materino ustrezno
odzivanje na otrokova dejanja. Pomembna je tudi senzitivnost oziroma stopnja
občutljivosti, do katere se starši prilagajajo na otrokove potrebe in sposobnosti. Tudi
emocionalna toplina je pomembna karakteristika dobre interakcije, zajema pa
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predvsem pozitivne komentarje, spodbude, pohvale, nasmehe, dotike in omejevanje
negativnih komentarjev ali kričanja. Eden ključnih elementov interakcije je tudi skupna
pozornost, ki se nanaša na količino časa, ko sta starš in otrok osredotočena na isti
predmet. Prav tako je pomembno tudi ustrezno vodenje in odzivanje staršev ter
usmerjanje komunikacije (Dodici, 2002).
RAZVOJ NAVEZANOSTI
Po teoriji navezanosti (Bowlby, 1969) poznamo tri2 osnovne tipe navezanosti:




Varna navezanost: dojenček joče ob ločitvi od matere, a jo ob vrnitvi navdušeno
pozdravi in išče telesni stik z njo.
Negotova/izogibajoča se navezanost: dojenček ob ločitvi od matere redko joka
ali pa sploh ne reagira, ob vrnitvi pa se izogiba stiku z njo, jo ignorira.
Negotova/ambivalentna navezanost: otroka je strah že pred ločitvijo od matere,
ko mati odide, je zelo razburjen. Ob vrnitvi si želi stika, a se mu pogosto tudi
upira (brca, se poskuša izviti iz objema).

Raziskovalci so ugotovili, da bodo otroci mater, ki so predhodno bile visoko ocenjene
na področju pozornosti oz. občutljivosti, bolj verjetno razvili varno obliko navezanosti.
Te matere so bile z dojenčki bolj povezane, na dojenčkove signale so se bolje odzivale,
izžarevale so pozitivna čustvena stanja in ustrezneje prilagajale potek interakcije
(Ainsworth, Blehar, Waters in Wall, 1978, v Mäntymaa, 2006).
KOGNITIVNI RAZVOJ
Vplivi zgodnje interakcije med materjo in otrokom na kognitivni razvoj so bili preučevani
predvsem v povezavi s poporodno depresijo, vendar pa lahko v povezavi s tem
sklepamo na posredne dokaze o pomembnosti zgodnje interakcije. Aktivnosti, ki
podpirajo interakcijo med mamo in otrokom, materina občutljivost in odzivnost na
otrokove dražljaje, so dokazano najučinkovitejši pri spodbujanju in porajanju
kognitivnega razvoja ter aktivnosti, ki so vezane na kognitivne sposobnosti otroka, kot
je npr. sposobnost in želja po raziskovanju (van den Boom, 1994). Obstajajo tudi
longitudinalne študije, ki dokazujejo, da kvaliteta zgodnje interakcije vpliva na otrokov
kognitivni razvoj kasneje v zgodnjem otroštvu. Otroci, ki niso bili deležni kvalitetne
zgodnje interakcije, so dosegli slabše rezultate na kognitivnih testih pri dveh letih
(Esser idr., 1993, v Mäntymaa, 2006).
SOCIALNO-EMOCIONALNI RAZVOJ
Dokazano je bilo, da so določeni elementi zgodnje interakcije povezani s socialnoemocionalnim razvojem otrok. Še posebej pomembno je materino odzivno in čustveno
vedenje. Poleg tega, da pozitivna zgodnja interakcija (odzivnost matere, pozornost in
Kasneje sta Main in Solomon (1990, v Mäntymaa, 2006) opisala še en tip navezanosti:
neorganizirana/zmedena navezanost, za katero je značilno, da je otrokovo vedenje nedosledno in
nepredvidljivo, otrok je pogosto prestrašen in zmeden. Ob ločitvi od matere lahko otrok joče ali pa reagira
povsem mirno, ob vrnitvi pa jo lahko navdušeno pozdravi ali pa povsem ignorira.
2
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toplina, ki jo ta namenja otroku) vpliva na razvoj pozitivne navezanosti, je povezana
tudi z razvojem prosocialnega vedenja pri otrocih (Legerstee in Varghese, 2001).

1.5 METODE RAZISKOVANJA INTERAKCIJE MED STARŠI
OZIROMA MAMO IN OTROKOM
Za analizo in ocenjevanje interakcije med starši in otrokom obstaja kar nekaj
inštrumentarijev, vendar pa je večina namenjena ocenjevanju interakcij med starši in
predšolskimi otroki po prvem letu starosti. V nadaljevanju želim predstaviti nekaj
inštrumentarijev, ki so primerni tudi za ocenjevanje interakcije med starši in dojenčkom
do prvega leta starosti. Nekateri so dostopni brezplačno, spet druge je potrebno
plačati. Žal so vsi pripomočki za ocenjevanje napisani v angleškem jeziku.
ADULT-CHILD INTERACTION CHECKLIST
Kontrolni seznam interakcij med odraslim in otrokom
To je kontrolni seznam, ki poda informacije o interakciji med odraslim in otrokom ali
odraslim in dojenčkom. Sestavljen je iz desetih postavk, ki se osredotočajo na možnost
izbire, sledenje in posnemanje otrokovih dejanj, rabo načrtovanih časovnih zamikov
(pavz) in tišine, imenovanje in pogovor o otrokovih dejanjih in aktivnostih, uporabo
preprostih stavkov, odprtih vprašanj, pohvalo in pozornost. V postavke je zajeta tudi
raba neverbalne komunikacije in jezikovni vidik komunikacije staršev (dolžina in
zahtevnost povedi) ter uravnoteženost količine komunikacije vseh otrok v družini ali
vrtčevski skupini. Postavke se ocenjujejo na tristopenjski lestvici glede na pogostost:
nikoli, včasih, vedno (Elklan, 2015). Za dostop do kontrolnega seznama se je potrebno
prijaviti na avtorjevi spletni strani https://elklantraining.worldsecuresystems.com/.
THE PARENTING INTERACTIONS WITH CHILDREN: CHECKLIST OF
OBSERVATIONS LINKED TO OUTCOMES (PICCOLO)
Interakcije staršev z otroki: kontrolni seznam opazovanj, povezanih z izidi –
PICCOLO
To je kontrolni seznam, ki zajema opazovanje 29 vedenj staršev, ki podpirajo otrokov
razvoj pri otrocih med 10. in 47. mesecem starosti. Osredotoča se na štiri glavna
področja: naklonjenost (toplina, bližina, pozitivna naravnanost), odzivnost (odzivanje
na otrokove besede, čustva, interese, obnašanja), opogumljanje (podpiranje
otrokovega truda, iniciativ, radovednosti, igre, kreativnosti) in poučevanje (skupni
pogovori in igra, kognitivna stimulacija, razlage, vprašanja). Vprašalnik izpolnjujejo
različni strokovnjaki v sodelovanju z otrokovimi starši. Za izpolnjevanje je najprej
potrebno 10-minutno opazovanje interakcije med staršem in otrokom (lahko v živo v
domačem okolju ali pa preko videoposnetka). Med opazovanjem ocenjujemo postavke
in sproti beležimo stopnjo porajanja nekega vedenja: odsotno, porajajoče, jasno
opazno. Nato seštejemo skupni rezultat in se o njem pogovorimo z družino.
Instrumentarij je lahko uporabljen v različne namene. Z njim lahko ocenjujemo
pozitivna vedenja staršev, ki dobro vplivajo na otrokov razvoj, starše usmerjamo k
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pozitivnim intervencijam in izvajamo starševsko podporo (PICCOLO, b. d.). Kontrolni
seznam
je
plačljiv
in
dosegljiv
na
spletni
strani
http://www.brookespublishing.com/resource-center/screening-andassessment/piccolo/.
PARENT-INFANT RATIONAL ASSESSMENT TOOL (PIRAT)
Racionalno orodje za ocenjevanje odnosa med staršem in dojenčkom
(PIRAT)
Je klinični instrumentarij, ki je namenjen strokovnjakom, pomagal pa naj bi jim pri
prepoznavanju tveganj v odnosu med starši in otrokom in jim omogočal, da sami
pridejo do informacij in se jim tako ni potrebno zanašati samo na informacije, ki jim jih
podajo starši. Instrumentarij sestavljata dve glavni lestvici: interakcija med otrokom in
staršem ter interakcija med staršem in otrokom. Vsaka lestvica vsebuje svoja področja.
Ocenjevalna lestvica otrok – starš se osredotoča na iskanje kontakta, odzivanje na
kontakt, odzivanje na tujce, sposobnost izražanja potreb, udobje, kvaliteto kontakta
(agresija, strah, izogibanje itd.). Lestvica starš – otrok se osredotoča na začenjanje
fizičnega stika, začenjanje emocionalnega stika, odnos do otroka, uživanje v
starševstvu, sovraštvo in občutek krivde, kvaliteto kontakta (strah, vsiljivost, izogibanje
itd). Vsako področje se oceni na lestvici od 0 do 3, pri čemer 0 pomeni »ni skrbi«, 1
predstavlja »nekaj skrbi«, 2 pa pomeni »veliko skrbi« (Broughton, 2014). Instrumentarij
je potrebno plačati, za njegovo uporabo pa je potrebno opraviti tudi usposabljanje.
Spletna
stran
je
naslednja:
http://www.annafreud.org/training/training-andconferences-overview/training-at-the-anna-freud-national-centre-for-children-andfamilies/parent-infant-relational-assessment-tool-pirat-global-scales-training/
OBSERVATION CHECKLIST WHAT TO LOOK FOR IN ASSESSING
ATTACHMENT AND BONDING
Opazovalni seznam, na kaj je potrebno paziti pri ocenjevanju navezanosti
in povezanosti
Gre za kontrolni seznam (prilagojen po avtorju Fahlbergu iz leta 1991), ki je napisan
za 3 različne starostne skupine: 0–1 leta, 1–5 let in šolsko obdobje. Vsak seznam je
razdeljen na dva razdelka. Prvi je namenjen otroku, drugi pa staršem. V razdelku za
otroke so zajeti glavni komunikacijski in socialni mejniki za posamezno starostno
obdobje, ki pogojujejo uspešno komunikacijo. V delu za starše so zajete glavne
značilnosti interakcije, komunikacijskih veščin in odzivnosti s strani staršev. Kontrolni
seznam je bolj osredotočen na neverbalne komunikacijske veščine in na zmožnost
prepoznavanja socialnih znakov, odzivov, potreb in posledično zagotavljanja
ustreznega okolja za razvoj komunikacije starša z otrokom. Nekoliko primanjkuje
postavk, ki bi preverjale konkretne strategije spodbujanja komunikacije in jezikovni
vidik komunikacije staršev (SUNY Research Fundation, 2008). Kontrolni seznam je
dostopen brezplačno na spletni strani http://ocfs.ny.gov/ohrd/toolkits/cfv/16c.pdf.
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HOME INVENTORY FOR INFANTS AND TODDLERS
Domači inventar za dojenčke in malčke
Je nekoliko starejši kontrolni seznam avtorjev Caldwell in Bradley iz leta 1984.
Primeren je za ocenjevanje interakcije med starši in otroki, ki so stari od 0 do 36
mesecev. Osredotoča se predvsem na kvaliteto nege in skrbi, ki so je otroci deležni v
domačem okolju. Kontrolni seznam zajema 45 postavk, ki so postavljene v šest glavnih
delov: odzivnost, sprejemanje, organizacija, igra in igralni materiali, vključevanje
staršev ter raznolikost stimulacij (Rosenberg, Robinson in Beckman, 1986).
Pripomoček
je
dostopen
ob
plačilu.
Spletna
stran:
http://promiseinstitute.asu.edu/home/index.html.
THE PARENT-CHILD EARLY RELATIONAL ASSESSMENT (PCERA)
Ocenjevanje zgodnjih odnosov med staršem in otrokom (PCERA)
Je prav tako nekoliko starejši pripomoček avtorja Clarka iz leta 1985 za ocenjevanje
interakcije med starši in otrokom. Z njim merimo klinično pomembne razsežnosti v
odnosu starš – otrok. Osredotoča se na starševske vplive in vedenja, ki prispevajo k
optimalnemu vedenjskemu, čustvenemu, socialnemu in kognitivnemu razvoju otrok.
Test je sestavljen iz treh lestvic: značilnosti in kvalitete staršev, otrokova regulacija
čustev/vedenja in diade med materjo in otrokom. Vsaka lestvica je sestavljena iz treh
področij. Lestvica za ocenjevanje staršev je sestavljena iz pozitivne čustvene
vpletenosti in odzivanja (očesni stik, občutljivost in odzivnost na otrokove pobude,
strukturiranje okolja, kvaliteta verbalizacij), negativnih čustev in obnašanja (jeza,
sovražna razpoloženost in zven glasu) ter tesnobnost, občutljivost in nekonsistentnost
(negativen fizični stik, vsiljivost, tesnobnost, togotnost). Lestvica za ocenjevanje otroka
je osredotočena na ocenjevanje pozitivnih vplivov, komunikacije in socialnih spretnosti
(pozornost, raziskovalna igra, očesni stik izražanje pozitivnih čustev), kvaliteto igre,
interese in pozornost (vztrajanje, samoregulacija, budnost) in na vzdraženost
(tesnobnost, impulzivnost, agresivnost). Lestvica za ocenjevanje diad se osredotoča
na ocenjevanje vzajemnosti (navdušenje, povezanost) ter napetosti (skupna pozornost
in aktivnost, neskladnosti). Vse postavke se točkujejo na lestvici od 1 (negativna
kvaliteta odnosa) do 5 (pozitivna kvaliteta odnosa). Višje ocene kažejo na
kakovostnejšo interakcijo znotraj vseh lestvic, vključno z lestvicami, ki so negativno
postavljene (kot npr. materini negativni vplivi) (Else-Quest, Clark in Tresch Owen,
2011; McManus in Poehlmann, 2012).
THE CODE FOR INTERACTIVE RECORDING OF CAREGIVING AND
LEARNING ENVIRONMENTS-2 (CIRCLE-2)
Kodirni seznam za interaktivno zapisovanje oskrbovalnih in učnih okolij
(CIRCLE-2)
To je ocenjevalna lestvica, ki so jo leta 1993 predstavili avtorji Atwater, Montagna,
Creighton, Williams in Hou. Uporablja se za ocenjevanje interakcije med otrokom in
staršem v njihovem naravnem okolju. Lestvica je sestavljena iz dveh delov, in sicer:
starši in otrok. Pri starših se osredotoča na naslednja področja: glasovni odzivi
(pozitivni ali negativni odzivi, razširjanje/ponavljanje izjav, vokalizacije ena na ena,
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zahteve po verbalnem izražanju, neverbalno vedenje) in vključenost v otrokove
aktivnosti (deljenje oziroma sodelovanje v aktivnostih, nadzor, nevključenost v
aktivnosti). Pri otroku vključuje naslednje faktorje: socialno vedenje (smejanje, besede,
vokalizacije, geste, socialno udejstvovanje) in angažiranje (sodelovanje, igra,
manipulacija s predmeti, neskladnost). Postavke v CIRCLE-2 vsebujejo tudi elemente
skupne pozornosti, odzivnosti, starševskega vodenja in usmerjanja, starševskega
govora in emocionalnih tonov (Dodici, 2002).

1.6 K OTROKU USMERJEN GOVOR
Starši, odrasli, vzgojitelji v komunikaciji z majhnim otrokom uporabljajo drugačen govor
kot pri medsebojni komunikaciji. Tega se velikokrat sploh ne zavedajo. Zgodnja
komunikacija med odraslim in otrokom ima posebno strukturo, saj se odrasla oseba
običajno prilagaja govorni situaciji in poenostavlja prvine govora, govorno temo,
pomembna pa je tudi vizualizacija, da otrok lahko poveže besedo s konkretnim
predmetom. Vsebina govora navadno izhaja iz trenutne situacije (Marjanovič Umek,
1990). Reich (1986, v Marjanovič Umek, 1990) pravi, da je večina zgodnjega govora
ponavljanje (npr. mati govori »Daj žogico v košaro, žogo v košaro …«). Namen tega
ponavljanja je vzdrževanje toplih stikov matere z otrokom. Količina ponavljanja upade,
ko se dojenček začne odzivati na materin govor.

1.6.1 ZNAČILNOSTI
Za zgodnjo komunikacijo v literaturi zasledimo različna poimenovanja: »zgodnji govor
matere«, »k otroku usmerjen govor«, »pootročen govor«, »motherese«, »baby talk«.
Vsem terminom je skupno neko pretiravanje v prozodičnih elementih govora, kar pa je
še posebej značilno za govor, ki ga matere3 uporabljajo, ko nagovarjajo svoje dojenčke
ali majhne otroke (Cooper, Abraham, Berman in Staska, 1997).
Kranjc (1999), Marjanovič Umek in Fekonja (2009a), Cooper idr. (1997), Masataka
(2014) ter Soderstrom (2014) opisujejo naslednje značilnosti takega govora:







krajši stavki s samo nekaj besedami in preprosto stavčno strukturo;
okrnjen besednjak oziroma uporaba besed, za katere odrasli menijo, da jih bo
otrok razumel;
okrnjena raba veznikov, glagolov v pretekliku in prihodnjiku;
najpogostejše besede so samostalniki in glagoli, besede pa so kratke,
najpogosteje eno- ali dvozložne;
večja raba pomanjševalnic in medmetov;
poenostavljeni fonološki vzorci v besedah (CVC ali CVCV);

Seveda takšen govor ni značilen le za matere, ampak tudi za očete in za ostale odrasle, ki se
pogovarjajo z dojenčkom ali majhnim otrokom. Prav tako lahko tudi matere v prisotnosti otroka
uporabljajo klasičen, k odraslemu usmerjen govor (Soderstrom, 2014).
3
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veliko ponavljanj, poudarjanj, vprašanj, ki ne potrebujejo odgovora;
nagovarjanje v tretji osebi ednine;
oponašanje otrokove izgovorjave določenih besed (npr. »plidna« namesto
pridna);
višja intonacija in spremenjena višina glasu;
počasnejši tempo;
čistejša izgovorjava, pretiravanje v izgovorjavi;
pogostejše in daljše so pavze med posameznimi stavki, besedami;
kazanje na stvari, o katerih govorimo – vizualizacija;
poudarjanje ključnih besed.

K otroku usmerjen govor se tudi akustično razlikuje od govora, ki je namenjen
odraslemu. Na otroka usmerjen govor ima ponavadi počasnejši tempo, višina govora
se poviša, prihaja pa tudi do izrazitih sprememb v melodiji govora (Nakata in Trehub,
2004). Premori oziroma pavze so daljše, vokali pa so bolj poudarjeni (McMullen in
Saffran, 2004). Matere dvignejo oziroma povišajo temeljno frekvenco glasov,
povečajo, podaljšajo in večkrat hitro spreminjajo njen razpon ter se velikokrat
ponavljajo. Ta prozodična pretiravanja dajo govoru podobne značilnosti, kot jih ima
pesem, zato dojenčke takšen govor bolj privlači (Cooper idr., 1997; Masataka, 2014),
poleg tega pa lažje zaznavajo meje med posameznimi besedami (McMullen in Saffran,
2004). Te akustične lastnosti naj bi tudi zmanjšale vpliv hrupa iz okolja in zaradi tega
naj bi se dojenček lažje osredotočil na govor (Nakata in Trehub, 2004).

1.6.2 POZITIVNE IN NEGATIVNE
USMERJENEGA GOVORA

LASTNOSTI

K

OTROKU

K otroku usmerjen govor lahko ima koristne posledice, saj s takšnim govorom
dosežemo večjo pozornost otrok do povedanega; druga pomembna pozitivna lastnost
pa je možnost razlage tega, kar je povedal otrok. Če otrok na primer reče, da dojenček
joka, lahko odrasli dopolnijo njegov stavek s pojasnilom, da joka zato, ker je žalosten.
S takšnimi razlagami si otrok širi besedni zaklad in se uči razumevanja razmerja med
vzrokom in posledico (Marjanovič Umek in Fekonja, 2009a). Kranjc (1999) dodaja, da
je lahko višina glasu za otroka znak, da je govor namenjen njemu, s poudarjanjem
ključnih besed pa otroku pomagamo prepoznati pomembna mesta v izjavah. Pozitivno
je tudi povezovanje besede s predmetom (izgovorimo neko besedo in otroku hkrati
pokažemo predmet), saj s tem širimo besedišče.
Med četrtim in sedmim tednom starosti so dojenčki še posebej dojemljivi in responzivni
na bogato zveneče in opremljene zvoke, ki jih starši uporabljajo preko pootročenega
govora. Na začetku imajo ta način govora celo raje kot pa govor, ki ga med seboj
uporabljamo odrasli in kjer so toni manj raznoliki (Cooper idr., 1997). K otroku usmerjen
govor odraža pozitivne emocije in odnos do sprejemnika (dojenčka), kar prispeva tudi
k uspešnejši emocionalni komunikaciji med starši in otrokom. S pogostim
spreminjanjem intonacije, vzkliki navdušenja ter negovornimi zvoki (npr. ploskanje,
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tleskanje), ki jih k otroku usmerjen govor prav tako vsebuje, lažje vzbudimo otrokovo
pozornost in dosežemo večjo odzivnost (Nakata in Trehub, 2004).
Hkrati pa lahko ima na otroka usmerjen govor tudi negativne lastnosti. Starši se namreč
pogosto prevečkrat poslužujejo uporabe medmetov (»hov, hov«), pomanjševalnic
(»mucek, pesek«) in se izogibajo zapletenejšim stavčnim strukturam. Zmedo lahko
povzroči tudi nagovarjanje otroka v tretji osebi ednine. Namesto da bi otroku olajšali
razumevanje, mu ga otežimo (Kranjc, 1999).
Opazimo lahko, da si stroka o koristnosti k otroku usmerjenega govora ni enotna.
Lahko pa sklenemo, da omenjen govor pozitivno vpliva na otrokov govorni razvoj,
kadar je primeren razvojni stopnji otroka, torej otrokovi starosti in njegovim jezikovnim
zmožnostim. Če ga starši uporabljajo tudi takrat, ko otrok že nekoliko odraste, lahko
škodijo njegovemu govornemu razvoju. Bacus (2007) zaključuje, da ni tako zelo
pomembno, kako se pogovarjamo z otrokom (ali uporabljamo otroško govorico ali ne);
pomembneje je, da ne uporabljamo preveč zapletenega besednega zaklada in izrazov,
da se z otrokom pogovarjamo naravno in z zanimanjem, predvsem pa, da se z njim
dejansko pogovarjamo in ne samo govorimo.

1.6.3 POMEN K OTROKU USMERJENEGA GOVORA ZA NADALJNJI
RAZVOJ
Količina k otroku usmerjenega govora, ki ga starši v zgodnjem otroštvu namenjajo
svojemu otroku, vpliva na rast otrokovega besednjaka. Otroci, ki slišijo več besed,
imajo obsežnejši besednjak, ki se tudi hitreje širi. Poleg tega so otroci uspešnejši pri
procesiranju jezikovnega vnosa. Vendar pa ni pomembna samo količina, ampak tudi
kvaliteta k otroku usmerjenega govora, ki še posebej vpliva na naslednja področja
(Rowe in Salo, 2014):


Pragmatična uporaba jezika
Razvoj besednjaka v zgodnjih fazah jezikovnega razvoja je močno podvržen
uporabi gest in govora v epizodah skupne pozornosti. Če starši veliko
pripovedujejo, poimenujejo predmete in dogodke ter uporabljajo kazalne geste,
otroku zelo poenostavijo razvoj besednjaka. Takšni otroci navadno tudi sami
uporabljajo več kazalnih gest in imajo večji besednjak. Zelo pomembna je tudi
odzivnost staršev. Otroci staršev, ki so bolj odzivni in se odzivajo primerno glede
na otrokov starost (npr. pri dojenčku se odzivajo z opisovanjem in potrditvami,
pri malčkih pa z imitiranjem in razširjanjem njihovih izjav), bodo prej dosegli
mejnike v govornem razvoju. Tudi spodbujanje (uporaba pohval, odobravanja
in potrditev) pozitivno vpliva na rast in velikost otrokovega ekspresivnega
besednjaka. Na drugi strani pa so ukazovalne in prepovedne oblike trditev, ki
otroku zapovedujejo, kaj naj počne, preusmerjajo njegovo pozornost in se
pojavljajo izven period skupne pozornosti. Te oblike povedi negativno vplivajo
na otrokov besednjak, ki je navadno manjši (Rowe in Salo, 2014).
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Raznolikost in sofisticiranost besednjaka
Starši, ki uporabljajo več raznolikih in sofisticiranih besed, imajo otroke z bolj
raznolikim besednjakom. Sofisticirane besede so tiste, ki jih v govoru
uporabljamo redkeje. Gradnja sofisticiranega besednjaka je smiselna okoli
drugega leta starosti, ko ima otrok že izgrajeno znanje osnovnega besednjaka.
Starejši, kot postaja otrok, več sofisticiranih besed starši dodajajo in uporabljajo
v pogovoru z njim (Rowe in Salo, 2014).
Raznolikost in kompleksnost na področju sintakse
Kot na drugih področjih, tudi tukaj obstaja povezava med kompleksnostjo in
raznolikostjo sintakse v govornem inputu ter razvojem otrokovega besednjaka
in sintakse. Kompleksnejše stavke, kot jih uporabljajo starši, kompleksnejše
sintaktične strukture so sposobni tvoriti otroci. Sprva je veljalo, da starši
uporabljajo poenostavljen govor, ko govorijo s svojimi otroki, vendar pa je na
otroka usmerjen govor na področju sintakse ravno tako kompleksen kot govor,
ki ga med sabo uporabljajo odrasli (Rowe in Salo, 2014). Na tem področju igra
pomembno vlogo tudi izobrazba matere oziroma staršev. Bolj, kot so starši
izobraženi, bolj raznolika in kompleksna je njihova sintaksa.
Razširjen diskurz
Razširjen diskurz je vezan na uporabo abstraktnega govora in na teme, ki so
premaknjene izven okvirja tukaj in zdaj. Primer razširjenega diskurza je npr.
razlaga, zakaj nekaj počnemo, kaj se lahko zgodi v prihodnosti, definicije besed.
Uporaba razširjenega diskurza v letu pred vstopom v šolo je še posebej
pomembna in vpliva na velikost otrokovega besednjaka in komunikacijske
sposobnosti. Otroci staršev, ki postavljajo veliko vprašanj, sprašujejo po
podrobnostih ali o preteklih dogodkih, producirajo daljše stavke in prikličejo več
informacij. Še posebej koristno je, da starši med branjem zgodbe prosijo otroka,
naj predvideva potek dogodkov, naj ustvarja povezave med zgodbo in resničnim
življenjem ter mu postavljajo vprašanja, s katerimi preverjajo otrokovo
razumevanje zgodbe (Rowe in Salo, 2014). Tudi na tem področju pomembno
vlogo igra izobrazba staršev.

1.7 SUPRASEGMENTALNI NIVO GOVORA
Pri razumevanju govora so poslušalcu na voljo različni ključi, ki mu pomagajo pri
prepoznavanju pomena. V preteklosti so strokovnjaki s področja fonetike večji pomen
za razumevanje govora pripisovali segmentalnim elementom govora, ki so hkrati tudi
gradniki jezika (fonemi, morfemi, leksemi idr.) ter nekoliko zanemarjali pomen
suprasegmentalnih elementov, čeprav imajo slednji prav tako velik pomen pri
zaznavanju in razumevanju govorjenega jezika (Waibel, 1988). Pa vendar je velik del
komunikacije odvisen od interpretiranja in produkcije prozodičnih elementov ter
sposobnosti proizvajanja le-teh (Aziz-Zadeh, Sheng in Gheytanchi, 2010).
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Razvoj prozodičnih elementov govora je zelo pomemben, saj ti dopolnjujejo
komunikacijo in jo pomagajo uravnavati. Izražanje čustev skozi govor je vrojen
mehanizem, kar lahko opazimo že pri dojenčkih, ki so sposobni z glasom izraziti svoje
ugodje ali neugodje (Jelenc, 1998). Zaznava ritma omogoča že novorojenčku, da
razlikuje med različnimi jeziki (Nazzi, Bertoncini in Mehler, 1998 v Cravalho, Dautriche,
Lin in Christophe, 2017). Prozodija dojenčkom pomaga tudi pri razumevanju sporočil
v primerih, ko jim kontekst ne prinaša dovolj informacij – takrat si pomagajo z vizualnimi
in glasovnimi znamenji (Esteve-Gibert, Igualada in Prieto, 2014), kasneje v razvoju pa
omogoča identifikacijo nekaterih skladenjskih sestavov in značilnosti povedi (Nazzi,
Bertoncini in Mehler, 1998 v Cravalho idr., 2017).

1.7.1 DELITEV SUPRASEGMENTALNIH ELEMENTOV
Suprasegmentalne oziroma prozodične elemente umeščamo med paralingvistične
znake in so sestavni del govorjenega jezika ter elementi slovnične strukture.
Predstavljajo akustični ali zvočni del jezika in se neposredno povezujejo z vsebino
govora ter hkrati pomembno vplivajo na njen pomen. Prozodija lahko odraža različne
lastnosti govorca ali posameznega zloga. Daje nam informacije o čustvenem stanju
govorca, o njegovem odnosu do sogovornika ali vsebine, o osebnostnih in socialnih
karakteristikah govorca (Jelenc, 1998). Prav tako nam daje informacije o obliki izreke
(ali gre za trditev, vprašanje, ukaz), o prisotnosti ironije in sarkazma, o poudarkih in o
ostalih elementih jezika, ki jih sicer z gramatiko ali izbiro drugačnega besednjaka ne
moremo povedati (Prosody (linguistics), 2016).
Ko govorimo o posameznih prozodičnih elementih, je najverjetneje smiselna naslednja
diferenciacija glede na štiri področja manifestacije (Werner in Keller, 1994):




Namen (lingvistični, paralingvistični)
Sporočevalec pred začetkom sporočanja kodira svoj namen, le-ta pa vpliva tako
na lingvistično kot tudi na paralingvistično izražanje. Lingvistično izražanje se
nanaša na kakršnokoli izražanje z uporabo jezika, jezikovnih kodov,
paralingvistično izražanje pa vključuje neverbalne vokalizacije, kot so npr.
onomatopeje, pa tudi govorne stile (npr. nekdo zveni jezno, ironično ali
vznemirjeno). Z lingvističnega vidika nam prozodija pomaga povezovati med
sabo različne jezikovne elemente in določati meje med posameznimi besedami,
frazami, stavki. Lingvistični prozodični elementi se torej nanašajo na ton,
intonacijo in naglas (Werner in Keller, 1994).
Artikulacija
Na nivoju artikulacije se prozodični elementi manifestirajo kot serija prilagoditev
v artikulacijskih gibih, kar lahko opazujemo z zelo natančno tehnologijo
(magnetografija, ultrazvok, rentgen itd.).To ne pomeni, da so prozodični
elementi artikulirani posebej, ampak se sistematično manifestirajo znotraj in
med artikulacijo. Sem uvrščamo amplitudo artikulacijskih gibov, variacije v
zračnem pritisku ter specifične vzorce električnih impulzov v živcih, ki vodijo do
artikulacijskih organov (Werner in Keller, 1994).
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Akustična realizacija
Mišična aktivnost v respiratornem sistemu in v vokalnem traktu privede do
zračnih emisij, ki jih lahko opazujemo z uporabo akustične signalne analize.
Glavni parametri na tem področju so osnovna frekvenca (F0), intenzivnost in
trajanje. Naglašeni zlogi imajo npr. višjo osnovno frekvenco, večjo amplitudo in
trajajo dlje časa kot nenaglašeni zlogi (Werner in Keller, 1994).
Percepcija
Ko zvok pride do ušesa, lahko poslušalec skozi proces perceptualnega
porocesiranja
razloči
jezikovne
in
parajezikovne
informacije.
S
psiholingvističnimi testi lahko preverimo in beležimo poslušalčeve reakcije na
prozodijo. Preverimo lahko prisotnost različnih prozodičnih markerjev v govoru
ter minimalne akustične razlike, ki so potrebne, da lahko poslušalec razlikuje
med govorčevimi nameni. Prozodične prvine na nivoju percepcije so povezane
s poslušalčevimi subjektivnimi izkušnjami, govorimo pa o pavzah, dolžini,
glasnosti in melodiji (Werner in Keller, 1994).

V nadaljevanju bom nekoliko natančneje opisala pomembnejše prozodične prvine.
NAGLAS
Naglas ima direktne jezikovne implikacije, saj spreminja pomen besed (npr. gôri, gorí)
(Ozbič, 2013). Za naglašene zloge je značilno, da jih govorci izgovorijo s spremenjeno
višino glasu, poleg tega pa so glasnejši in daljši (Prosody (linguistics), 2016). Za
nekatere jezike je značilen stalen naglas, kar pomeni, da je naglašen vedno določen
zlog (npr. vedno prvi). V drugih jezikih, med njimi je tudi slovenščina, pa se mesto
naglasa spreminja (Stress (linguistics), 2016). Poznamo tri tipe naglasa: besedni,
frazalni in stavčni naglas. Kljub temu pa je vedno samo en zlog tisti, ki je naglašen. Če
pogledamo naglas z akustičnega vidika, so za izvedbo vedno potrebni še vsaj trije
drugi prozodični elementi: osnovna frekvenca, intenziteta in trajanje (Werner in Keller,
1994).
INTONACIJA/MELODIJA
Intonacija je naslednji pomembni prozodični fenomen, ki jo na nivoju percepcije
sprejemamo kot melodijo govora. Melodija pomeni spreminjanje glasnosti in višine
glasu med govorom, ki je odvisna od povedanega (Hočevar Boltežar, 2010). S
spreminjanem melodije lahko izražamo različne oblike povedi, kot so vprašalna,
pripovedna ali vzklična poved. Pri vprašalni povedi gremo z glasom navzgor (intonacija
raste), pri pripovedni in vzklični pa pade. Na podlagi melodije lahko torej ugotovimo, ali
bo še kaj sledilo povedanemu in nam daje informacije o tem, kaj se dogaja z namenom
povedi (Werner in Keller, 1994).
Melodija je povezana z višino, ki jo izražamo v številu nihajev na sekundo, to je v herzih
(Hz). Na višino glasu vplivajo masa, dolžina, napetost, elastičnost glasilk, hitrost
zračnega toka skozi grlo in subglotisni tlak (Hočevar Boltežar, 2010). Govorci smo
sposobni govoriti na širokem razponu govorne višine – od visokega do nizkega govora.
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Visok je po navadi povezan z vznemirjenostjo, včasih pa govorimo vse na isti višini
(npr. ko smo zdolgočaseni) (Prosody (linguistic), 2016).
Melodija je povezana tudi z glasnostjo, ki jo izražamo v decibelih (dB). Odvisna je od
amplitude nihajev glasilk, nanjo pa vpliva subglotisni tlak, oblika in napetost glasilk ter
celotne odzvočne cevi (Hočevar Boltežar, 2010). V okviru prozodije govorimo o
spreminjanju glasnosti govora od tihega do glasnega (Prosody (linguistics), 2016).
RITEM
Ritem je razporeditev naglašenosti in dolžine zlogov znotraj perceptivno določenega
časovnega okvira. Nanaša se na naglaševanje – razporejanje naglašenega oziroma
nenaglašenega zloga znotraj enote (Ozbič, 2013)
TEMPO
Vsak govorec uporablja spremembe v govorni hitrosti. Tempo je mera proizvedenih
govornih enot v določeni časovni enoti – navadno govorimo o zlogih na sekundo.
Tempo lahko variira zaradi kontekstualnih in emocionalnih dejavnikov, razlikuje se med
posameznimi govorci in tudi med posameznimi narečji ter jeziki (Speech tempo, b. d.).
PAVZE
Pavze so nekaj naravnega in nastanejo zaradi dihanja, vendar pa lahko prav tako
nosijo lingvistične informacije. Razlikujemo med tihimi pavzami in zapolnjenimi
pavzami, kjer pride do neke vrste premora, oklevanja, posameznik pa vseeno proizvaja
zvok (uporaba mašil). Pavze so lahko različno dolge, zaradi njih pa ljudje dojemamo
besede kot posamezno besedo ali pa kot frazo (Prosody (linguistic), 2016). Pavze se
daljšajo proti koncu povedi oziroma stavkov, najdaljše pavze pa se nahajajo med
dvema frazama (Werner in Keller, 1994).
BARVA GLASU
Pri zaznavanju govora nam veliko informacij daje tudi barva glasu. Iz nje lahko na
primer pridobimo podatke o govorčevem počutju, njegovem razpoloženju in o odnosu
govorca do poslušalca (Ozbič, 2013). Odvisna je od odzvočne cevi oziroma
resonatorjev, kako prostorni in kako oblikovani so. Ker imamo različna govorila, je
barva pri vsakem posamezniku drugačna. Široke in velike votline dajo temno barvo
glasu, ozke votline pa svetlo (Hočevar Boltežar, 2010).

1.7.2 PRODUKCIJA IN PERCEPCIJA PROZODIJE
Do sedaj je bilo opravljenih le malo raziskav, ki bi se ukvarjale s tematskim vprašanjem
če si percepcija in produkcija prozodije delita skupne nevralne procese. Znano je, da
je za produkcijo prozodičnih elementov govora odgovoren premotorični korteks,
natančneje inferiorni frontalni girus. Emocionalna prozodija (odkriva stanje in
razpoloženje govornika ter čustveno vsebino sporočila) močneje aktivira desno
hemisfero, jezikovna prozodija (pomaga pri razumevanju dvopomenski besed ali
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besednih zvez) pa levo hemisfero. Raziskave, ki so se nanašale na percepcijo
prozodije, so se do nedavnega osredotočale predvsem na funkcijo levega
temporalnega režnja možganov, obstajajo pa predvidevanja, da vlogo pri percepciji
igra tudi premotorični korteks (Aziz-Zadeh idr., 2010).
Po nekaterih raziskavah naj bi tako za produkcijo kot tudi za percepcijo prozodije bila
odgovorna skupna frontalna področja - pacienti z lezijami v frontalnem delu možganov
imajo namreč težave tako s produkcijo kot s percepcijo prozodije (Heilman, v AzizZadeh idr., 2010). Vendar pa so te lezije pogostokrat precej velike in zato je težko
določiti, če so ista možganska področja udeležena v dveh nalogah. Če bi temu res bilo
tako, bi lahko predvidevali, da se vsaj v nekaterih okoliščinah akustični signali prozodije
pretvorijo v artikulacijske signale z namenom, da bi oseba razumela pomen prozodije.
Da bi torej razumeli sogovornikovo prozodično intonacijo, lahko izkoristimo oziroma
uporabimo lastne motorične reprezentacije tega, kako bi sami proizvedli dano
intonacijo, ki smo jo slišali (Aziz-Zadeh idr., 2010).
Vedno več raziskav nakazuje, da so premotorična področja občutljiva na zvoke naših
akcij. Ta aktivacija je somatotopična – npr. zvoki, ki jih proizvede akcija rok, aktivirajo
premotorična področja, ki so odgovorna za nadzor rok. Odkritje, da so regije v
motorično-povezanih korteksih aktivne tako pri produkciji kot pri percepciji določene
akcije, imenujemo aktivacija »zrcalnega sistema«. Ti podatki so že bili razširjeni na
področje govora in kažejo, da je premotorično področje za usta vključeno tako v
produkcijo kot tudi v percepcijo govora (Meister, Wilson, Deblieck, Wu in Iacoboni,
2007). Aziz-Zadeh in sodelavci (2010) so raziskovali, če podoben vzorec velja tudi za
prozodijo. Odkrili so, da so območja premotoričnega korteksa, vključno z levim
inferiornim frontalnim girusom in levim dorzalnim premotoričnim korteksom, aktivna
tako pri produkciji kot tudi pri percepciji prozodije. To velja tako za jezikovno kot tudi
za emocionalno prozodijo. Področja, za katera je do sedaj veljalo, da so aktivna pri
motoričnem načrtovanju, so torej dokazano aktivna tudi pri produkciji. Avtorji
opozarjajo, da ne trdijo, da je to edini način percepcije prozodije, saj so očitno aktivna
tudi druga možganska področja, vendar pa lahko aktivnosti v premotoričnem korteksu
veliko prispevajo k procesiranju prozodije v določenih okoliščinah. Vse te ugotovitve
kažejo na tesno povezanost senzornih in motoričnih procesov.
Nekateri avtorji (Friederici in Alter, 2004) pri produkciji in percepciji prozodije omenjajo
prevlado desne hemisfere. Zaključimo lahko, da sporočilo govorjenega besedila le s
težavo umestimo zgolj v eno kategorijo. Pri produkciji in percepciji prozodije je
pomembno usklajeno delovanje obeh možganskih hemisfer ter s tem celostno
procesiranje zvočne informacije za celostno razumevanje sporočila.
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1.7.3 RAZVOJ PROZODIČNIH ELEMENTOV IN NJIHOVE PERCEPCIJE
1.7.3.1 PRENATALNO OBDOBJE
Otrok je razvojno prej sposoben sprejemati suprasegmentalne elemente; nekateri so
zato prepričani, da otrok obvlada vse prozodične prvine, še preden izgovori prvo
besedo, spet drugi avtorji pa trdijo, da se uporaba prozodičnih prvin pojavi skupaj s
prvimi besedami. Snow in Balog (2002) trdita, da otroci nekatere prvine prozodije
usvojijo že pred začetkom ekspresivnega govora, vendar pa te komponente niso
stabilne, dokler otrok ne tvori prvih besed.
Že v zgodnjem razvoju otroka glasba ter akustični suprasegmentalni elementi jezika
pritegnejo velik del otrokove pozornosti in so tako izredno pomembni za otrokov
govorno-jezikovni razvoj. V prenatalnem obdobju so ravno prozodični elementi njegovo
prvo srečanje z govorjenim jezikom. Otrok znotraj maternice lahko sprejme ritmične
signale glasbe in govora. Plod je znotraj maternice še posebej dojemljiv za
nizkofrekvenčne zvoke (Peppé in Wells, 2014). Prav tako spoznava ritmične vzorce
jezika, ki ga govori mati, kar mu po rojstvu omogoča, da razlikuje med posameznimi
jeziki in osebami (Ragó, Honbolygó, Róna, Beke in Csépe, 2014; Gervain, 2014).
Skupina raziskovalcev je celo ugotovila, da trajanje nosečnosti in s tem dolžina
izkušenj, ki jih plod pridobi v prenatalnem obdobju, pomembno vpliva na čas, ko otrok
začne procesirati prozodične elemente (Ragó idr., 2014; Gonzales-Gomez in Nazzi,
2012). Gonzales-Gomez in Nazzi (2012) sta postavili teorijo, po kateri intrauterine
izkušnje bolj kot na druge vidike govora vplivajo na procesiranje prozodije. Skrajšan
čas, ki ga plod preživi v maternici, namreč preprečuje zadostno izpostavljenost
filtriranim prozodičnim informacijam in posledično otrok procesira fonetične informacije
v skladu s svojo biološko starostjo.
1.7.3.2 POSTNATALNO OBDOBJE
Po rojstvu se razvoj prozodičnih elementov nadaljuje. Variiranje s prozodičnimi
elementi je otrokov prvi način komuniciranja z odraslimi, hkrati pa so prozodični
elementi govora odraslih tisti, ki otroku pomagajo razumeti kompleksne
komunikacijske procese ter vsebino sporočila. Učenje jim precej poenostavi pretirano
spreminjanje prozodije v govoru, ki ga odrasli najpogosteje uporabljajo v komunikaciji
z otrokom – tj. k otroku usmerjen govor (McMullen in Saffran, 2004).
V nadaljevanju bom nekoliko podrobneje opisala, kako otroci v prvem letu življenja
zaznavajo prozodijo oziroma kdaj začnejo zaznavati posamezen element in kako jim
določen element pomaga pri razumevanju govora odraslih.
0–3 MESECEV
Vsi dojenčki raje poslušajo človeški glas kot pa negovorne glasove (Marjanovič Umek,
1990; Ragó idr., 2014; Gotzke in Sample Gosse, 2007; Vouloumanos, 2014; Gervain,
2014). Iščejo in obračajo se za virom govornega signala in izrazijo zadovoljstvo, ko ta
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vir najdejo. Novorojenčki so občutljivi za različne zvoke, najbolje pa zaznavajo ravno
tiste, ki so na višini človeškega glasu (Marjanovič Umek, 1990; Vouloumanos, 2014)
in tiste, s katerimi so se velikokrat srečali v času nosečnosti. Tako npr. raje poslušajo
materin glas kot glas tuje ženske, raje poslušajo materni jezik kot tuj jezik, prepoznajo
zgodbe in pesmi, ki so jim bili izpostavljeni v času nosečnosti (Vouloumanos, 2014;
Gervain, 2014). Na podlagi ritma lahko razlikujejo materni jezik od drugih jezikov (Ragó
idr., 2014; Gervain, 2014). Prozodija in kvaliteta glasu sta pri novorojenčkih pomembna
dejavnika, na podlagi katerih lažje prepoznajo materin obraz (Gervain, 2014). Po
rojstvu se začnejo dojenčki kmalu odzivati na govor, jezik; položaj telesa in mimiko
prilagajajo slišanemu. Na primer če se z njimi pogovarjamo živahno, veselo, hitro, bodo
njihovi gibi večji in hitrejši, kot pa če se z njimi pogovarjamo tiho in počasi (Gotzke in
Sample Gosse, 2007; Vouloumanos, 2014; Masataka, 2014). Pri dveh mesecih so se
dojenčki sposobni odzvati na emocionalno kvaliteto glasu. Tako npr. jezen glas izzove
jok, prijazen glas pa smeh (Marjanovič Umek, 1990).
4–6 MESECEV
Dojenčki postanejo odzivni tudi na druge zvoke, vendar še vedno najraje poslušajo
človeški glas. Pri štirih mesecih ločijo med ženskim in moškim glasom, pri šestih
mesecih pa postajajo pozorni na ton in ritem (Marjanovič Umek, 1990). Okoli petega
meseca starosti začnejo razlikovati med fonemi, ki se pojavljajo v maternem jeziku in
tistimi, ki se ne (Gotzke in Sample Gosse, 2007; Gervain, 2014). Raje poslušajo k
otroku usmerjen govor, »baby talk«, kot pa klasičen govor in se nanj tudi bolje odzivajo,
saj glas odraslega zveni bolj muzikalno, poudarjajo se posamezni deli besed,
izgovorjava je jasnejša in natančnejša, pojavljajo se variacije v višini. Takšen govor
pritegne otrokovo pozornost, iz njega pa vejejo pozitivna čustva, na katera se dojenčki
tudi dejansko odzivajo (Gotzke in Sample Gosse, 2007). V drugi polovici prvega leta
življenja dojenčki postanejo še posebej občutljivi na ritmične značilnosti, ki so prisotne
na nivoju stavka, saj jim to pomaga zaznati različne besedne oblike, ki se pojavljajo v
jeziku. Naglas v besedah jim pomaga, da lažje identificirajo meje med besedami, kar
je še posebej pomembno v jezikih, kjer je naglas v besedah bolj ali manj konstanten in
na istem mestu (Nazzi in Ramus, 2003).
7–9MESECEV
Dojenčki lahko razlikujejo med vokali in začetnimi glasovi besed, raje pa poslušajo
posamezne besede kot pogovor. Pavze, sprememba melodije, dolžine vokala
pomagajo otroku pri poslušanju in razločevanju, kdaj se je nek stavek končal in začel
drugi, a to še ne pomeni, da pogovor tudi razumejo (Gotzke in Sample Gosse, 2007).
Dojenčki dlje časa poslušajo vzorce govora, pri katerih se pavze nahajajo na koncu
fraz kot pa sredi le-teh (McMullen in Saffran, 2004).
10–12 MESECEV
Otroci se začnejo odzivati na več besed, ki se nanašajo na ljudi, predmete ali dnevne
rutine. Ubogajo preproste ukaze (npr. daj papa). Sposobnosti za razlikovanje zvokov
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in jezikov so pri enem letu podobne tistim, ki jih imajo odrasli govorci (Gotzke in Sample
Gosse, 2007). V tem obdobju si dojenčki začnejo ustvarjati asociacije med obliko
intonacije in pomenom besed. Nekateri otroci začnejo uporabljati padajočo intonacijo
na koncu fraz kot znamenje, da so pripravljeni in si želijo izmenjevanja vlog z odraslim.
Delack in Fowlow (1978, v Snow in Balog, 2002) sta v svoji raziskavi ugotovila, da je
padajoči ton najpogostejša intonacija, ki se pojavlja v prvem letu življenja. V poznem
obdobju bebljanja dojenčki začnejo spreminjati delež padajoče in naraščajoče
intonacije v skladu z značilnostmi jezika okolice (Snow in Balog, 2002).

1.7.4 SPOSOBNOST OTROKOVE IMITACIJE
Imitacija igra pomembno vlogo v otrokovem komunikacijskem razvoju na različnih
nivojih. Sprva se mora otrok za popolno funkcioniranje v svojem jezikovnem okolju
naučiti uporabljati enake besede in gramatikalno strukturo, kot jo uporablja njegova
okolica. Najlažji in najbolj učinkovit način za učenje je preko imitacije. Imitacija je prav
tako pomembna takrat, ko jo otrok uporablja kot komunikacijsko strategijo, kar se
največkrat zgodi , ko so njegove jezikovne zmožnosti še omejene. Nenazadnje pa tudi
odzivi staršev na otrokovo imitacijo prav tako pomembno vplivajo na otrokov jezikovni
razvoj (Carpenter, 2014).V nadaljevanju bom nekoliko podrobneje opisala, kako se
sposobnost imitiranja razvija v prvem letu življenja.
0–3 MESECEV
V tem obdobju dojenčki imitirajo predvsem velike geste, odpiranje ust in izplazenje
jezička. Najraje opazujejo obraze, še posebej jih pritegnejo oči. Pri enem mesecu
dojenčki strmijo v obraz staršev in vokalizirajo. Okoli prvega meseca starosti lahko že
poskušajo imitirati višino in trajanje govornega signala (npr. otrok spušča nižje glasove,
ko se pogovarja z očetom, ki ima globok glas, kot pa takrat, ko se igra sam s svojim
glasom). Ko starši vokalizirajo nazaj, se lahko zgodi, da to stori tudi dojenček. V svojih
vokalizacijah začnejo izražati čustvena stanja, kot npr. zadovoljstvo ali udobje.
Pojavljati se začne padajoči ton, ki pa je sprva posledica aerodinamičnih in
biomehanskih vplivov govorne produkcije (Snow in Balog, 2002). Pri treh mesecih se
dojenčki pogosteje odzivajo na verbalne dražljaje kot pa na dotike ali nasmehe. Čas
odzivnosti se počasi podaljšuje; dojenčki so pri dveh mesecih sposobni za interakcijo
ostati zbrani približno 20 minut. Učijo se vzpostavljati tudi očesni stik, ki pa še ni
dolgotrajen, ampak ga dojenčki velikokrat prekinejo, pogledajo okolico in ga ponovno
vzpostavijo (Gotzke in Sample Gosse, 2007).
4–6 MESECEV
Pri štirih mesecih so dojenčki sposobni imitirati ton skrbnikov (npr. ko je otrok v družbi
živahnih družinskih članov, ima njegova vokalizacija podobno energijo, ko pa leži pri
mami, je njegov glas nežnejši). Okoli 5. meseca začnejo otroci imitirati gibe in
vokalizacijo. Najpogosteje imitirajo obrazno mimiko. V tem obdobju se dojenčki veliko
igrajo s svojim glasom in spreminjajo glasnost vokalizacije (tiho/glasno), višino glasu
(visoko/nizko), hitrost (hitro/počasi) in kvaliteto vokalizacije (kriki/gruljenje). Dojenčki
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postajajo tudi vedno bolj asertivni. Če se v starosti od 0 do 3 mesecev bolj ali manj
samo odzivajo na vokalizacijo staršev, pa sedaj tudi že sami dajo pobudo za
komunikacijo. V prvih šestih mesecih življenja se dojenčki učijo tudi skupne pozornosti,
ki se razvija preko skupne igre in osredotočanja na isti predmet. Razvija se tudi
sposobnost vzdrževanja očesnega kontakta. Dojenčki postanejo sposobni slediti
pogledu staršev (Gotzke in Sample Gosse, 2007).
7–9 MESECEV
Otroci začnejo imitirati višino in intonacijo govora staršev. Njihova komunikacija je
namernejša. Vokalizacije imajo konsistentnejše pomene in dojenčki se naučijo, da
imajo ti signali specifične učinke na starše. Uporabljati začnejo geste, kretnje in očesni
stik, da pridobijo pozornost staršev. Razvija se tudi sposobnost upoštevanja
komunikacijskih izmenjav, vedno bolj se odzivajo na govorne spodbude staršev in
vedno bolj prevzemajo tudi pobudo za pogovor (Gotzke in Sample Gosse, 2007). V
poznem obdobju bebljanja oziroma ob pojavu prvih besed začnejo spreminjati
melodijo. Sprva se pojavi padajoča intonacija, s katero želijo otroci v interakciji z
odraslimi nakazati spremembo v komunikacijskih izmenjavah – z njo zaključujejo svoje
izjave. Pogostost pojavljanja padajoče in dvigajoče se intonacije se med posameznimi
obdobji razvoja spreminja, odvisna pa je tudi od značilnosti jezika, ki ga otrok usvaja.
Dvigajoča se intonacija se razvija dlje časa kot padajoča (Snow in Balog, 2002). V
obdobju od devetega do desetega meseca naj bi dojenčki nekoliko nazadovali v
intonaciji, saj začnejo uporabljati kompleksnejše kombinacije fonemov (Snow in Balog,
2002; Peppé in Wells, 2014).
10–12 MESECEV
Pri 10. mesecih otroci poskušajo imitirati izgovorjavo odraslih. Čim starejši je otrok,
tem pogosteje imitira svoje starše, imitacije pa postajajo čedalje kompleksnejše.
Zavedati se moramo, da lahko otroci imitirajo samo tiste zvoke, ki jih lahko tudi
proizvedejo. 11 mesecev stari otroci lahko učinkovito imitirajo spremembe v višini
glasu in govorni ritem odraslega. Do enega leta starosti so otroci sposobni imitirati
produkcijo odraslih tudi takrat, ko jih ne vidijo (npr. poskušajo posnemati melodijo
priljubljene pesmi, ko se vozijo v avtu) (Gotzke in Sample Gosse, 2007). Otroci začnejo
uporabljati tudi naglas kot sredstvo označevanja mej besed glede na njihov pomen
(Snow in Balog, 2002). Povsem sposobni postanejo za dajanje pobud za komunikacijo
s starši. Očesni stik s sogovornikom najpogosteje vzpostavijo na začetku interakcije,
saj s tem želijo dobiti neke vrste potrditev. Trajanje skupne pozornosti se podaljšuje. V
tem obdobju so torej intonacija, geste in očesni stik pri otroku podobni kot v govoru
odraslih. Zaradi teh podobnosti lahko starši povedo, kdaj je njihov otrok srečen,
zadovoljen, kaj zahteva, kaj ponuja, kdaj se pritožuje, čeprav so morda glasovi v
vokalizaciji povsem brez pomena. Z menjavanjem intonacije se otroci učijo uporabljati
besede kot zahteve, komentarje ali vprašanja (Gotzke in Sample Gosse, 2007).
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2 EMPIRIČNI DEL
2.1 OPREDELITEV PROBLEMA
O tem, kako poteka govorno jezikovni razvoj otroka, je v tujini že veliko napisanega,
pri nas pa je na tem področju še veliko možnosti za raziskovanje. Različni avtorji z
vsega sveta predstavljajo različne teorije, navajajo in opisujejo različna obrobja, skozi
katera gre otrok, ko usvaja govor. Dojenček navadno začne komunicirati z neverbalno
komunikacijo in preprostimi vokalizacijami. Te med razvojem pri zdravem otroku
postajajo vedno bolj kompleksne in tako pridemo v nekaj letih od produkcije
posameznih glasov do kompleksnih stavkov. Ta nivo govora – segmentalni nivo – je
precej dobro raziskan in v vsakem jeziku obstajajo študije, na podlagi katerih so
začrtani mejniki, kako bi se govor naj razvijal in kaj naj bi pri določeni starosti otrok že
usvojil.
Vendar pa je pri razvoju govora pomemben tudi tisti drugi – suprasegmentalni – nivo
govora. Samo pomislimo, kako bi bil slišati govor, če ne bi bilo spreminjanja melodije
in intonacije govora, kako bi bilo, če bi vsi govorili v istem tempu in če bi bil tudi ritem
konstanten? Vsekakor precej drugače, kot smo vajeni. Otrok mora, tako kot
posamezne glasove, tudi vse te elemente usvojiti med govornim razvojem; usvoji pa
jih s poslušanjem govora odraslega in s sposobnostjo imitacije govora. Vendar pa je
to področje v slovenski stroki veliko manj raziskano, zato sem se odločila za analizo
posnemanja prozodičnih elementov govora pri zdravem in polno čutečem dojenčku.
Na podlagi pridobljenih podatkov sem želela dobiti podrobnejši vpogled v to, kako se
začnejo razvijati suprasegmentalni elementi govora – v kakšnem zaporedju in pri kateri
starosti se pojavljajo ter kako se stopnjuje njihova kompleksnost.

2.2 CILJI RAZISKOVANJA
Cilj raziskave je analizirati, kako se razvija sposobnost dojenčkovega imitiranja
suprasegmentalih elementov govora v starosti od rojstva do enega leta, ter ugotoviti,
kdaj dojenček začne imitirati, kateri so prvi elementi, ki jih otrok začne imitirati in kako
se razvija kompleksnost imitiranja.

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA


Kdaj zdrav in polno čuteč otrok začne posnemati suprasegmentalne elemente
govora?



Kdaj (pri kateri starosti) se pojavijo posamezni suprasegmentalni elementi?
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V kakšnem razvojnem zaporedju se pri dojenčku pojavljajo suprasegmentalni
elementi govora?



Kako se razvija kompleksnost otrokovega imitiranja suprasegmentalnih
elementov govora?

2.4 METODOLOGIJA
Raziskava predstavlja kvalitativno analizo podatkov, uporabljena je bila študija
primera. Podrobneje in sistematično sem analizirala sposobnosti imitacije
suprasegmentalnih elementov govora pri enem dojenčku v času od rojstva pa do
prvega leta starosti, pri čemer sem uporabila deskriptivno metodo dela.

2.4.1 VZOREC
Vzorec predstavlja deklico Klaro (v nadaljevanju dojenčica). Klara je zdrava in polno
čuteča deklica, ob rojstvu ni bilo nobenih posebnosti ali zdravstvenih težav in tudi
kasneje v zgodnjem otroštvu so se njena čutila normalno razvijala in na tem področju
ni bilo opaženih nobenih odstopanj. Klara je moja hči. V raziskavi sem bila pozorna
tudi na svoj govor in na akustične lastnosti govornih spodbud, ki sem jih dajala hčerki.

2.4.2 MERSKI INSTRUMENTARIJ
Med raziskavo ni bil uporabljen noben specifičen standardiziran merski instrumentarij,
ampak sem podatke pridobila s pomočjo video in avdio posnetkov, na katerih je
posneta interakcija med mano in Klaro od rojstva pa do njenega prvega leta starosti.

2.4.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
V prvem letu hčerinega življenja sem posnela številne video in avdioposnetke interakcij
med mano in Klaro. Snemanje je potekalo tako, da sem vklopila fotoaparat Canon EOS
600D in ga postavila na manj vidno mesto v prostoru, nato pa se prepustila toku
komunikacije s Klaro. Včasih je interakcijo med nama posnel mož, včasih pa sem
interakcijo snemala iz neposredne bližine (fotoaparat sem držala v roki). Posnetki so
bili posneti v vsakdanjih situacijah. Kljub temu da sem vedela, da snemam, sem se
trudila s hčerko komunicirati čim bolj spontano, kar ni bilo težko, saj je način
komunikacije z majhnim otrokom nekaj povsem drugega kot komunikacija z odraslo
osebo. Interakcija med mamo in otrokom je nekaj tako naravnega, da sem se sama
zelo sprostila in pozabila, da hkrati še snemam.

2.4.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV
Najprej sem natančno pregledala vse video posnetke in poslušala avdio posnetke ter
izbrala tiste, v katerih sem zaznala potencial za nadaljnjo obdelavo.
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Izmed vseh videoposnetkov sem izbrala tiste, v katerih se hči verbalno in/ali
neverbalno odziva na moje govorne spodbude in komunikacijo. Pozorna sem torej bila
na očesni stik, geste, kretnje, posnemanje obrazne mimike, nasmehe itd., kot tudi na
posnemanje melodije, ritma, tempa govora, pavz. Med avdioposnetki sem izbrala tiste,
kjer so se pojavili verbalni odzivi na moj govor in v katerih je bilo mogoče analizirati
melodijo, ritem, tempo, pavze.
Nato sem ožji izbor posnetkov še enkrat natančno pregledala ter si izpisala čim več
podatkov in informacij o neverbalni komunikaciji, gestah, kretnja, gibih, obnašanju,
načinu govora/vokaliziranja, količini govora/vokaliziranja, čustvih itd. S pomočjo
videoposnetkov sem torej najprej opredelila kontekst, nato pa sem posnetke s
programom Adobe Media Encoder CC 2017 pretvorila v avdioposnetke. Te sem vnesla
v program WavePad Sound Editor, kjer sem jih prečistila. Prečiščenje pomeni, da sem
iz njih izrezala odseke, ki za nadaljnjo analizo niso bili pomembni, v pomembnih
odsekih pa sem odstranila šume. Tako so za analizo ostali samo deli, iz katerih sem
lahko dobila željene informacije.
Pri analizi avdioposnetkov sem uporabljala program Praat, v katerem sem dobila
izrisane krivulje melodije in glasnosti. V njem sem izmerila vrednosti višine, glasnosti,
izmerila pa sem tudi dolžino vokalizacij/govora in dolžino pavz. V poštev za analizo je
prišlo približno 10–15 videoposnetkov za vsak mesec otrokove starosti, izmed teh
posnetkov pa sem vsak mesec izbrala nekaj posnetkov, iz katerih sem izvlekla najbolj
relevantne poskuse imitiranja. Vsa opažanja sem si sproti zapisovala, na koncu pa
sem naredila še analizo v povezavi z že obstoječimi spoznanji iz teorije, na podlagi
česar sem odgovorila tudi na zastavljena raziskovalna vprašanja.

2.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
2.5.1 PRVI MESEC
Zbirnik podatkov
Število vseh posnetkov za prvi mesec
Čas trajanja vseh posnetkov
Število uporabljenih posnetkov pri
splošni analizi komunikacije (neverbalne
komunikacije, telesnih gibov, obrazne
mimike, očesnega stika, govora matere
in odzivov otroka)
Število uporabljenih posnetkov za
podrobnejšo analizo glasovne imitacije
Čas
trajanja
vseh
posnetkov,
uporabljenih v glasovni analizi

28
58 minut in 35 sekund
13

1
26 minut in 48 sekund

Tabela 2: Zbirnik podatkov za 1. mesec
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Opis konteksta in splošna analiza videoposnetkov
Posnetki (N=13), ki sem jih uporabila pri splošni analizi neverbalne komunikacije
dojenčice in analizi govora matere, zajemajo tako verbalno kot neverbalno
komunikacijo med mamo in dojenčkom v različnih situacijah. Mati je hčerko
nagovarjala med previjanjem, pestovanjem, pred večernim spanjem, med igro in čez
dan, ko je deklica ležala na postelji in gledala okolico. Posneti so tudi različni trenutki,
ko je dojenčica jokala, kar je bilo namenjeno analizi joka. Posnetek (N=1), na katerem
so se pojavili prvi poskusi imitacije, je bil posnet med previjanjem.
Ostale posnetke (N=15) sem izločila iz podrobnejše analize, saj na njih ni bilo za
raziskavo potrebnih posnetkov.
Komunikacija otroka
Dojenčica v prvem mesecu življenja v interakciji z mamo ni veliko vokalizirala, ampak
je bila bolj v vlogi poslušalca in opazovalca. Pozorno je poslušala zvoke iz okolice,
glavo je obračala v smeri zvoka ter s pogledom iskala njegov izvor. Ko ji je mati
prigovarjala, se je umirila, jo gledala in poslušala. Umirila se je tudi ob materinem petju.
Opazovala je okolico in dogajanje okoli sebe, s pogledom je iskala obraz mame in ga
ob najdbi nepremično gledala. Fiksacija pogleda je bila dolga (do 40 sekund med
interakcijo), še posebej rada pa je opazovala mamin obraz med dojenjem.
Dojenčica je izvajala grobe premike glave v levo in desno smer. Veliko je odpirala in
zapirala usta ter izplazila jezik. Slednje je še posebej pogosto počela proti koncu
prvega meseca. Z rokami in nogami je izvajala grobe telesne gibe in se dotikala
svojega obraza. Ko je zagledala materin obraz, se je umirila, fiksirala pogled, frekvenca
telesnih gibov pa se je zmanjšala.
Dekličino vokaliziranje je v prvem mesecu predstavljal predvsem jok. V skladu s teorijo,
ki jo je postavila Dunstanova (Dunstan Baby Language, b. d.), sem iz posnetkov lahko
izluščila tri vrste joka od petih: »neh« (lakota), »eair« (napenjanje, vetrovi) in »eh«
(potreba po podiranju kupčka oziroma riganju). Ostalih dveh zvokov (»owh« in »heh«)
na posnetkih nisem zasledila, kar pa ne pomeni, da jih dojenčica ni uporabljala, ampak
jih morda mati ni uspela ujeti na posnetke. Dojenčica se je oglašala tudi z
vokalizacijami »aː«, »ɛː« in »ɛh«. Dojenčica se je z vokaloma »aː« in »ɛː« oglašala, ko
je bila zadovoljna, oglašanje z »eh« pa je bilo nekoliko refleksno in je predstavljalo
neke vrste napor, saj se je ta zvok pojavil, ko so dojenčico npr. mučili krči ali pa preden
je polila mleko. Z njim je izkazovala tudi nelagodje ob previjanju ter napor ob
premikanju telesa.
V prvem mesecu deklica, če odštejemo jok, ni veliko vokalizirala, pa čeprav ji je mati
dala čas za odziv. Prav tako ne moremo govoriti o namernem posnemanju in odzivanju
na materine vokalizacije, saj je bila večina oglašanja pravzaprav refleksna ali pa odraz
nekega nelagodja, napetosti oziroma ugodja.
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Govor mame
Komunikacija je v prvem mesecu potekala tako, da je mati v času budnosti dojenčici
pripovedovala, ji pela ter jo pestovala. Mati se je med govorom vedno nekoliko smejala,
intonacija pa je bila nežna in nekoliko višja kot ob običajnih pogovorih z odraslimi.
Dojenčico je največkrat poklicala po imenu, uporabljala pa je tudi različne vzdevke
(»moj sonček«, »sladkorček«, »ljubica«). Največkrat je opisovala pretekla dejanja
(»Pojedli smo kosilo.«, »Bili smo na sprehodu.«), imenovala osebe, ki so se približale
deklici (»Ati je prišel.«), opisovala tekoče dogodke (»Sedaj ti bom previla ritko, da boš
suha.«), napovedovala dogodke (»Zdajle boš jedla.«) ter verbalizirala dekličine
občutke in počutje (»Zdaj si sita in zadovoljna.«). Opisovala je tudi dekličina dejanja in
jih osmišljala (»Brcaj, da boš imela močne nogice.«) ter postavljala retorična vprašanja
(»Kaj je, miška, boš kaj povedala?«). Hčerko je večinoma nagovarjala v drugi osebi
ednine, včasih pa tudi v tretji osebi ednine (»Pokaži mamici, kako se Klara smeji«). V
svojem govoru je uporabljala pomanjševalnice in onomatopeje, veliko je bilo tudi
ponavljanja (»Ti najin lep dojenček si, veš, najin lep dojenček«). Mati je delala premore
in dajala hčerki čas, da bi se odzvala. Spodbujala jo je, naj se oglasi in ko se je hčerka
oglasila, se je na njene vokalizacije odzvala z besedami potrditve in spodbude.
Opazimo, da se v materinem govoru pojavljajo elementi, ki so značilni za t. i. k otroku
usmerjen govor in je opisan v teoretičnem uvodu, mati pa jih je uporabljala povsem
nezavedno.
Analiza imitacije
Ob koncu Klarinega prvega meseca življenja se je v eni izmed interakcij pojavilo več
komunikacijskih izmenjav, v katerih lahko opazimo prve poskuse imitacije višine in
melodije govora. Vse štiri izmenjave so se zaporedoma v eni interakciji zgodile v
časovnem obdobju 10,188 sekund; v nadaljevanju bomo vsako izmed izmenjav preučili
podrobneje.
Slika 1: Štiri komunikacijske izmenjave in poskusi imitacije – 1. mesec

MATI

OTROK

MATI

OTROK

MATI

OTROK

MATI
MATI OTROK

Na sliki je s posameznim rdečim okvirjem označena posamezna izmenjava, v kateri
najprej vokalizira mati, nato pa odzove še Klara. V nadaljevanju prikazujejo slike vsako
komunikacijsko izmenjavo posebej. Z oranžnimi okvirčki so označene vokalizacije
mame, z rumenimi pa Klarine vokalizacije. Na spektrogramu sta izrisani tudi dve
krivulji. Rumena krivulja prikazuje nihanje glasnosti govora (dB), modra pa nihanje
melodije in višine (Hz).
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Slika 2: Interakcija 1, izmenjava št. 1 – 1. mesec

MATI

OTROK

Mati je dejala [ɛːx], govor je trajal 0,218 sekunde. Največja glasnost materinega govora
je znašala 76 dB, najvišja višina pa 392 Hz. Sledila je pavza, ki je trajala 1,437
sekunde, nato pa je sledila vokalizacija dojenčice, ki je označena z rumenim okvirjem.
Klara je vokalizirala [ɛːx], kar je trajalo 0,256 sekunde. Njena največja glasnost je bila
63 dB, najvišja višina pa 386 Hz.
Po Klarini vokalizaciji je sledila pavza, ki je trajala 0,663 sekunde, nato pa se je
ponovno oglasila mati.
Slika 3: Interakcija 1, izmenjava št. 2 – 1. mesec

MATI

OTROK

Mati je za deklico ponovila [ɛːx], kar je trajalo 0,276 sekunde. To je izrekla z največjo
glasnostjo 76 dB in na najvišji višini 377 Hz. Sledil je 1,543 sekunde dolg premor, nato
pa se je ponovno oglasila Klara, ki je prav tako vokalizirala [ɛx]. Njena vokalizacija je
trajala 0,143 sekunde, izgovorila pa jo je z največjo glasnostjo 57 dB in na najvišji višini
406 Hz.
Pred ponovno izmenjavo je sledil 0,542 sekunde dolg premor.
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Slika 4: Interakcija 1, izmenjava št. 3 – 1. mesec
MATI
OTROK

OTROK

Mati je ponovno vokalizirala [ɛːx], kar je trajalo 0,288 sekunde. Največja glasnost je
bila 77 dB, najvišja višina pa 411 Hz. Sledil je premor, dolg 0,875 sekunde, potem pa
se je odzvala Klara, ki je prav tako vokalizirala [ɛx]. Njena vokalizacija je trajala 0,183
sekunde, nato je naredila 0,754 sekunde dolg premor, potem pa znova ponovila
vokalizacijo [ɛːx], ki je trajala 0,271 sekunde. Njena največja glasnost je bila 64 dB,
najvišja višina pa 380 Hz.
Sledil je 0,509 sekunde dolg premor, nakar se je spet oglasila mati.
Slika 5: Interakcija 1, izmenjava št. 4 – 1. mesec

MATI

OTROK

Mati je vokalizirala [ɛːx], kar je trajalo 0,346 sekunde, njena najvišja višina je bila 371
Hz, največja glasnost pa 77 dB. Premor, ki je sledil, je trajal 1,082 sekunde, nato pa
se je oglasila Klara, ki je prav tako vokalizirala [ɛːx]. Njena vokalizacija je trajala 0,214
sekunde. Največja glasnost je bila 61 dB, najvišja višina pa 421 Hz.
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Zapišimo meritve v strnjeni obliki.
Zaporedna MATI
številka
izmenjave

trajanje

1

0,218 s

Dolžina
OTROK
premora
med
vokalizacijo
matere in
dojenčice
1,437 s
0,256 s

jakost

76 dB

63 dB

višina

392 Hz

386 Hz

trajanje

2

0,276 s

1,543 s

0,143 s

jakost

76 dB

57 dB

višina

377 Hz

406 Hz

trajanje

3

0,288 s

0,875 s

0,271 s

jakost

77 dB

64 dB

višina

411 Hz

380 Hz

trajanje

4

0,346 s

1,082 s

0,214 s

jakost

77 dB

61 dB

višina

371 Hz

421 Hz

Dolžina premora
po
izmenjavi,
preden
mati
začne
novo
izmenjavo
0,663 s

0,542 s

0,505 s

/

Povprečne vrednosti
MATI
dolžina govora 0,282 s
glasnost 76 dB
višina 387 Hz

OTROK
dolžina vokalizacij 0,221 s
glasnost 61 dB
višina 398 Hz

Tabela 3: Strnjen pregled meritev (1. mesec)

Ob pregledu tabele 3 razberemo, da so si podatki v vseh treh kategorijah (dolžina
vokalizacije, glasnost in višina) pri materi in dojenčici podobni. Povprečno trajanje
materinih vokalizacij je 0,282 sekunde, povprečno trajanje Klarinih vokalizacij pa 0,221
sekunde. Menim, da kljub vsemu tu še ne moremo govoriti o Klarini sposobnosti
posnemanja dolžine vokalizacij, saj se je deklica v celem prvem mesecu večkrat
refleksno oglasila z [ɛx], kar je kratka vokalizacija, v zgornjih primerih pa je tudi mati
vokalizirala kratke [ɛx], saj je s tem želela spodbuditi hčerko k oglašanju.
Največja povprečna glasnost materinega govora je bila približno 76 dB, najvišja višina
pa povprečno 387 Hz. Največja povprečna glasnost Klarinih vokalizacij je bila približno
61 dB, najvišja povprečna višina pa 398 Hz. Do podobnih vrednosti je prihajalo
predvsem zato, ker je mati svoj govor povsem nezavedno prilagodila hčerkinemu.
Oglašala se je s podobno glasnostjo in na podobni višini kot hči, saj jo je s tem želela
spodbuditi k oglašanju oziroma posnemanju. Na tem mestu se mi je prvič porodilo
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vprašanje, ki se je nato ponavljalo vse do konca analize: kdo sploh posnema koga? Ali
je res dojenčica tista, ki posnema materin govor, ali pa je pravzaprav mati tista, ki svoj
govor povsem nevede prilagodi otroku, in sicer v takšni meri, da se s hčerko pogovarja
na isti višini in s podobno jakostjo, kot bi jo tudi sicer dosegala hčerka?
Premori, ki so nastali ob čakanju na hčerkin odziv, so bili nekoliko daljši od tistih, ki so
se pojavili, ko je hčerka končala s svojo vokalizacijo in je potem mati začela novo
izmenjavo. Mati je želela nekoliko pohiteti in čim večkrat doseči to, da bi se hči odzvala
oziroma ponovila vokalizacijo za njo. Premori med posameznimi izmenjavami so zato
zelo kratki, hipni. Dolžino premorov, ki jih je naredila mati, ko je čakala na odziv hčerke,
sem izmerila še na nekaterih drugih posnetkih in ugotovila, da so se proti koncu prvega
meseca življenja podaljševali. Proti koncu prvega meseca je mati namreč že doživela,
da je hči poskušala imitirati njene vokalizacije, zato je podaljševala premore v
pričakovanju odziva, imitacije. Če so pavze v prvem in drugem tednu Klarinega
življenja trajale 1–7 sekund, vmes pa so se pojavile daljše le kot posledica raznih
motečih dejavnikov (npr. dojenčica se je polila in jo je mati obrisala), so se v tretjem in
četrtem tednu pavze bistveno podaljšale. Mati je govorila tako, da je v enem delu
povedala nekoliko več in med posameznimi stavki naredila kratke pavze (1–2 sekundi),
nato pa je naredila daljši 10–17 sekundni premor v pričakovanju dekličinega odziva.
Morda bi lahko mati že na začetku delala daljše premore in tako dala dojenčici nekoliko
več časa za odziv (npr. v mislih bi vedno štela vsaj do 10), a v praksi o tem ne
razmišljaš, saj se enostavno želiš samo pogovarjati z otrokom.
Ob pogledu na krivulje melodije, lahko ponekod opazimo nekaj podobnosti med
krivuljami, ki so izrisane pri vokalizacijah matere in dojenčice.
MATI

OTROK

Tabela 4: Primerjalna tabela melodije (1. mesec)

Čeprav so krivulje na prvi pogled morda različne, lahko ob natančnejšem pregledu
opazimo, da se pri vseh krivuljah pojavlja dvig melodije, vse vokalizacije pa se
zaključijo z rahlim padanjem melodije. Če poslušamo samo posnetek, tega ne bomo
zaznali, krivulje pa pokažejo, da se že na koncu prvega meseca otrokovega življenja
pojavi posnemanje melodije govora. Povsem primerno je že vprašanje, ali je otrok
zares že sposoben posnemati melodijo. Menim, da o zavestni imitaciji melodije še ne
moremo govoriti, saj se dojenčki v tej starosti še vedno oglašajo bolj ali manj refleksno.
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Poleg tega je njihova kapaciteta zraka manjša, kar vpliva tudi na padanje glasnosti in
višine. Padajoči ton je torej posledica aerodinamičnih vplivov govorne produkcije in ne
posnemanja kot takega.

2.5.2 DRUGI MESEC
Zbirnik podatkov
Število vseh posnetkov za drugi mesec
Čas trajanja vseh posnetkov
Število uporabljenih posnetkov pri
splošni analizi komunikacije (neverbalne
komunikacije, telesnih gibov, obrazne
mimike, očesnega stika, govora matere
in odzivov otroka)
Število uporabljenih posnetkov za
podrobnejšo analizo glasovne imitacije
Čas
trajanja
vseh
posnetkov,
uporabljenih v glasovni analizi

36
1 ura, 55 minut in 25 sekund
10

3
47 minut in 2 sekundi

Tabela 5: Zbirnik podatkov za 2. mesec

Opis konteksta in splošna analiza posnetkov
Posnetki (N=10), ki sem jih uporabila pri splošni analizi neverbalne komunikacije in
vokalizacij dojenčice ter pri analizi govora matere, zajemajo komunikacijo med mamo
in otrokom v različnih situacijah. Mati je hčerko nagovarjala med previjanjem,
pestovanjem, zvečer pred spanjem, med igro, na posnetkih ji je tudi prepevala in
plesala, z njo pa se je pogovarjala tudi čez dan, ko jo je položila v pol sedeč položaj in
z njo vzpostavila očesni stik ter ji pripovedovala, deklica pa jo je poslušala in se
odzivala. Na nekaterih posnetkih je deklica v interakciji s svojim očetom, kar je bilo
namenjeno analizi dekličine sposobnosti prilagajanja višine vokalizacij glede na
sogovornika. Posnetki (N=3), na katerih so se pojavili poskusi imitacije, so bili posneti
med previjanjem in pa med dnevom, ko je deklica ležala na postelji ali bila v pol
sedečem položaju na sedežni garnituri, mati pa jo je ogovarjala.
Ostale posnetke (N=26) sem izločila iz podrobnejše analize, saj na njih ni bilo posnetih
vsebin, ki bi bile smiselne za raziskavo.
Komunikacija otroka
V začetku drugega meseca je dojenčica še vedno izvajala grobe gibe rok in nog ter
veliko obračala glavo. Zelo velikokrat je izplazila jeziček, še posebej kadar je ležala na
postelji in ji je mati prigovarjala. S pogledom je vedno bolj opazovala okolico, pogled
pa je največkrat fiksirala na obrazu odrasle osebe (mati, oče) in se pri tem tudi povsem
umirila. Fiksacija pogleda je bila dolga 15–50 sekund, še posebej med previjanjem. Ko
je zaslišala nove, neznane zvoke ali beli šum, se je prav tako umirila in pozorno
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poslušala. Frekvenca telesnih gibov se je zmanjšala, dojenčica je nepremično usmerila
pogled v eno točko, obrnila glavo proti izvoru zvoka in poslušala.
Pojavljale so se različne vrste joka (kot v prvem mesecu), mati in oče pa sta že znala
razločiti, kaj posamezen jok pomeni in se nanj ustrezno odzvati. Vokalizacije so se
glede na prvi mesec že nekoliko podaljšale. Dojenčica je v eni govorni izmenjavi
večkrat zaporedoma vokalizirala »ɛh«, kar je bila tudi najpogostejša vokalizacija.
Vokalizacije so bile v prvi polovici drugega meseca še vedno večinoma refleksne, proti
koncu drugega meseca starosti pa so postajale tudi zavedne, deklica se je z njimi
odzivala na govor mame. V starosti sedmih tednov se ob prigovarjanju ni več umirila,
ampak je nadaljevala z gibanjem in izvajala grobe gibe telesa.
Pri starosti dveh mesecev je dojenčica začela uporabljati tudi druga komunikacijska
sredstva. Ko ji je bilo nekaj všeč, se je nasmehnila. Če je imela dovolj interakcije, je
umaknila pogled. Začela je tudi cviliti, spreminjati višino in melodijo glasu, čeprav so
bili ti segmenti še kratki. Če je z njo govoril oče, je bila višina dekličinih vokalizacij nižja,
kot če je z njo govorila mati. Očesni stik se je podaljšal. Če je bila dojenčica spočita in
pripravljena na interakcijo, je očesni stik vzdrževala tudi do 2 minuti. Vokalizacija se je
z »ɛx« razširila tudi na uporabo drugih vokalov in glasov, ki so bili posledica dekličine
igre z glasom, vokalizirala pa je na podobni višini kot mati. Deklica je bila za interakcijo
najbolj pripravljena po počitku. Ob koncu drugega meseca življenja so jo še vedno
pritegnili neznani zvoki, ki jim je najprej pozorno prisluhnila in se pri tem umirila, nato
pa se nasmehnila in se začela premikati v znamenje navdušenja.
Če primerjam dekličine sposobnosti za interakcijo in komunikacijo na začetku in na
koncu drugega meseca življenja, lahko opazim velik napredek. Na začetku drugega
meseca (peti in šesti teden) je bila dojenčica še bolj pasivna, ni se še nasmihala, bolj
ali manj refleksno se je oglašala z »ɛx«, ni cvilila in spreminjala višine in melodije
vokalizacij, medtem ko je na koncu drugega meseca (sedmi in osmi teden) vse to že
počela. Opazna razlika je tudi v dolžini očesnega stika, ki je na začetku drugega
meseca trajal približno eno minuto, ob koncu pa tudi do dve minuti. Ko je interakcija ni
več zanimala, je ob koncu meseca umaknila pogled, ko pa si je želela, je vzpostavila
očesni stik.
Govor mame
Pri govoru matere lahko opazim podobne prvine t. i. k otroku usmerjenega govora, kot
sem jih opazila v prvem mesecu. Pojavljajo se retorična vprašanja, ponavljanja,
pomanjševalnice in ljubkovalnice, nagovarjanje večinoma v drugi osebi ednine,
občasno pa tudi v tretji osebi ednine. Mati je večinoma opisovala dogajanje, hčerine
dosežke, verbalizirala svoja dejanja itd.
Njen govor je bil višji in nežnejši, kot običajno v pogovoru z odraslimi. Pojavljali so se
večji poskoki v melodiji govora (od nižje do višje intonacije). Mati je hčerko veliko
spodbujala, da bi se oglasila. Z njo je vzpostavljala očesni stik, iskala je njen pogled.
Veliko ji je pripovedovala, pri tem pa delala krajše in daljše pavze. Kadar je bila
dojenčica bolj pripravljena na interakcijo in posledično tudi bolj odzivna, so bile pavze
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matere nekoliko krajše, saj se je deklica prej odzvala in obratno. Mati je dojenčici pela
veliko pesmic in bansov, saj je to pritegnilo njeno pozornost.
Analiza imitacije
Slika 6: Analiza višine govora v interakciji z očetom – 2. mesec

OČE

OTROK

Ker sem med pisanjem teoretičnega okvirja spoznala, da lahko dojenčki že v prvem
tromesečju življenja spreminjajo višino vokalizacij glede na to, s kom se pogovarjajo
(Snow in Balog, 2002), me je zanimalo, če to res drži. Klaro sem posnela v interakciji
z očetom in nato analizirala posnetek. Posnetek je nastal med previjanjem. Z modrim
okvirčkom je označen govor očeta, ki je na tem mestu rekel [ɛːx]. Govoril je na najvišji
višini 98 Hz in z največjo glasnostjo 66 dB, kar je bistveno nižje od govora matere v
interakciji s hčerko (povprečno 387 Hz v prvem mesecu življenja).
Z rumenim okvirčkom je označena Klarina vokalizacija. Dojenčica je trikrat zapored
vokalizirala [ɛːx]. Še posebej prva vokalizacija je bila nekoliko nižja, kot pa so bile
visoke njene vokalizacije pri pogovoru z materjo. Prvi [ɛːx] je vokalizirala na najvišji
višini 297 Hz in z največjo glasnostjo 65 dB, medtem ko so bile njene vokalizacije v
interakciji z mamo v prvem mesecu življenja visoke povprečno 398 Hz, v drugem
mesecu pa povprečno 554 Hz. Razlika v višini je torej skoraj 100 Hz oziroma dobrih
250 Hz. Naslednja dva [ɛːx] je nato ponovno vokalizirala nekoliko višje (352 Hz), kar
pa je še vedno dobrih 200 Hz nižje kot je znašala povprečna višina dekličinih vokalizacij
v komunikaciji z mamo.
Slika 7: Interakcija 1, izmenjava št. 1 – 2. mesec

MATI

OTROK

V oranžnem okvirčku je označen govor mame, ki je na tem mestu rekla »Ja.« To je
izrekla na najvišji višini 382 Hz z največjo glasnostjo 80 dB, sekvenca pa je trajala
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0,713 sekunde. Sledil je premor, ki je trajal 4,157 sekunde, nato pa se je odzvala Klara.
Deklica je v časovnem obdobju 2,182 sekunde dvakrat vokalizirala [ɛx], nato pa
zacvilila. Vokalizirala je na najvišji višini 486 Hz, zacvilila pa na 738 Hz. Največja
glasnost je bila 74 dB.
Slika 8: Interakcija 1, izmenjava št. 2 – 2. mesec

MATI
OTROK

Mati se je na njeno vokalizacijo praktično takoj odzvala in rekla »Ja, kaj boš še
povedala?« S tem je dojenčici dala potrditev ob vokaliziranju, želela pa jo je tudi
spodbuditi k nadaljnji vokalizaciji. Materina vokalizacija se je po dekličinem cviljenju
dvignila na najvišjo višino 655 Hz in največjo glasnost 84 dB, trajala pa je 2,653
sekunde.
Materinemu govoru je sledila 2,759 sekunde dolga pavza, nato pa se je ponovno
odzvala Klara, ki je trikrat zapored vokalizirala [ɛ, ɛ, ɛ], pri tem pa je spreminjala višino
govora, ki je vedno bolj rasla. Prvi [ɛ] je vokalizirala na najvišji višini 367 Hz, drugega
na 436 Hz, tretjega pa na 477 Hz. Ta sekvenca je trajala 0,979 sekunde, nato je
naredila premor (1,807 sekunde), potem pa se še enkrat oglasila z [ɛ] na najvišji višini
415 Hz. Največja glasnost je znašala 71 dB.
Slika 9: Interakcija 1, izmenjava št. 3 – 2. mesec

MATI

OTROK

MATI

Mati je počakala 0,837 sekunde, nato pa se navdušeno odzvala z »Ja!« na najvišji
višini 503 Hz in z največjo glasnostjo 82 dB. Ponovno je sledil nekoliko daljši premor,
ki je trajal 10,388 sekunde. Interakcijo je nadaljevala Klara, ki je vokalizirala [ɛː].
Vokalizacija je trajala 0,542 sekunde, izrekla pa jo je na najvišji višini 537 Hz in z
največjo glasnostjo 83 dB.
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Nato se je ponovno takoj odzvala mati, ki je deklici dala potrditev z »Ja!« Njen govor
je trajal 0,922 sekunde. Krivulja melodije nam lepo pokaže, da sta se v tej izmenjavi
mati in hči ujemali v višini govora. Mati je namreč svojo potrditev izrekla na najvišji
višini 540 Hz. Krivulja pa nam pokaže tudi to, da je deklica v svoji vokalizaciji že
posnemala melodijo govora matere. Vidimo lahko namreč, da se je v intonaciji najprej
povzpela, proti koncu vokalizacije pa se je intonacija spustila, kar je opazno tudi v
večini vzorcev materinega govora (krivulja z vzponom, vrhom in nato padcem
melodije). Podobna je tudi glasnost materinega govora in dekličinih vokalizacij.
Slika 10: Interakcija 2, izmenjava št. 1 in št. 2 – 2. mesec
MATI

OTROK

MATI

OTROK

Sledi analiza novega posnetka in nove interakcije.
Interakcijo je začela mati, ko je deklico nagovorila: »Pokliči mamico.« Govor je trajal
1,123 sekunde, najvišja višina je bila 490 Hz, največja glasnost pa 86 dB. Materinemu
nagovoru je sledila pavza (0,661 sekunde), nato pa se je Klara odzvala s cviljenjem.
Vokalizacija je trajala 1,055 sekunde, najvišja višina je bila 877 Hz, največja glasnost
pa 86 dB. Ponovno se je odzvala mati, ki je deklici dala potrditev z »Ja!«, pri čemer je
takoj spremenila višino svojega govora (najvišja višina 654 Hz). Materin odziv je trajal
0,342 sekunde in dosegel največjo glasnost 87 dB. Potem pa je ponovno vokalizirala
še Klara, ki je vokalizacijo začela na višini 563 Hz in jo končala na višini 306 Hz.
Vokalizacija je trajala 0,651 sekunde in je dosegla največjo glasnost 81 dB. Tudi na
teh krivuljah že lahko opazimo posnemanje melodije govora odraslih.
Slika 11: Interakcija 3, izmenjava št. 1 in št. 2 – 2. mesec

MATI
MATI

MATI

OTROK

OTROK

Poglejmo še interakcijo ob koncu drugega meseca življenja. Interakcijo je začela mati
s stavkom: »Pika, poka, pika, pok!« Njen govor je trajal 2,733 sekunde, izrekla jo je na
najvišji višini 355 Hz in z največjo glasnostjo 84 dB. Sledila je pavza, dolga 1,435
sekunde, nato pa se je odzvala Klara s svojo vokalizacijo. Njena vokalizacija je trajala
1,383 sekunde, izrekla pa jo je na najvišji višini 855 Hz in z največjo glasnostjo 80 dB.
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Po 0,985 sekunde se je ponovno odzvala mati. V višji intonaciji kot prej je rekla »Ja!«.
Pravzaprav je nezavedno prilagodila svoj govor vokalizaciji hčerke, saj se je višina
dvignila na 530 Hz, glasnost pa je ostala približno enaka (80 dB). Sekvenca je trajala
0,845 sekunde. Po 1,290 sekunde trajajočem premoru se je ponovno oglasila Klara, ki
je zacvilila na najvišji višini 826Hz, vokalizacijo pa zaključila s padcem melodije na
višini 480 Hz. Največja glasnost vokalizacije je bila 81 dB, trajala pa je 0,903 sekunde.
Po zelo kratkem premoru (približno 0,3 sekunde) se je ponovno hitro odzvala mati z
»Ja.« in s tem želela dati potrditev svoji hčerki. Njen govor je trajal 1,414 sekunde,
govorila pa je na najvišji višini 568 Hz in z največjo glasnostjo 83 dB.
Pogled na krivulje melodije in glasnosti nam sporoča, da je glasnost skozi vse
izmenjave pri obeh udeleženih v interakciji zelo podobna, takšna pa so tudi nihanja v
glasnosti. Vidna je tudi podobnost v spreminjanju melodije govora, podobna pa je tudi
dolžina vokalizacij. Mati se je namreč povsem nezavedno odzvala na hčerine
vokalizacije z govorom, ki je trajal približno toliko časa kot predhodna hčerina
vokalizacija.
Slika 12: Interakcija 3, izmenjava št. 4 – 2. mesec

MATI

OTROK

MATI

Mati je nato dejala »Ti, žabica.«, kar je trajalo 1,349 sekunde. To je izrekla na najvišji
višini 381 Hz in z največjo glasnostjo 83 dB. Sledil je kratek premor (približno 0,4
sekunde), nato pa se je odzvala Klara.
V svoji govorni izmenjavi je dvakrat vokalizirala, kar je skupaj trajalo 1,478 sekunde.
Vokalizirala je na najvišji višini 590 Hz oziroma 843 Hz in z največjo glasnostjo 77 dB.
Po kratkem premoru se je ponovno odzvala mati in rekla »Ja.«, kar je trajalo 1,232
sekunde. Njen govor je bil na najvišji višini 506 Hz in z največjo glasnostjo 87 dB.
Iz krivulj lahko razberemo posnemanje melodije govora pri otroku. Višina vokalizacij je
sicer višja, kot pa višina materinega govora, saj deklica v svojih vokalizacijah zacvili,
vendar je na krivuljah viden vzpon v intonaciji, vrh in spust intonacije na koncu
vokalizacije. Mati in hči govorita oziroma vokalizirata tudi na podobni glasnosti – tudi
te krivulje so med sabo primerljive.
Izmerjene vrednosti so strnjene še v naslednji tabeli.
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trajanje

Zaporedna
številka izmenjave
1

MATI
0,713 s

Dolžina premora med
vokalizacijo matere in dojenčice
4,157 s

OTROK
2,182 s

jakost

80 dB

74 dB

višina

382 Hz

486 Hz/738 Hz

trajanje

2

2,653 s

2,759 s

0,979 s

jakost

84 dB

71 dB

višina

655 Hz

367 Hz /
436 Hz/477 Hz

trajanje

3

0,317 s

10,388 s

0,542 s

jakost

82 dB

83 dB

višina

503 Hz

537 Hz

trajanje

4

0,346 s

1,082 s

0,214 s

jakost

77 dB

61 dB

višina

371 Hz

421 Hz

trajanje

5

1,123 s

0,661 s

1,055 s

jakost

86 dB

86 dB

višina

490 Hz

877 Hz

trajanje

6

0,342 s

/

0,651 s

jakost

87 dB

81 dB

višina

654 Hz

563 Hz/306 Hz

trajanje

7

2,733 s

1,435 s

1,383 s

jakost

84 dB

80 dB

višina

355 Hz

855 Hz

trajanje

8

0,845 s

1,290 s

0,903 s

jakost

80 dB

81 dB

višina

530 Hz

826 Hz/480 Hz

trajanje

9

1,349 s

0,4 s

1,478 s

jakost

83 dB

77 dB

višina

381 Hz

590 Hz/843 Hz

Povprečne vrednosti
MATI
OTROK
dolžina vokalizacij 1,157 s
dolžina vokalizacij 1,041 s
glasnost 83 dB
glasnost 77 dB
višina 479 Hz
višina 554 Hz
Tabela 6: Strnjen pregled meritev (2. mesec)
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Splošno gledano se je število komunikacijskih izmenjav v tem mesecu povečalo. Hči
se je na materin govor odzvala večkrat kot v prejšnjem mesecu, še vedno pa je bila
mati tista, ki je pretežno govorila in čakala na dekličin odziv. Klara se je v tem mesecu
več oglašala, njene vokalizacije pa niso bile več samo refleksne, ampak so se pojavljali
tudi zavestni odzivi na materine nagovore.
Če tokratne podatke primerjamo s tistimi iz prejšnjega meseca, lahko opazimo, da se
je povprečna dolžina vokalizacij precej podaljšala. Še posebej nas to zanima pri Klari.
Če so v prvem mesecu njene vokalizacije trajale povprečno 0,221 sekunde, so se v
tem mesecu podaljšale za skoraj petkrat. V prvem mesecu so vokalizacije trajale
približno 0,5 sekunde, v drugem pa se je obseg že povečal in so vokalizacije trajale od
0,5 sekunde do 2 sekundi. Opozoriti je potrebno, da to ne pomeni, da je Klara toliko
časa samo vokalizirala, ampak so v ta čas zajete tudi kratke pavze med eno in drugo
vokalizacijo, saj se je večkrat zgodilo, da je v času ene izmenjave, ki je trajala toliko
časa, vokalizirala večkrat po malem, vokalizacije pa so bile kratke. Vendar pa nam ta
čas pove, da se je deklica ob koncu drugega meseca življenja že bila sposobna dlje
časa odzivati in tako vzdrževati interakcijo ter svojo komunikacijsko izmenjavo. Če v
tabeli 6 pogledamo posamezne vrednosti, lahko opazimo, da so si dolžine govora
oziroma vokalizacij marsikje podobne. To nam sporoča dve stvari: mati v svojih odzivih
povsem nezavedno prilagaja dolžino svojega govora hčerinim vokalizacijam, deklica
pa začenja v svojih vokalizacijah posnemati tudi dolžino materinega govora.
Povprečna glasnost materinega govora je znašala 83 dB, povprečna glasnost Klarinih
vokalizacij pa 77 dB. V primerjavi s prejšnjim mesecem (povprečno 61 dB) je dojenčica
postala nekoliko glasnejša in se tako tudi na tem področju približala materi. Če na
spektrogramih pogledamo rumene krivulje glasnosti, lahko vidimo podobne vzorce in
nihanja, ki se pojavljajo tako v materinem govoru kot tudi v dekličinih vokalizacijah.
Povprečna višina Klarinih vokalizacij je v tem mesecu znašala 554 Hz, kar je približno
70 Hz več, kot je znašala povprečna višina materinega govora. To razlagamo z
dejstvom, da se je dojenčica v tem mesecu začela igrati s svojim glasom. Začela je
odkrivati, kaj vse lahko stori, glasovne igre pa so jo zabavale. Spreminjala je višino in
melodijo govora, začela je tudi cviliti. Mati je v nasprotju z njo govorila tako kot v
prejšnjem mesecu (ni cvilila), čeprav nam tudi njene povprečne vrednosti (prejšnji
mesec 387 Hz, ta mesec pa 479 Hz) povedo, da je svoj govor nezavedno prilagajala
hčerinim vokalizacijam. Ko je deklica zacvilila ali pa vokalizirala nekoliko višje, je tudi
mati spremenila višino govora in se na njeno vokalizacijo odzvala z višjim govorom. S
tem jo je želela spodbuditi k nadaljnjim vokalizacijam in hkrati dati potrditev, da je
hčerino početje dobro. Z analizo višine Klarinih vokalizacij v interakciji z očetom sem
prikazala tudi to, da je dojenček v drugem mesecu življenja že sposoben spreminjati
višino vokalizacij glede na sogovornika. Oče je imel pri nagovarjanju hčerke bistveno
nižjo višino glasu (98 Hz) kot jo je imela mati. Temu se je prilagodila tudi Klara, ki je z
očetom vokalizirala na nekoliko nižji višini kot z mamo (297 Hz).
Premori med posameznimi izmenjavami so bili v tem mesecu precej različni. Nekateri
so bili nekoliko daljši, spet drugič je do odziva matere ali otroka prišlo hipoma in
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premora skoraj ni bilo. Menim, da bi premori lahko bili daljši, a vendar je bilo na številnih
mestih v posnetkih deklici danega kar nekaj časa za odziv. Pavze so se podaljšale še
posebej proti koncu meseca (10–15 sekund), ko je mati nagovorila deklico, nato pa
čakala njen odziv.
MATI

OTROK

Tabela 7: Primerjalna tabela melodije (2. mesec)

Ob pregledu krivulj melodije, lahko opazimo malo več podobnosti med krivuljami, ki so
izrisane pri govoru matere in vokalizacijah dojenčice. Čeprav so si krivulje na prvi
pogled le malo podobe, pa je pomembna tudi slušna komponenta, ki jo je mogoče
slišati na posnetkih. Ko sem namreč poslušala posnetke, so se mi posamezni deli med
seboj zdeli veliko bolj podobni, kot pa če bi samo opazovala krivulje, ki jih je izrisal
program. Poudariti je torej potrebno, da poslušanje in percepcija zvoka nista enaki
programu, kar je potrebno imeti v mislih tudi v nadaljevanju naloge.
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Pri večini materinega govora je izrisana krivulja melodije, ki vsebuje najprej vzpon in
rast melodije, nato vrh in potem proti koncu izjav spuščanje melodije. Ta vzorec lahko
sedaj že opazimo tudi pri nekaterih krivuljah Klarinih vokalizacij, še vedno pa je mati
tista, ki večinoma nezavedno prilagaja svoj govor otroku in je tudi zaradi tega v analizi
precej podobnosti med enimi in drugimi podatki.

2.5.3 TRETJI MESEC
Zbirnik podatkov
Število vseh posnetkov za tretji mesec
Čas trajanja vseh posnetkov
Število uporabljenih posnetkov pri
splošni analizi komunikacije (neverbalne
komunikacije, telesnih gibov, obrazne
mimike, očesnega stika, govora matere
in odzivov otroka)
Število uporabljenih posnetkov za
podrobnejšo analizo glasovne imitacije
Čas
trajanja
vseh
posnetkov,
uporabljenih v glasovni analizi

38
2 uri, 20 minut in 44 sekund
16

4
24 minut

Tabela 8: Zbirnik podatkov za 3. mesec

Opis konteksta in splošna analiza posnetkov
Posnetki (N=16), ki sem jih uporabila pri splošni analizi neverbalne komunikacije in
vokalizacij dojenčice ter pri analizi govora matere, zajemajo komunikacijo med mamo
in otrokom v različnih situacijah. Mati je hčerko najpogosteje nagovarjala, medtem ko
je bila deklica v pol sedečem položaju na sedežni garnituri ali v gugalniku. Pogosto jo
je nagovarjala tudi, ko je deklica ležala v postelji ali na igralni podlogi ali pa jo je mati
imela v naročju. Mati je poleg govorjenja deklici pogosto tudi prepevala in z njo plesala.
Posnetki (N=4), na katerih so se pojavili poskusi imitacije, so bili posneti, medtem ko
je deklica ležala na postelji ali pa bila v pol sedečem položaju na sedežni/v gugalniku,
mati pa jo je ogovarjala oziroma ji pela.
Ostale posnetke (N=22) sem izločila iz podrobnejše analize, saj so bili neprimerni za
analizo (hrup v ozadju, na njih se ne sliši govora oziroma vokalizacij ali pa ni posnetega
nič smiselnega za analizo).
Komunikacija otroka
Dojenčica je v tem mesecu zelo napredovala na področju vzdrževanja očesnega stika
in vztrajanja, sodelovanja v interakciji. Kot sem napisala v teoretičnem uvodu, naj bi
bili dojenčki v tej starosti sposobni v interakciji vztrajati približno 20 minut (Gotzke in
Sample Gosse, 2007). Sama na žalost nimam tako dolgega posnetka, da bi lahko to
preverila, lahko pa trdim, da je deklica v interakciji z mamo vztrajala 10 minut skozi
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celoten posnetek, kjer se lepo vidijo različne komunikacijske prvine, ki jih je dojenčica
uporabljala in jih bom opisala v nadaljevanju. Tudi čas vzdrževanja očesnega stika se
je podaljšal. Deklica je očesni stik vzdrževala tudi do 7 minut brez prekinitev –
neprestano je bila usmerjena na mamin obraz. Ko interakcije ni več želela, je pogled
umaknila.
Kadar je bila deklica v pol sedečem položaju in se z njo ni nihče pogovarjal, se je
frekvenca grobih telesnih gibov povečala. Nekaj časa je gledala okolico, se igrala s
svojimi rokami in jih nosila v usta, brcala z nogami, ko pa je želela pridobiti pozornost
zaradi želje po interakciji ali neudobja, pa je zacvilila ali začela vokalizirati. Frekvenca
grobih telesnih gibov se je takrat, ko je bila deklica v interakciji z mamo, glede na prva
dva meseca nekoliko zmanjšala. Ko je vzpostavila očesni stik z mamo, se je dojenčica
umirila, grobih telesnih gibov ni bilo več veliko oziroma niso bili zelo izraziti. Med
nagovarjanjem je dojenčica gledala mamo v oči, obraz in jo poslušala. Premikala je
večinoma le glavo in spreminjala obrazno mimiko. Velikokrat je izplazila jeziček, začela
pa je tudi odpirati usta, mrščiti čelo in se nasmihati, če je slišala ali videla kaj, kar ji je
bilo všeč. Mamo je med nagovarjanjem začela opazovati z nekakšnim pričakovanjem
– kot da bi čakala, kaj bo mati še rekla, naredila.
Dojenčica se je v tem mesecu začela zelo veliko nasmihati obema staršema. Ko je
zagledala obraz mame ali očeta, ju je pozdravila z nasmeškom, njen obraz se je
sprostil in večkrat je v pozdrav tudi zacvilila ali pa je začela vokalizirati. V interakciji je
svoj pogled fiksirala na obraz mame in s pogledom sledila premikom, ki jih je mati
naredila (opazno je premikanje oči v levo in desno smer). Ko je mati odšla iz prostora,
je deklica s pogledom dlje časa strmela za njo, in sicer v smeri njenega odhoda.
Dojenčica se je začela tudi odzivati na svoje ime – kadar jo je mati poklicala, se je
deklica obrnila proti njej. Dojenčica je v interakciji z zanimanjem prisluhnila tudi novim
zvokom (žvižganju, tleskanju z jezikom, zvončku, kitari). Začela se je obračati za
zvokom in s pogledom slediti njegovemu izvoru (npr. s pogledom je sledila zvončku).
Kadar ji je bil nek zvok všeč, se je nasmehnila in večkrat tudi zacvilila. Takrat se je
nekoliko povečala tudi frekvenca izplazenja jezika, začela je tudi intenzivneje brcati.
Dojenčici je bilo zelo všeč mamino prepevanje. Med petjem jo je gledala, se ji
nasmihala, bila je tiho in pozorno poslušala. Včasih je vmes tudi sama začela
vokalizirati ali cviliti. Dekličino pozornost so pritegnile tudi hitre spremembe v višini
glasu, ki jih je naredila mati. Npr. če jo je mati nekaj časa ogovarjala, nato pa nenadoma
zacvilila ali nekoliko višje vokalizirala, je večkrat zacvilila tudi dojenčica. Mati je večkrat
tudi prižgala glasbo, nato pa si deklico namestila na kolena in ji pela ter z njo plesala
tako, da jo je prijela za roke in z njimi izvajala različne gibe. Iz posnetkov je razvidno,
da je bilo tudi to deklici zelo všeč, saj je takrat nepremično zrla v mamo in vzdrževala
nasmešek.
Na sredini in proti koncu tretjega meseca se je dojenčica večkrat odzvala na materine
nagovore, kot pa v prvih dveh mesecih. Največkrat se je to zgodilo, ko je bila deklica
naspana – torej v interakcijah, ki so potekale kmalu po spanju. Najpogostejše
vokalizacije na začetku tretjega meseca so bile »ɛː«, »ɛx« in »xɛː«, poleg tega pa tudi
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druge vokalizacije oziroma cviljenje. Proti koncu tretjega meseca so vokalizacije
postale predvsem cviljenje, zelo opazno je bilo dekličino igranje z lastnim glasom in
njeni poskusi spreminjanja višine vokalizacij. Vokalizacije so postale daljše.
Dojenčica je bila v interakciji vodljiva. Mati ji je večkrat pokazala kakšno igračko ali nek
drug predmet in deklica je preusmerila pozornost iz materinega obraza na predmet in
ga opazovala. V tretjem mesecu so pozitivno in uspešno interakcijo še vedno večkrat
prekinili krči, polivanje.
Govor mame
Mati je svojo hčerko nagovarjala pogosteje kot v prvih dveh mesecih življenja, vendar
pa je pri tem nekoliko pozabila na premore, pavze, ki so ponekod kratke in ima
dojenčica premalo časa za odziv. Mislim, da je to odraz materine velike želje po
hčerkini vokalizaciji. Pričakovala in želela je njen odziv ter jo s pogostim nagovarjanjem
želela spodbuditi k oglašanju. Mati je hčerko najpogosteje nagovarjala z vokalizacijami,
kot so »oː«, »ɛː«, opisovala je svoja in hčerina dejanja, aktivnosti (»Si se naspala?«,
»Zdaj sem te previla.«, »Ja, najedla si se. Sita si.«), ubesedila je svoje in hčerine
občutke (»Ja, vesela si!«), opisovala je okolico. Veliko ji je tudi prepevala različne
otroške pesmi in banse, pred njo plesala in ji kazala različne gibe, večkrat pa je
dojenčico tudi prijela za roke ali noge ter z njimi posnemala različne gibe in jih
premikala po ritmu.
Mati je hčerko najpogosteje nagovarjala v drugi osebi ednine, še vedno pa so se kdaj
pojavili nagovori v tretji osebi ednine. Zelo velikokrat so se pojavljale ponovitve fraz
(mati večkrat pove eno in isto poved), pomanjševalnice. Glas je bil visok in nežen, do
očitne spremembe pa je prišlo takrat, ko se ji je hči nasmehnila. Takrat se je materin
glas še bolj zvišal in se še bolj raznežil. Med nagovarjanjem je bila mati z obrazom zelo
blizu dekličinemu obrazu (razdalja pol metra ali še manj). Velikokrat se je deklice vmes
dotaknila, jo ljubkovala. Njeni odzivi na dekličine vokalizacije so bili pravzaprav hipni,
pavze vmes skoraj ni bilo. Hčerko je pohvalila (»Ja!«, »Bravo!«) ali pa je za njo
navdušeno ponovila njeno vokalizacijo in ji s tem dala potrditev. Ponavljanje vokalizacij
za hčerko je bilo večinoma nezavedno, se je pa večkrat zgodilo tudi to, da je mati
namerno ponovila dekličine vokalizacije, saj jo je s tem želela spodbuditi k nadaljnjemu
oglašanju, obenem pa je želela potrditi njen trud.
Včasih se je zgodilo, da se je mati zelo trudila, a deklica z njo ni vzpostavila stika;
umikala je pogled in s pogledom gledala po prostoru. Materin trud je bil včasih zaman,
večkrat pa je dobila hčerkino pozornost s plesom (koreografija bansov) in petjem.
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Analiza imitacije
Slika 13: Interakcija 1, izmenjava št. 1 – 3. mesec

MATI

OTROK

V tej izmenjavi je mati rekla »Jaː«, kar je trajalo 0,963 sekunde. To je izrekla na najvišji
višini 516 Hz in z največjo glasnostjo 74 dB. Sledila je pavza, ki je bila dolga 2,83
sekunde, nato pa se je z vokalizacijo odzvala Klara. Vokalizirala je na najvišji višini 575
Hz in z največjo glasnostjo 74 dB, vokalizacija pa je trajala 1,671 sekunde.
Slika 14: Interakcija 2, izmenjava št. 1 – 3. mesec

OTROK

MATI

To izmenjavo je po daljšem premoru začela Klara, ki je zacvilila. To je naredila na
najvišji višini 841 Hz in z največjo glasnostjo 82 dB, vokalizacija pa je trajala 0,303
sekunde. Sledila je pavza, ki je trajala 0,776 sekunde, nato pa se je oglasila mati, ki je
pravzaprav ponovila dekličino vokalizacijo. Najvišja višina je bila 748 Hz, največja
glasnost pa 81 dB. Vokalizacija je trajala 0,428 sekunde. Vidimo lahko, da je mati tukaj
vokalizirala nekoliko višje od običajnega nagovarjanja hčerke. Tudi na tem mestu je
svoj govor nezavedno prilagodila hčerinim vokalizacijam.
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Slika 15: Interakcija 3, izmenjava št. 1 – 3. mesec

MATI

OTROK

Mama je vokalizirala [oː] na najvišji višini 441 Hz in z največjo glasnostjo 77 dB. Mamin
govor je trajal 0,736 sekunde, nato pa je sledila zelo kratka pavza (0,2 sekunde). Z
dolgo vokalizacijo se je odzvala Klara. Vokalizacija je trajala 7,633 sekunde, dojenčica
pa je v njej precej spreminjala višino govora. Vmes je tudi nekajkrat zacvilila. Najvišja
višina vokalizacij, ko deklica ni cvilila, je bila 497 Hz, glasnost pa 78 dB.
Slika 16: Interakcija 3, izmenjava št. 2 – 3. mesec

MATI

OTROK

Izmenjavo je začela mati z govorom »Ja, Klara!«. Njen govor je trajal 1,178 sekunde,
izrekla pa ga je na najvišji višini 453 Hz in z največjo glasnostjo 81 dB. Sledila je pavza,
ki je trajala 0,657 sekunde, nato pa je vokalizirala Klara. Njena vokalizacija je trajala
1,437 sekunde. Največja glasnost je bila 76 dB, najvišja višina pa 391 Hz.
Slika 17: Interakcija 3, izmenjava št. 3 – 3. mesec

OTROK

MATI
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Izmenjavo je začela Klara s svojo vokalizacijo, ki je trajala 2,600 sekunde. Vokalizirala
je z največjo glasnostjo 83 dB. Višina je bila v tej vokalizaciji neenotna. V vrhu, kjer je
dojenčica malo zacvilila, je bila najvišja višina 692Hz, sicer pa je znašala 482 Hz.
Premora praktično ni bilo, ko se je že odzvala mati. Mati je rekla »A bejži, no.«. Njen
govor je trajal 1,646 sekunde, to pa je izrekla z največjo glasnostjo 85 dB in na najvišji
višini 427 Hz.
Slika 18: Interakcija 4, izmenjava št. 1 – 3. mesec

MATI

OTROK

Mama je vokalizirala [oː], kar je trajalo 1,290 sekunde. To je izrekla z največjo
glasnostjo 82 dB in na najvišji višini 467 Hz. Vmesnega premora ni bilo, v njeno
vokalizacijo se je vključila tudi dojenčica. Deklica je vokalizirala 3,743 sekunde na
najvišji višini 473 Hz in z največjo glasnostjo 83 dB.
Slika 19: Interakcija 4, izmenjava št. 2 – 3. mesec

MATI

OTROK

Mama je rekla [aː] z največjo glasnostjo 82 dB in na najvišji višini 470 Hz, govor pa je
trajal 1,369 sekunde. Premora ponovno ni bilo, ampak se je dojenčica vključila v
mamino vokalizacijo. Deklica je vokalizirala 1,972 sekunde z največjo glasnostjo 83 dB
in na najvišji višini 410 Hz.
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Slika 20: Interakcija 4, izmenjava št. 3 – 3. mesec

MATI

OTROK

Mama je vokalizirala [oː], kar je naredila na najvišji višini 520 Hz in z največjo glasnostjo
83 dB, govor pa je trajal 1,381 sekunde. Premora ponovno ni bilo, saj se je Klara takoj
odzvala. Njena vokalizacija je trajala 3,889 sekunde, vokalizirala pa je z največjo
glasnostjo 76 dB in na najvišji višini 393 Hz.
Slika 21: Interakcija 4, izmenjava št. 4 – 3. mesec

MATI

OTROK

Mama je vokalizirala [oː], kar je izgovorila z največjo glasnostjo 80 dB in na najvišji
višini 520 Hz. Njen govor je trajal 0,922 sekunde. Sledil je 0,335 sekunde dolg premor,
nato pa se je z vokalizacijo oglasila deklica. Vokalizirala je na najvišji višini 410 Hz in
z največjo glasnostjo 79 dB, vokalizacija pa je trajala 1,588 sekunde.
Slika 22: Interakcija 4, izmenjava št. 5 – 3. mesec

OTROK

MATI
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Na tem mestu je izmenjavo začela dojenčica, ki je vokalizirala z največjo glasnostjo 83
dB in na najvišji višini 874 Hz, vokalizacija pa je trajala 1,284 sekunde. Premora ni bilo,
saj se je mati takoj odzvala in vstopila v njeno vokalizacijo z besedami potrditve. Rekla
je »Jaː«. Najvišja višina je bila 727 Hz, največja glasnost pa 86 dB. Govor je trajal
1,083 sekunde. Opazimo lahko, da je višino svojega govora mati ponovno prilagodila
dekličini vokalizaciji.
Izmerjene vrednosti so prikazane v tabeli.

trajanje

Zaporedna
številka izmenjave
1

MATI
0,963 s

Dolžina premora med vokalizacijo
matere in dojenčice
2,83 s

OTROK
1,671 s

jakost

74 dB

74 dB

višina

516 Hz

575 Hz

trajanje

2

0,736 s

0,2 s

7,633 s

jakost

77 dB

78 dB

višina

441 Hz

497 Hz

trajanje

3

1,178 s

0,657 s

1,437 s

jakost

81 dB

76 dB

višina

453 Hz

391 Hz

trajanje

4

1,290 s

/

3,743 s

jakost

82 dB

83 dB

višina

467 Hz

473 Hz

trajanje

5

1,369 s

/

1,972 s

jakost

82 dB

83 dB

višina

470 Hz

410 Hz

trajanje

6

1,381 s

/

3,889 s

jakost

83 dB

76 dB

višina

520 Hz

393 Hz

trajanje

7

0,922 s

0,335 s

1,588 s

jakost

80 dB

79 dB

višina

520 Hz

410 Hz

Povprečne vrednosti
MATI
OTROK
dolžina vokalizacij 1,112 s
dolžina vokalizacij 3,133 s
glasnost 80 dB
glasnost 78 dB
višina 484 Hz
višina 450 Hz
Tabela 9: Strnjen pregled meritev (3. mesec)
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V tem mesecu se je podaljšal čas dekličinih vokalizacij, povečal pa se je tudi delež
dekličinih vokalizacij znotraj posameznih interakcij – dojenčica je torej vokalizirala več,
kot v prejšnjih dveh mesecih. Še vedno je bila mati tista, ki je najpogosteje začela
interakcijo in nagovarjala svojo hčerko, vendar pa se je deklica velikokrat odzvala, dlje
časa vokalizirala in včasih tudi sama začela kakšno izmenjavo z vokalizacijo. Opazna
je bila razlika med vokalizacijami, ki jih je deklica izvajala, kadar je bila sama, ter
vokalizacijami, ki so se pojavile v interakciji z mamo. Slednje vokalizacije so bile
navadno višje in glasnejše ter melodično raznovrstnejše (več je bilo krikov, cviljenja,
nenadnih sprememb v višini glasu).
Primerjalna tabela povprečnih vrednosti za prve tri mesece
Povprečne vrednosti
1. MESEC

2. MESEC

3. MESEC

MATI
dolžina govora 0,282 s
glasnost 76 dB
višina 387 Hz
dolžina vokalizacij 1,157 s
glasnost 83 dB
višina 479 Hz
dolžina vokalizacij 1,112 s
glasnost 80 dB
višina 484 Hz

OTROK
dolžina vokalizacij 0,221 s
glasnost 61 dB
višina 398 Hz
dolžina vokalizacij 1,041 s
glasnost 77 dB
višina 625 Hz
dolžina vokalizacij 3,133 s
glasnost 78 dB
višina 450 Hz

Tabela 10: Primerjalna tabela povprečnih vrednosti za prve tri mesece

Če pogledamo povprečno dolžino Klarinih vokalizacij, lahko opazimo, da se je le-ta iz
meseca v mesec podaljševala. Njene vokalizacije so se glede na drugi mesec
podaljšale za kar trikrat in so v tretjem mesecu znašale od 1,5 sekunde do 3,8 ali pa
tudi do 7,6 sekund. Seveda so se še vedno pojavljale tudi krajše 0,5–1 sekundne
vokalizacije, vendar so se le-te pojavile predvsem takrat, ko je bila deklica v interakciji
sama s sabo. Ko se je pogovarjala z mamo, so bile vokalizacije daljše. Če v tabeli 10
pogledamo posamezne vrednosti pri dolžini trajanja materinega govora in dolžini
trajanja dekličinih vokalizacij, lahko opazimo, da so Klarine vokalizacije daljše od
materinega govora, ki je približno enako dolg, kot v drugem mesecu. Iz tega lahko
sklepamo, da je deklica postala sposobna za vedno daljše interakcije in vokalizacije,
mati pa ji je dala več priložnosti za govor (manj je govorila, dlje časa je čakala na odziv,
dekličinih vokalizacij pa ni prekinjala). Povečalo se je tudi število izmenjav. Npr. v
posnetku, ki je bil dolg 1 minuto in 44 sekund se je zvrstilo kar 17 izmenjav. Večino
časa je vokalizirala Klara, mati pa jo je samo spodbudila s kakšno vokalizacijo oziroma
ji dala potrditev in se odzvala z navdušenjem.
Premori med govorom mame in odzivom dojenčice so bili v tem mesecu precej kratki.
Mati je na odziv čakala 0,2–3 sekunde. Pavze niso kratke, zato ker bi mati prehitro
začela govoriti in spodbujati deklico k vokalizaciji, ampak zato, ker se je hčerka vedno

56

hitro odzvala. Velikokrat se zgodi, da premorov vmes sploh ni in da je dojenčica začela
praktično takoj vokalizirati, ko je mati prenehala z nagovarjanjem.
Povprečna glasnost materinega govora je v tem mesecu znašala 80 dB, povprečna
glasnost Klarinih vokalizacij pa 78 dB. Zanimivo je, da so vrednosti glasnosti
materinega govora bolj ali manj enake skozi vse prve tri mesece, medtem ko glasnost
Klarinih vokalizacij narašča. V primerjavi z drugim mesecem lahko opazimo, da je
glasnost tako pri mami kot pri Klari ostala podobna (povprečna glasnost maminega
govora v drugem mesecu je znašala 83 dB, Klarinih vokalizacij pa 77 dB), tudi sicer
sta si obe vrednosti med seboj zelo blizu. To nam pove, da je deklica že postala
sposobna posnemati glasnost materinega govora in se je na dražljaj odzivala s
podobno jakostjo, kot jo je ustvarjala mati. Povprečna višina Klarinih vokalizacij je v
tem mesecu znašala 450 Hz, povprečna višina materinega govora pa 484 Hz. Glede
na prejšnji mesec se je višina Klarinih vokalizacij nekoliko znižala (prejšnji mesec je
znašala 625 Hz) in se približala višini materinih vokalizacij. Dojenčica je torej postala
sposobna posnemati tudi višino govora. Seveda se še vedno pojavijo mesta, ko je bila
višina dekličinih vokalizacij zelo visoka, saj je deklica cvilila in se igrala s svojim
glasom, vendar pa se je v interakcijah odzivala na podobni višini, s katere jo je
nagovarjala mati. Višina materinega govora je glede na drugi mesec (479 Hz) ostala
zelo podobna, saj med nagovarjanjem ni cvilila oziroma drastično spreminjala višine
govora, čeprav je govorila višje kot v pogovoru z odraslo osebo.

trajanje

Zaporedna OTROK
številka
izmenjave
1
0,303 s

Dolžina premora med MATI
vokalizacijo dojenčice
in matere
0,776s
0,428 s

jakost

82 dB

81 dB

višina

841 Hz

748 Hz

trajanje

2

2,600 s

/

1,646 s

jakost

83 dB

85 dB

višina

692 Hz/
482 Hz
1,284 s

427 Hz

trajanje

3

/

1,083 s

jakost

83 dB

86 dB

višina

874 Hz

727 Hz

Tabela 11: Mati prilagodi svoj govor hčerki (3. mesec)

Zelo zanimivo je bilo pogledati tudi tabelo 11, v kateri so zbrani podatki iz interakcij, ki
jih je začela Klara, mati pa se je na njene vokalizacije odzvala. Če pogledamo najprej
čas trajanja materinega govora v odzivu na vokalizacijo, lahko opazimo, da je zelo
podoben dolžini trajanja Klarinih vokalizacij. Mati je torej v odzivih posnemala dolžino
vokalizacij. Tudi glasnost materinega govora v odzivu je bila nekoliko večja kot v
primerih, ko je interakcijo začela mati. Poleg tega so vrednosti pri glasnosti matere in
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glasnosti Klare zelo primerljive med seboj. In če nenazadnje pogledamo še višino
govora oziroma vokalizacij, lahko opazimo, da je v primerih, ko je Klara zacvilila ali
nekoliko višje vokalizirala, višino svojega odziva spremenila tudi mati. Kadar je
interakcijo začela mati, je povprečna višina njenega govora znašala 484 Hz, v odzivu
na Klarine vokalizacije pa se je odzvala precej višje (748 Hz, 727 Hz). Sklenemo torej
lahko, da tudi mati svoj govor prilagaja dekličinemu, kar se dogaja na nezavedni ravni,
s tem pa mati želi deklici dati potrditev in jo spodbuditi k nadaljnjim vokalizacijam.
MATI

OTROK

Tabela 12: Primerjalna tabela melodije (3. mesec)
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Krivulje melodije postajajo med seboj vedno bolj podobne. Krivulje melodije
materinega govora so večinoma takšne, da vsebujejo vzpon in rast melodije, nato
dosežejo vrh in se na koncu spustijo. Pri krivuljah, kjer je prišlo do nenadne prekinitve,
se je zgodilo to, da se je v vokalizacijo vključila Klara, vmes pa ni bilo nobenega
premora, zato je bilo težko razmejiti, kateri del melodije spada pod materin govor in
kateri k dekličinim vokalizacijam. Oblika, ki sem jo opisala pri krivuljah melodije
materinega govora (vzpon, vrh, padec), postaja vedno bolj očitna tudi v krivuljah
dekličinih vokalizacij. Pri njej je sicer opaznih več pavz, s katerimi je deklica za kratek
čas prekinila svoje vokalizacije, opaznih pa je tudi več skokov v melodiji, kar je
posledica dekličine igre z glasom. Deklica torej postaja vedno bolj kompetentna tudi v
posnemanju melodije govora odraslih. Ne morem trditi, da melodijo zares posnema,
zagotovo pa so vse njene dozdajšnje izkušnje z materinim govorom vplivale na to, da
tudi njene vokalizacije dobivajo podobno obliko melodije.

2.5.4 ČETRTI MESEC
Zbirnik podatkov
Število vseh posnetkov za četrti mesec
Čas trajanja vseh posnetkov
Število uporabljenih posnetkov pri
splošni analizi komunikacije (neverbalne
komunikacije, telesnih gibov, obrazne
mimike, očesnega stika, govora matere
in odzivov otroka)
Število uporabljenih posnetkov za
podrobnejšo analizo glasovne imitacije
Čas
trajanja
vseh
posnetkov,
uporabljenih v glasovni analizi

30
1 ura, 39 minut in 23 sekund
13

4
13 minut, 6 sekund

Tabela 13: Zbirnik podatkov za 4. mesec

Opis konteksta in splošna analiza posnetkov
Posnetki (N=13), ki sem jih uporabila pri splošni analizi neverbalne komunikacije in
vokalizacij dojenčice ter pri analizi govora matere, zajemajo komunikacijo med mamo
in otrokom v različnih situacijah. Mati je hčerko najpogosteje nagovarjala, medtem ko
je bila deklica v pol sedečem ali pa ležečem položaju na sedežni. Pogosto jo je
nagovarjala tudi, ko je deklica ležala v postelji ali na igralni podlogi ali pa jo je mati
imela v naročju.
Posnetki (N=4), na katerih so se pojavili poskusi imitacije, so bili posneti, medtem ko
je deklica ležala na postelji ali pa bila v pol sedečem položaju na sedežni, mati pa jo je
ogovarjala.
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Ostale posnetke (N=17) sem izločila iz podrobnejše analize, saj so bili neprimerni za
analizo (hrup v ozadju, na njih se ne sliši govora oziroma vokalizacij ali pa ni posneto
nič, kar bi bilo smiselno za analizo).
Komunikacija otroka
Dojenčica je z mimiko že začela izražati svoja občutja (nasmehnila se je, ko je bila
srečna, kadar je bila zadovoljna, je imela sproščen obraz, ko je videla ali slišala kaj
novega, se je namrščila, ko ji je postalo neudobno, se je kremžila in nagubala čelo).
Še vedno so bili opazni grobi gibi rok in nog, roke je velikokrat nosila v usta, temu pa
se je pridružilo tudi premikanje telesa v bokih in poskusi obračanja iz ležečega položaja
na trebuh. V tem mesecu je deklica veliko opazovala okolico in obračala glavo. Postala
je motorično spretnejša. Pojavili so se prvi poskusi plazenja »po vojaško« (med
ležanjem na trebuhu se je z rokama poskušala potegniti naprej). Suvereno se je že
obrnila iz trebuha na hrbet in »pasla kravice«, kar ji je omogočilo spoznavati in
opazovati svet iz druge perspektive in pridobivati nove izkušnje.
Pri poslušanju zvokov, ki so ji bili všeč (zvončki, kraguljčki, triangel ipd.) se je umirila,
nasmehnila in prisluhnila. Njene oči so se bolj razprle, začela pa je tudi vokalizirati. Če
je nek zvok ni pritegnil, se nanj ni ozirala in mu ni posvečala pozornosti. Takrat je
nadaljevala z izvajanjem grobih telesnih gibov, prav tako je naprej obračala glavo in
opazovala okolico.
Med interakcijo z mamo se je dojenčica osredotočila na njen obraz in oči. Ko jo je mati
nagovarjala, jo je dojenčica gledala, se ji nasmehnila, jo poslušala in stegovala roke
proti njenemu obrazu. Večkrat je od navdušenja tudi močno brcala z nogami. Kadar je
mati vokalizirala nenavadne zvoke (cviljenje, zelo visoki ali nizki toni in ne normalen
govor), se je dojenčica umirila, njene oči so se povečale, mamo je gledala in pozorno
poslušala ter se tudi nasmehnila, če ji je bil zvok všeč. Ko se je mati od nje umaknila v
drug prostor, je dojenčica nekaj časa opazovala v smeri za njo in če je nihče ni ogovoril,
je mamo začela klicati z jokom; na ta način je začela iskati pozornost odraslega. V tem
mesecu se je naučila tudi usmerjati očesni stik v interakcijah. Kadar se je zgodilo, da
sta se ob njej pogovarjali dve odrasli osebi, je bila sposobna svoj pogled usmeriti na
tisto osebo, ki je trenutno govorila. Prav tako je v primeru, če je bilo ob njej več odraslih
oseb, bila sposobna pogledati tistega, ki jo je nagovarjal, s čimer se je pridružila
interakciji.
Dojenčica se je velikokrat odzvala na mamin govor. Začela je pogosteje vokalizirati,
dolžina vokalizacij pa se je podaljšala. Pojavil se je glas g (nge). Med vokaliziranjem
je krožila z rokami. Izplazenje jezička ni bilo več tako pogosto, se je pa še vedno
pojavilo. Interakcijo je večkrat tudi sama začela. Vokalizirala je tudi takrat, ko je bila
sama na sedežni in v neposredni bližini ni bilo nobenega odraslega, ali ji je bilo nekaj
zelo všeč. Višina dekličinih vokalizacij se je spreminjala tudi glede na prisotnega
govorca. Kadar se je v interakcijo priključila mati in vokalizirala nenavadne ali visoke
zvoke, se je dvignila tudi višina dekličinih vokalizacij.
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Kadar ji je bilo neudobno ali pa jo je kaj jezilo, je bilo to možno razbrati tudi po barvi
glasu in ne samo po mimiki telesa. Če se na njeno godrnjanje mati ni odzvala, je
dojenčica začela jokati. V tem mesecu se je začela tudi glasno smejati (npr. ob rahlem
žgečkanju).
Govor mame
Mati je v tem mesecu v interakcijah velikokrat dlje časa čakala na hčerkin odziv ter ji
tudi pustila pobudo za začetek interakcije. Pavze so se torej v tem mesecu podaljšale
v pričakovanju hčerinega odziva, dolžina njenega govora pa se je nekoliko skrajšala.
Mati je med nagovarjanjem delala kratke pavze (do 5 sekund), včasih pa je na odziv
čakala tudi dlje časa (8–20 sekund). Kadar se je hčerka odzvala na govor, so bili
materini odzivi hipni, pavze vmes praktično ni bilo.
Mati je deklico najpogosteje nagovarjala v drugi osebi ednine, v svojem govoru pa je
uporabljala tudi ljubkovalnice, vzdevke, onomatopeje in pomanjševalnice. Opisovala
je dogodke, postavljala vprašanja (»Kaj bova danes delali?«), na katera ni pričakovala
odgovora ter napovedovala dogodke (»Bova dali banjico na vrt in boš čofotala.«) Mati
je hčerko nagovarjala tudi s posnemanjem dekličinih vokalizacij in večkrat se je zgodilo,
da se je deklica na to odzvala s ponovno ponovitvijo. V takih primerih je bila dolžina
oziroma trajanje maminega odziva podobna trajanju dekličine vokalizacije. Mati je torej
nezavedno prilagodila dolžino svojega govora hčerkinemu. Iz posnetkov je razvidno,
da se je dojenčica na mamine nagovore pogosteje odzvala, kadar jo je mati ogovarjala
z raznimi vokalizacijami kot z govorom.
Analiza imitacije
Med analiziranjem posnetkov iz četrtega meseca Klarinega življenja sem opazila zelo
veliko poskusov imitacije melodije in ritma, vendar bom prikazala samo nekatere
najbolj relevantne primere.
Slika 23: Interakcija 1, izmenjava št. 1 – 4. mesec

MATI

OTROK

Interakcijo je začela mati z govorom »Česa ne poveš, hm, biba?« Mati je govorila z
glasnostjo 70 dB in na višini 340 Hz, njen govor pa je trajal 3,29 sekund. Sledil je kratek
premor (1,039 sekunde), nato pa se je z vokalizacijo odzvala Klara. Vokalizirala je z
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glasnostjo 70 dB in na višini 397 Hz, čas njene vokalizacije pa je bil 6,74 sekund.
Dekličina vokalizacija je bila [bləːəːɛː]. Opazimo lahko začetke posnemanja ritma na
makronivoju fraz. Tako kot je mati govorila v treh kratkih odsekih, tako je tudi deklica
vokalizirala v treh odsekih s kratkimi premori med eno in drugo vokalizacijo.
Slika 24: Interakcija 2, izmenjava št. 2 – 4. mesec

MATI

OTROK

Mati je vokalizirala [aʙʙː], kar je trajalo 2,329 sekunde. Vokalizirala je z največjo
glasnostjo 80 dB in z najvišjo višino 695 Hz. Sledil je premor, ki je trajal 2,312 sekunde,
nato pa je z vokalizacijo [bəːbəː] odgovorila dojenčica. Njena vokalizacija je trajala
2,408 sekunde, vokalizirala pa je z največjo glasnostjo 75 dB in z najvišjo višino 890
Hz. Poleg podobnega trajanja dolžine obeh vokalizacij lahko na spektrogramu opazimo
posnemanje melodije, zanimivo pa je tudi, da deklica posluša vokalizirati [ʙ], kar se na
posnetku razločno sliši.
Slika 25: Interakcija 3, izmenjava št. 3 – 4. mesec

MATI

OTROK

Sledi primer posnemanja melodije, ritma in dolžine vokalizacije. Mati je vokalizirala
[wɛː], pri čemer je nekoliko spreminjala melodijo (opazna so majhna nihanja). Njena
vokalizacija [xmːɛːjɛː] je trajala 1,567 sekunde, vokalizirala pa je z največjo glasnostjo
80 dB in na najvišji višini 373 Hz. Sledila je pavza, dolga 2,832 sekunde, nato pa je
odgovorila Klara. Deklica je prav tako vokalizirala z vokalom [ɛː], kar je trajalo 1,406
sekunde. Vokalizirala je z največjo glasnostjo 76 dB in na najvišji višini 432 Hz.
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Slika 26: Interakcija 4, izmenjava 4 – 4. mesec

MATI

OTROK

Prikažem še en primer posnemanja. Mati je začela izmenjavo z vokalizacijo, ki je trajala
1,866 sekunde, vokalizirala pa je z največjo glasnostjo 87 dB in na najvišji višini 846
Hz. Pavze praktično ni bilo, ko se je z vokalizacijo že odzvala Klara, ki je vokalizirala
2,289 sekunde, z največjo glasnostjo 81 dB in z najvišjo višino 854 Hz. Vokalizirala je
[əːmɛːi].
Izmerjene vrednosti so strnjene v tabeli.

trajanje

Zaporedna
številka
izmenjave
1

MATI

3,290 s

Dolžina premora med OTROK
vokalizacijo matere in
dojenčice
1,039 s
6,740 s

jakost

70 dB

70 dB

višina

340 Hz

379 Hz

trajanje

2

2,329 s

2,312 s

2,408 s

jakost

80 dB

75 dB

višina

695 Hz

890 Hz

trajanje

3

1,567 s

2,832 s

1,406 s

jakost

80 dB

76 dB

višina

373 Hz

432 Hz

trajanje

4

1,866 s

/

2,289 s

jakost

87 dB

81 dB

višina

864 Hz

854 Hz

Tabela 14: Strnjen pregled meritev (4. mesec)

Računanje povprečnih vrednosti dolžine vokalizacij v tem mesecu ne bi bilo
reprezentativno in vrednosti ne bi mogla aplicirati na celoten mesec, saj sem v
podrobnejši analizi prikazala samo nekatere relevantnejše izmenjave in poskuse
posnemanja, nisem pa prikazala vseh interakcij, v katerih sem opazila, kako se je
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spreminjala dolžina pavz, dolžina dekličinih vokalizaciji in materinega govora. Prav
tako ne bi bilo reprezentativno računanje povprečne vrednosti višine govora oziroma
vokalizacij, saj v primerih, ki sem jih podrobneje analizirala, prihaja do številnih skokov
v melodiji oziroma do materinega vokaliziranja s cviljenjem in dekličinim posnemanjem
cviljenja.
Splošno gledano je bilo v tem mesecu veliko izmenjav med materjo in otrokom (npr.
na 3 minute dolgem posnetku sem naštela 18 izmenjav). Vokalizacije znotraj izmenjav
so bile daljše kot v tretjem mesecu, zato se na prvi pogled zdi, da se je število izmenjav
zmanjšalo, čemur pa ni tako. Čas dekličine odzivnosti na materine nagovore se je
skrajšal – deklica se je hitreje odzvala in zato so bile nekatere pavze kratke ali pa jih
sploh ni bilo, nasprotno pa je mati deklico dlje časa čakala, da se je odzvala in so bili
nekateri premori tudi daljši. Premori v tem mesecu so bili zelo kratki, hipni; praktično
jih že skoraj ni bilo, saj sta se deklica ali mati takoj odzvali ena na drugo. Zaznala sem
tudi krajše odmore, ki so bili opazni že v prvih treh mesecih (približno 1–4 sekund) in
so se pojavili med izmenjavami, ko sta se mati in dojenčica umirjeno pogovarjali in sta
počakali, da je ena zaključila z govorjenjem, preden se je odzvala druga. Opazila pa
sem tudi daljše premore, ko je mati dlje časa čakala na hčerin odziv (približno 8–10
sekund). Med opazovanjem posnetkov sem spoznala, da se je deklica pogosteje
odzvala, če jo je mati nagovarjala z nerazumljivimi vokalizacijami ali pa je ponavljala
hčerine vokalizacije, kot pa če jo je nagovarjala z govorom in pripovedovanjem. Prav
tako sem opazila, da je deklica poskušala imitirati tudi vokale, s katerimi je vokalizirala
mati.
Dolžina Klarinih vokalizacij se je podaljšala. Zaznala sem nekoliko krajše vokalizacije
(približno 0,5–3 sekunde), ki so se pojavile v umirjenih pogovorih med mamo in deklico.
Takrat so bili materini nagovori krajši, dojenčica pa se je takoj odzvala nanje. Pojavile
so se tudi številne daljše vokalizacije. Te vokalizacije so se pojavile, kadar je bila
deklica bolje razpoložena in bolj pripravljena na interakcijo. Prav tako so se pojavile
med pogovarjanjem z mamo. Daljše vokalizacije so trajale približno 4–10 sekund.
Splošno gledano so bile znotraj posameznih interakcij dekličine vokalizacije daljše od
dolžine materinega govora, ki je ostal podobne dolžine kot v tretjem mesecu. Če v
tabeli 14 pogledamo posamezne vrednosti pri dolžini trajanja materinega govora in
dolžini trajanja dekličinih vokalizacij, lahko opazimo, da so bile Klarine vokalizacije
daljše od materinega govora ali pa so bile približno enako dolge. Dolžina materinega
govora oziroma vokalizacij se je, glede na tretji mesec, nekoliko podaljšala (za približno
pol sekunde). Razvidno je torej, da je deklica v četrtem mesecu postala sposobna
vokalizirati dlje časa, sposobna pa je bila tudi posnemati dolžino materinega govora
oziroma vokalizacij, saj se je v številnih izmenjavah odzvala s podobno dolgimi
vokalizacijami.
Če pogledamo posamezne vrednosti pri glasnosti govora oziroma vokalizacijah lahko
opazimo, da so si vrednosti med seboj podobne. Kadar se je jakost govora povečala
pri materi, se je glasneje odzvala tudi Klara. To je bilo opazno že v drugem in tretjem
mesecu življenja. Pri materi so se vrednosti v četrtem mesecu gibale okoli 80 dB, pri
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Klari pa okoli 75 dB, kar je ostalo enako kot v prejšnjem mesecu. Deklica je torej
glasnost govora postala sposobna posnemati že v tretjem mesecu življenja in
pričakujem, da se v nadaljnji analizi ne bo pokazalo drugače. Če sedaj pogledamo
vrednosti višine govora oziroma vokalizacij, lahko opazimo, da so si med seboj
podobne. Ne moremo pričakovati, da bodo vrednosti povsem enake med seboj, saj so
te stvari dane tudi fiziološko oziroma razvojno. Odrasla oseba, ki že ima dozorele
govorne organe ter izoblikovan razpon glasu, ne more vokalizirati tako visoko, kot
lahko to počne majhen otrok. Opazimo pa lahko sposobnost imitiranja višine govora.
Med analiziranjem posnetkov sem zaznala veliko primerov izmenjav, ko sta se mati in
hči umirjeno pogovarjali, pri tem pa sta bili tako višina kot tudi glasnost govora povsem
podobni. Ko pa je mati povišala svoj govor, je to storila tudi dojenčica. Mati je višino
govora največkrat dvignila takrat, ko se ji je deklica nasmehnila. Takrat je začela od
navdušenja cvileče govoriti in spodbujati deklico, naj to še ponovi. Kadar je torej mati
spremenila določeno kvaliteto govora, je to storila tudi Klara.
MATI

OTROK

Tabela 15: Primerjalna tabela melodije (4. mesec)

Grafični prikazi nam pokažejo, da dojenčica postaja vedno bolj kompetentna v
posnemanju melodije govora. Opazimo lahko, da krivulje melodije niso več tako zelo
dinamične, kot so bile v prvih treh mesecih, ampak že začenjajo dobivati bolj definirano
obliko, ki je podobna krivuljam materinega govora (vzpon melodije, vrh, padec). Med
vokalizacijami, ko je bila deklica vesela, so bile krivulje še vedno zelo dinamične,
prihajalo je do prekinitev in velikih skokov v višini. Ko je deklica bolj umirjeno
vokalizirala, so bile krivulje sklenjene, manj razgibane, opazni so bili vzponi in padci.
To je razvidno tudi v spodnji tabeli 16 (na naslednji strani), kjer sem zbrala nekaj
primerov izrisov melodije dekličinih vokalizacij. V prvih dveh primerih je dojenčica
navdušeno vokalizirala, v drugih dveh primerih pa je bila njena vokalizacija umirjena.
Sklenemo lahko torej, da je deklica v četrtem mesecu že začela zavestno posnemati
melodijo materinega govora.
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Tabela 16: Krivulje melodije - otrok (4. mesec)

2.5.5 PETI MESEC
Zbirnik podatkov
Število vseh posnetkov za peti mesec
Čas trajanja vseh posnetkov
Število uporabljenih posnetkov pri
splošni analizi komunikacije (neverbalne
komunikacije, telesnih gibov, obrazne
mimike, očesnega stika, govora matere
in odzivov otroka)
Število uporabljenih posnetkov za
podrobnejšo analizo glasovne imitacije
Čas
trajanja
vseh
posnetkov,
uporabljenih v glasovni analizi

29
1 ura, 20 minut in 52 sekund
9

3
12 minut, 4 sekunde

Tabela 17: Zbirnik podatkov za 5. mesec

Opis konteksta in splošna analiza posnetkov
Posnetki (N=9), ki sem jih uporabila pri splošni analizi neverbalne komunikacije in
vokalizacij dojenčice ter pri analizi materinega govora in vokalizacij, zajemajo
komunikacijo med mamo in otrokom v različnih situacijah. Interakcije so bile
najpogosteje posnete takrat, ko je bila deklica na materinih kolenih ali pa v pol
sedečem položaju na sedežni ali igralni podlogi.
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Posnetki (N=3), na katerih so se pojavili najbolj relevantni poskusi imitacije, so bili
posneti, medtem ko je deklica ležala na igralni podlogi ali pa bila v materinem naročju,
mati pa jo je nagovarjala.
Ostale posnetke (N=20) sem izločila iz podrobnejše analize, saj so bili neprimerni za
analizo (hrup v ozadju, na njih se ne sliši govora oziroma vokalizacij ali pa ni posneto
nič, kar bi bilo smiselno za analizo).
Komunikacija otroka
Ko je bila dojenčica nameščena na materina kolena ali v njeno naročje, je z njo lepo
vzpostavila očesni stik. Očesni stik je v takšnem položaju vzdrževala dolgo časa in ga
ni prekinjala, zraven je tudi vokalizirala in bila tako v uspešni interakciji z mamo. Glede
na različne dražljaje je spreminjala obrazno mimiko (nasmeški, mrščenje). Kadar je
deklica ležala na igralni podlogi, se je frekvenca grobih telesnih gibov v primerjavi s
prejšnjimi meseci zmanjšala, če pa je bila deklica v materinem naročju, pa je bila
popolnoma mirna in grobih telesnih gibov sploh ni bilo. Tudi izplazenje jezika je postalo
redkejše in se je pojavilo samo še takrat, ko je bila deklica sama, ko mati z njo ni bila
v interakciji in je dojenčica sama raziskovala okolico in pri tem vokalizirala.
Nenadni zvoki so še vedno pritegnili njeno pozornost – pogled je obrnila v smeri izvora
zvoka. Veliko je opazovala okolico, še posebej takrat, ko se z njo nihče ni pogovarjal.
Pogled je začela usmerjati na predmete, osebe, igrače, ki so pritegnile njeno
pozornost. Postala je sposobna daljše fiksacije pogleda na posameznih predmetih, ki
so jo zanimali (20–30 sekund) in takrat so bili odsotni tudi grobi telesni gibi. Okolica jo
je začela zelo zanimati in tako se je z opazovanjem le-te zamotila tudi za dlje časa.
Sama je v nekem položaju in obdana z igračami vztrajala tudi do 7 minut, preden je
začela jokati in klicati starše. S pogledom je pozorno spremljala tudi premike matere.
Ko je mati zapustila prostor, je deklica nekaj časa gledala za njo, ko pa se je mati vrnila,
pa jo je dojenčica takoj pogledala in se ji nasmehnila.
Deklica se je materi med nagovarjanjem velikokrat nasmehnila in se včasih tudi glasno
smejala. Kadar je bila deklica resna, pa se ji je med govorom nasmehnila mati in jo
smeje nagovarjala, zatem se je tudi dojenčica začela smejati. Med svojimi
vokalizacijami je dojenčica zelo veliko spreminjala melodijo in višino govora. Z
različnimi zvoki se je odzvala na različne dražljaje. Če ji je bilo nekaj všeč, je visoko
zacvilila oziroma vokalizirala višje kot sicer v interakciji. Pri cviljenju je uživala in se
zraven velikokrat tudi smejala, še posebej, če se je sogovornik prav tako smejal in jo
spodbujal k vokalizaciji. Deklica je samoiniciativno vokalizirala, kadar je bila za to
razpoložena. Vokalizirala je tudi, ko je bila sama in se z njo ni nihče pogovarjal. Takrat
so bile vokalizacije sicer nekoliko redkejše in nižje ter tišje, kot sicer v interakciji z
materjo. Med interakcijami se je deklica še vedno pretežno osredotočala na obraz in
oči osebe, s katero je komunicirala.
Deklica je vokalizirala tudi med igro in raziskovanjem predmetov. Vokalizirala je, ko je
opazovala igrače, se z njimi igrala ali raziskovala druge predmete. Takrat je bila
sposobna tvoriti daljše vokalizacije (do 40 sekund z minimalnimi, skoraj ničnimi
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pavzami). Z igračo se je bila sposobna zamotiti tudi 2–3 minute. Ob igri z zvočnimi
igračami, ropotuljicami, kraguljčki je uživala. Igrače je tresla, stiskala, jih opazovala in
uživala ob zvoku, ki so ga igrače oddajale. Ko jo je kaj razjezilo, je z jokom poklicala
na pomoč starše. Ko ji je odrasla oseba prišla pomagat, jo je deklica pozdravila z
zasmehom in nežno, nekoliko višjo vokalizacijo. Če so ji starši vzeli iz rok kakšno ljubo
stvar, je deklica protestirala z jokom, kar se v prejšnjih mesecih še ni dogajalo.
Govor mame
Značilnosti materinega govora so bile podobne tistim v prvih štirih mesecih. Še vedno
so se pojavljale številne prvine k otroku usmerjenega govora (ponavljanja, opisovanja,
ljubkovalnice, vzdevki, pomanjševalnice, postavljanje vprašanj itd.). Opazila sem, da
je mati nekoliko pogosteje opisovala predmete, na katere je hčerka usmerila svoj
pogled ali pa s katerimi se je deklica igrala. Mati je predmete opisovala tako, da je
opisala funkcijo predmeta, pokazala deklici, kako se ravna s predmetom ali pa je
opisovala dekličina dejanja. Nato je bila dlje časa tiho in le čakala, da se je deklica
odzvala. Pavze so bile tako marsikje dolge, saj se deklica ni vedno odzvala. Mati je ni
silila k vokalizaciji niti takrat, ko se deklica ni odzvala.
Mati je deklico veliko ljubkovala in se odzivala na njene vokalizacije s svojimi
pozitivnimi reakcijami. Nezavedno je prilagajala tudi višino svojega govora. Kadar je
deklica vokalizirala na nižji višini, je nižje govorila tudi mati. Če se je deklica odzvala z
nežno vokalizacijo, je bil tudi materin govor nežen.
Nekajkrat se je zgodilo, da deklica ni bila pripravljena na interakcijo, pa mati tega ni
zaznala. Deklica je umikala pogled, ga včasih niti ni vzpostavila, ni vračala vokalizacij,
njena pozornost je bila usmerjena na druge stvari, mati pa jo je kljub temu nagovarjala
in želela z njo vstopiti v stik, namesto da bi tudi ona svojo pozornost posvetila temu,
kar je zanimalo otroka. Tako je bila včasih razočarana, ker se deklica ni odzvala na
njene pobude.
Analiza imitacije
Slika 27: Interakcija 1, izmenjava št. 1 – 5. mesec

MATI

OTROK

MATI

OTROK

Izmenjavo je začela mati z vokalizacijo [ɛː], kar je skupaj (označeno s prvim oranžnim
okvirčkom) trajalo 4,7 sekunde. Mati je vokalizirala na najvišji višini 365 Hz in z največjo
glasnostjo 81 dB. Vidimo lahko, da je med obema materinima vokalizacijama kratka
pavza, ki je znašala 0,3 sekunde. Nato se je po premoru, ki je trajal 1,5 sekunde,
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oglasila Klara. Deklica je prav tako vokalizirala [ɛː], njena vokalizacija pa je trajala 4,3
sekunde. Vokalizirala je z največjo glasnostjo 83 dB in na najvišji višini 450 Hz. Med
obema njenima vokalizacijama je prav tako kratka pavza, ki je trajala 0,4 sekunde.
Nato se je po 1,6 sekundnem premoru ponovno odzvala mati, ki je ponovno vokalizirala
[ɛː]. Njena vokalizacija je trajala 1,6 sekunde, izrekla pa jo je z največjo glasnostjo 77
dB in na najvišji višini 328 Hz. Sledila je kratka pavza, ki je trajala 1,5 sekunde, nato
pa se je odzvala Klara. Deklica je vokalizirala [ɛː] na najvišji višini 513 Hz in z največjo
glasnostjo 81 dB, vokalizacija pa je trajala 2 sekundi.

višina
glasnost
trajanje
celotne
vokalizacije
krajša
vmesna
pavza

MATI

PAVZA

OTROK

PAVZA

MATI

PAVZA OTROK

365 Hz
81 dB
4,7 s

1,5 s

450 Hz
83 dB
4,3 s

1,6 s

328 Hz
77 dB
1,5 s

1,5 s

0,3 s

0,4 s

/

513 Hz
81 dB
2s

/

Tabela 18: Poskus posnemanja ritma – 5. mesec

Iz podatkov v tabeli 18 in iz krivulj na spektrogramu (slika 27) lahko vidimo, da je deklica
poskušala posnemati višino materinega govora. Vrednosti sicer niso med seboj
povsem skladne – deklica je vedno govorila na višji višini kot mati, vendar pa je to tudi
fiziološko pogojeno. Zelo podobne so tudi vrednosti glasnosti, vendar pa me je v tem
primeru bolj kot posnemanje višine in glasnosti govora zanimalo dekličino posnemanje
ritma materinih vokalizacij. Vidimo lahko, da je deklica to uspešno storila. Njene
vokalizacije so trajale približno toliko časa, kot materine vokalizacije. Posnemala je tudi
krajše pavze med dvema segmentoma svoje vokalizacije. Hkrati lahko vidimo, da je
mati nezavedno posnemala dolžino »daljše« pavze, ki jo je naredila Klara, preden se
je odzvala na materino prvo vokalizacijo, nato pa je to dolžino pred koncem interakcije
posnemala tudi Klara.
Slika 28: Deklica ni v interakciji – 5. mesec

OTROK
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Slika 29: Interakcija 2, izmenjava št. 1 – 5. mesec
MATI

OTROK

S primerjavo slik 28 in 29 želim pokazati, kakšna je razlika v dekličinih vokalizacijah
(višina, melodija), kadar je dojenčica vokalizirala sama zase ali kadar je bila v interakciji
z mamo.
Na sliki 28 deklica ni bila v interakciji z mamo, ampak je vokalizirala, medtem ko je
opazovala igračo in se z njo igrala oziroma jo raziskovala. Deklica je vokalizirala s
povprečno glasnostjo 70 dB in na povprečni višini 316 Hz. Na sliki 29 je bila deklica v
interakciji z mamo. Interakcijo je začela mati z vokalizacijo [ʙː], kar je izrekla z najvišjo
višino 608 Hz in z glasnostjo 75 dB. Pavze praktično ni bilo, ko se je z vokalizacijo
[mːnɛːi] odzvala tudi Klara. Vokalizirala je z glasnostjo 70 dB in s povprečno višino 433
Hz (vrh, kjer je zacvilila, je na višini 828 Hz).

višina
glasnost

NI
INTERAKCIJE
MAMO
otrok
316 Hz
70 dB

Z JE
INTERAKCIJA
MAMO
mati
otrok
608 Hz
433 Hz
75 dB
70 dB

Z

Tabela 19: Deklica je/ni v interakciji – 5. mesec

Strnemo lahko, da je deklica postala sposobna svoje vokalizacije prilagajati
sogovorniku, kar sem opisala tudi v teoretičnem uvodu (Gotzke in Sample Gosse,
2007). Kadar je bila sama in se ni z nikomer pogovarjala, so bile njene vokalizacije
nekoliko nižje, melodija pa je bila manj razgibana, kot če je bila deklica v komunikaciji
z mamo. Takrat so bile vokalizacije višje, deklica pa je vokalizirala tudi nekoliko bolj
energično in z večjim veseljem.
V tem mesecu se je dolžina Klarinih vokalizacij podaljšala. Deklica je vokalizirala tudi
do 15 sekund skupaj, kar je 5 sekund več kot prejšnji mesec. Seveda so se še vedno
pojavljale tudi kratke 1–3 sekundne vokalizacije. Deklica je večkrat sama začela
interakcijo, znotraj interakcij pa je sedaj ona vokalizirala dlje časa kot mati (če
pogledamo celotno interakcijo, je delež Klarinih vokalizacij večji, kot delež materinega
govora). Mati je navadno začela interakcijo, nato pa je pustila deklici čas, da je le-ta
vokalizirala, ona pa ji je vmes samo dala kakšno potrditev.
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2.5.6 ŠESTI MESEC
Zbirnik podatkov
Število vseh posnetkov za šesti mesec
Čas trajanja vseh posnetkov
Število uporabljenih posnetkov pri
splošni analizi komunikacije (neverbalne
komunikacije, telesnih gibov, obrazne
mimike, očesnega stika, govora matere
in odzivov otroka)
Število uporabljenih posnetkov za
podrobnejšo analizo glasovne imitacije
Čas
trajanja
vseh
posnetkov,
uporabljenih v glasovni analizi

14
52 minut in 8 sekund
6

4
21 minut, 15 sekund

Tabela 20: Zbirnik podatkov za 6. mesec

Opis konteksta in splošna analiza posnetkov
Posnetki (N=6), ki sem jih uporabila pri splošni analizi neverbalne komunikacije in
vokalizacij dojenčice ter pri analizi materinega govora in vokalizacij, zajemajo
komunikacijo med mamo in otrokom v različnih situacijah. Interakcije so bile
najpogosteje posnete takrat, ko je bila deklica na materinih kolenih ali v ležečem
položaju na igralni podlogi.
Posnetki (N=4), na katerih so se pojavili najbolj relevantni poskusi imitacije govora, so
bili posneti, medtem ko je deklica ležala na igralni podlogi, mati pa jo je nagovarjala.
Ostale posnetke (N=8) sem izločila iz podrobnejše analize, saj so bili neprimerni za
analizo (hrup v ozadju, na njih se ne sliši govora oziroma vokalizacij ali pa ni posneto
nič smiselnega za analizo).
Komunikacija otroka
Po pregledu posnetkov sem ugotovila, da je deklica ta mesec vokalizirala nekoliko
manj kot pretekle mesece, saj je postala motorično spretnejša in bolj zainteresirana za
raziskovanje okolice, kot pa za interakcijo z mamo. Med gledanjem posnetkov je
opazno, da je deklica večkrat sredi interakcije svojo pozornost preusmerila na druge
stvari. Takrat je sogovornika »odrezala«, preusmerila svoj pogled, opazovala predmet
in začela vokalizirati sama pri sebi. Te vokalizacije so bile sicer nižje od vokalizacij, ki
jih je proizvedla v interakciji z mamo. Mati jo je takrat pustila in je ni ogovarjala, ampak
je samo spremljala njeno igro ter verbalizirala kakšno njeno dejanje. Med
raziskovanjem predmetov je vokalizirala nekoliko manj kot prejšnji mesec. Bila je bolj
tiho, le tu in tam je kaj zastokala, če ji je bilo kaj zelo všeč, pa je zacvilila. Ko ji je mati
začela opisovati predmet, ki ga je deklica v tistem trenutku opazovala ali raziskovala,
je deklica pogledala mamo, nato pa pozornost usmerila nazaj na predmet.
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Deklica je med interakcijami prisluhnila svoji mami, ki ji je opisovala dogodke in dejanja,
svoja in hčerina (npr. »Nogavičko vlečeš dol.«) Na mamine nagovore se je velikokrat
odzvala z nasmehom, ne pa vedno tudi z vokalizacijo. V takšnih primerih so bile pavze
daljše, mati je čakala njen odziv. Delovalo je, kot da bi deklica želela premisliti, kaj naj
odgovori oziroma s kakšno vokalizacijo se naj odzove. Kratkih, hipnih pavz je bilo zelo
malo – pojavljale so se med posameznimi segmenti dekličinih vokalizacij, namenjene
pa so bile predvsem temu, da je deklica vmes vdihnila zrak.
Dojenčica je postala zelo sposobna usmerjanja pogleda na različne komunikacijske
partnerje. Če sta npr. bili v sobi dve osebi hkrati in jo je najprej nagovarjala ena oseba,
nato pa še druga, je deklica spretno premikala svoj očesni stik od enega do drugega.
V tem mesecu se je tudi veliko smejala in se nasmihala. Nasmihala se ni več samo
poznanim osebam, ampak tudi predmetom, ki so ji bili všeč. Izplazenja jezika in grobih
telesnih gibov ni bilo več opaziti. Kadar je ležala, je ležala mirno, gibi pa so bili opazni
samo takrat, ko jo je kaj vznemirilo. Glasni zvoki so še vedno pritegnili njeno pozornost
– deklica se je takrat umirila, pogledala je v smeri izvora zvoka, odprla usta, oči so
postale nekoliko večje, nekoliko je tudi privzdignila čelo.
Med interakcijo je večkrat gledala okoli, se prijemala za noge in jih dvigovala k sebi. V
usta je nosila roke ali prste. Še vedno je pozorno spremljala materine gibe in v smeri
gibanja začela premikati ne le pogled, ampak tudi glavo in telo (želela se je obrniti za
mamo). Če je bila deklica zaposlena z raziskovanjem kakšnega predmeta, je vedno,
ko se ji je približala mama, dvignila pogled in se zazrla vanjo, se ji nasmehnila in nato
nadaljevala z aktivnostjo.
Govor mame
Mati je v svojem govoru uporabljala retorična vprašanja, veliko je pripovedovala in
verbalizirala svoje in dekličine aktivnosti, pojavljale pa so se tudi ostale prvine k otroku
usmerjenega govora. Pavze, ko je mati čakala na dekličin odziv, so bile ponekod dolge
(8–20 sekund), mati pa deklice ni silila k vokalizaciji.
Mati je hčerko pogosto ljubkovala, žgečkala in jo spravljala v smeh. Večkrat jo je
nagovorila tudi z zlogi »papa« in »mama«. Ko se je deklica svoji materi nasmehnila, je
mati nezavedno dvignila višino svojega govora.
Analiza imitacije
V nadaljevanju se osredotočimo na to, kako se je v tem mesecu spreminjala višina in
melodija dekličinih vokalizacij, ko je deklica bila oziroma ni bila v interakciji.
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Slika 30: Interakcija 1, izmenjava št. 1 – 6. mesec
MATI

OTROK

V tem primeru je deklica bila v interakciji z mamo. Interakcijo je začela mati, ki je rekla
»Povej, kaj vsi najprej vprašajo.« Najvišja višina je bila 352 Hz, glasnost pa 80 dB.
Njen govor je trajal 1,82 sekunde. Sledila je kratka pavza (0,5 sekunde), nato pa se je
odzvala Klara z vokalizacijo [gɛː jɛː]. Vokalizirala je na višini 498 Hz in z glasnostjo 74
dB. Njena vokalizacija je trajala 1,22 sekunde, vidimo pa lahko, da je med sekvenco
naredila kratek premor, ki je prav tako trajal 0,5 sekunde.
Slika 31: Deklica ni v interakciji – 6. mesec
OTROK

V tem primeru deklica ni bila v interakciji z mamo, ampak je opazovala igračo in zraven
vokalizirala [ɛː ɛː ɛː ɛː ɛː]. Višina vokalizacij je bila 343 Hz, glasnost pa 69 dB. Sekvence
vokalizacij so bile dolge 1,3–1,7 sekunde, vmes pa so bili kratki premori (0,4–0,5
sekunde).
Če primerjamo oba spektrograma in vrednosti višine ter glasnosti dekličinega govora,
ko je deklica v interakciji oziroma kadar ni v interakciji, lahko opazimo, da prihaja do
določenih razlik.

višina
govora
glasnost
govora
krivulja
melodije

je v interakciji
498 Hz

OTROK
ni v interakciji
343 Hz

74 dB

69 dB

Tabela 21: Deklica je/ni v interakciji – 6. mesec

Deklica je v interakciji govorila na višji višini, ki je bila tudi bolj primerljiva z višino
materinega govora. Ko je vokalizirala sama zase, je bil njen govor nekoliko nižji in tudi
tišji. Tudi melodija govora je bila drugačna. Ko je bila deklica v interakciji, je bil njen
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govor nekoliko bolj melodičen, na posnetkih se sliši spreminjanje melodije, vzpone in
padce, medtem ko se na posnetkih, kjer deklica ni v interakciji, slišijo veliko bolj
monotone vokalizacije, kjer ni toliko sprememb v višini in melodiji, vokalizacije pa
delujejo kot nekakšno godrnjanje.
Če primerjamo te vrednosti tudi z vrednostmi iz prejšnjega meseca, lahko opazimo, da
je glasnost ostala približno enaka (prejšnji mesec 70 dB), višina govora pa se je
nekoliko dvignila. Prejšnji mesec je deklica v interakciji vokalizirala na višini približno
433 Hz, ta mesec pa na višini 498 Hz. Ko ni bila v interakciji, je v prejšnjem mesecu
vokalizirala z višino 316 Hz, ta mesec pa z višino 343 Hz. Seveda tega ne moremo
posplošiti, da je sedaj višina govora na splošno večja, saj je lahko bil to slučaj
posnetka. Potrebno bo primerjati še druge vokalizacije in pogledati, kakšna je bila
višina govora tam.
Slika 32: Interakcija 2, izmenjava št. 1 – 6. mesec
OTROK
MATI

Interakcijo je začela mati z govorom »Ja, povej, kako je pasalo.« Govorila je na višini
378 Hz in z glasnostjo 80 dB, dolžina govora je trajala 2,184 sekunde. Sledila je kratka
pavza (0,6 sekunde), ko se je z vokalizacijo odzvala Klara. Vokalizirala je [xɛː], to pa
je počela z glasnostjo 74 dB in na višini 741 Hz, njena vokalizacija pa je trajala 1,32
sekunde.
Slika 33: Interakcija 3, izmenjava št. 1 – 6. mesec

MATI
OTROK

V tej interakciji je mati vokalizirala [uaː], kar je trajalo 2,13 sekunde, vokalizirala pa je
z največjo glasnostjo 70 dB in na najvišji višini 702 Hz. Sledila je kratka pavza (0,7
sekunde), nato pa se je z vokalizacijo odzvala Klara. Deklica je vokalizirala [niːjaː], kar
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je trajalo 4,08 sekunde, vokalizirala pa je z najvišjo višino 574 Hz in z največjo
glasnostjo 74 dB.
MATI

OTROK

Tabela 22: Primerjalna tabela melodije (6. mesec)

Krivulje melodije postajajo vedno bolj podobne med seboj. Tako pri krivuljah matere
kot tudi pri krivuljah deklice lahko opazimo vzpone in padce. Nekatere krivulje so lepo
zaobljene, pri nekaterih pa se pojavlja več prekinitev in delujejo nekoliko odsekano. Pri
materinem govoru je to posledica bolj skandiranega, poudarjenega govora, pri
dekličinem govoru pa je to posledica vmesnih krikov, cviljenja.
Poglejmo sedaj, kako so se spreminjale suprasegmentalne prvine v tem mesecu
oziroma v obdobju od četrtega do konca šestega meseca glede na obdobje od prvega
do konca tretjega meseca.
Vokalizacije so skozi obdobje od četrtega do šestega meseca postale višje. Če je
deklica ob koncu tretjega meseca vokalizirala s povprečno višino 450 Hz, se je to
spremenilo že v četrtem mesecu, nato pa je skozi peti in šesti mesec višina še malo
rasla in se pod 400 Hz skorajda ni več spustila. Veliko je bilo primerov, ko je bila višina
govora zelo visoka (nad 700 Hz). Spremembe v višini so predvsem posledica tega, da
se je deklica v tem obdobju intenzivno začela igrati s svojim glasom. Veliko je
spreminjala melodijo govora, cvilila, kar je seveda razlog, da je bila višina govora višja.
Glasnost govora je v drugem oziroma v tretjem mesecu narasla na vrednosti 70–80
dB (odvisno od interakcije) in to se v obdobju od četrtega do šestega meseca ni
spremenilo. Deklica je še vedno vokalizirala z glasnostjo 70–80 dB. To pomeni, da je
ob koncu prvega trimesečja že dosegla glasnost, ki je podobna materini in s katero
pričakujem, bo vokalizirala oziroma govorila tudi v prihodnosti.
Če pogledamo dolžino pavz, je težko govoriti o krajšanju ali daljšanju le-teh. V vsakem
mesecu se je namreč pojavilo nekaj kratkih, hipnih premorov ali pa premora med
govorom matere in vokalizacijo otroka praktično ni bilo; pojavljale pa so se tudi daljše
pavze, ki so večinoma nastale takrat, ko je mati nekoliko dlje časa čakala na dekličin
odziv. Splošno gledano so se daljše pavze iz meseca v mesec nekoliko podaljševale.
Mati je v obdobju od četrtega do šestega meseca na odziv hčere čakala dlje časa (od
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8 pa tudi do 20 sekund), medtem ko jo je v prvih treh mesecih večkrat spodbujala z
dodatnimi nagovori, da bi se deklica odzvala in so bile zato pavze krajše. Kratke pavze
so skozi vse mesece ostale približno enako dolge (0,5–1 sekunde). Zanimivo je, da je
med menjavami govornih izmenjav matere in otroka prihajalo do približno enako dolgih
pavz. Tako mati kot tudi hči sta torej ena drugo posnemali v dolžini premorov in to je
delovalo, kot da sta imeli nek skupen ritem govorjenja. V petem in šestem mesecu so
se med dekličinimi vokalizacijami začele pojavljati zelo kratke pavze, ki so nekoliko
prekinile njene vokalizacije in daljše vokalizacije razdelile na posamezne krajše
sekvence. Te pavze so nastale kot posledica vmesnih vdihov, sicer pa je deklica
postala sposobna tvoriti že precej dolge vokalizacije. Dolžina vokalizacij se je torej iz
meseca v mesec podaljševala in je ob koncu šestega meseca trajala že tudi do 20
sekund. Če primerjamo še dolžino dekličinih vokalizacij z dolžino materinega govora
lahko opazimo zanimiv preobrat. V prvih treh mesecih je bila mati tista, ki je med
interakcijami več časa govorila, njen govor pa je bil tudi občutno daljši od dekličinih
vokalizacij. V obdobju od četrtega do šestega meseca pa je mati več časa za
vokaliziranje prepustila hčerki. Dekličine vokalizacije so se začele podaljševati in med
interakcijami je bila sedaj deklica tista, ki je vokalizirala dlje časa, mati pa jo je vmes
samo spodbudila s kakšnim kratkim stavkom ali pa ji dala potrditev v obliki vzklikov.
Če sedaj pogledamo še krivulje melodije, lahko opazimo, da so se le-te od prvega pa
do šestega meseca bistveno spremenile. Krivulje so dobivale vedno bolj podobno
obliko, kot so jo imele krivulje materinega govora. Deklica je bila vsak mesec bolj
sposobna posnemati tudi melodijo govora oziroma je le-to poskušala početi.

2.5.7 SEDMI MESEC
Zbirnik podatkov
Število vseh posnetkov za sedmi mesec
Čas trajanja vseh posnetkov
Število uporabljenih posnetkov pri
splošni analizi komunikacije (neverbalne
komunikacije, telesnih gibov, obrazne
mimike, očesnega stika, govora matere
in odzivov otroka)
Število uporabljenih posnetkov za
podrobnejšo analizo glasovne imitacije
Čas
trajanja
vseh
posnetkov,
uporabljenih v glasovni analizi

25
1 ura, 22 minut in 10 sekund
14

5
30 minut in 11 sekund

Tabela 23: Zbirnik podatkov za 7. mesec
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Opis konteksta in splošna analiza posnetkov
Posnetki (N=14), ki sem jih uporabila pri splošni analizi neverbalne komunikacije in
vokalizacij dojenčice ter pri analizi materinega govora in vokalizacij, zajemajo
komunikacijo med mamo in otrokom v različnih situacijah. Interakcije so bile
najpogosteje posnete takrat, ko je bila deklica v pol sedečem položaju na sedežni, ko
je bila na igralni podlogi in »pasla kravice« (ležala na trebuhu ter se pri tem opirala na
roki in dvignila glavo ter gledala okoli) ali je sedela na tleh ob opori in se igrala. Med
interakcijo tako ni bila več le v materinem naročju, ampak je bila samostojno v nekem
položaju.
Posnetki (N=5), na katerih so se pojavili najbolj relevantni poskusi imitacije govora, so
bili posneti, medtem ko je deklica sedela ob opori ali pa »pasla kravice«, mati pa jo je
nagovarjala.
Ostale posnetke (N=11) sem izločila iz podrobnejše analize, saj so bili neprimerni za
analizo (hrup v ozadju, na njih se ne sliši govora oziroma vokalizacij ali pa ni posneto
nič smiselnega za analizo).
Komunikacija otroka
Kot v prejšnjem mesecu (6. mesec), je tudi v tem mesecu deklica bila manj
zainteresirana za interakcijo z mamo, manj je vokalizirala in več raziskovala okolico.
Med igro z igračami se je popolno osredotočila na igračo oziroma na predmet, ki ga je
držala v rokah, ga gledala ter poskušala, kaj vse se da z njim narediti. Njeno pozornost
je preusmeril samo kakšen nenaden glasen zvok, glasba ali pa prihod nove osebe v
prostor. Sama se je z igračami zamotila za dlje časa (3–5 minut) in se v tem času ni
začela jokati, čeprav mati ni bila v njeni neposredni bližini. Kadar je mati deklici
ponudila kakšen nov predmet ali igračo, je deklica svoj pogled usmerila vanjo. Tudi
sama se je že začela stegovati proti igračam, ki so jo zanimale. Mati je dekličino
radovednost izkoristila in ji malo izven njenega dosega rok nastavljala predmete in
igrače ter jo tako spodbujala k plazenju. Če deklica kakšne igrače ni dosegla, jo je to
razjezilo in je začela jokati.
Dekličina pozornost je postajala vedno daljša tudi za igro s starši. Uživala je v igrah,
ko jo je eden od staršev zibal v naročju, jo vrtel ali jo rahlo metal v zrak. Pri tem se je
glasno smejala in cvilila. Mati se je z njo velikokrat igrala skrivalnice (skrivanje za
pleničko ali roko). Deklica je med igro svoj pogled usmerjala k mami in se glasno
smejala, ko se ji je le-ta pokazala. Iz pol sedečega položaja se je proti koncu sedmega
meseca tudi sama že zmogla dvigniti v sedeč položaj in tako je v roke večkrat prijela
kakšno igračo, ki je bila v njeni bližini. Ko je spoznavala kakšno novo igračo, je imela
široko odprte oči, med opazovanjem pa je bila tiho in ni skoraj nič vokalizirala. Šele
potem, ko se je z igračo že nekoliko spoznala, je vsake toliko časa vmes malo
vokalizirala. Veliko stvari je nosila v usta. Ko je ležala na postelji, ni bilo več opaziti
grobih telesnih gibov, izplazenje jezika je izzvenelo oziroma se je pojavilo le redko.
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Med interakcijami je deklica bila bolj zadržana in je večino časa poslušala svojo mamo,
ki ji je opisovala dogodke in dejanja. Na nagovore se je skoraj vedno odzvala z
nasmehom, z vokalizacijami pa je bila v tem mesecu bolj zadržana. Pojavljale so se
daljše pavze, ko je mati čakala morebiten hčerin odziv, pa tudi kratke pavze, ki so se
pojavljale med posameznimi segmenti dekličinih vokalizacij. Če sta bila z njo tako mati
kot tudi oče, je pogled usmerjala zdaj k enemu in zdaj k drugemu, kot bi čakala, kdo jo
bo nagovoril. V tem mesecu se je tudi veliko smejala, bila je zelo dobrovoljna in ni je
bilo težko pripraviti do smeha.
Čeprav je bila deklica v tem mesecu glasovno nekoliko zadržana in ni toliko
vokalizirala, pa je izrazitejša postala njena neverbalna komunikacija. Pojavljati so se
začele geste, veliko pa je materi sporočila tudi z usmerjanjem pogleda in nasmehi, ko
je poskusila kaj novega, npr. pobožala kužka, pogledala mamo in počakala na njen
odziv. Šele potem, ko se ji je mati nasmehnila, ji dala potrditev in jo spodbudila k
nadaljevanju, se je nasmehnila tudi deklica. Če je videla kakšen predmet, ki je pritegnil
njeno pozornost, vendar pa ga ni dosegla, je roko stegnila proti predmetu, pogled pa
usmerila v mamo. Zraven je tudi vokalizirala, godrnjala. Če ji je mati predmet dala, se
ji je nasmehnila in od sreče zacvilila, v nasprotnem primeru pa je jezo izrazila z jokom.
Kadar jo je kaj jezilo, so bile njene vokalizacije višje in glasnejše. Pojavila sta se
glasova [m] in [b], če pa jo je kaj jezilo, pa je vokalizirala tudi [B]. Kadar je mati
posnemala dekličino vokalizacijo, se ji je deklica nasmehnila.
Govor mame
V tem mesecu je mati manj pripovedovala in verbalizirala svoja oziroma dekličina
dejanja, manj je bilo napovedanih dogodkov, več pa je bilo govorjenja in verbaliziranja
dekličine igre. Deklico je dlje časa pustila samo, da se je igrala. Kadar je bila med njeno
igro prisotna, je opisovala dejanja, ji nastavljala nove igrače in jo spodbujala.
Še vedno se je pojavljalo kar nekaj retoričnih vprašanj pa tudi ostalih prvin k otroku
usmerjenega govora. Pojavljale so se tako krajše kot tudi daljše pavze, ko je mati
čakala hčerin odziv. Mati je deklico veliko ljubkovala in jo spravljala v smeh, poleg tega
pa ji je pripovedovala kratke izštevanke ter pela kratke pesmi, zraven pa delala gibe z
rokami. Tudi hčerko je prijela za njene roke in z njimi izvajala gibe. Velikokrat jo je
nagovarjala z zlogi »mama« in »baba«.
Analiza imitacije
Ugotovila sem, da je bila v prejšnjem, šestem mesecu, višina dekličinih vokalizacij, ko
Klara ni bila v interakciji, nižja od višine vokalizacij, ko je deklica bila v interakciji z
mamo. Poglejmo, kako se je to spremenilo v tem mesecu.
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Slika 34: Deklica ni v interakciji (1. primer) – 7. mesec

OTROK

Deklica je vokalizirala [nːdia], [nːdi], [nd].
Slika 35: Deklica ni v interakciji (2. primer) –7. mesec

OTROK

Deklica je vokalizirala [ebue], [eː], [eː], [eː], [eheː].
Višina vokalizacij, ko deklica ni bila v interakciji, je bila v tem mesecu precej variabilna.
Pojavljale so se tako nižje vokalizacije (povprečno 360 Hz), kot tudi višje vokalizacije
(670 Hz). Deklica je namreč zelo spreminjala kvaliteto in načine vokaliziranja. Nižje
vokalizacije so bile posledica nejevolje, ko je deklica na svoj način godrnjala (npr. ko
ni dosegla igrače ali pa si je ni mogla v celoti spraviti v usta), višje vokalizacije pa so
se pojavile, ko je bila deklica vesela in je cvilila ali nekoliko višje vokalizirala zaradi
navdušenja. Glasnost vokalizacij je bila ne glede na kvaliteto vedno približno enaka
(70–75 dB). Posamezne vokalizacije so trajale 0,5–1 sekunde, vmesne pavze pa so
bile dolge 0,3–3,5 sekunde. Pojavljale so se tudi daljši 6–15 sekundni premori med
eno in drugo dekličino vokalizacijo.
Slika 36: Interakcija 1, izmenjava št. 1 – 7. mesec

MATI

OTROK

Na začetku sedmega meseca se je pojavil naslednji poskus posnemanja govora.
Interakcijo je začela mati. Rekla je [jaː], kar je trajalo 0,7 sekunde. Govorila je z najvišjo
višino 383 Hz in z največjo glasnostjo 80 dB. Sledila je pavza, ki je trajala 0,8 sekunde,
79

nato pa se je odzvala Klara. Deklica je vokalizirala [xɛː], kar je trajalo 0,6 sekunde.
Vokalizirala je z največjo glasnostjo 75 dB in na najvišji višini 411 Hz.
Kot lahko vidimo, so suprasegmentalni elementi pri materi in pri Klari med sabo zelo
podobni. Podobna je glasnost govora oziroma vokalizacije, prav tako tudi višina in
trajanje vokalizacije oziroma govora. To, da je dekličin govor nekoliko višji, je tudi
fiziološko pogojeno, sicer pa je pomemben tudi slušni aspekt izmenjave. Ob
poslušanju posnetka se je namreč zdelo, da obe govorita na povsem isti višini. Če
pogledamo krivuljo melodije, lahko vidimo, da sta si med seboj precej podobni. Obe
imata enako obliko – vzpon, vrh oziroma hribček, na koncu pa spust.
Takšni poskusi posnemanja so bili v sedmem mesecu sicer bolj redki, saj je Klara
vokalizirala predvsem takrat, ko je bila sama oziroma ko se je igrala. Na mamine
nagovore se je večinoma odzvala z nasmehom in ne toliko z vokalizacijami.
Slika 37: Interakcija 2, izmenjava št.1 – 7. mesec

OTROK

MATI

Sledi še en primer posnemanja melodije pa tudi dolžine materinega govora. Mati je
tukaj vokalizirala [brː], kar je trajalo 2 sekundi. Najvišja višina govora je bila 563 Hz,
največja glasnost pa 66 dB. Klara je vokalizirala [nɛː]. Njena vokalizacija je trajala 1,8
sekunde. Največja glasnost je bila 77 dB, najvišja višina pa 446 Hz. Na krivulji se zelo
lepo vidi posnemanje melodije – tako kot mati, začne tudi deklica vokalizirati na
določeni višini (ni vzpona v melodiji), nato pa se krivulja spušča.
Poglejmo si še poskus posnemanja ritma govora (na naslednji strani).
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Slika 38: Interakcija 3, izmenjava št. 1 – 7. mesec
MATI
OTROK

Mati je tukaj petkrat zapored rekla [ba], dolžina njenega govora pa je trajala 1,7
sekunde. Vsak naslednji izgovorjeni zlog je označen z rdečo črto. Klara se je odzvala
z vokaliziranjem vokala [aː]. Če dobro pogledamo krivuljo melodije njene vokalizacije
lahko opazimo, da je prišlo do poskusa posnemanja ritma govora. Deklica je namreč
med svojo vokalizacijo petkrat rahlo spremenila višino govora. Mesta sprememb so
označena z rdečimi črtami. Deklica je sicer vsak posamezen del malce podaljšano
izgovorila, tako da je njena celotna vokalizacija trajala 2,5 sekunde, vendar pa je
trajanje materinega govora in dekličine vokalizacije še vseeno primerljivo.
MATI

OTROK

Tabela 24: Primerjalna tabela melodije (7. mesec)

Krivulje melodije so si sedaj med seboj že kar precej podobne. Ne moremo pričakovati,
da bodo kdaj povsem enake, imajo pa vse določene prvine. Tako se pri krivuljah v prvi
vrstici v tabeli 24 pojavlja vzpon, vrh in padec melodije. Pri krivuljah v drugi vrstici se
obe krivulji začneta na določeni višini in se nato spuščata, pri krivuljah v zadnji vrstici
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pa tako pri materi kot tudi pri Klari lahko opazimo hitre spremembe v višini melodije
(hitrejši vzponi in padci, krivulji na posameznih mestih delujeta presekano).
Ob koncu šestega meseca je bila višina dekličinih vokalizacij skoraj vedno nad 400 Hz,
kar nekaj pa je bilo tudi primerov, ko je bila višina nad 700 Hz, kar je bilo posledica
cviljenja in igre z glasom. Tudi v sedmem mesecu je višina vokalizacij, ko je bila deklica
v interakciji z mamo, vedno znašala nad 400 Hz. Kadar deklica ni bila v interakciji in je
vokalizirala sama zase, so bile vokalizacije včasih nižje od 400 Hz, večkrat pa tudi višje
od 600 Hz. Bile so torej veliko bolj variabilne kot v prejšnjem mesecu, ko so bile vse
vokalizacije, kadar deklica ni bila v interakciji, nižje od tistih, ko je bila v interakciji z
mamo. Deklica se je namreč v tem mesecu veliko bolj igrala z glasom in cvilila tudi
takrat, ko je bila sama. Glasnost dekličinih vokalizacij se glede na preteklo tromesečje
ni spremenila. Tudi tokrat so se njene vokalizacije gibale v povprečju med 70–80 dB.
Tudi v tem mesecu se je pojavilo nekaj daljših in veliko kratkih pavz. Krajše pavze, ki
so se pojavljale med materinim govorom in dekličinim odzivom ali pa med
posameznimi dekličinimi vokalizacijami, so se glede na prejšnje mesece nekoliko
podaljšale in so trajale od 1 pa do 7 sekund. Te kratke pavze so se pojavljale znotraj
dialoga. Klara je velikokrat posnemala dolžino pavze, ki jo je pred njeno vokalizacijo
naredila mati. Npr. če je mati govorila v dveh kratkih sekvencah in je med eno in drugo
sekvenco naredila 4 sekunde dolgo pavzo, je tudi Klara počakala 4 sekunde, preden
se je odzvala z vokalizacijo. Daljše pavze, ko je mati čakala na dekličin odziv, so trajale
do pol minute, kar je približno 10 sekund več, kot v šestem mesecu. Pavze med igro,
ko je deklica sama vokalizirala, mati pa je ni posebej ogovarjala, so bile še nekoliko
daljše. V tem mesecu nisem zasledila primera, da do pavz med govorno izmenjavo
mame in deklice sploh ne bi prišlo, kot se je to dogajalo v četrtem in petem mesecu.
Dolžina dekličinih vokalizacij je v tem mesecu glede na prejšnji mesec stagnirala. Kot
sem zapisala že v uvodu v analizo podatkov za sedmi mesec, je deklica v tem mesecu
manj vokalizirala kot pa pretekle mesece in je bolj opazovala okolico. Deklica je torej
ohranila dolžino vokalizacij iz šestega meseca, verjamem pa, da bi bila sposobna tvoriti
tudi nekoliko daljše sekvence, a jih nisem uspela zaslediti na nobenem posnetku. To
ne pomeni, da daljših sekvenc tudi v resnici ni tvorila, vendar pa tega ne morem
dokazati. Ni pa se spremenilo razmerje med dolžino materinega govora in dolžino
dekličinih vokalizacij. Tudi v tem mesecu so kljub temu, da je splošno gledano Klara
vokalizirala nekoliko manj kot prejšnje mesece, znotraj interakcij še vedno
prevladovale njene vokalizacije. Mati je govorila manj, njen govor pa je bil tudi občutno
krajši kot dekličine vokalizacije. Več časa je za vokaliziranje prepustila hčerki, tudi dlje
časa je čakala njen odziv in je vmes ni spodbujala z dodatnimi daljšimi nagovori, le s
kratkimi spodbudami, ki so trajale od 0,5–1,5 sekunde.
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2.5.8 OSMI MESEC
Zbirnik podatkov
Število vseh posnetkov za osmi mesec
Čas trajanja vseh posnetkov
Število uporabljenih posnetkov pri
splošni analizi komunikacije (neverbalne
komunikacije, telesnih gibov, obrazne
mimike, očesnega stika, govora matere
in odzivov otroka)
Število uporabljenih posnetkov za
podrobnejšo analizo glasovne imitacije
Čas
trajanja
vseh
posnetkov,
uporabljenih v glasovni analizi

25
1 ura, 18 minut in 24 sekund
9

2
12 minut in 14 sekund

Tabela 25: Zbirnik podatkov za 8. mesec

Opis konteksta in splošna analiza podatkov
Posnetki (N=9), ki sem jih uporabila pri splošni analizi neverbalne komunikacije in
vokalizacij dojenčice ter pri analizi materinega govora in vokalizacij, zajemajo
komunikacijo med mamo in otrokom v različnih situacijah. Interakcije so bile
najpogosteje posnete takrat, ko je bila deklica v pol sedečem položaju ali pa je ležala
na trebuhu in se opirala na roke (»pasla kravice«). Veliko interakcij je bilo posnetih tudi
med igro in medtem, ko jo je mati ljubkovala.
Posnetki (N=2), na katerih so se pojavili najbolj relevantni poskusi imitacije govora, so
bili posneti medtem, ko je deklica »pasla kravice« in med igro, v katero se je vključila
tudi mati.
Ostale posnetke (N=14) sem izločila iz podrobnejše analize, saj so bili neprimerni za
analizo (hrup v ozadju, na njih se ne sliši govora oziroma vokalizacij ali pa ni posneto
nič smiselnega za analizo).
Komunikacija otroka
V osmem mesecu je deklica začela čebljati in ponovno je postala bolj zainteresirana
za interakcijo z mamo, še vedno pa jo je zanimala tudi okolica. Kar nekaj posnetkov je
bilo takšnih, kjer se je deklica vključila v interakcijo z mamo, veliko posnetkov pa je bilo
posnetih tudi med igro oziroma takrat, ko je deklica raziskovala okolico ali posamezne
predmete, igrače.
Ko je mati deklico posedla nasproti sebe ali pa se je sama usedla nasproti nje, jo je
Klara pogledala, z njo vzpostavila očesni stik in se ji nasmehnila. V interakcijah je bila
zelo vesela, veliko se je smejala, gledala je mamo in visoko cvilila. S pogledom je
spremljala materine gibe in poslušala, kaj ji je mati govorila. Kadar je deklica pogled
umaknila in jo je mati poklicala po imenu, se je dojenčica obrnila nazaj proti materi. Z
ustnicami je začela posnemati materine gibe oziroma zvoke. Npr. če je mati s tleskom
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odprla usta, je to poskušala narediti tudi Klara. Uživala je ob poslušanju kratkih
izštevank. Všeč ji je bilo tudi, ko je mati prijela njene roke ali noge, jih premikala in tako
izvajala gibe ob deklamacijah. Med igranjem skrivalnic s pleničko ter med ljubkovanjem
se je deklica glasno smejala. Kadar je bila zelo navdušena, je tudi brcala z nogami in
cvilila. Deklica je v tem mesecu pokazal tudi razumevanje preprostih iger, začela jih je
tudi sama izvajati (npr. pri igri »buc – buc« je sama nagnila glavo proti maminemu
čelu). Deklici je postala všeč tudi resonanca prostora. Ko jo je mati prinesla na hodnik,
je glasno cvilila, saj jo je odmevanje njenega glasu zabavalo.
Kadar je dojenčica ležala na trebuhu, se je s pomočjo rok obračala v različne smeri in
tako dosegla različne predmete, ki jih je nato nosila v usta, jih raziskovala in opazovala.
V tem mesecu se je začela tudi konkretneje plaziti, čeprav je ta aktivnost od nje
zahtevala veliko napora. Postala je sposobna samostojnega sedenja brez opore in to
je bil tudi položaj, v katerem je največkrat raziskovala predmete. Ko je neko igračo
prijela v roke, ni veliko vokalizirala oziroma je iz interakcije tudi izključila mamo ter
vokalizirala sama pri sebi. Z zanimanjem je opazovala predmet, preizkušala njegove
sposobnosti in bila nanj popolnoma osredotočena. Njeno čelo je bilo pri tem rahlo
nagubano, oči pa so bile široko odprte. Mamo, ki je sedela poleg nje, je ponovno
zaznala šele potem, ko je spregovorila. Takrat jo je za hip pogledala, nato pa se
ponovno usmerila na predmet, ki ga je držala v rokah. Kadar je mati med igro zapustila
prostor, se deklica ni jokala, ampak se je zamotila in se je kar nekaj časa igrala sama.
Ko se je mati vrnila in je deklica videla, da se bo igrala z njo, jo je pozdravila s širokim
nasmehom. Z določenimi igračami je bilo možno pri deklici spodbuditi tudi grobe
telesne gibe (npr. če je bila v njeni bližini žoga, je začela brcati z obema nogama). Zelo
je uživala tudi v igri z bratrancem. Opazovala je njegova dejanja in jih poskušala
posnemati. Dotakniti se je poskušala predmetov, ki se jih je dotaknil on.
Deklica je že na začetku osmega meseca začela čebljati z zlogi »ba-ba-ba« in je med
interakcijami z mamo postala spet bolj zgovorna in odzivna. Čebljanje je izvajala tako
samoiniciativno (interakcije je začenjala ona), pa tudi kot reakcijo na materine
nagovore. Kadar je mati zloge ponovila za njo, je bila deklica zelo vesela. Materi se je
široko nasmehnila, visoko zacvilila ter potem tudi sama začela čebljati. Kljub temu je
večinoma še vedno vokalizirala z različnimi vokali in glasovi, čebljanje z zlogom »ba«
je bilo v tem mesecu še bolj redko.
Kadar je bila deklica pri volji za interakcijo, so bili njeni odzivi na materine nagovore
kar hitri, vmes ni bilo daljših pavz. Prav tako je ta mesec tudi mati deklico ponovno več
spodbujala k vokaliziranju, zato je bilo daljših pavz, ko je mati čakala na hčerin odziv,
manj. Med igro je bila mati tista, ki je več govorila. Klara je bila bolj tiho, odzvala se je
samo s kakšnim smehom, cviljenjem ter občasno s kakšno vokalizacijo. Med igro so
bile torej dekličine vokalizacije redke, a so bile le-te tudi visoke. Bile so višje kot
vokalizacije, ki jih je deklica proizvedla med dialogom, saj se je med igro več smejala
in cvilila, medtem ko je znotraj dialoga odgovarjala materi in je bila višina njenih
vokalizacij nižja. Kadar je deklico kakšna stvar razjezila, se je odzvala s hitrim, glasnim
in visokim jokom ali pa z vokalizacijo, ki je odražala negodovanje.
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Deklica je bila skozi ves mesec precej osredotočena na dogodke, v katere je bila
vključena. Če se je npr. igrala, je bila njena pozornost usmerjena na igračo, če pa se
je pogovarjala z mamo, pa je pozornost bila namenjena njej. Zgodilo se je, da so njeno
zbranost večkrat zmotili oziroma preusmerili razni moteči dejavniki, kot npr. televizija,
prižig radia, glasen zvok. Takrat je pogledala v smeri izvora zvoka, pogledala je, kaj se
dogaja, nato pa kmalu spet nadaljevala z aktivnostjo, v katero je bila vpletena.
Govor mame
Mati je tako kot v prejšnji mesecih tudi v tem mesecu svojo hčerko veliko ljubkovala in
ji govorila izštevanke. V svojem govoru ni več uporabljala toliko pomanjševalnic,
uporabljala pa je veliko ljubkovalnih imen in tudi kar nekaj retoričnih vprašanj. Deklico
je nagovarjala v drugi osebi ednine, nagovarjanje v tretji osebi ednine pa se ni več
pojavilo. Glede na to, da se je v tem mesecu deklica ponovno večkrat odzvala na
materine nagovore, jo je mati ponovno tudi več spodbujala k vokaliziranju. Dekličine
poskuse čebljanja je mati vedno pozdravila z navdušenjem, potrditvijo in jo spodbujala
k nadaljevanju čebljanja. Mati je višino svojega govora nezavedno prilagajala višini
dekličinih vokalizacij. Ko je ona vokalizirala visoko, je tudi mati dvignila višino svojega
govora. Mati je pred začetkom dialoga s hčerko vzpostavila očesni stik in vedno, ko ga
je deklica zaradi različnih motečih dejavnikov umaknila, se je mati trudila, da je spet
pridobila njeno pozornost. Kadar se je deklica igrala z novo igračo, je bila mati zraven
nje in ji je opisovala funkcijo predmeta, njegove lastnosti in verbalizirala dekličina
dejanja. Ponujala ji je tudi nove predmete in igrače. Delež vokalizacij oziroma govora
znotraj dialoga je med deklico in mamo precej izenačen, med igro pa je mati govorila
veliko več kot pa hči, ki se je odzvala samo s cviljenjem, smehom in občasnimi
vokalizacijami.
Analiza imitacije
Slika 39: Interakcija 1, izmenjava št. 1 – 8. mesec
OTROK

MATI

Interakcijo je začela Klara, in sicer je čebljala [ba ba ba ba ba ʋaː]. Deklica je torej
petkrat razločno rekla [ba], šestič pa je namesto glasu [b] rekla [ʋ] in ga nato podaljšala
z vokalom [a]. Vsaka sekvenca je označena z rdečo razločevalno črto. Klarino
čebljanje je trajalo 4 sekunde, največja glasnost je bila 84 dB, povprečna višina pa 450
Hz.
Sledila je pavza, dolga 1,3 sekunde, nato pa se je odzvala mati. Mati je za deklico
ponovila zloge [ba ba ba ba], a jih je izrekla samo štirikrat. Posamezni zlogi so prav
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tako označeni z rdečo razločevalno črto. Materin govor je trajal 1,8 sekunde,
povprečna višina je bila 325 Hz, največja glasnost pa 85 dB.
Slika 40: Interakcija 1, izmenjava št. 2 – 8. mesec

MATI

OTROK

Nato je izmenjavo začela mati, ki je izgovorila [ba ba ba ba]. Njen govor je trajal 1,9
sekunde, govorila pa je z največjo glasnostjo 85 dB in na povprečni višini 370 Hz.
Sledila je pavza, ki je bila dolga 1,6 sekunde, nato pa se je s čebljanjem odzvala Klara.
Deklica je rekla [aː ba ba ba]. To je trajalo 1,7 sekunde. Čebljala je precej visoko –
povprečna višina je bila 840 Hz, največja glasnost pa 80 dB. Deklica je tokrat za mamo
ponovila tudi ritem oziroma število zlogov – obe sta štirikrat rekli [ba].
Slika 41: Interakcija 2, izmenjava št. 1 – 8. mesec

OTROK

MATI

Sledile je pavza, dolga 2 sekundi, nato pa je drugo izmenjavo začela mati, ki je
vokalizirala [oː], kar je trajalo 1,4 sekunde. Vokalizirala je na najvišji višini 840 Hz in z
največjo glasnostjo 84 dB. Sledila je pavza, ki je bila dolga 1,7 sekunde, vmes pa je
mati tresla ropotuljico, zato se na spektrogramu vidi izrisana rumena krivulja. Nato se
je odzvala Klara, ki je vokalizirala [aː]. Njena vokalizacija je trajala 1,3 sekunde,
vokalizirala pa je z največjo glasnostjo 82 dB in na najvišji višini 885 Hz.
Za lažjo predstavo strnimo sedaj vse vrednosti, ki sem jih izmerila na teh treh izbranih
primerih, v primerjalno tabelo.
višina
glasnost
trajanje
celotne
vokalizacije

OTROK PAVZA
450 Hz 1,3 s
84 dB
4s

MATI
325 Hz
85 dB
1,8 s

Tabela 26: Posnemanje čebljanja (8. mesec)
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PAVZA
2s

MATI
370 Hz
85 dB
1,9 s

PAVZA OTROK
1,6 s
840 Hz
80 dB
1,7 s

višina
glasnost
trajanje
vokalizacije

MATI
840 Hz
84 dB
celotne 1,4 s

PAVZA
1,7 s

OTROK
885 Hz
82 dB
1,3 s

Tabela 27: Poskus posnemanja (8. mesec)

V nadaljevanju se usmerimo k višini govora. V tabeli 26 na prejšnji strani lahko vidimo,
da je deklica vokalizirala na višini 450 Hz oziroma 840 Hz. Prvi podatek je nekoliko bolj
relevanten, saj je takrat deklica vokalizirala na njeni tipični višini – torej tako, kot je
vokalizirala v vseh ostalih dialogih z mamo tudi v vseh preteklih mesecih. Prva vrednost
nam torej pokaže, da je višina dekličinih vokalizacij ostala nad 400 Hz, tako kot prejšnji
mesec. Druga vrednost je 840 Hz in 885 Hz. Na tem mestu velja izpostaviti, da je
deklica tukaj zelo visoko vokalizirala, celo nekoliko cvilila, zato tega ne moremo
upoštevati kot zelo relevanten podatek. V tabeli 27 je izpisan podatek, da je deklica
vokalizirala na višini 885 Hz, kar je prav tako zelo visoko, saj je deklica zraven cvilila.
Vendar pa te izmenjave, ki je predstavljena v tabeli 27, nisem izbrala zato, da bi
poskušala interpretirati dekličino višino, ampak zato, ker sem želela pokazati, kako tudi
mati višino svojega govora prilagodi višini dekličinih vokalizacij. Preden se je namreč
ta izmenjava zgodila, se je odvilo že nekaj drugih izmenjav, kjer je deklica prav tako
cvilila oziroma visoko vokalizirala. Mati, ki je interakcijo začela precej nižje na svoji
tipični višini, je že takoj začela posnemati višino Klarinih vokalizacij in višina njenega
govora se je dvignila.
Glasnost dekličinih vokalizacij je od četrtega meseca naprej znašala 70–80 dB, v tem
mesecu pa so bile vse vokalizacije glasnejše in so znašale 80–85 dB. Vidimo lahko,
da so bile tudi materine vokalizacije glasnejše, kot v preteklih mesecih. Tega ne bi
posplošila, da sta mati in deklica začeli glasneje vokalizirati, ampak bi to prej pripisala
temu, da se je nekoliko spremenila kvaliteta vokalizacij (veliko cviljenja) oziroma temu,
da je bila snemalna naprava bližje izvoru zvoka. Kljub vsemu lahko vidimo, da so
vrednosti glasnosti med seboj zelo podobne.
Če pogledamo sedaj dolžine vokalizacij lahko opazimo, da sta tako mati kot tudi Klara
tvorili vokalizacije, ki so bile med seboj podobno ali skoraj enako dolge. To je še
posebej opazno pri drugi izmenjavi v tabeli 26 (mati 1,9 sekunde in Klara 1,7 sekunde)
ter pri izmenjavi v tabeli 27 (mati 1,4 sekunde in Klara 1,3 sekunde). Deklica je torej
postala že zelo kompetentna v posnemanju dolžine govora. Tudi sicer so bile dolžine
govora oziroma vokalizacij, ki sem jih izmerila v drugih posnetkih, med seboj podobno
dolge. Gibale so se od 0,5 pa do 2,5 sekunde. Klara pa v tem mesecu ni posnemala
samo dolžine govora, ampak tudi dolžino pavz. V tabeli 26 lahko vidimo, da je po prvi
Klarini vokalizaciji mati počakala 1,3 sekunde, preden je vokalizacijo ponovila za njo.
Nato je pred drugo izmenjavo naredila pavzo, ki je bila dolga 2 sekundi in po njenem
govoru je Klara počakala 1,6 sekunde, preden se je odzvala z naslednjo vokalizacijo.
Vrednosti obeh pavz sta med seboj zelo podobni in se razlikujeta samo za 0,4
sekunde, kar je praktično zanemarljivo. Tudi v tabeli 27 lahko vidimo, da je Klara
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počakala 1,7 sekunde, preden se je odzvala. Dolžine krajših pavz znotraj intenzivnih
izmenjav (hitro izmenjevanje materinega govora in dekličinih vokalizacij) so v tem
mesecu torej postale precej konstantne glede na dolžino. To sem izmerila tudi na
nekaterih drugih mestih v različnih posnetkih (pavze so bile dolge 0,5–2 sekundi). Med
igro, ko je deklica vokalizirala manj, so bile pavze daljše, saj je takrat bolj ali manj
govorila samo mati. Tako so krajše pavze med igro trajale 1–6 sekund, dolge pavze,
ko je mati čakala na deklico, pa so trajale tudi od 20 sekund pa vse do minute in pol.
Med igro je torej veliko več govorila mati in je tako bil delež materinega govora večji
kot delež dekličinih vokalizacij. Med interakcijami, dialogi so prevladovale Klarine
vokalizacije, ali pa sta bili tako mati kot tudi Klara precej izenačeni. Mati je namreč v
tem mesecu Klaro ponovno začela nekoliko več spodbujati k vokaliziranju, saj je
deklica začela čebljati in se je zato večkrat oglasila tudi na mestih, kjer se morda sicer
ne bi in bi samo čakala na odziv.
Pri dekličinih poskusih čebljanja je lepo opazno, kako je postala sposobna posnemati
tudi ritem materinega govora. V prvem primeru (slika 39) je bila sicer ona tista, ki je
začela interakcijo in jo je nato mati posnemala, zato tukaj o posnemanju ne moremo
govoriti. Če pa se osredotočimo na drugi primer (slika 40), pa je lepo vidno, kako je
Klara posnemala mamo tako po številu zlogov (obe sta izrekli štiri zloge), kot tudi po
dolžini posameznih zlogov. Vsak materin zlog je namreč trajal približno 0,5 sekunde,
deklica pa je tvorila zloge, ki so bili dolgi 0,3 s, 0,4 s, 0,5 s in 0,5 sekunde, pri čemer
lahko sklenemo, da sta razliki v času (0,2 in 0,1 sekunde) praktično zanemarljivi.
MATI

OTROK

Tabela 28: Primerjalna tabela melodije (8. mesec)

Če sedaj pogledamo še krivulje melodije, nam le-te razkrijejo dve pomembni stvari.
Prva je ta, da so krivulje med seboj precej podobne kar pomeni, da je deklica postala
bolj kompetentna tudi pri posnemanju melodije govora na makronivoju. Če pa krivulje
pogledamo še nekoliko podrobneje, lahko opazimo, da je deklica postala sposobna
imitirati melodijo govora tudi na mikronivoju oziroma na posameznih sekvencah, zlogih
znotraj posameznih vokalizacij.
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Prvi dve vrstici v tabeli 28 prikazujeta melodijo, ki je nastala, ko je deklica čebljala in
ko je čebljanje za njo ponovila tudi mati. Pri materinih krivuljah lahko opazimo, da se
je pri vsakem zlogu posebej pojavila tipična oblika – vzpon, vrh in padec melodije. Če
sedaj pogledamo Klarine krivulje melodije, lahko prav tako pri vsaki sekvenci opazimo
to lastnost, le da so na njenih krivuljah nekoliko manj izrazite in da je v prvem primeru,
ko je Klara na koncu nekoliko podaljšano vokalizirala [a], prišlo do več nihanj v melodiji.
Pri melodijah v drugi vrstici lahko opazimo, da je oblika krivulj zrcalna. Materina krivulja
se je počasi vzpenjala, pri tem pa je vmes nastalo nekaj manjših posameznih sekvenc,
pri katerih je lepo vidna tipična oblika (vzpon, vrh, padec). Dekličina krivulja melodije
se je počasi spuščala – deklica je torej začela vokalizirati visoko, kjer je prej svojo
vokalizacijo zaključila mati, nato pa se je počasi spuščala, pri čemer je prav tako
nastalo nekaj posameznih sekvenc s tipično obliko. Če sedaj pogledamo še tretjo
vrstico v tabeli 28, lahko prav tako zasledimo podobnosti v obeh krivuljah melodije. Na
obeh krivuljah sta vidna dva vrha v melodiji, pa čeprav je dekličina krivulja nekoliko bolj
»nalomljena«.

2.5.9 DEVETI MESEC
Zbirnik podatkov
Število vseh posnetkov za deveti mesec
Čas trajanja vseh posnetkov
Število uporabljenih posnetkov pri
splošni analizi komunikacije (neverbalne
komunikacije, telesnih gibov, obrazne
mimike, očesnega stika, govora matere
in odzivov otroka)
Število uporabljenih posnetkov za
podrobnejšo analizo glasovne imitacije
Čas
trajanja
vseh
posnetkov,
uporabljenih v glasovni analizi

25
57 minut in 06 sekund
11

4
14 minut in 19 sekund

Tabela 29: Zbirnik podatkov za 9. mesec

Opis konteksta in splošna analiza podatkov
Posnetki (N=11), ki sem jih uporabila pri splošni analizi neverbalne komunikacije in
vokalizacij dojenčice ter pri analizi materinega govora in vokalizacij, zajemajo
komunikacijo med mamo in otrokom v različnih situacijah. Interakcije so bile
najpogosteje posnete takrat, ko je bila deklica na tleh v položaju za plazenje. Veliko
posnetkov je bilo posnetih, medtem ko je mati deklico ljubkovala in se z njo igrala, ter
tudi medtem ko se je deklica plazila po prostoru in raziskovala okolico.
Posnetki (N=4), na katerih so se pojavili najbolj relevantni poskusi imitacije govora, so
bili posneti, medtem ko je deklica sedela na tleh ali pa bila v položaju za plazenje.
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Ostale posnetke (N=14) sem izločila iz podrobnejše analize, saj si bili neprimerni za
analizo (hrup v ozadju, na njih se ne sliši govora oziroma vokalizacij ali pa ni posneto
nič smiselno za analizo).
Komunikacija otroka
V devetem mesecu je deklica ponovno bolj napredovala na motoričnem področju, zato
je razvoj govora nekoliko stagniral.
Njeno plazenje je postalo spretnejše, čeprav se še ni plazila po kolenih, ampak se je
vlekla po trebuhu. V začetku meseca se je bila zmožna ob opori dvigniti na kolena in
klečati ob nizki mizi, na sredini meseca pa se je že bila sposobna ob opori dvigniti na
noge. Tako je v tem mesecu kar naenkrat imela dostop do številnih predmetov in
začelo jo je zanimati res veliko stvari (fotoaparat, revije, ki so šumele in jih je lahko
trgala, prt, vse, kar je bilo na mizi …) Vsega se je želela dotakniti, raziskati. Do teh
predmetov se je plazila ali pa se za njimi stegovala, ko je bila v naročju. Med plazenjem
je bila tiho, ni vokalizirala, saj je bilo že samo plazenje zanjo precej naporno. Ko je
raziskovala predmete, je imela nagubano čelo, poleg tega pa je tudi jezik rahlo pomolila
iz ustne votline. Kadar ni dosegla česa, kar jo je zanimalo, je začela stokati in gledati
proti mami oziroma odraslemu ter ga tako prosila za pomoč. Če jo je kdo vzel stran od
predmeta, ki jo je zanimal, je začela negodovati, ko pa je postala utrujena, pa je začela
jokati.
Deklica je v tem mesecu izkazala tudi nekaj napredka na področju razumevanja
govora. Pokazala je razumevanje preprostih vprašanj in se je nanje tudi odzvala. Ko
jo je mati vprašala, kje je lučka, je deklica svoj pogled usmerila v luč ali pa je luč
pokazala z roko. Razumela je tudi igro »hopa – hopa« (ko je bila deklica na vseh štirih
in ji je mati rekla »hopa – hopa«, se je deklica začela zibati naprej in nazaj). Na
vprašanja se seveda ni odzvala vedno. Če jo je mati med igro vprašala, kje je luč, je
deklica mamo samo pogledala, ni pa pokazala ali pogledala proti luči, ampak se je
vrnila nazaj k igri. Nam pa to njeno vedenje pokaže, da je deklica glede na materino
barvo in melodijo glasu že začela razlikovati, kdaj je nek govor namenjen njej in kdaj
ne.
Klara je v tem mesecu veliko cvilila in se smejala. Cvilila je tudi znotraj dialogov z
mamo, ne le med svojo igro in raziskovanjem okolice. V njenih vokalizacijah je bilo
ogromno hitrih sprememb v višini – od nižjih do zelo visokih vokalizacij. Pojavljalo se
je čebljanje zlogov »ba-ba-ba« in »ta-ta-ta.« Deklica med raziskovanjem predmetov ni
veliko vokalizirala, tako kot tudi v prejšnjih dveh mesecih ne. Kadar ji je bil nek predmet
všeč, je zacvilila. Med igro je bila deklica popolnoma osredotočena na predmet, s
katerim se je igrala ali ga raziskovala, se je pa kljub temu vsake toliko časa obrnila
proti mami in z njo poiskala očesni kontakt, nato pa nadaljevala z igro. Prav tako je
vedno dvignila svoj pogled, če je v prostor prišla kakšna nova oseba. Če je bila to
poznana oseba, se ji je nasmehnila, včasih proti njej stegnila roko, nato pa nadaljevala
z igro. Kadar ji je mati začela govoriti zloge, jo je deklica pogledala in se ji nasmehnila,
ni pa vedno odgovorila z vokalizacijo ali s posnemanjem zlogov. Deklica je ta mesec
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postala tudi nekoliko bolj asertivna, saj je tudi sama začela dajati pobude, pokazala je,
kaj jo je zanimalo in kaj je želela narediti (npr. prižgati luč na stikalu). Nenadni zvoki
(npr. zvonjenje mobitela) so še vedno zmotili njeno pozornost in vedno je pogledala v
smeri izvora zvoka.
Ob pohvali je vedno postala vesela. Vedno se je nasmejala in pogledala mamo v oči.
Prav tako je pri materi velikokrat preverjala ustreznost svojih dejanj. Npr. ko ji je na
stikalu uspelo prižgati luč, je najprej pogledala v prižgano luč, nato pa takoj zatem
mamo. Če je bila mati navdušena, če ji je dajala potrditev in se ji smejala, potem se je
tudi deklica nasmehnila in zacvilila od navdušenja, da ji je nekaj uspelo.
Govor mame
Mati je v tem mesecu veliko verbalizirala dekličine aktivnosti, njena dejanja in vse
predmete, ki so deklico zanimali (npr. »O, tam je kolo. Poglej, kako se vrti. Ja, vrti se.
Pa poglej, kakšne lepe barve je. Modre barve je.«) Ker je deklica pokazala, da razume
preprosta vprašanja, ji je mati velikokrat postavila vprašanja, na katera je deklica že
zmogla pokazati odgovor (npr. kje je lučka). Mati je bila prisotna pri dekličini igri in je
deklici tudi demonstrirala, kako se posamezne igrače uporabljajo. Da je pridobila
hčerino pozornost, jo je poklicala po imenu. Kadar se dojenčica na svoje ime ni odzvala
(ker je npr. preveč z zanimanjem raziskovala nek predmet), jo je mati pobožala po licu
oziroma z njo vzpostavila fizičen kontakt, da je pridobila njeno pozornost.
Mati je svojo hčerko veliko ljubkovala. V svojem govoru splošno gledano ni več
uporabljala toliko pomanjševalnic, uporabljala pa je veliko ljubkovalnih imen in poleg
vprašanj, na katera je deklica že bila sposobna odgovoriti, tudi kar nekaj retoričnih
vprašanj. Z izgovarjanjem in ponavljanjem zlogov jo je poskušala čim več spodbujati k
čebljanju.
Analiza imitacije
Slika 42: Interakcija 1, izmenjava št. 1 – 9. mesec

MATI

OTROK

Interakcijo je začela mati, ki je rekla [ja ja ja], kar je skupaj z vmesno kratko pavzo (1,1
s) trajalo 2,2 sekunde. Mati je to rekla z glasnostjo 66 dB in na višini 330 Hz. Sledila je
pavza, dolga 2,1 sekunde, nato pa se je odzvala Klara. Deklica je za mamo ponovila
[ja ja jaː]. Njen govor je trajal 1,4 sekunde, govorila pa je z glasnostjo 70 dB in na višini
411 Hz.
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Slika 43: Interakcija 1, izmenjava št. 2 – 9. mesec
MATI

OTROK

Na tem mestu je mati nekoliko skandirano rekla [aːti]. Njen govor je trajal 0,6 sekunde,
govorila pa je na višini 300 Hz in z glasnostjo 70 dB. Po kratki pavzi (0,3 sekunde) se
je odzvala Klara, ki je rekla [aːda daː] Njen govor je trajal 1,6 sekunde, govorila pa je
na višini 440 Hz in z glasnostjo 72 dB.
Slika 44: Interakcija 1, izmenjava št. 3 – 9. mesec

MATI

OTROK

Mati je deklici rekla [klari pəp pəp]. To je trajalo približno 1 sekundo, vsaka posamezna
sekvenca je trajala 0,3 sekunde. Mati je govorila z glasnostjo 76 dB, višina govora pa
je naraščala. Vsako naslednjo besedo oziroma zlog je mati izgovorila na različni višini.
Začela je na višini 360 Hz, nato pa nadaljevala na 580 Hz in 776 Hz. Po pavzi (0,9 s),
se je odzvala Klara, ki je rekla [pa paːp]. Njen govor je trajal 0,8 sekunde, posamezni
sekvenci pa sta trajali 0,3 s in 0,5 s. Govorila je na višini 660Hz oziroma 460 Hz ter z
glasnostjo 80 dB.
Slika 45: Interakcija 2, izmenjava št. 1 – 9. mesec
OTROK

MATI

Mati je rekla [xuraː lutʃkaː], kar je trajalo 1,2 sekunde. Govorila je z glasnostjo 83 dB in
na povprečni višini 440 Hz. Po kratki pavzi (0,2 s) se je odzvala Klara, ki je vokalizirala
[aaaː], s čimer je izrazila svoje navdušenje ob pohvali in uspehu. Njena vokalizacija je
trajala 1,3 sekunde, vokalizirala pa je na višini 435 Hz in z glasnostjo 81 dB.
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Slika 46: Interakcija 3, izmenjava št. 1 – 9. mesec
MATI

OTROK

Mati je tukaj rekla [xopa xopa]. Vidimo lahko, da je vsak začetek zloga nekoliko
poudarjeno izgovorjen, torej so bili v njeni izjavi štirje poudarki v ritmu. Materin govor
je trajal 1 sekundo, govorila pa je na najvišji višini 400 Hz in z glasnostjo 77 dB. Po
pavzi (0,7 s) se je z vokalizacijo oglasila Klara. Deklica je vokalizirala [ɛ ɛ ɛː, ɛː]. Njena
vokalizacija je trajala 1,8 sekunde, vokalizirala pa je na najvišji višini 568 Hz in z
največjo glasnostjo 80 dB. Če pogledamo spektrogram, lahko tudi pri deklici opazimo,
da je štirikrat nekoliko poudarila vokalizacijo (4 temnejša območja na grafu).
Za lažjo predstavo strnimo sedaj vse vrednosti v primerjalno tabelo.
višina
glasnost
trajanje
vokalizacije
višina
glasnost
trajanje
vokalizacije
višina
glasnost
trajanje
vokalizacije
višina
glasnost
trajanje
vokalizacije
višina
glasnost
trajanje
vokalizacije

MATI
330 Hz
66 dB
celotne 2,2 s

PAVZA
2,1 s

OTROK
411 Hz
70 dB
1,4 s

300 Hz
70 dB
celotne 0,6 s

0,3 s

440 Hz
72 dB
1,6 s

360 Hz/580 Hz/ 0,9 s
776 Hz
76 dB
celotne 1 s (0,3 s, 0,3 s
in 0,2 s 0,3 s)
440 Hz
0,2 s
83 dB
celotne 1,2 s

660 Hz/460 Hz

400 Hz
77 dB
celotne 1 s

568 Hz
80 dB
1,8 s

0,7 s

80 dB
0,8 s (0,3 s in 0,5
s)
435 Hz
81 dB
1,3 s

Tabela 30: Primerjalna tabela vrednosti (9. mesec)

Če najprej pogledamo višino dekličinega čebljanja oziroma vokalizacij, lahko opazimo,
da je višina ostala nad 400 Hz (povprečno okoli 430 Hz), kar nekaj pa je bilo tudi višjih
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vokalizacij, ki so bile posledica cviljenja, igre z glasom, izražanja navdušenja. Materine
vokalizacije so prav tako ostale na višini okoli 300 Hz, vendar pa so se tudi tu pojavile
kar številne vokalizacije, ki so bile precej višje. V tem mesecu je namreč tudi mati
intenzivno spreminjala višino svojega govora. To je počela bodisi namerno, da bi
pritegnila dekličino pozornost, ali pa povsem nenamerno, ko je bila sprememba v višini
posledica dekličine predhodne višje vokalizacije in je mati nezavedno prilagodila višino
svojega govora.
Glasnost dekličinih vokalizacij in materinega govora je bila v tem mesecu ponovno
takšna, kot v petem do sedmem mesecu, torej 70–80 dB. Če pogledamo posamezne
vrednosti glasnosti pri materi in pri otroku, lahko opazimo, da so vrednosti med seboj
podobne in da sta tako mati kot tudi deklica svojo glasnost prilagajali ena drugi. Kadar
je mati tišje začela interakcijo, je od začetka nekoliko tišje vokalizirala tudi Klara, ki pa
je potem kar kmalu spremenila glasnost in je vokalizirala glasneje oziroma v razponu
med 70–80 dB. Takrat je nato glasnost svojega govora povsem nezavedno prilagodila
tudi mati, ki je prav tako začela glasneje govoriti.
Dolžine dekličinih vokalizacij oziroma čebljanja in materinega govora so se v tem
mesecu nekoliko bolj razlikovale med seboj, vendar pa so kljub temu ostajale dovolj
blizu, da lahko govorimo o podobnosti. Do razlik je prišlo predvsem zaradi tega, ker je
deklica zloge izgovarjala hitreje kot mati, ali pa je dlje časa vlekla vokale znotraj zlogov
in se je tako posamezen zlog podaljšal. Splošno gledano so bile dekličine vokalizacije
v tem mesecu daljše od materinega govora. Materini nagovori so bili kratki in so trajali
povprečno od 0,6 do največ 2 sekund (izmerjeno tudi znotraj drugi posnetkov). Klarine
vokalizacije so znotraj dialogov, ki so bili precej intenzivni (hitre izmenjave med mamo
in deklico), trajali povprečno od 1 do 4 sekund (prav tako izmerjeno tudi v drugih
posnetkih). Klara se je ta mesec precej hitro odzvala na materine nagovore, če je le
bila pri volji za interakcijo. Tako so se pavze med materinimi in dekličinimi izmenjavami
glede na pretekle mesece nekoliko skrajšale. Če so bile prej dolge od 1 do 2,5
sekunde, je bila večina pavz ta mesec krajših od 1 sekunde. Kratke pavze so trajale
0,7–0,9 sekunde, kar sem izmerila tudi na nekaterih drugih posnetkih. Le občasno so
se pojavile »daljše« pavze, ki so trajale okoli 1,5 sekunde. Te kratke pavze so se
pojavile znotraj intenzivnih dialogov, ko je bila deklica res osredotočena samo na
interakcijo z mamo in se ni igrala. Iz tega lahko sklepamo, da je dojenčica postala
kompetentna zavestnega vstopanja v dialog oziroma uravnavanja komunikacijskih
izmenjav. Ko ji je mati govorila, jo je deklica gledala v oči in jo poslušala, ko pa je mati
utihnila, pa se je hitro odzvala z vokalizacijo. Začela je torej izkazovati zavedanje, da
se znotraj interakcij pričakuje odzive.
V intenzivnem dialogu se je deklica na materin nagovor vedno odzvala s čebljanjem,
medtem ko med igro seveda ni bilo vedno tako. Mati je deklico med igro večkrat
nagovorila, a se je deklica odzvala samo s pogledom ali nasmehom, nato pa se je
vrnila nazaj k igri. Med igro je bila večino časa tiho, ko pa je kaj vokalizirala, pa so bile
njene vokalizacije daljše od vokalizacij, ki jih je tvorila znotraj dialogov z materjo. Tako
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so npr. vokalizacije trajale 3,5–5 sekund, nekatere tudi okoli 10 sekund. Daljše so bile
tudi pavze med eno in drugo vokalizacijo. Trajale so 4–9 sekund.
Poskusi posnemanja ritma so najbolj opazni pri interakciji na sliki 44 in sliki 46. Pojdimo
najprej k sliki 44. Mati je rekla [klari pəp pəp]. Nastale so torej tri sekvence, pri čemer
moramo upoštevati, da je bila prva sekvenca pravzaprav klic deklice po imenu, s
katerim je mati želela najprej sploh pridobiti njeno pozornost. Vsaka sekvenca je trajala
približno 0,3 sekunde. Deklica se je odzvala s [pa, paːp]. Odgovorila je torej v dveh
sekvencah, kar je mati pravzaprav od nje tudi želela. Prva sekvenca je trajala 0,3
sekunde, druga pa 0,5 sekunde. Vidimo lahko torej, da je deklica uspešno ponovila
število zlogov, pri čemer je uspešno posnemala tudi dolžino posameznega zloga in s
tem tudi ritem govora. Poglejmo sedaj še primer na sliki 46. Mati je rekla [xopa xopa],
pri čemer je vsak začetek zloga poudarjeno izgovorila in so tako nastali štirje poudarki
v njenem govoru, s tem pa se je oblikoval tudi določen ritem govora. Klara se je odzvala
z vokalizacijo [ɛ ɛ ɛː ɛː]. Vidimo lahko, da je zaznala materine poudarke v govoru in tudi
sama tvorila štiri sekvence. Njene sekvence so bile nekoliko daljše od maminih, saj je
vokalizirala z vokalom in ni poskušala posnemati glasov, tako kot v prejšnjem primeru.
V skoraj vseh primerih, ki sem jih podrobneje prikazala pri analizi podatkov v tem
mesecu, lahko opazimo, da je deklica začela posnemati tudi glasove, ki jih je v svojih
nagovorih uporabljala mati. Tako je npr. za mamo uspešno ponovila [ja], poskušala je
ponoviti tudi vokalizacijo [pəp], kar ji je skoraj uspelo, le da je uporabila vokal [a]
namesto [ɛ]. Poleg tega pa sem zasledila tudi dva primera, ko je poskušala ponoviti
besedo »ati«. V prikazanem primeru je izgovorila [aːda], v drugem pa je rekla [dada].
Poglejmo si sedaj še krivulje melodije.
MATI

OTROK

Tabela 31: Primerjalna tabela melodije (9. mesec)
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Ta mesec so krivulje pri obeh precej raznolike in tudi pri materi nimajo tiste izrazite
oblike. Nekatere krivulje so si med seboj bolj podobne, druge na prvi pogled malo manj,
se pa tako pri materi kot tudi pri deklici pojavljajo vzponi, vrhovi in padci v melodiji.
Dekličine krivulje niso več tako zelo odsekane, kar kaže, da znotraj njenih vokalizacij
ni več tako številnih prekinitev, kot se je to pojavljajo prejšnje mesece, ampak je deklica
postala sposobna vzdrževati določen kontinuum pri vokaliziranju.

2.5.10

DESETI MESEC

Zbirnik podatkov
Število vseh posnetkov za deseti mesec
Čas trajanja vseh posnetkov
Število uporabljenih posnetkov pri
splošni analizi komunikacije (neverbalne
komunikacije, telesnih gibov, obrazne
mimike, očesnega stika, govora matere
in odzivov otroka)
Število uporabljenih posnetkov za
podrobnejšo analizo glasovne imitacije
Čas
trajanja
vseh
posnetkov,
uporabljenih v glasovni analizi

36
1 ura, 20 minut in 49 sekund
12

3
16 minut in 56 sekund

Tabela 32: Zbirnik podatkov za 10. mesec

Opis konteksta in splošna analiza podatkov
Posnetki (N=12), ki sem jih uporabila pri splošni analizi neverbalne komunikacije in
vokalizacij dojenčice ter pri analizi materinega govora in vokalizacij, zajemajo
komunikacijo med mamo in otrokom. Interakcije so bile posnete v različnih situacijah,
so pa bili posnetki precej dinamični. Deklica namreč ni bila več omejena samo na en
položaj, kot je bila v prejšnjih mesecih predvsem v ležečem ali pol sedečem položaju.
Ker je motorično zelo napredovala, so bili posnetki posneti v različnih prostorih in z
različnimi osebami, deklica pa je zavzemala različne položaje (se plazila, sedela ali pa
stala ob opori).
Posnetki (N=3), na katerih so se pojavili najbolj relevantni poskusi imitacije govora, so
bili posneti, medtem ko se je deklica plazila po prostoru in raziskovala okolico, ko je
sedela na sedežni oziroma na stolu za mizo.
Ostale posnetke (N=24) sem izločila iz podrobnejše analize, saj so bili neprimerni za
analizo (hrup v ozadju, na njih se ne sliši govora oziroma vokalizacij ali pa ni posneto
nič smiselnega za analizo).
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Komunikacija otroka
Deklica se je že v začetku meseca začela plaziti po vseh štirih, tako da je v tem mesecu
postala precej mobilna. Imela je dostop do praktično vseh prostorov v stanovanju, kar
je seveda izkoristila za raziskovanje le-teh. Iz položaja na vseh štirih se je naučila
samostojno usesti, iz ležečega položaja na hrbtu pa se je naučila obrniti na vse štiri.
Po prostoru se je od začetka večinoma plazila za mamo, kasneje pa je začela
raziskovati okolico in prostore ter je tako večkrat šla kar po svoje in je mati šla za njo.
Ko je videla nek predmet, ki je pritegnil njeno pozornost, se je splazila do njega. Če so
bili predmeti nekoliko višje, se je upirala na eno roko, z drugo pa se je dotikala
predmeta. Če je predmet lahko prijela v roke, se je usedla na tla in ga raziskovala. Če
ji je kdo vzel predmet iz rok, ni protestirala, ampak si je takoj poiskala novo igračo in
se odpravila proti njej. Nekje na sredini in proti koncu desetega meseca se je naučila
ob opori tudi počasi premikati v levo in desno smer (drži se za mizo in se počasi
premika ob robu). Vedno, ko je kaj zavzeto opazovala in raziskovala, je jezik tiščala iz
ust.
Deklica je izkazala veliko zanimanje za glasbo in za živali. Kadar je videla hišnega psa,
se je glasno smejala in vriskala ter proti njemu stegovala roko, da bi ga pobožala.
Kadar sta ji ati ali mami igrala kitaro, je zraven hopsala (plesala) ter na svoj način tudi
pela (intenzivno je čebljala ter pri tem spreminjala višino vokalizacij hitreje, kot sicer
znotraj dialogov). Glasno se je smejala in vriskala, ko jo je ati nežno metal ali dvignil v
zrak. Zanimale so jo tudi kocke oziroma podiranje stolpov, zgrajenih iz kock, uživala
pa je tudi v vodi, kjer je z rokami udarjala po gladini in špricala. Največ smeha je pri
deklici izzvala igra skrivalnic za pleničko. Takrat se je zelo glasno smejala, vriskala in
cvilila.
Še vedno je bil največji motilec dekličine pozornosti kakšen nenaden zvok, sicer pa je
z zanimanjem opazovala tudi dejanja drugih ljudi. Ko je videla, da kdo počne kaj
zanimivega, se je najprej usedla na tla in nekaj časa opazovala dogajanje, nato pa se
je odplazila do osebe in poskušala posnemati dejanja. Tako je npr. iz pomivalnega
stroja jemala žlice ali oprano perilo vlekla iz škafa.
Deklica med raziskovanjem predmetov, igro ali pri drugih aktivnostih ni veliko
vokalizirala, ampak je bila večino časa tiho. Tudi med plazenjem ni vokalizirala, čeprav
je to motorično aktivnost sedaj že toliko obvladala, da se pri tem ni več vidno naprezala.
Je pa bila med plazenjem zelo osredotočena na predmet, do katerega je želela priti in
je svoj pogled usmerjala nanj. Šele potem, ko se je željenemu predmetu približala, je
začela nekoliko glasneje in z navdušenjem cviliti oziroma vokalizirati. Z navdušenjem
je cvilila, ko jo je kdo metal v zrak ali pa ko se je z njo kdo igral skrivalnice za pleničko.
Takrat so bile vokalizacije precej visoke, izražale so veliko navdušenja in veselja.
Deklica se je vmes tudi večkrat glasno nasmejala. Ko je kdo prišel v prostor, se je
obrnila proti osebi in če je osebo poznala, je začela vokalizirati v pozdrav. Pravzaprav
so bile te vokalizacije bolj posledica navdušenja, da vidi nekoga, ki ga ima rada. Če jo
je kaj razjezilo, je planila v buren jok ali pa so bile vokalizacije glasnejše, višje in so
izražale neko negodovanje, sitnost. Za mamo je deklica v tem mesecu začela
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oponašati smejanje in pa kašljanje. Če je zakašljala mati, je na silo zakašljala tudi Klara
in se pri tem smejala. Podobno je bilo tudi pri smehu. Kadar se je mati odzvala s
posnemanjem dekličinih vokalizacij in cviljenjem, je bila deklica vzhičena in zelo vesela
– nasmehnila se je, zacvilila in začela od navdušenja tudi brcati z nogami. Čas
dekličinega sodelovanja v interakciji oziroma vključenosti v dialog se je zelo podaljšal.
Na enem od posnetkov je bila v dialog vključena kar 7 minut in pol. To je bil res
intenziven dialog, saj sta se mati in deklica zelo hitro izmenjevali v vokalizacijah
oziroma v govoru.
Deklica je v tem mesecu zelo nadzorovala svoj očesni kontakt in ga prilagajala
komunikacijskim razmeram. Če ji je mati ponudila kakšen nov predmet, se je najprej
zazrla vanj, potem takoj zatem pogledala mamo in se ji včasih nasmehnila, nato pa se
zazrla nazaj v predmet. Kadar je v prostoru videla kakšen predmet, ki je pritegnil njeno
pozornost in ga je želela raziskati, a ga ni dosegla, je vanj usmerila svoj pogled, včasih
pa proti njemu stegnila tudi svojo roko in tako pokazala nanj. Kadar je bila deklica
vključena v dialog in jo je kdo poklical po imenu, se je takoj odzvala in je pogledala
proti osebi, ki jo je poklicala, medtem ko med igro tega ni vedno storila in se tudi ni
vedno odzvala na klic. Če je kdo zapuščal prostor oziroma odhajal iz hiše, je gledala v
osebo, ki je odhajala. Kadar sta se pogovarjala mati in ati, deklica pa je bila prisotna v
prostoru, je pogled usmerjala zdaj v enega, zdaj v drugega (odvisno, kdo je govoril).
Močen očesni kontakt je vzpostavila med igro skrivalnic za pleničko. Vedno, ko je
pokukala izza pleničke, se je najprej zazrla v oči odraslemu, nato pa se je začela
glasno smejati.
Povečalo se je tudi razumevanje maternega jezika. Če ji je mati rekla »ne« ali »ajs«,
je roko hitro umaknila stran od predmeta, ki ga je želela prijeti, pogledala mamo in se
nato predmeta ni dotaknila. Kadar ji je mati rekla »bravo«, je svoj pogled usmerila vanjo
in se ji nato široko nasmehnila. Med igro skrivanja s pleničko je mati rekla »Ni, ni
Klare.« Takrat je deklica dvignila pleničko in se skrila za njo, ko pa je mati rekla »bu«,
pa je deklica hipoma spustila pleničko, pogledala mamo in se nato začela smejati.
Govor mame
Kadar je deklica pogledala v predmet, ki je pritegnil njeno zanimanje, je tudi mati svoj
pogled usmerila v isti predmet in ga nato poimenovala. Mati je verbalizirala svoja in
dekličina dejanja ter opisovala predmete, ki so deklico zanimali. Klicala jo je po imenu
in jo veliko klicala tudi k sebi (npr. »Pridi k mamici.«). Postavljala ji je vprašanja, na
katera je deklica znala pokazati odgovor (npr. »Kje je luč?«, »Kje je mama?«). Sebe
je včasih izrazila v tretji osebi ednine (npr. »Daj to mamici.« namesto »Daj to meni.«).
Z raznimi vokalizacijami, smehom, govorom, ponavljanjem zlogov, ponavljanjem
dekličinih vokalizacij, je hčerko poskušala čim več spodbujati k oglašanju.
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Analiza imitacije
Slika 47: Interakcija 1, izmenjava št. 1 – 10. mesec
MATI

OTROK

OTROK

Klara je vokalizirala [ɛː la la], kar je trajalo 1,1 sekunde, deklica pa je vokalizirala na
višini 431Hz in z glasnostjo 81 dB. Sledila je pavza, ki je trajala 0,5 sekunde, nakar se
je odzvala mati, ki je rekla [ja ja]. Njen govor je trajal 0,8 sekunde, govorila pa je na
višini 414Hz in z glasnostjo 82 dB. Po kratki pavzi (0,2 sekunde) se je ponovno oglasila
Klara, ki je vokalizirala [ə la la la ləː]. To je trajalo 2,3 sekunde, vokalizirala pa je na
višini 408Hz in z glasnostjo 83 dB.
Če vrednosti iz tega primera vrednosti strnemo v primerjalno tabelo, dobimo sledeče:
višina
glasnost
trajanje celotne vokalizacije

OTROK
431 Hz
81 dB
1,1 s

PAVZA
0,5 s

MATI
PAVZA
414 Hz 0,2 s
82 dB
0,8 s

OTROK
408 Hz
83 dB
2,3 s

Tabela 33: Primerjalna tabela vrednosti znotraj ene interakcije (10. mesec)

Vidimo lahko, da je deklica sprva vokalizirala na višini 431Hz, kar je za njo neka
povprečna vrednost. Mati se je odzvala nekoliko višje, kot sicer, če bi se z deklico
normalno pogovarjala, saj ji je svojo pritrditev izrekla s precejšnjim navdušenjem in
malo tudi med smehom. Dekličina naslednja vokalizacija se je glede na višino še bolj
približala višini materinega govora. Glasnost je torej podobna tako pri materi kot pri
deklici, pri trajanju vokalizacij pa lahko opazimo nekatera odstopanja. Dekličina prva
vokalizacija je bila dolga 1,1 sekunde, čemur je sledila materina potrditev, ki je bila
približno enako dolga (razlika le 0,3 sekunde). Nato pa je deklica svojo vokalizacijo
podaljšala kar za dvakrat tako glede na število zlogov (prvič je izgovorila dva zloga,
tokrat štiri), kot tudi glede na čas trajanja. Vidimo lahko torej, da je Klara v tem mesecu
že postala sposobna razumeti materine pohvale in spodbude, kar ji je dalo zagon in
voljo za nadaljnje vokaliziranje ter za podaljševanje svojih vokalizacij.
Slika 48: Interakcija 2, izmenjava št. 1 – 10. mesec
MATI

OTROK
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Mama je rekla [ma ma ma ma ma], kar je trajalo 2,1 sekunde. Govorila je na višini 307
Hz in z glasnostjo 81 dB. Sledila je kratka pavza (0,7 s), ko se je odzvala Klara. Deklica
je vokalizirala [ɛjɛː ʋaː ʋaː ʋaː ʋaː]. Njena vokalizacija je trajala 2,5 sekunde,
vokalizirala pa je na višini 370 Hz in glasnostjo 80 dB.
Slika 49: Interakcija 3, izmenjava št. 1 – 10. mesec

MATI

OTROK

Mati je vokalizirala [oː], kar je trajalo 2 sekundi, vokalizirala pa je na najvišji višini 548
Hz in z največjo glasnostjo 82 dB. Sledila je pavza, dolga 0,5 sekunde, nato pa se je z
vokalizacijo odzvala Klara. Deklica je vokalizirala [ɛː], kar je trajalo 1,8 sekunde, to pa
je počela na najvišji višini 885 Hz in z največjo glasnostjo 80 dB.
Slika 50: Imitacija smeha – 10. mesec

MATI

OTROK

MATI

OTROK

Mati se je v tej izmenjavi pretvarjala, da se smeji [ɛxɛ ɛxɛ], kar je trajalo 0,7 sekunde,
smejala pa se je na višini 530Hz in z glasnostjo 80 dB. Klara se je odzvala z vokalizacijo
[ɛː xɛxɛ], kar je trajalo 1,2 sekunde, smejala pa se je na višini 523 Hz in z glasnostjo
81 dB. Nato je mati ponovno hlinila smeh [ɛxɛxɛː], kar je trajalo 0,5 sekunde, smejala
pa se je na višini 670 Hz in z glasnostjo 82 dB. Na koncu se je z vokalizacijo odzvala
tudi Klara, ki se je smejala [ɛ ɛ ɛ ɛ ɛː]. Njen smeh je trajal 1,3 sekunde, to pa je počela
na višini 700 Hz in z glasnostjo 84 dB.
Za lažji pregled strnimo vrednosti v tabelo (na naslednji strani).

100

višina
glasnost
trajanje celotne vokalizacije
višina
glasnost
trajanje celotne vokalizacije
višina
glasnost
trajanje celotne vokalizacije
višina
glasnost
trajanje celotne vokalizacije

MATI
307 Hz
81 dB
2,1 s
548 Hz
82 dB
2s
530 Hz
80 dB
0,7 s
670 Hz
82 dB
0,5 s

OTROK
370 Hz
80 dB
2,5 s
885 Hz
80 dB
1,8 s
523 Hz
81 dB
1,2 s
700 Hz
84 dB
1,3 s

Tabela 34: Primerjalna tabela vrednosti (10. mesec)

Vidimo lahko, da so bile dekličine vokalizacije v tem mesecu precej višje, kot v prejšnjih
mesecih. Povprečna višina je znašala 619 Hz, pri čemer pa so seveda vštete samo
izmerjene vrednosti. Če pogledamo višino materinih vokalizacij, lahko prav tako vidimo
bistveno višje vokalizacije, kot smo jih lahko zaznali v prejšnjih mesecih. Mati je višino
svojega govora včasih namerno dvignila, če je želela pritegniti dekličino pozornost,
večinoma pa se je to zgodilo nenamerno kot posledica prilagajanja višine govora višini
dekličinih vokalizacij ali pa kot posledica izražanja navdušenja in potrditev hčerinim
poskusom imitiranja. Teh visokih vokalizacij je bilo v tem mesecu kar nekaj, kar pa je
posledično verjetno vplivalo tudi na to, da je višje vokalizirala še Klara. V kar nekaj
posnetkih sem namreč zasledila primere, ko je Klara vokalizirala na določeni višini,
nato se je mati na približno enaki višini odzvala na njeno vokalizacijo in potem se je
deklica odzvala s še višjo vokalizacijo. Zgodilo pa se je tudi, da je mati govorila na
določeni višini in se je Klara odzvala z bolj ali manj uspešnim poskusom imitacije
govora, mati pa je to seveda pospremila z navdušenjem, potrditvijo ali pa ponovitvijo
vokalizacije, ki pa je bila višja, kot na začetku.
Vrednosti glasnosti pri materi in otroku so se v tem mesecu gibale med 80-84 dB. Če
pogledamo posamezne vrednosti, lahko opazimo, da so vrednosti glasnosti matere in
deklice v posameznih izmenjavah podobne. Če pogledam po pretekli analizi, sem že
v osmem mesecu opazila nekakšen dvig jakosti govora tako pri materi kot tudi pri
otroku, a takrat še nisem mogla z gotovostjo trditi, da bi se to res lahko zgodilo, saj bi
lahko bilo to tudi posledica kakšnega drugega dejavnika, npr. bližine snemalne
naprave. Ker pa sem podobno opazila tudi v preteklem devetem mesecu in v sedanjem
desetem mesecu pa bi lahko sklenila, da sta tako mati kot tudi Klara še nekoliko
povečali jakost govora in se ta vrednost pri obeh sedaj giblje okoli 80–85 dB.
Dolžine dekličinih vokalizacij so bile v tem mesecu splošno gledano daljše od dolžine
materinega govora. Če med seboj primerjamo posamezne vrednosti v tabeli 34, lahko
opazimo, da so dolžine materinega govora in dekličinih vokalizacij znotraj posameznih
interakcij zelo podobne, kar pomeni, da je deklica bila sposobna prilagajati dolžino
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svojega odziva glede na dolžino materinega govora, spodbude. Materini nagovori so
bili kratki. Večina jih je trajala manj kot 1 sekundo – povprečno 0,5–0,7 sekunde
(izmerjeno tudi znotraj drugih posnetkov, ne upoštevajoč samo vrednosti, ki so
zapisane v tabeli 34). Nekateri »daljši« nagovori so trajali 1,7–3 sekunde. Podobno
stvar sem opazila že v prejšnjem mesecu, torej lahko sklepam, da je mati večino časa
pustila svoji hčerki, da je vokalizirala in jo je samo tu in tam spodbudila s kakšno
pozitivno besedo, potrditvijo ali pa vprašanjem. Klarine vokalizacije so znotraj dialogov
znašale nekje med 1,1–5,5 sekunde (izmerjeno tudi na drugih posnetkih). Ta mesec
so bile tudi vokalizacije, ki so nastale med dekličino igro ali raziskovanjem okolice,
podobno dolge. V prejšnjem mesecu so bile omenjene vokalizacije nekoliko daljše,
tokrat pa so bile prav tako kratke, kot vokalizacije znotraj dialoga.
Pavze so bile v tem mesecu precej kratke (med 0,5 – 0,7 sekunde). Deklica in mati sta
se torej hitro odzivali ena na drugo, včasih se je zgodilo tudi to, da pavze vmes sploh
ni bilo, ker je v materin govor vskočila Klara in začela vokalizirati oziroma obratno.
Pavze so bile kratke tudi znotraj drugi posnetkov. »Daljše« pavze so v tem mesecu
trajale okoli 1,5 – 3,5 sekunde, kar pa je glede na pretekle mesece še vedno precej
kratko. Takšna dolžina krajših in daljših pavz se je pojavljala tako znotraj intenzivnih
dialogov, ko so potekale hitre govorne izmenjave med mamo in otrokom, pa tudi med
dekličinimi samogovori, ko se mati ni veliko vpletala in je deklico pustila, da je sama
vokalizirala. V prejšnjih mesecih so bile dekličine vokalizacije takrat, ko ni bila v dialogu
z mamo, nekoliko daljše, pa tudi pavze so bile daljše, česar pa v tem mesecu nisem
zasledila. Izmerjene vokalizacije in pavze so bile približno enako dolge kot takrat, ko
je bila deklica v dialogu z mamo, kar pa seveda ne pomeni, da deklica ni tvorila daljših
vokalizacij in pavz. Med gledanjem posnetka, ker sta se mati in hči intenzivno in hitro
izmenjevali v govoru, sem opazila, da je bila deklica sposobna precej časa vokalizirati.
V interakciji z mamo je vztrajala kar 7 minut in pol, vendar pa se je večkrat zgodilo, da
je dekličine vokalizacije v času, ko je Klara naredila kratko pavzo, prekinila mati, ki jo
je vmes želela spodbuditi in ji dati potrditev. Če bi bila mati takrat tiho, bi verjetno lahko
deklica tvorila daljše vokalizacije. Skoraj zagotovo pa je možno tudi to, da je deklica
tvorila daljše vokalizacije, ki pa jih nisem uspela ujeti na nobenem posnetku.
Tudi v tem mesecu se je pojavilo kar nekaj poskusov imitacije ritma. V analizi sem
prikazala nekaj najbolj relevantnih primerov, ki jih bom sedaj kratko še interpretirala. V
izmenjavi, ki jo prikazuje slika 48, je mama petkrat rekla zlog [ma], deklica pa se je
odzvala z vokalizacijo, v kateri je prav tako tvorila pet sekvenc in so na grafu označene
z rdečo razločevalno črto. V tem primeru je dojenčica torej uspešno imitirala število
zlogov. Na sliki 50 lahko vidimo, da je deklica začela posnemati tudi materin smeh. Tu
je pravzaprav težko govoriti o natančnem posnemanju ritma, saj je smeh nekaj, kar je
različno od osebe do osebe. Lahko pa trdimo, da je materino hlinjenje smeha izzvalo
smeh tudi pri deklici. Klara se je odzvala z nekoliko daljšim smehom, je pa uporabljala
pri tem enake glasove, kot mati - [ɛ] in [x].
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Poglejmo sedaj še krivulje melodije.
MATI

OTROK

Tabela 35: Primerjalna tabela melodije (10. mesec)

Če pogledamo posamezne pare krivulj posebej, lahko opazimo določene podobnosti
med njimi. V prvem primeru sta obe krivulji nekoliko bolj ravni, ploščati, saj sta tako
mati kot hči ponavljali zloge in ni bilo pretiranih vzponov in padcev v melodiji. V drugem
primeru je pri materi nastala lepa krivulja z značilno obliko (vzpon, vrh, padec). Tudi
deklica je poskušala ponoviti vokalizacijo in čeprav se je na posnetku slišalo, kot da ji
je to kar dobro uspelo (seveda ne povsem enako, bil pa je dober približek), se je na
krivulji pokazalo, da je prišlo v melodiji do več vmesnih prekinitev. Ko sem nato
posnetek poslušala še enkrat, sem zaznala, da se je Klari vmes večkrat »zlomil glas«,
kar je bila verjetno posledica vokaliziranja na res visoki višini, hkrati pa je svoj vpliv
dodalo še njeno navdušenje nad vokalizacijo. V tretjem in četrtem primeru se je mati
pretvarjala, da se smeji, pri čemer se je izrisala nekoliko specifična oblika krivulje, ki
pa jo lahko opazimo tudi pri deklici, le v nekoliko povečani in podaljšani obliki. Deklica
je torej v tem mesecu že precej uspešno posnemala tudi melodijo materinega govora
oziroma vokalizacij, so pa bile dekličine krivulje melodije daljše od maminih, saj je
podaljšano izgovarjala vokale. Vidimo lahko tudi nekoliko več nihanja v melodiji in višini
govora kot pri materi, kar je posledica igre z glasom. Klara je namreč šele dobro začela
odkrivati, kaj vse lahko s svojim glasom počne, medtem ko so bile materine vokalizacije
konstantnejše.
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2.5.11

ENAJSTI MESEC

Zbirnik podatkov
Število vseh posnetkov za enajsti mesec
Čas trajanja vseh posnetkov
Število uporabljenih posnetkov pri
splošni analizi komunikacije (neverbalne
komunikacije, telesnih gibov, obrazne
mimike, očesnega stika, govora matere
in odzivov otroka)
Število uporabljenih posnetkov za
podrobnejšo analizo glasovne imitacije
Čas
trajanja
vseh
posnetkov,
uporabljenih v glasovni analizi

18
38 minut in 5 sekund
10

3
8 minut in 3 sekunde

Tabela 36: Zbirnik podatkov za 11. mesec

Opis konteksta in splošna analiza podatkov
Posnetki (N=10), ki sem jih uporabila pri splošni analizi neverbalne komunikacije in
vokalizacij dojenčice ter pri analizi materinega govora in vokalizacij, zajemajo
komunikacijo med mamo in otrokom. Interakcije so bile posnete v različnih situacijah,
so pa bili posnetki precej dinamični. Posneti so bili v različnih prostorih in z različnimi
osebami, deklica pa se je na večini posnetkov plazila, hodila ob opori ali pa samostojno
sedela. Posnetkov, na katerih bi mati deklico ljubkovala ali imela v naročju in takrat z
njo komunicirala, ni več, ampak je mati komunikacijski stik z deklico vzpostavljala med
njenim gibanjem, raziskovanjem okolja in igro.
Posnetki (N=3), na katerih so se pojavili najbolj relevantni poskusi imitacije govora, so
bili posneti, medtem ko je deklica sedela na tleh ali pa je stala in hodila ob opori.
Ostale posnetke (N=8) sem izločila iz podrobnejše analize, saj so bili neprimerni za
analizo (hrup v ozadju, na njih se ne sliši govora oziroma vokalizacij ali ni posnetega
nič uporabnega za analizo).
Komunikacija otroka
Deklica se je v tem mesecu začela zelo hitro in spretno plaziti po vseh štirih, to ji ni več
predstavljalo napora. Spretno je začela tudi hoditi ob opori. Če se je še prejšnji mesec
ob klubski mizi premikala samo v levo in desno smer, se je ta mesec sprehajala že
okoli mize.
V tem mesecu je dojenčica začela uživati v različnih igrah. Rada je podirala stolpe iz
kock, zraven je vokalizirala in cvilila od navdušenja. Zanimale so jo tudi zvočne knjige.
Kadar je stisnila kakšno igračko in je ta zacvilila, se je deklica nasmehnila in hipoma
pogledala mamo z željo, da bi ji mati dala potrditev. Ko jo je mati pohvalila, je deklica
igračko še enkrat stisnila in se nato zasmejala. Uživala je tudi v igri lovljenja (mati se
je za njo plazila po vseh štirih in jo lovila). Tudi takrat se je glasno smejala. Prav tako
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jo je zabavalo podajanje žoge in pa metanje stvari iz postelje (deklica jih je vrgla na tla,
mati pa jih je spodaj lovila in pobirala). Vokalizacije so bile pri tem visoke, smeh je bil
visok in včasih celo cvileč od navdušenja. Ko ji je mati pobrala predmet, jo je deklica
pogledala in takoj zatem pogledala še igračo. Nato je predmet prijela in ga vrgla na tla
ter se začela glasno smejati. Strnila bi lahko, da so deklico v tem mesecu pritegnili
predvsem različni zvoki. Bolj, kot je bila neka igrača glasna ali pa je ropotala, bolj ji je
bila všeč.
Kadar je Klara videla kakšen predmet ali igračo in jo je želela raziskati, je svoj pogled
osredotočila nanjo in se začela plaziti proti njej. Pri tem je bila tiho in ni vokalizirala, ko
pa je predmet dosegla, je začela glasno cviliti in vokalizirati. Če predmeta ni dosegla,
je stegnila roko v njegovi smeri, pogled pa uprla v mamo in zraven nekoliko višje
vokalizirala. V tem mesecu je deklica začela vokalizirati tudi med igranjem z bolj
znanimi igračami, med raziskovanjem novih igrač pa je bila tiho in se je osredotočala
predvsem na predmet. Vokalizirala je samo takrat, če jo je kaj razjezilo (ko česa ni
dosegla ali pa ji je predmet kdo vzel iz rok), ali pa kot odgovor na materine nagovore
(pogled je usmerila v mamo, ji vokalizirala v odgovor in se nato spet posvetila igri).
Ohranila je veščino usmerjanja pogleda od ene osebe do druge, opazovala je dejanja
drugih, ki so bili v bližini.
Deklica je svoj pogled v mamo usmerjala predvsem takrat, ko ji je mati začela ploskati
in govoriti »bravo«, ko ji je kaj vokalizirala ali pa kadar jo je nagovorila s kakšno
ljubkovalnico (takrat jo je pogledala in se ji nasmehnila). Če se je mati med interakcijo
premikala po prostoru, je deklica s pogledom sledila njenemu gibanju. Kadar je želela
v naročje, se je priplazila do materinih nog, se postavila na kolena in dvignila roke, svoj
pogled pa usmerila proti maminemu obrazu. Če je med igro slišala kakšen pogovor ali
pa drug nenaden zvok v sosednjem prostoru, je le-ta pritegnil njeno pozornost.
Prenehala je z igro, pogled usmerila proti izvoru zvoka in prisluhnila dogajanju.
Deklica je ta mesec količinsko vokalizirala približno enako kot prejšnji mesec, vendar
pa se je večkrat na materin govor odzvala s čebljanjem in s poskusi posnemanja
zlogov, ki jih je izgovorila mati. Glede na način materinega govora (melodijo, višino,
glasnost) je točno vedela, kdaj je bil govor namenjen njej in kdaj ne (npr. če se je mati
med dekličino igro kdaj pogovarjala z očetom, deklica ni obrnila pogleda, če pa je
opisovala dogajanje in igračo, pa jo je deklica vmes večkrat pogledala). Deklici je
večkrat uspelo posnemati tudi glasove, ne le ritma in melodije. Posnemati je začela
tudi določene gibe v povezavi z vokalizacijami (npr. ko je mati vokalizirala [b] in hkrati
prst premikala gor in dol po ustnicah, je to posnemala tudi deklica).
Govor mame
Mati je tako kot v preteklih mesecih tudi tokrat poskušala deklico čim pogosteje
spodbujati k vokaliziranju in čebljanju. To je počela tudi s posnemanjem dekličinih
vokalizacij. Veliko je opisovala dekličina dejanja, predmete, prostore in verbalizirala
dogajanje okoli nje. V svojem govoru je uporabljala pomanjševalnice in ljubkovalnice,
govor je bil višji in nežnejši, več je bilo skokov v višini in melodiji govora, več je bilo
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vmesnih nasmehov, kot če bi mati govorila z odraslo osebo. Zelo velikokrat je mati
deklico pohvalila za njen trud in uspehe.
Analiza imitacije
Slika 51: Interakcija 1, izmenjava št. 1 – 11. mesec
MATI

OTROK

Mati je vokalizirala [brrr:], kar je počela na najvišji višini 447 Hz in z glasnostjo 80 dB.
Vokalizacija je trajala 2,5 sekunde. Sledila je pavza, ki je trajala 3,7 sekunde, potem
pa se je z vokalizacijo odzvala Klara. Deklica je vokalizirala [bə b b b b b b b b b], kar
je trajalo 3,3 sekunde. Vokalizirala je na najvišji višini 384 Hz in z največjo glasnostjo
77 dB.
Slika 52: Interakcija 1, izmenjava št. 2 – 11. mesec
MATI
OTROK

Izmenjavo je začela mati. Rekla je [mːa ma ma ma], kar je trajalo 2,5 sekunde, govorila
pa je na višini 385 Hz in z glasnostjo 84 dB. Po 1,8 sekunde trajajočem premoru se je
odzvala Klara. Deklica je vokalizirala [əj da di da dəj da di di di jə əː b b]. Njena
vokalizacija je trajala 4,7 sekunde, vokalizirala pa je na višini 534 Hz in z glasnostjo 77
dB. Dekličin govor je glede na slušno komponento ob poslušanju posnetka deloval, kot
da bi deklica v vokalizaciji tvorila štiri sekvence, le da je bila posamezna sekvenca
tvorjena tudi iz več zlogov. Meja med posameznimi sekvencami je označena z rdečo
črto.
Slika 53: Interakcija 1, izmenjava št. 3 – 11. mesec
OTROK

MATI

Mati je v tej izmenjavi govorila [ma ma ma ma ma ma]. Govorila je na višini 337 Hz in
z glasnostjo 81 dB. Celoten govor je trajal 1,6 sekunde, posamezna sekvenca (6) pa
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približno 0,3 sekunde. Sledil je premor, ki je trajal 1 sekundo, nato pa se je z
vokalizacijo odzvala Klara. Deklica je vokalizirala [ə ʋə ʋə ʋə ʋə jaː jaː ex], kar je
vokalizirala na povprečni višini 362 Hz in z glasnostjo 80 dB. Celotna vokalizacija je
trajala 2,6 sekund, posamezna sekvenca (bilo jih je devet) pa prav tako kot pri mami
povprečno 0,3 sekunde.
Slika 54: Interakcija 2, izmenjava št. 1 – 11. mesec
MATI

OTROK

Mati je tukaj rekla [mi mi mi], kar je trajalo 1 sekundo, govorila pa je na višini 335 Hz in
z glasnostjo 85 dB. Sledil je kratek premor, dolg 0,1 sekunde, nato pa se je odzvala
Klara, ki je vokalizirala [miː maː ba]. Zadnji zlog je deklica izgovorila brezglasno,
šepetaje. Vokalizacija je trajala 1,7 sekunde, vokalizirala pa je na višini 645 Hz in z
glasnostjo 80 dB.
Slika 55: Interakcija 2, izmenjava št. 2 – 11. mesec
MATI

OTROK

Mama je začela govoriti [maː maː ma], a govorjenja še ni zaključila, ko se je že oglasila
Klara. Materin govor je tako trajal približno 1 sekundo, govorila pa je na višini 355 Hz
in z glasnostjo 84 dB. Vmesnega premora torej ni bilo, saj je z vokalizacijo začela
deklica, zato je krivulja tudi nekoliko odsekana. Klarin govor je trajal 2,9 sekunde,
govorila pa je z glasnostjo 80 dB in na višini 460 Hz. Vokalizirala je [maː maː mː mː mː].
Strnjene meritve so prikazane v tabeli (na naslednji strani).
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višina
glasnost
trajanje
vokalizacije
višina
glasnost
trajanje
vokalizacije
višina
glasnost
trajanje
vokalizacije
višina
glasnost
trajanje
vokalizacije
višina
glasnost
trajanje
vokalizacije

MATI
447 Hz
80 dB
celotne 2,5 s

PAVZA
3,7 s

OTROK
384 Hz
77 dB
3,3 s

385 Hz
84 dB
celotne 2,5 s

1,8 s

534 Hz
77 dB
4,7 s

337 Hz
1s
81 dB
celotne 1,6 s (posamezna
sekvenca 0,3 s)
335 Hz
0,1 s
85 dB
celotne 1 s

362 Hz
80 dB
2,6 s (posamezna
sekvenca 0,3 s)
645 Hz
80 dB
1,7 s

355 Hz
84 dB
celotne 1 s

460 Hz
80 dB
2,9 s

/

Tabela 37: Primerjalna tabela vrednosti (11. mesec)

Če pogledamo višino dekličinih vokalizacij, lahko povzamemo, da so se vrednosti
glede na prejšnji mesec ponovno nekoliko znižale. Pojavilo se je nekaj nižjih
vokalizacij, pa tudi nekaj visokih, ki so bile posledica cviljenja in navdušenja.
Povprečna višina izmerjenih vokalizacij je znašala 477 Hz, kar je primerljivo z višino
vokalizacij od tretjega do devetega meseca, ko so vokalizacije znašale približno nekaj
nad 400 Hz. Če pogledamo vrednosti višine vokalizacij pri materi in pri otroku znotraj
posameznih izmenjav, lahko vidimo, da je skoraj vedno deklica vokalizirala višje, kot
pa pred njo mati. Materine vokalizacije so bile večinoma visoke tako, kot prejšnje
mesece (350–400 Hz), se je pa tu in tam pojavila tudi kakšna višja vokalizacija. To, da
je deklica vokalizirala višje kot mati, je normalno, saj je višina pogojena tudi z naravnimi
zakonitostmi in deklica ne bi mogla nikoli vokalizirati na povsem isti višini kot mati.
Vendar pa je med poslušanjem posnetkov velikokrat delovalo, kot da mati in hči
dejansko vokalizirata na isti višini. Pomemben je torej tudi slušni aspekt analize, ki ga
moramo prav tako upoštevati, čeprav meritve kažejo določena odstopanja. Deklica je
višje vokalizirala tudi zato, ker se je pogosteje igrala s svojim glasom. Če je mati z
deklico skozi celo leto govorila na določeni višini, ki je ostajala bolj ali manj enaka, se
je deklica s svojim glasom skozi mesece precej igrala in raziskovala, kaj vse lahko z
njim naredi, kar pa se je kot posledica pokazalo tudi v obliki zelo raznolikih izmerjenih
vrednosti pri višini vokalizacij.
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Vrednosti glasnosti so se v tem mesecu gibale od 77 do 85 dB. Trend dviga glasnosti
se je nakazal že v osmem mesecu dekličinega življenja. Glasnost je bila v vseh
nadaljnjih mesecih, vključno s trenutnim enajstim mesecem, tudi dejansko večja od
vrednosti, ki so se pojavljale od rojstva pa do osmega meseca starosti. Opazimo lahko,
da so si vrednosti glasnosti pri materi in pri otroku znotraj posameznih izmenjav
podobne. Materin govor je bil vedno za približno 1–5 dB glasnejši, vendar so te razlike
zanemarljive.
Dolžine dekličinih vokalizacij so bile tudi v tem mesecu daljše od dolžine materinega
govora in vokalizacij. Če pogledamo vrednosti znotraj posameznih interakcij, lahko
opazimo, da so dekličine vokalizacije za približno 1–2 sekundi daljše od materinega
govora. Deklica je namreč vedno vokalizirala več zlogov, kot pred njo mati in je tako
nekoliko razširila svoje izjave. Materini nagovori in vokalizacije so bile kratke. Trajali
so nekje 0,6–2 sekundi (izmerjeno tudi znotraj nekaterih drugih posnetkov, ki sem jih
naključno izbrala). Tudi ta trend se je začel nakazovati že v osmem mesecu. Mati je
torej svojo hčerko nagovarjala večinoma s kratkimi zaporedji zlogov, za katere je
vedela, da jih je deklica že zmožna izgovoriti, da bi ji tako omogočila čim boljše pogoje
za imitacijo. Če bi namreč mati deklico nagovarjala z daljšimi frazami, do imitacije
verjetno ne bi prišlo, tako pa se je mati posluževala res kratkih vokalizacij, ki jih je
znotraj posameznih interakcij tudi večkrat zaporedoma ponovila. Klarine vokalizacije
so bile daljše, kadar je posnemala mamo. Takrat so trajale približno 2–5 sekund, kadar
pa je deklica vokalizirala bolj sama zase (npr. med raziskovanjem predmetov, igro) so
bile vokalizacije krajše. Trajale so približno 1–2 sekund.
Pavze med govornimi izmenjavami matere in otroka so bile v tem mesecu nekoliko
daljše kot v prejšnjem, ko so znašale 0,5–0,7 sekunde. Ta mesec so premori med
izmenjavami znašali 1–4 sekunde. Pojavljale so se tudi krajše pavze, ki so trajale manj
kot eno sekundo (izmerjeno tudi na nekaterih drugih posnetkih). Nekajkrat se je zgodilo
tudi to, da premora med govorom matere in vokalizacijo deklice sploh ni bilo, saj je
deklica začela vokalizirati istočasno, ko je mati še govorila. Med dekličinimi samogovori
so bile pavze nekoliko daljše kot takrat, ko je bila deklica v interakciji z mamo, saj je
bila takrat stopnja vokaliziranja nižja. Tudi dolžina dekličinih vokalizacij med
samogovori je bila krajša kot takrat, ko je bila Klara v dialogu z mamo. To nakazuje,
da se je Klara osredotočala predvsem na predmete. Vokalizirala je pravzaprav samo
takrat, ko je od navdušenja zacvilila, ali pa ko je pogled med igro usmerila proti mami,
da bi poiskala potrditev.
Poskusov imitacije ritma je bilo iz meseca v mesec več. Tudi v tem mesecu sem v
analizi izbrala nekaj najbolj zanimivih primerov. Na sliki 52 je prikazana izmenjava, kjer
je mati štirikrat rekla [mːa ma ma ma], deklica pa se je odzvala z [əj da di da dəj da di
di di jə əː b b]. Klara je v tem primeru vokalizirala veliko več zlogov kot mati, vendar pa
če pri tem primeru upoštevamo tudi slušno komponento vokalizacije, lahko slišimo, da
je deklica v svoji izmenjavi naredila štiri poudarke, ki so na sliki razmejeni tudi z rdečimi
črtami. Deklica je torej v tem primeru vsaj s poudarki posnemala število zlogov, ki jih
je izgovorila mati, poleg tega pa je posnemala tudi mesto najglasneje izgovorjenega
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zloga. Mati je najbolj poudarjeno izgovorila tretji zlog, to pa je storila tudi Klara – najbolj
poudarjeno je izgovorila tretjo sekvenco zlogov. Na sliki 53 lahko vidimo, da je mati
šestkrat izgovorila [ma], Klara pa se je odzvala z vokalizacijo osmih različnih zlogov. V
tem primeru me je najbolj zanimal čas trajanja posameznega zloga, saj se mi je ob
poslušanju zdelo, da je deklica govorila v povsem enakem ritmu, kot je pred njo
govorila mati. Izkazalo se je, da je posamezen zlog pri materi trajal približno 0,3
sekunde, prav tako pa je bilo tudi pri deklici. Tukaj je Klara torej uspešno posnemala
dolžino trajanja posameznega zloga, torej ritem govora. V izmenjavi, ki jo prikazuje
slika 54, je mati trikrat rekla [mi mi mi] deklica pa se je odzvala z [miː maː ba]. Na
spektrogramu lahko vidimo, da je deklica vsak zlog izgovarjala dlje časa kot mati,
vendar pa je izgovorila tri, tako kot mati. Tukaj je torej uspešno posnemala število
zlogov, ki jih je pred njo izgovorila mati. Potrdim lahko, da deklica vedno uspešneje
posnema ritem materinega govora, pa čeprav v veliki večini primerov izgovori kakšen
zlog več, kot to pred njo stori mati (preverjeno tudi na drugih posnetkih). Na ta način
nekoliko razširi izjave, marsikdaj pa tudi posamezen zlog vokalizira nekoliko dlje časa
kot mati, saj podaljšano izgovarja vokale. Poglejmo še melodijo.
MATI

OTROK

Tabela 38: Primerjalna tabela melodije (11. mesec)

Dekličine krivulje postajajo glede na strukturo vedno bolj podobne materinim krivuljam.
Glede na krivulje, ki so nastale v prvih šestih mesecih, je tukaj že veliko manj
prekinitev, krivulje so povezane, delujejo tekoče in lažje govorimo o podobnosti oblike.
V prvi vrstici se je materina krivulja melodije skozi vokalizacijo spuščala, saj je mati
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začela vokalizirati visoko in se v melodiji postopoma spuščala. Deklica je v tem primeru
sicer posnemala vokalizacijo z vidika glasov, je pa njena melodija nekoliko bolj
natrgana, prekinjena na več mestih. To je posledica tega, da je bila ta vokalizacija
(bilabialni r) za njo pretežka, da bi jo lahko kontinuirano izgovarjala, zato je prihajalo
tudi do večjega števila nihanj v višini in melodiji govora. Tudi krivulja v drugem primeru
je pogostokrat prekinjena, razlog pa je, da deklica ni kontinuirano izgovarjala vokalov,
tako kot je to v svojem govoru počela mati. Se pa kljub temu lahko opazi podobnost v
obliki. Pri materi se je krivulja proti koncu govora nekoliko dvignila in nastal je vrh, saj
je mati tisti zlog najbolj poudarjeno izgovorila. Tudi pri Klari lahko vrh v melodiji
opazimo proti koncu vokalizacije, le da je vrh pri njej še nekoliko izrazitejši kot pri
materi, saj je tiste zloge izgovorila nekoliko višje od ostalih, mati pa jih je izgovorila na
približno enaki višini. Tretja, četrta in peta krivulja so pri Klari precej podobne materinim
krivuljam. Dekličine se malenkost razlikujejo po tem, da je v njih nekaj več opaznih
sprememb v višini vokalizacij, medtem ko je mati vse govorila na podobni višini in ni
opaznih večjih skokov. Dekličine krivulje so tukaj že lepo povezane in niso več
prekinjene. To nam pove, da je deklica postala sposobna brez prekinitev nekoliko dlje
časa vokalizirati posamezne glasove. Še posebej je to opazno pri zadnji krivulji
melodije. To krivuljo je bilo kar težko razmejiti med mamo in otroka, saj je deklica
začela vokalizirati še preden je mati prenehala govoriti. Krivuljo sem zato razdelila
glede na mesto v posnetku, kjer mati ne govori več in kjer se že oglasi deklica.
Dekličina krivulja je tukaj precej konsistentna, saj je izgovarjala samo zlog [ma] oziroma
glas [m], kar pa je bila sposobna početi brez prekinitev, tako kot je to počela tudi mati.
Vidimo, da je lahko deklica ob koncu enajstega meseca že precej uspešno posnemala
nekaj tako kompleksnega, kot je melodija govora.

2.5.12

DVANAJSTI MESEC

Zbirnik podatkov
Število vseh posnetkov za dvanajsti
mesec
Čas trajanja vseh posnetkov
Število uporabljenih posnetkov pri
splošni analizi komunikacije (neverbalne
komunikacije, telesnih gibov, obrazne
mimike, očesnega stika, govora matere
in odzivov otroka)
Število uporabljenih posnetkov za
podrobnejšo analizo glasovne imitacije
Čas
trajanja
vseh
posnetkov,
uporabljenih v glasovni analizi

25
40 minut in 38 sekund
11

4
6 minut in 53 sekund

Tabela 39: Zbirnik podatkov za 12. mesec
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Opis konteksta in splošna analiza podatkov
Posnetki (N=11), ki sem jih uporabila pri splošni analizi neverbalne komunikacije in
vokalizacij dojenčice ter pri analizi materinega govora in vokalizacij, zajemajo
komunikacijo med mamo in otrokom v različnih situacijah. Posnetki so bili posneti v
različnih okoljih, na njih se pojavljajo tudi druge osebe. Deklica je bila med snemanjem
precej mobilna, zato so posnetki bolj dinamični. Klara se je na večini posnetkov plazila
in raziskovala okolico, ali pa je sedela na tleh, raziskovala predmete in se igrala, vmes
pa se občasno odzvala na materine nagovore. Mati je komunikacijski stik z otrokom
poskušala vzpostaviti med dekličinim raziskovanjem okolice in med njeno igro.
Posnetki (N=4), na katerih so se pojavili najbolj relevantni poskusi imitacije govora, so
bili posneti, medtem ko je deklica sedela na tleh in raziskovala predmete oziroma se
igrala, vmes pa se je občasno odzvala na materine nagovore.
Ostale posnetke (N=14) sem izločila iz podrobnejše analize, saj so bili neprimerni za
analizo (hrup v ozadju, na njih se ne sliši govora oziroma vokalizacij ali ni posnetega
nič uporabnega za analizo).
Komunikacija otroka
Deklica je v tem mesecu predvsem raziskovala okolico, predmete v njeni bližini in ni
veliko vokalizirala. Tudi za vstopanje v dialog z mamo ni bila posebej zainteresirana.
Zaradi raziskovanja novih stvari je govor ni preveč zanimal oziroma je nekoliko
stagniral.
V tem mesecu se je Klara rada igrala s predmeti, ki so povzročali hrup. Tako je tolkla
skupaj s pokrovkami, žlicami, s plastičnimi škatlicami ob mizo itd. Zanimale so jo tudi
stvari, ki so se svetile in utripale. Ko se je posameznega predmeta ali igrače naveličala,
ga je spustila iz rok in se začela plaziti po prostoru. Po prostoru je gledala, kateri
predmet bo naslednji na vrsti za raziskovanje. Mati se je velikokrat vključila v dekličino
igro, jo poskušala animirati in zabavati. Deklica je zelo uživala v igri, ko je sama bila
na postelji, mati pa se ji je skrila za rob postelje. Ko je deklica pokukala čezenj, je mati
odskočila proti njej. Klara je ob tem od navdušenja zacvilila, se materi nasmehnila in
se nato vrgla nazaj na posteljo, potem pa se začela glasno smejati. Deklica je uživala
tudi ob pihanju milnih mehurčkov. Ko jih je opazovala, so bila njena usta široko odprta
in rahlo potegnjena v nasmeh. Proti mehurčkom je stegovala roko in jih poskušala
pokniti. Kadar je bila zunaj na vrtu, se je plazila po vseh štirih in opazovala ter trgala
travo in drobne cvetove. Zlezla je v peskovnik in se z veseljem in zanimanjem igrala z
mivko. Še posebej všeč ji je bil občutek polzenja peska med prsti. Rada je tudi plesala.
Sedla je pred kitaro in najprej nekaj časa poslušala glasbo ter opazovala igranje kitare.
Čez nekaj časa se je postavila v položaj na vse štiri, težo prenesla na roke in se začela
zibati levo in desno. Deklica se je med igro velikokrat nasmehnila, se večkrat tudi
glasno zasmejala in na hitro zacvilila, sicer pa ni veliko vokalizirala. Še posebej tiho je
bila med raziskovanjem čisto novih predmetov, igrač. Takrat se ni odzvala niti na svoje
ime in šele po določenem času je samoiniciativno dvignila pogled proti mami.
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Kadar je mati med dekličino igro začela posnemati njeno vokalizacijo ali pa ji govoriti
kakšne zloge z namenom, da bi jo hčerka imitirala, jo je Klara pogledala, jo opazovala
in se ji potem nasmehnila. Le redko se je dejansko odzvala z imitacijo materinega
govora. Deklica je med igro večkrat pogledala mamo in na ta način iskala potrditev, da
dela prav, pa tudi nek občutek varnosti, da jo mati spremlja. Kadar ji je mati izrekla
pohvalo, jo je deklica pogledala in se ji nasmehnila. Deklica je torej razumela, kaj ji je
mati povedala in se je pohvale oziroma potrditve tudi razveselila. Če ji je mati rekla, da
česa ne sme – torej »Ne!« – jo je deklica prav tako pogledala, ko je slišala to besedo.
Tudi sama je začela protestirati z uporabo besede »Ne«. Npr. ob gledanju knjige, je
mati vzela eno s tal in jo pospravila na polico. Deklica je tako usmerila pogled v knjigo
in začela vstajati, še preden je mati knjigo odložila, pri tem pa je že nekoliko protestno
vokalizirala. Ko je vstala, je prijela knjigo na polici in glasno rekla »Ne!« Knjigo je hitro
potegnila s police, takoj zatem pogledala mamo in še enkrat rekla »Ne!« Knjigo je
odložila na tla, sedla k njej in ponovno rekla »Ne!«
Govor mame
Mati je deklico poskušala spodbujati k imitiranju govora. Ko je opazila, da deklica ni
bila preveč zainteresirana za dialog, ampak jo je bolj zanimala okolica, se ji je raje
pridružila v igri. Velikokrat je opisovala dogodke in dejanja, večkrat pa je bila tudi kar
tiho in spremljala deklico. Na ta način ji je dala tudi priložnost, da bi lahko vokalizirala.
Kadar se je deklica oglasila, je posnemala njene vokalizacije, ki so sicer pritegnile
Klarino pozornost, vendar pa se ni velikokrat odzvala s povratno vokalizacijo, ampak
pogosto samo z nasmehom ali smehom.
Analiza imitacije
Slika 56: Interakcija 1, izmenjava št. 1 – 12. mesec

MATI
OTROK

Interakcijo je začela mati, ki je tukaj vokalizirala [bəː bəː bəː bəː bəː ba], kar je trajalo
1,1 sekunde. Mati je vokalizirala na višini 303 Hz in z glasnostjo 75 dB. Sledil je premor,
ki je trajal 0,2 sekunde, nato pa se je z vokalizacijo odzvala Klara. Deklica je
vokalizirala [uɛi b b b b b ba], kar je trajalo 1,9 sekunde. Vokalizirala je z glasnostjo 80
dB in na najvišji višini 781 Hz.
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Slika 57: Interakcija 2, izmenjava št. 1 – 12. mesec
MATI

OTROK

Mati je tukaj rekla: »Klara, Klara, glej. Knjigo bova dali tu gor, je v redu?« Njen govor
je trajal 2,9 sekunde, govorila pa je z največjo glasnostjo 85 dB in na najvišji višini 376
Hz. Pavze vmes praktično ni bilo, ko se je že odzvala deklica. Vokalizirala je [aː nɛ],
kar je trajalo 1,18 sekunde, to pa je izrekla z največjo glasnostjo 82 dB in na najvišji
višini 585 Hz. Nato je naredila kratek premor (1 sekunda), potem pa nadaljevala z [anɛː
nɛː], kar je trajalo 1,4 sekunde. To je vokalizirala na najvišji višini 603 Hz in z največjo
glasnostjo 80 dB.
Slika 58: Interakcija 3, izmenjava št. 1 – 12. mesec
MATI

OTROK

Mati je nadaljevala z govorom »Ne, ne dovoliš.« To je trajalo 1,4 sekunde, govorila pa
je z največjo glasnostjo 85 dB in na najvišji višini 508 Hz. Sledila je pavza (0,6
sekunde), ko je ponovno začela vokalizirati Klara. Deklica je to epizodo vokaliziranja
razdelila na več krajših sekvenc in med posameznimi vokalizacijami naredila kratke
premore. Tako je najprej rekla [nːɛ], kar je trajalo 0,7 sekunde. Sledil je premor (0,6
sekunde), nato je spet rekla [nɛ], kar je trajalo 0,3 sekunde. Sledil je ponovni premor
(0,4 sekunde), potem je deklica spet rekla [nɛ], kar je ponovno trajalo 0,3 sekunde.
Sledil je še zadnji premor (0,6 sekunde), potem pa je vokalizacijo zaključila s trikratnim
[nɛː nɛː nɛː], kar je trajalo 2,4 sekunde. Vse je vokalizirala na najvišji višini 675 Hz in z
največjo glasnostjo 80 dB, je pa opazno, da je pri celotni vokalizaciji precej spreminjala
melodijo.
Slika 59: Interakcija 3, izmenjava št. 2 – 12. mesec
MATI

OTROK

Mati je tukaj rekla [maː ma], kar je trajalo 0,8 sekunde, to pa je izrekla na višini 239 Hz
in z glasnostjo 77 dB. Sledila je pavza, dolga 4,2 sekunde, nato pa je za njo ponovila
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Klara. Deklica je rekla [maː maː maː maː], kar je trajalo 2 sekundi. To je izgovorila na
višini 525 Hz in z glasnostjo 66 dB.
Strnjene meritve so prikazane v tabeli.
višina
glasnost
trajanje
celotne
vokalizacije
višina
glasnost
trajanje
celotne
vokalizacije
višina
glasnost
trajanje
celotne
vokalizacije

višina
glasnost
trajanje
celotne
vokalizacije

MATI
303 Hz
75 dB
1,1 s

PAVZA
0,2 s

OTROK
781 Hz
80 dB
1,9 s

PAVZA
/
/
/

OTROK
/
/
/

376 Hz
85 dB
2,9 s

/

585 Hz
82 dB
1,2 s

1s

603 Hz
80 dB
1,4 s

508 Hz
85 dB
1,4 s

0,6 s

/
/
/

/
/
/

239 Hz
77 dB
0,8 s

4,2 s

675 Hz
80 dB
3,7 s (skupni
čas trajanja
vokalizacij
brez
vmesnih
pavz)
525 Hz
66 dB
2s

/
/
/

/
/
/

Tabela 40: Primerjalna tabela vrednosti (12. mesec)

Dekličine vokalizacije so bile glede na višino v tem mesecu vse precej visoke. Glede
na višino materinih vokalizacij, so bile dekličine vokalizacije vedno višje od njenih. Tako
kot v preteklih mesecih, se je deklica tudi v tem mesecu igrala s svojim glasom. Čeprav
je količinsko gledano vokalizirala manj kot v preteklih mesecih, je kvaliteta vokalizacij
in tudi način vokaliziranja ostal enak. Poleg tega je deklica večinoma vokalizirala samo
takrat, ko ji je bilo nekaj zelo všeč, ko je bila nad nečim navdušena in je vokalizacija
bila posledica veselja in sreče. Vse te vokalizacije so bile torej razumljivo visoke.
Zanimivo je, da so bile vokalizacije, ko deklica ni bila v interakciji z mamo, v tem
mesecu občutno nižje (okoli 360 Hz) od vokalizacij, ki jih je deklica tvorila v interakciji.
Poleg tega so bile te vokalizacije tudi bolj monotone in ravne, v njih ni bilo večjih skokov
v višini. Te vokalizacije so se pojavile predvsem med raziskovanjem kakšnih
predmetov. Višina materinih vokalizacij je ostala bolj ali manj enaka tistim v prejšnjih
mesecih. Mati je z deklico govorila na višini, ki je bila sicer višja od dosežene pri govoru
z drugo odraslo osebo. Pojavile so se tudi posamezne višje vokalizacije, ki so bile
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posledice materinega navdušenja nad dekličinim uspešnim imitiranjem, oziroma
poskusov imitiranja njenega govora.
Vrednosti glasnosti dekličinih vokalizacij so v tem mesecu bile okoli 80 dB, vrednosti
glasnosti materinega govora oziroma vokalizacij pa so povprečno prav tako znašale
80 dB. Pri deklici so se pojavile tudi vokalizacije, ki so bile nekoliko tišje. Ena takih je
prikazana v zadnji vrstici tabele 40, kjer je tudi mati govorila nekoliko tišje. To nam
dokazuje, da je deklica bila sposobna prilagajati glasnost svojega govora glede na
govorne spodbude, ki jih je prejela. Podobno kot prej pri višini, so tudi vrednosti
glasnosti pri vokalizacijah, ko deklica ni bila v interakciji, nižje od tistih, ko je deklica
bila v dialogu z mamo. Tako je bila npr. glasnost vokalizacije, ko je deklica raziskovala
predmet in pri tem vokalizirala sama zase, znašala 67 dB.
Dolžine dekličinih vokalizacij so bile v tem mesecu precej raznolike. Pojavilo se je kar
nekaj kratkih vokalizacij, ki so bile posledice tega, da je deklica v epizodi govorjenja
naredila več kratkih pavz. V tem mesecu deklica ni bila povsem razpoložena za
vokaliziranje, temu primerne pa so bile tudi dolžine njenih vokalizacij. Te so trajale
približno 0,5–5 sekund (izmerjeno tudi na nekaterih drugih posnetkih). Materini
nagovori oziroma vokalizacije so se glede na prejšnji mesec (dolžina 0,6–2 sekundi) v
tem mesecu podaljšali in so trajali 1–4 sekunde (izmerjeno tudi na drugih posnetkih).
Mati se je torej prilagodila dekličini (ne)pripravljenosti za vokaliziranje. Ker je deklica v
tem mesecu manj govorila, je več pobude ponovno prevzela mati. Tako je deklico
nagovarjala z daljšimi nagovori, poleg tega pa je znotraj interakcij prevladoval njen
govor. Mati je govorila več kot Klara. Mati je hčerko poskušala nagovarjati s kratkimi
zlogi, ki bi jih deklica lahko ponovila za njo, ko pa to ni prineslo želenega rezultata, je
začela opisovati dekličina dejanja in deklico pustila, da se je igrala. V dialog je ni silila,
ampak se je raje z verbaliziranjem dejanj in dogodkov pridružila dekličini pozornosti.
Materini nagovori so bili krajši, kadar se je deklica odzivala nanje in je vstopila v dialog
z mamo. Takrat je mati deklico s krajšimi vokalizacijami poskusila spodbuditi k
imitiranju. Do tega pojava je prišlo povsem spontano. Mati je torej takrat, ko je zaznala
hčerino pripravljenost na interakcijo, tvorila krajše nagovore, ko pa se deklica ni
odzivala, pa so bili njeni nagovori in vokalizacije daljši.
Premori so v bili v tem mesecu precej različni. Krajše pavze so trajale manj kot 1
sekundo, včasih se je zgodilo tudi to, da do pavze sploh ni prišlo, saj je deklica začela
vokalizirati ali govoriti, še preden je mati dokončala svojo izmenjavo. Večina pavz je
trajala 1–4 sekunde, kar je enako, kot prejšnji mesec. Te pavze so se pojavile znotraj
dialogov med mamo in otrokom. Kadar deklica ni bila pripravljena na interakcijo in je
več govorila mati, so bile tudi pavze nekoliko daljše. Trajale so 5–10 sekund, pojavljale
pa so se tudi daljše pavze, ki so trajale približno 30 sekund. V tem času je mati čakala
deklico, če bi se le-ta odzvala s kakšno vokalizacijo.
Poglejmo sedaj imitacijo ritma. Slika 56 prikazuje interakcijo, v kateri je mati šestkrat
izgovorila [bəː]. Klara je v svojem odzivu najprej začela z vokalizacijo [uɛi], nato pa prav
tako šestkrat izgovorila glas [b]. Dekličine sekvence so bile nekoliko daljše od
materinih, vendar pa je deklica uspešno posnemala število zlogov. Na sliki 58 je lepo
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viden ritem, ki ga je imela deklica znotraj svoje epizode vokaliziranja. Klara je najprej
izgovorila zlog, ki je trajal 0,7 sekunde, potem pa je sledila pavza, ki je bila skoraj enako
dolga kot zlog (0,6 sekunde). Nato je izgovorila zlog, ki je trajal samo 0,3 sekunde,
sledila pa je pavza, ki je bila ponovno skoraj enako dolga (0,4 sekunde). Sledila je
izgovorjava še enega zloga (0,3 sekunde) ter ponovno pavza (0,6 sekunde). Zanimivo
je, kako se določene vrednosti pojavljajo vedno znova. Dolžine kratkih zlogov, ki jih je
deklica izgovorila v svoji izmenjavi, so bile enake dolžini zlogov, ki jih je tvorila tudi
mati, kadar je izgovarjala zaporedje kratkih zlogov (glej tudi analizo naslednjega
opisanega primera ter primere v preteklih mesecih). Deklica je torej že ponotranjila
določen ritem govora, ki je podoben materinemu. Na sliki 59 je mati v izmenjavi rekla
[maː maː], posamezen zlog pa je trajal približno 0,3 sekunde. Klara se je odzvala z
enako vokalizacijo, le da je štirikrat izgovorila zlog [maː]. Deklica je torej svojo
sekvenco govora glede na materin govor nekoliko razširila, vendar pa je dolžina
posameznega zloga trajala približno toliko kot pri materi – 0,4 sekunde.
Poglejmo še melodijo.
MATI

OTROK

Tabela 41: Primerjalna tabela melodije (12. mesec)

Če pogledamo krivulji v prvi vrstici lahko vidimo, da so v dekličini krivulji prekinitve, ki
jih v materini ni. Mati je namreč konstantno vokalizirala glas [b] v povezavi s
polglasnikom, deklica pa je vokalizirala samo glas [b] brez polglasnika, zato je prišlo
do vmesnih prekinitev. Sicer pa se v obeh krivuljah pojavlja več manjših vrhov, kjer je
pravzaprav začetek novega zloga, ki sta ga tako mati kot tudi Klara izgovorili
poudarjeno. Na koncu krivulj je viden padec v melodiji, le da je pri deklici to veliko bolj
izrazito. V drugem primeru je mati Klaro nagovorila s stavkom in na grafu se je izrisala
precej dinamična krivulja s številnimi vmesnimi vzponi in padci. Le-te lahko zaznamo
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tudi pri dekličinih krivuljah, ki so prav tako precej dinamične. V tretjem primeru je mati
deklici rekla »Ne, ne dovoliš.« in deklica se je odzvala z nizom besed »Ne.« Dekličine
krivulje so tukaj precej razgibane in nam pokažejo, da je bila nekoliko razburjena ter
da ji materino dejanje ni bilo po volji, saj so se vse vokalizacije zaključile z naraščanjem
melodije. V zadnjem primeru sta tako mati kot tudi deklica govorili zlog [ma]. Mati je to
izgovorila bolj v obliki trdilne povedi, zato ima njena krivulja precej značilno obliko –
vzpon, vrh in padec. Pri deklici pa je krivulja bolj dinamična, saj se je v svojem govoru
veliko bolj poigravala z glasom in je zloge izgovorila na različnih višinah. Ob pogledu
na posamezni zlog vidimo, da imajo posamezne sekvence prav takšno obliko, kot pri
materi – torej vzpon, vrh in padec, le da so meje med posameznimi deli bolj zabrisane
ali pa bolj odsekane in niso tako postopne kot pri materi.
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2.6 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1. Kdaj zdrav in polno čuteč otrok začne posnemati suprasegmentalne
elemente govora?
Podobnosti med nekaterimi vrednostmi v prvem in drugem mesecu Klarinega življenja
so predvsem posledica materinega prilagajanja govora dekličinim vokalizacijam, o
zavestnem posnemanju pa še ne moremo govoriti, saj so vokalizacije dojenčice v
prvem in drugem mesecu še vedno bolj ali manj refleksne.
O namernem posnemanju prvih suprasegmentalnih elementov bi lahko začeli govoriti
v dekličinem tretjem mesecu življenja, in sicer govorimo o posnemanju glasnosti in
višine govora. Literature o tem, da bi bil otrok v prvih treh mesecih že zmožen
posnemati katerega od suprasegmentalnih elementov, nisem našla, edino omembo
imitacije v tako zgodnjem obdobju sem zasledila v prispevku avtorjev Snow in Balog
(2002), ki sta v svoji raziskavi omenila, da lahko otroci že ob koncu prvega meseca
starosti poskušajo imitirati višino govora. To naj bi počeli tako, da npr. otrok spušča
nižje glasove, kadar se pogovarja z očetom, ki ima globok glas, kot pa takrat, ko se
igra s svojim glasom. Odločila sem se, da to tudi sama preizkusim. Analizirala sem
posnetek interakcije med Klaro, ki je bila takrat v drugem mesecu življenja, in njenim
očetom. Spoznala sem, da je deklica vokalizirala na nižji višini, kot je sicer vokalizirala
v interakciji z mamo, vendar pa sama tukaj še ne bi govorila o podrobni imitaciji
celotnega vzorca, ampak o imitaciji osnove, prilagajanju višine glede na sogovornika.
Poleg tega podatka v literaturi nisem zasledila drugih raziskav, ki bi govorili o tem, da
bi bil otrok v prvih treh mesecih že sposoben kakšne imitacije suprasegmentalnih
elementov. Prvi poskusi posnemanja naj bi se začeli v starosti od četrtega do šestega
meseca (Gotzke in Sample Gosse, 2007), vendar pa sem sama po pregledu
pridobljenih podatkov prišla do zaključka, da je Klara višino in glasnost govora že bila
sposobna posnemati v tretjem mesecu življenja.
2. Kdaj (pri kateri starosti) se pojavijo posamezni suprasegmentalni
elementi?
Težko je natančno določiti, kdaj točno se pojavi posamezen suprasegmentalni
element. Sama bom pri odgovarjanju na to raziskovalno vprašanje izbrala najstrožje
merilo; za čas pojava bom določila tisti mesec, v katerem sem najprej zaznala
podobnosti med posameznimi materinimi in dekličinimi suprasegmentalnimi elementi,
nato pa bom zraven pripisala razpon mesecev, znotraj katerih se je pojavilo vedno več
primerov posnemanja. Zadnji napisani mesec je tisti, v katerem je deklica zagotovo že
posnemala posamezen element (glej tabelo 42 na naslednji strani).
Med vsemi suprasegmentalnimi elementi sem pri deklici najprej opazila podobnosti v
višini in glasnosti njenih vokalizacij. V drugem mesecu je že bila sposobna prilagajati
višino svojih vokalizacij glede na sogovornikovo višino govora. Kadar je bila v interakciji
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z očetom, so bile njene vokalizacije nižje kot takrat, ko je bila v interakciji z mamo. Ne
govorimo še torej o imitaciji celotnega vzorca, ampak o imitaciji osnove. V tretjem
mesecu se je nato višina njenih vokalizacij približala višini materinega govora, postala
pa je sposobna posnemati tudi glasnost govora. Čeprav izmerjene vrednosti med seboj
niso povsem enake, moramo upoštevati, da zaradi bioloških zakonitosti deklica nikoli
ne bi mogla govoriti na povsem enaki višini in s povsem enako glasnostjo kot mati. Pri
posameznih mesecih prihaja do nekaterih večjih odstopanj v višini in glasnosti
dekličinih vokalizacij zato, ker se je Klara veliko igrala s svojim glasom (smeh,
cviljenje), se je pa znotraj umirjene interakcije že bila sposobna odzvati na podobni
višini in s podobno glasnostjo, kot jo je nagovorila mati, tako da že lahko govorimo tudi
o posnemanju.
V četrtem mesecu dekličinega življenja sem zaznala prve poskuse posnemanja ritma
in tempa govora. Šlo je sicer za poskus na makro nivoju celotne fraze – mati je v svoji
izmenjavi rekla tri besede in tudi Klara se je odzvala s tremi vokalizacijami. Očitne
poskuse posnemanja ritma in tempa govora na mikro nivoju zlogov je bilo mogoče
zaznati v sedmem mesecu življenja. V četrtem mesecu je bilo natančneje zaznati tudi
podobnosti v krivuljah melodije pri materi in pri otroku. Materine krivulje so imele v tem
obdobju značilno obliko vzpona, vrha in padca, to pa je bilo opazno tudi že pri Klarinih
krivuljah. Nazadnje so se v petem mesecu pojavili poskusi posnemanja dolžine pavz.
Če bi želeli določiti starost otroka, ko se pojavi posnemanje posameznega
suprasegmentalnega elementa, bi iz podatkov lahko razbrali sledeče:
STAROST OTROKA (MESEC)
3.–4. mesec
4.–7. mesec
4.–7. mesec
5.–6. mesec

SUPRASEGMENTALNI ELEMENT
višina govora,
glasnost govora
ritem in tempo govora
melodija govora
pavze

Tabela 42: Pojavljanje suprasegmentalnih elementov glede na starost

Dobljene rezultate sem preverila tudi s podatki, ki sem jih našla v literaturi. Ker v
slovenskem jeziku še ne obstaja nobena podobna študija, svojih rezultatov žal nisem
mogla primerjati z raziskavo, ki bi bila vezana na naše jezikovno okolje, sem pa
podatke primerjala z nekaterimi tujimi viri. Ugotovila sem, da tudi v njih ni natančno
zapisanih mesecev, znotraj katerih naj bi se pojavili posamezni suprasegmentalni
elementi. Za posnemanje višine govora obstaja podatek, da jo dojenčki začnejo
posnemati že v prvem mesecu življenja (Snow in Balog, 2002), zagotovo pa v obdobju
od sedmega do devetega meseca (Gotzke in Sample Gosse, 2007). Našla nisem niti
raziskave, v kateri bi bilo napisano, kdaj točno začnejo posnemati glasnost govora.
Omenjeno je samo, da v obdobju od četrtega do šestega meseca začnejo spreminjati
glasnost znotraj vokalizacij, nič pa ni napisanega o posnemanju kot takem (Gotzke in
Sample Gosse, 2007). Prav tako nisem zasledila natančnega podatka, kdaj naj bi
otroci začeli posnemati ritem in tempo govora. Zasledila sem samo podatek, da pri
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enajstih mesecih že učinkovito posnemajo govorni ritem odraslega (Gotzke in Sampke
Gosse, 2007), a ne piše, kdaj naj bi se ta začel razvijati. Točen podatek ne obstaja niti
za posnemanje melodije. V literaturi (Snow in Balog, 2002) je napisano, da začnejo
otroci spreminjati melodijo v poznem obdobju bebljanja, torej nekje v starosti od
sedmega do devetega meseca. To spreminjanje izhaja iz igre z glasom, nisem pa
našla podatka, kdaj naj bi začeli spreminjati melodijo govora zato, ker posnemajo
odrasle. Prav tako nisem našla točnega podatka za pojav posnemanja premorov.
Temu je verjetno tako, ker se premori proučujejo v povezavi z ritmom in tempom
govora, ne pa posebej, tako kot sem v raziskavi to počela sama. Vsi ti podatki so torej
lahko le še en dokaz več, da je resnično težko določiti natančno starost, pri kateri naj
bi otroci začeli posnemati posamezne suprasegmentalne elemente, saj je za kaj
takega potrebno res natančno in dolgotrajno opazovanje govornih izmenjav med
otrokom in odraslim.
Starostnih obdobij, ki sem jih na podlagi pridobljenih in analiziranih podatkov določila
za tista, v katerih je Klara začela posnemati govor mame, ne moremo posplošiti na
celotno populacijo. Otroci se med seboj razlikujejo in zagotovo zmorejo nekateri otroci
posnemati govor odraslih tudi prej, spet drugi pa morda še kakšen teden ali mesec
kasneje. Na to, kdaj bo otrok začel posnemati suprasegmentalne elemente govora,
vplivajo številni dejavniki. To so npr. potrebe otroka, njegova želja po interakciji,
razvitost čutil, razvitost psihičnih funkcij, spodbude iz okolja, govorni model staršev,
priložnosti za vokalizacijo in interakcijo … Vsi ti dejavniki so pri vsakem posamezniku
različni. Nekateri otroci se začnejo kasneje vokalno izražati in posledično pride pri njih
do kasnejšega začetka posnemanja suprasegmentalnih elementov govora. Nekateri
otroci so deležni številnejših spodbud iz domačega okolja, drugi jih prejmejo manj. Tudi
če bi nam uspelo opazovati celotno populacijo otrok, bi lahko govorili samo o
posameznih fazah in mejnikih, ki naj bi jih otrok pri določeni starosti dosegel, seveda
pa bi lahko tudi pri tem prišlo do odstopanj na področju hitrosti doseganja teh faz.
3. V kakšnem razvojnem zaporedju
suprasegmentalni elementi govora?

se

pri

dojenčku

pojavljajo

Suprasegmentalni elementi so se pri deklici pojavili v naslednjem razvojnem
zaporedju:






glasnost govora,
višina govora,
ritem in tempo govora,
melodija govora,
premori.

Ponovno – teh podatkov ne moremo posplošiti na celotno populacijo, saj gre v nalogi
za študijo primera.
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4. Kako se razvija kompleksnost otrokovega imitiranja suprasegmentalnih
elementov govora?
VIŠINA GOVORA
V prvem mesecu življenja so bile vrednosti višine govora pri Klari in pri materi podobne
predvsem zato, ker je bila mati tista, ki je svoj govor prilagajala deklici in ne zato, ker
bi bila Klara že sposobna posnemati višino govora. V drugem mesecu je višina
dekličinih vokalizacij narasla in je znašala približno 70 Hz več od višine materinega
govora. Klara se je namreč začela igrati s svojim glasom. Spreminjala je višino in
melodijo govora, začela je cviliti, posledično pa so bile tudi vokalizacije višje. Izkazalo
se je, da je deklica v drugem mesecu že bila sposobna prilagoditi višino svojega govora
glede na sogovornika. Ko je bila v interakciji z očetom, ki je govoril nižje kot mati, je
tudi Klara vokalizirala na nekoliko nižji višini kot z mamo. V tretjem mesecu je nato
deklica postala sposobna prilagajati in posnemati višino vokalizacij glede na višino
materinega govora. Višina Klarinih vokalizacij se je glede na drugi mesec nekoliko
znižala in postala bolj podobna višini materinega govora. Seveda se je deklica še
naprej igrala s svojim glasom, kar je botrovalo nekaterim visokim vokalizacijam, se je
pa v umirjenih interakcijah večkrat odzvala na podobni višini, s katero jo je nagovarjala
mati, zato že lahko govorimo o posnemanju.
Dekličine vokalizacije so v obdobju od četrtega do šestega meseca postajale višje in
na koncu skoraj nikoli niso znašale manj kot 400 Hz. Veliko je bilo tudi primerov, ko je
bila višina govora zelo visoka (nad 700 Hz), kar je bilo predvsem posledica tega, da se
je deklica igrala s svojim glasom. V obdobju od sedmega do devetega meseca se je
pojavilo veliko različnih vrednosti višine in težko je govoriti o neki povprečni vrednosti,
ki pa je zagotovo znašala nad 400 Hz. Klara je namreč veliko cvilila, se smejala in
izražala navdušenje. Od desetega do dvanajstega meseca je bila višina dekličinih
vokalizacij zelo raznolika. Pojavljale so se tako nekoliko nižje kot tudi nekoliko višje
vokalizacije, vendar pa so se dvignile tudi materine vokalizacije oziroma govor.
Velikokrat se je zgodilo, da je mati svoj govor začela na določeni višini, Klara pa se je
odzvala z bolj ali manj uspešnim poskusom imitiranja oziroma na zelo podobni višini.
Nasploh je Klara vedno vokalizirala nekoliko višje, kot pa je govorila mati, vendar pa
moramo upoštevati, da vrednosti nikoli ne bi mogle biti med seboj povsem skladne. To
namreč ni odvisno samo od sposobnosti imitacije, ampak je tudi fiziološko pogojeno.
Odrasla oseba, ki ima dozorele govorne organe in izoblikovan razpon glasu, običajno
ne more vokalizirati tako visoko, kot to lahko počne otrok. Poleg tega je pri analizi
višine potrebno upoštevati tudi slušni aspekt. Med poslušanjem posnetkov je namreč
velikokrat delovalo, kot da mati in hči vokalizirata na isti višini, natančnejša analiza pa
je kasneje še vedno pokazala določena (sicer minimalna) odstopanja.
Od tretjega meseca naprej lahko pri Klari govorimo o poskusih posnemanja višine
materinega govora, število uspešnih poskusov pa se je iz meseca v mesec
povečevalo.
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GLASNOST GOVORA
V prvem mesecu dekličinega življenja so bile njene vokalizacije 10–15 dB tišje od
materinega govora – Klara je vokalizirala s povprečno glasnostjo 61 dB. Že v drugem
mesecu je deklica postala glasnejša (povprečna glasnost 77 dB), a so bile njene
vokalizacije v povprečju še vedno 5 dB tišje od materinega govora. V tretjem mesecu
je Klara postala še malo glasnejša (povprečno 78 dB); s tem se je zelo približala
glasnosti materinega govora ter se tudi na dražljaje odzvala s podobno jakostjo, s
katero ji je govorila mati. Prve tri mesece je torej glasnost pri Klari vseskozi naraščala
in se ob koncu prvega tromesečja približala materinim vrednostim (povprečno 80 dB).
Ob koncu tretjega meseca je bila deklica že sposobna povsem posnemati glasnost
govora – dosegla je nivo glasnosti, ki je podoben materinemu in v razponu 70–80 dB
vokalizirala tudi v prihodnje.
V obdobju od četrtega do sedmega meseca je Klara glasnost svojih vokalizacij
prilagajala glasnosti dražljajev. Če je glasneje oziroma tišje govorila mati, se je
glasneje oziroma tišje odzvala tudi ona. V osmem mesecu je glasnost dekličinih
vokalizacij ponovno začela naraščati, so pa prav tako postali glasnejši tudi materini
nagovori. Obe sta tako govorili z glasnostjo 80–85 dB. V devetem mesecu je glasnost
padla na 70–80 dB, izmerjene vrednosti pri deklici in pri materi pa so si bile med seboj
precej podobne. Opozoriti je potrebno, da to ni bila zgolj posledica dekličinih
sposobnosti posnemanja glasnosti, ampak je svoj govor povsem nezavedno
prilagajala tudi mati. Če je mati tišje začela nagovor, se je nekoliko tišje odzvala tudi
deklica, ko pa je Klara začela glasneje govoriti, se je ojačal tudi materin govor. V
obdobju od desetega do dvanajstega meseca so se vrednosti glasnosti ponovno
dvignile med 80–84 dB. Klara je postala povsem sposobna prilagajati svojo glasnost
glede na govorne spodbude. Kadar npr. deklica ni bila v interakciji, so bile njene
vokalizacije tišje od tistih, ki jih je tvorila v dialogu z mamo.
Klara je torej določeno stopnjo glasnosti, s katero je bolj ali manj vokalizirala v celem
prvem letu življenja, dosegla že v tretjem mesecu življenja. Od četrtega meseca naprej
je opazna sposobnost prilagajanja nivoja glasnosti glede na sogovornika oziroma
glede na govorne spodbude. Pri upoštevanju vrednosti glasnosti pa je potrebno
poudariti tudi to, da ima na izmerjene vrednosti vpliv tudi bližina mikrofona. Sama
nisem bila pozorna na to, da bi med snemanjem mikrofon namestila na vedno isto
dolžino oddaljenosti, zato lahko tukaj vzamemo v zakup tudi nekaj merskih napak. V
prihodnje bi bilo morda smiselno popraviti in upoštevati tudi to, čeprav je temu kriteriju
v interakciji z majhnim otrokom, ki se že premika po prostoru, težko zadostiti.
RITEM IN TEMPO GOVORA
V četrtem mesecu je bilo mogoče zaslediti prve poskuse imitiranja ritma in tempa
govora na makro nivoju fraz. Tako kot je npr. mati govorila v treh odsekih, tako je tudi
deklica vokalizirala v treh odsekih. V petem mesecu so dekličine vokalizacije trajale
približno toliko časa, kot je trajal materin govor, Klara pa je posnemala tudi krajše
pavze med dvema segmentoma svoje vokalizacije. Ti poskusi posnemanja so nato v
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vsakem mesecu postajali natančnejši in v sedmem mesecu je deklica že posnemala
ritem in tempo tudi na nivoju zlogov. Če je mati izgovorila npr. štiri zloge in je vsak zlog
trajal 0,5 sekunde, je tudi Klara izgovorila štiri zloge, dolžina njenih zlogov pa je trajala
od 0,3 do 0,5 sekunde.
Takšnih poskusov imitacije ritma in tempa govora je bilo iz meseca v mesec več, vsak
mesec pa so bili poskusi bolj natančni in bolj podobni. V dvanajstem mesecu so se
začele pri dolžini vokalizacije in vmesnih pavz pojavljati čedalje bolj podobne številke
(zlog 0,3–0,6 sekunde; pavza 0,4–0,6 sekunde). Časovni okvir nakazuje, da je Klara
že ponotranjila in usvojila ritem govora, ki je podoben materinemu, ter ga v izmenjavah
in interakcijah z mamo tudi upoštevala.
MELODIJA GOVORA
Med analizo sem opazila, da so se pri dekličinih krivuljah že v prvem mesecu življenja
pojavljali dvigi v intonaciji, vse vokalizacije pa so se zaključile z rahlim padanjem
melodije. Seveda v tej starosti verjetno še ne moremo govoriti o zavestnem
posnemanju melodije, saj se dojenčki oglašajo še bolj ali manj refleksno, poleg tega
pa je pretok zraka skozi njihova dihala in govorila manjši, kar pomeni tudi nižjo glasnost
in višino. Padajoča melodija je torej posledica aerodinamičnih vplivov govorne
produkcije in ne posnemanja govora kot takega. Kljub vsemu pa imajo dojenčki v tej
starosti že toliko izkušenj s poslušanjem materinega govora (vključujoč tudi izkušnje iz
prenatalnega obdobja), da nam podrobnejša analiza že razkrije rahla nihanja v melodiji
vokalizacij. Vzpone in padce melodije, ki so se že začeli pojavljati, bo otrok v prvem
letu življenja še razvijal, nato pa uporabljal skozi celo življenje.
V drugem mesecu lahko med materinimi in dekličinimi krivuljami melodije že zasledimo
nekatere podobnosti v obliki krivulj (vzpon, vrh, padec), vendar pa je takšna oblika pri
dekličinih krivuljah še res neizrazita. V tretjem mesecu je omenjena oblika materinih
krivulj postajala vedno bolj zaznavna tudi v krivuljah dekličinih vokalizacij. Krivulje
Klarinih vokalizacij sicer niso bile tako povezane kot mamine, saj se je v njih pojavilo
več prekinitev in skokov v intonaciji, kar je bila posledica dekličine igre z glasom. V
četrtem mesecu sem opazila, da dekličine krivulje melodije niso bile več tako
dinamične, kot v prvih treh mesecih, ampak so že začele dobivati bolj definirano obliko,
ki je bila tudi na prvi pogled že nekoliko bolj podobna krivuljam materinega govora. Še
posebej je bilo to opazno takrat, ko je deklica umirjeno vokalizirala. Kadar je bila vesela
in se je med vokalizacijami smejala, so bile njene krivulje melodije še vedno zelo
dinamične, prihajalo je do večjega števila skokov v višini in do prekinitev, ko pa je
umirjeno vokalizirala, je bilo vsega manj. V četrtem mesecu torej lahko začnemo
govoriti o poskusih posnemanja melodije materinega govora. V petem mesecu se je
že lepo videlo, kakšen vpliv so imeli različni sogovorniki na melodijo dekličinih
vokalizacij. Kadar je deklica vokalizirala sama pri sebi, so bile njene vokalizacije
melodično manj razgibane kot takrat, ko je bila v interakciji z mamo. Od šestega
meseca dalje so bili dekličini poskusi imitiranja vedno uspešnejši, krivulje melodije pa
so si bile med seboj vedno bolj podobne – v njih so se začele pojavljati enake prvine.
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Izkazalo se je, da je deklica v sedmem mesecu postala že zelo kompetentna v
posnemanju melodije materinega govora. Kadar je krivulja materinega govora imela
značilno obliko vzpona, vrha in padca, je to bilo možno zaznati tudi pri dekličinih
krivuljah. Če se je materina krivulja začela na določeni višini in se nato spuščala, je
bila takšna tudi dekličina krivulja melodije. Kadar je mati v svojem govoru delala hitre
spremembe v višini melodije in so se pojavili hitrejši vzponi in padci, krivulje pa so bile
na posameznih mestih večkrat presekane, je bilo to značilno tudi za krivulje Klarinega
govora. V osmem mesecu je bila Klara sposobna posnemati melodijo govora tako na
makro nivoju fraz kot tudi na mikro nivoju posameznih sekvenc, zlogov znotraj fraz. Če
je pri materinem govoru vsak zlog posebej imel obliko krivulje z vzponom, vrhom in
padcem, je to v svojih vokalizacijah posnemala tudi Klara. Kljub temu, da so bile te
lastnosti nekoliko manj izrazite in da je v dekličinih krivuljah prihajalo do več nihanj v
intonaciji ali pa so bile krivulje malo bolj »nalomljene«, ocenjujem to za zelo velik
napredek.
Od devetega pa do dvanajstega meseca je deklica svojo sposobnost imitiranja
melodije samo še nadgrajevala. Dekličine krivulje melodije so glede na strukturo
postajale vedno bolj podobne materinim krivuljam melodije. Opaznih je bilo vedno manj
prekinitev, krivulje so bile vedno bolj povezane, delovale so tekoče. V dekličinih
vokalizacijah je bilo še vedno precej skokov v intonaciji in igre z glasom, kar se je
seveda poznalo tudi na krivuljah, vendar pa v tem obdobju že lažje govorimo o
podobnosti oblike krivulje že na prvi pogled.
PREMORI
Prve poskuse posnemanja premorov je bilo mogoče zaznati v petem mesecu dekličine
starosti. Mati je med svojima vokalizacijama naredila kratek premor, ki je trajal 0,3
sekunde, kar je posnemala tudi Klara (0,4 sekunde). Posnemala je tudi dolžino
nekoliko daljšega premora, ki ga je naredila mati, preden se je ponovno odzvala na
hčerino vokalizacijo. Ta je trajal 1,6 sekunde, potem pa je tudi Klara počakala 1,5
sekunde, preden se je ponovno odzvala na materin nagovor. V obdobju od petega do
šestega meseca sta tako mati kot tudi deklica ena drugo posnemali v dolžini premorov,
kar je delovalo, kot da sta imeli nek skupen ritem govorjenja. V tem obdobju so se med
Klarinimi vokalizacijami pojavile tudi zelo kratki odmori, ki so nekoliko prekinile daljše
vokalizacije in jih razdelile na posamezne krajše sekvence. Ti so bili posledica vmesnih
vdihov.
V osmem mesecu so kratki premori znotraj intenzivnih izmenjav postali precej
konstantni glede na trajanje (0,5–2 sekundi), v devetem mesecu pa so se že nekoliko
skrajšali (0,7–0,9 sekunde). Ti kratki premori so se pojavljali znotraj dialogov, kjer je
bila Klara osredotočena res samo na interakcijo z mamo in se ni igrala ali pa
vokalizirala sama sebi. V desetem mesecu so se premori še nekoliko skrajšali (0,5–
0,7 sekunde), opazila pa sem tudi, da so bili enako dolgi tako znotraj dialogov oziroma
interakcij z mamo, pa tudi znotraj dekličinih samogovorov – slednji so bili namreč
pretekle mesece daljši od tistih, ki so nastali znotraj dialogov.
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3 SKLEP
V svojem magistrskem delu sem želela dobiti vpogled v to, kako se razvija sposobnost
dojenčkovega imitiranja suprasegmentalnih elementov govora v prvem letu življenja.
Zanimalo me je, kdaj dojenček sploh začne imitirati suprasegmentalne prvine in kateri
so prvi elementi, ki jih otrok začne posnemati. Prav tako sem želela ugotoviti, v
kakšnem razvojnem zaporedju se pojavljajo posamezni elementi in kako se razvija
kompleksnost imitiranja suprasegmentalnih prvin.
Ugotovila sem, da lahko o zavestnem posnemanju prvega suprasegmentalnega
elementa začnemo govoriti v dekličinem tretjem mesecu starosti. Takrat sem najprej
opazila podobnosti v višini in glasnosti materinega govora in dekličinih vokalizacij.
Višina Klarinih vokalizacij se je v tem mesecu približala višini materinega govora.
Čeprav vrednosti med seboj niso povsem enake, že lahko govorimo o posnemanju,
saj moramo upoštevati, da tudi zaradi bioloških zakonitosti deklica ne bi mogla
vokalizirati na povsem enaki višini kot mati. V četrtem mesecu so se pojavili prvi
poskusi posnemanja ritma in tempa govora, natančnejše podobnosti pa je bilo možno
zaznati tudi v krivuljah melodije govora. Materine krivulje so imele v tem obdobju
značilno obliko vzpona, vrha in padca, to pa je bilo opazno tudi že pri Klarinih krivuljah.
Nazadnje so se v petem mesecu pojavili poskusi posnemanja dolžine premorov.
Razvojno gledano se je najprej pojavilo posnemanje višine in glasnosti govora, sledili
pa so ritem in tempo govora, melodija ter premori.
Kompleksnost vseh elementov se je do prvega leta starosti precej stopnjevala. Največ
sprememb je bilo opaznih pri melodiji govora – od minimalnih podobnosti, velike
dinamičnosti, hitrih skokov v intonaciji, odsekanih krivulj pa vse do očitnih podobnosti
in tekočih krivulj. Glasnost dekličinih vokalizacij je skozi prve tri mesece naraščala in
ob koncu tretjega meseca dosegla nivo, na katerem je deklica vokalizirala celotno prvo
leto življenja. Višina dekličinega govora je bila vedno nekoliko višja od materinega,
vendar pa lahko o podobnosti začnemo govoriti približno v tretjem mesecu. Že v
drugem mesecu je bila dojenčica sposobna prilagajati višino svojih vokalizacij glede
na sogovornika, v tretjem mesecu pa je višino poskušala tudi imitirati. Spremembe v
višini njenih vokalizacij so bile sicer skozi celotno prvo leto precej dinamične, kar je bila
tudi posledica igranja z glasom. V četrtem mesecu je bilo možno zaznati prve uspešne
poskuse posnemanja ritma in tempa govora. Njihovo število se je iz meseca v mesec
povečevalo, posnemanje pa je bilo vedno bolj natančno – od posnemanja števila
zlogov pa vse do posnemanja trajanja posameznega zloga in tudi vmesnih premorov.
Posnemanje premorov se je pojavilo v petem mesecu. V osmem mesecu so znotraj
intenzivnih dialogov premori po dolžini postali precej konstantni in so se do konca
desetega meseca še nekoliko skrajšali. V enajstem in dvanajstem mesecu so se nato
bolj ali manj pojavljale ene in iste vrednosti dolžine premorov.
Med analiziranjem podatkov, ki sem jih pridobila s pomočjo posnetkov, sem poskušala
biti čim bolj objektivna, čeprav sem analizirala vokalizacije lastne hčere. Osredotočila
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sem se zgolj na podatke, na katere nisem imela vpliva. Lahko bi rekla, da sem se skozi
celotno delo sprehajala po tanki meji med subjektivnostjo in objektivnostjo, seveda pa
sem stremela k slednjemu. Raziskovanje je bilo tudi časovno precej neekonomično.
Če vzamemo v zakup čas snemanja, pregledovanja posnetkov, prečiščevanja
posnetkov, iskanja relevantnih interakcij, analiziranja in interpretiranja grafov in
podatkov, lahko pridemo do zaključka, da bi bilo takšno raziskavo z večjim številom
udeležencev praktično zelo težko izvesti. Naloga ima torej pomanjkljivosti v določeni
meri subjektivnosti, časovni neekonomičnosti in majhnemu vzorcu. Omenjene
pomanjkljivosti pa s se hkrati izkažejo tudi kot prednosti. Ravno zaradi tega, ker sem
si vzela veliko časa in sem analizirala samo enega otroka, sem lahko to raziskavo
izpeljala zelo poglobljeno. S tem sem prišla do spoznanj, ki nam lahko predstavljajo
smernice oziroma okvir v razvoju suprasegmentalnih elementov govora, vendar pa
moramo do njih pristopati tudi z določeno mero kritičnosti. Če bi se pri ocenjevanju
posameznega otroka želeli orientirati po dobljenih rezultatih, bi bilo smiselno
upoštevati možna odstopanja v obdobju enega ali dveh mesecev.
Raziskava prispeva predvsem k razvoju logopedskega področja, pa tudi področja
razvojne fonologije in psihologije. Delo namreč predstavlja natančnejši vpogled v
razvoj suprasegmentalnih elementov govora pri otroku v prvem letu življenja in nam
natančneje oriše razvoj kompleksnosti posameznih prvin. Ta razvoj sem želela vsaj
okvirno prikazati, saj se zavedam, da na podlagi samo enega primera rezultatov ne
moremo posplošiti na celotno populacijo. Otroci so si med seboj različni, prav tako pa
so deležni različnih spodbud iz okolja. Kljub vsemu menim, da lahko iz rezultatov
raziskave vidimo in potrdimo, kako zelo kompetentni so novorojenčki in kako zelo
pomembno je prvo leto otrokovega življenja, saj se takrat postavijo temelji za nadaljnji
govorni razvoj in govorno izražanje. Raziskavo sem iz tega razloga na koncu opremila
z nasveti, kako bi lahko pri dojenčkih spodbujali razvoj suprasegmentalnih elelemtov
govora (glej prilogo).
Področje, ki sem ga proučevala v svoji nalogi, je pri nas še precej neraziskano, zato je
tu še veliko prostora za nadaljnje delo. Svoje delo bi lahko nadgradila s tem, da bi
dodala tudi kakšen prevod vprašalnika, lestvice za ocenjevanje kvalitete interakcij med
starši in otrokom. Interakcija je namreč ključnega pomena za nadaljnji razvoj
suprasegmentalnih elementov, samega govora, jezika in komunikacije nasploh. S
prevodom kakšnega instrumentarija in njegovo priredbo za naše okolje bi lažje že
zgodaj zaznali morebitne težave ali pomanjkljivosti v kvaliteti interakcije, jih z ustrezno
strokovno pomočjo odpravili in tako otroku omogočili optimalne pogoje za nadaljnji
razvoj. Težko bi bilo namreč oblikovati instrumentarij, ki bi ga lahko uporabili
neposredno za ocenjevanje razvoja suprasegmentalnih prvin. V te namene bi morali
posneti interakcije med številnimi dojenčki in njihovimi starši, poleg tega pa bi
snemanje moralo biti kontinuirano vsaj nekaj mesecev oziroma let. Slediti bi morala še
zelo natančna in podrobna analiza, nato pa standardizacija podatkov. Prav tako bi
lahko delo nadgradila z analizo napredka v razvoju suprasegmentalnih elementov
govora v starostnem obdobju od enega do dveh let. Tako bi lahko videla, če in kako
se prvine razvijajo po prvem letu starosti. Če raziskava ne bi pokazala bistvenega
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napredka na teh področjih, bi to dalo še večjo težo dosedanjemu delu, saj bi s tem
resnično lahko potrdila, da se ključni elementi pojavijo in razvijejo v prvem letu starosti.
S tem bi tudi lažje utemeljili potrebe po zgodnjih obravnavah, še posebej pri npr. gluhih
otrocih, s tem pa bi morda dosegli tudi spremembe v samem sistemu, ki trenutno velja
pri nas.
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5 PRILOGA
5.1 NASVETI ZA SPODBUJANJE INTERAKCIJE IN
RAZVOJA
SUPRASEGMENTALNIH
ELEMENTOV
GOVORA PRI OTROKU
OBDOBJE OD PRVEGA DO TRETJEGA MESECA














Otrok naj bo pred začetkom komunikacije previt, nahranjen, spočit, umirjen.
Udobno se namestite ter vzemite otroka v naročje ali pa si ga položite na nogein
naj bo z obrazom obrnjen proti vam. Začnite mu nežno prigovarjati, mu
prepevati, pripovedovati, opisovati … Opisujte svoja dejanja in ubesedite stvari,
ki se dogajajo.
Iščite in vzpostavljajte očesni stik s svojim otrokom.
Otrokovo pozornost poskušajte pridobiti tudi z večjimi telesnimi gibi ali
nenavadnimi zvoki, vendar pazite, da se otrok ne bo prestrašil.
Dajte otroku dovolj časa za morebiten odziv – poslužujte se dovolj dolgih
premorov.
Spreminjajte melodijo govora, cvilite in se poskušajte odzvati podobno, kot
vokalizira vaš otrok.
Otroka čim več ljubkujte in v komunikaciji z njim poskušajte uporabljati različno
melodijo ter barvo glasu.
Opisujte mu dogodke, verbalizirajte vse aktivnosti, saj s tem dajete otroku
avditivne izkušnje o maternem jeziku, poleg tega pa širite tudi besedni zaklad.
Pojte preproste otroške pesmi ali banse in zraven plešite. Otroka to pritegne k
poslušanju in ga zabava. Tako lažje vzpostavi in ohranja očesni stik, vas
posluša, opazuje in se smeji, poleg tega pa pridobiva tudi dragocene izkušnje
in slušne informacije o spreminjanju višine glasu in melodije med petjem, razvija
občutek za rimo in ritem.
Če si otrok trenutno ne želi komunikacije in umika svoj pogled, si tega ne
vzemite k srcu. Ni jezen na vas in se vas ne izogiba, le druge stvari ga trenutno
zanimajo. Poskusite slediti njegovim zanimanjem in opisujte predmete, ki jih
otrok opazuje. Tudi to je interakcija! S komunikacijo pa ponovno poskusite malo
kasneje.

OBDOBJE OD ČETRTEGA DO ŠESTEGA MESECA



Upoštevajte vse nasvete iz prejšnjega obdobja (še posebej udobno počutje
otroka, očesni stik, skupno pozornost, verbaliziranje aktivnosti).
Starejši, kot je otrok, lažje je z njim vstopati v interakcijo, saj zdrav otrok tudi
sam izkazuje željo po pogovoru. Z otrokom se zato pogovarjajte takrat, ko bo
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sam pokazal interes za interakcijo, saj bo takrat le-ta najbolj učinkovita,
zadovoljstvo na obeh straneh pa bo tako največje.
Ko se otrok odzove na vašo vokalizacijo ali pa kaj ponovi za vami, ga nagradite
z glasnimi vzkliki navdušenja. Tako mu sporočate, da ste zadovoljni s tem, kar
počne, ter da je to, kar počne, prav. Dajete mu občutek uspešnosti in
zaželenosti, kar je zelo pomemben občutek za njegov napredek.
Poskusite otroka nagovarjati s posnemanjem njegovih vokalizacij. Morda boste
tako dosegli, da se bo večkrat odzval na vaše nagovore.
Vzemite si čas, pogovarjajte se z otrokom, opisujte mu in pripovedujte. Tudi če
se otrok igra z igračkami, spremljajte njegova dejanja in jih verbalizirajte
(opisujte).
Če otrok ni pripravljen na interakcijo, ga ne silite k temu. Bodite pozorni in
opazujte znake, s katerimi vam pokaže, da si trenutno ne želi komunicirati z
vami, ampak ga zanima kaj drugega (najbolj očiten znak je umikanje pogleda in
gledanje v drugo smer).

OBDOBJE OD SEDMEGA DO DEVETEGA MESECA












Upoštevajte vse nasvete iz prejšnjih mesecev.
Otroku dajajte veliko verbalne in neverbalne potrditve. Ko poskusi nekaj
novega, ko poskuša kaj ponoviti za vami, pospremite njegov poskus z
navdušenjem.
Ko se otrok plazi, prijema različne predmete in jih raziskuje, čim večkrat
verbalizirajte njegova dejanja. Vaš otrok še ne zmore govoriti, zato ste vi njegov
glas.
S svojim otrokom se čim večkrat igrajte in izkoristite to tudi za opisovanje dejanj
in dogodkov. Igra je namreč naravni način otrokovega učenja. Otrok je takrat
najbolj sproščen in si posledično tudi največ zapomni. Izkoristite torej njegovo
radovednost in ga spodbujajte pri širjenju besednega zaklada.
Z otrokom se igrajte preproste igrice ali mu govorite preproste in kratke
izštevanke, a naj bodo te igre konstantne. Ponovite jih večkrat na dan. Otrok si
bo vsako tako lažje zapomnil in tudi hitreje začel sodelovati v igri.
Ne vsiljujte interakcije, če otrok nanjo ni pripravljen.
Zagotovite, da bo v prostoru čim manj motečih dejavnikov ali pa jih sploh ne bo.
Izklopite radio, televizijo, umaknite prenosni telefon in se vsaj za nekaj časa
posvetite res samo svojemu otroku.

OBDOBJE OD DESETEGA DO DVANAJSTEGA MESECA


Upoštevajte nasvete iz prejšnjih mesecev. Še posebej dajajte otroku veliko
potrditev in pohval, kar ga bo motiviralo k nadaljnjim aktivnostim in ne vsiljujte
interakcije za vsako ceno. Počakajte na trenutek, ko bo vaš otrok izkazal interes
za dialog.
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Spremljajte ga v njegovem gibanju, spremljajte ga, medtem ko raziskuje okolico
in rokuje z različnimi predmeti in igračami. Verbalizirajte njegova dejanja, hkrati
pa mu zagotovite tudi nekaj daljših trenutkov tišine, v katerih lahko po potrebi
izrazi svoje misli in občutke s smehom, cviljenjem ali vokalizacijami.
Pridružite se svojemu otroku pri igri. Opazujte, kaj ga zanima in usmerite svojo
pozornost na predmete, ki pritegnejo otrokovo pozornost. Tako boste spoznali,
kaj otroka zanima, pritegne in mu boste lahko o tem pripovedovali.
Skupaj z otrokom poslušajte pesmi, pojte ali pa skupaj z njim igrajte na kakšno
glasbilo. Glasba otroke pritegne in tudi preko nje spoznavajo različne
suprasegmentalne prvine.
Otroci so si med seboj različni. Nekateri določene prvine usvojijo prej, drugi pa
kasneje. Kazalniki, kdaj bi se naj kakšna suprasegmentalna prvina v razvoju
govora pojavila, so le okvirni oziroma je to področje pri nas še precej
neraziskano. Zato bodite sproščeni in se posvetite predvsem otroku. Ne
obremenjujte se, kaj počnete prav ali kaj bi morda še morali početi. Otrok ob
sebi potrebuje predvsem sproščene, pozorne in ljubeče starše, ki mu bodo
dajali čim več spodbud in pohval.
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