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IZVLEČEK S KLJUČNIMI BESEDAMI
V diplomskem delu, kjer je izpostavljena uporaba glasbe v terapiji govorno-jezikovnih
komunikacijskih motenj, raziskujemo povezanost glasbe ter področja govora in
jezika, predstavimo skupne elemente, podobnosti v procesiranju in poteku razvoja,
analiziramo vpliv glasbe na govorno-jezikovni razvoj in ugotovljamo, da glasba še
posebej vpliva na področja povečanja obsega verbalnega spomina, razvijanja
sposobnosti poslušanja, povečanja besedišča in razvoja fonološkega zavedanja.
Osrednji cilj diplomskega dela je na podlagi analize najpogosteje motenih nivojev in
funkcij pri posamezni govorno-jezikovni komunikacijski motnji določiti glasbene
aktivnosti, ki pripomorejo k zmanjševanju slednjih. Za vsako od glasbenih dejavnosti
v diplomskem delu raziščemo tudi vzrok učinkovitosti ter uspešnost odpravljanja in
zmanjševanja posameznih motenih funkcij in nivojev. Na podlagi analize literature
pripravimo izbor vaj, primernih za posamezno govorno-jezikovno komunikacijsko
motnjo. Pri glasovnih motnjah in motnjah artikulacije je najbolj smiselno uporabiti
petje, pri apraksiji pa petje kombiniramo z ritmičnimi aktivnostmi. V terapijo dizartrije
in jecljanja vključujemo petje, pri fonoloških motnjah pa ritmične aktivnosti in
poslušanje glasbe. Pri obravnavi afazij uporabljamo petje in ritmične aktivnosti, pri
zakasnelem govornem razvoju pa poslušanje glasbe, petje in igranje na inštrumente.
Za disleksijo so najprimernejše ritmične aktivnosti in poslušanje glasbe, pri motnjah
avtističnega spektra pa so poleg igranja na inštrumente primerne tudi vse ostale
glasbene aktivnosti.
Ključne besede: glasba, jezik, govor, glasbene aktivnosti, govorno-jezikovne
komunikacijske motnje

ABSTRACT AND KEY WORDS
This thesis highlights the use of music in speech-language communication disorder
therapy. The connection between the field of music, speech and language is
explored. The common elements are presented as well as similarities in processing
and the course of development. In the research, we analyse the impact of music on
speech-language development and reach the conclusion that music has a significant
influence especially on increasing of verbal memory, improvement of listening skills,
building of vocabulary and development of phonological awareness.
The main goal of the thesis is to determine musical activities that improve speechlanguage communication disorders based on analysing the levels and functions,
which are most frequently disturbed. In the thesis we explore the level of efficiency
and the success rate of preventing and reducing disturbed functions and levels for
each type of the mentioned musical activities. Selection of exercises suitable for
individual speech-language communication disorder is prepared based on analysis of
literature. In the therapy of vocal and articulation disorders singing is the most
appropriate activity, but when treating apraxia singing is combined with rhythmic
activities. Singing can also be included in therapy for dysarthria and stuttering, but for
phonological disorder we combine both listening to the music and rhythmic activities.
Singing and rhythmic activities are used to treat aphasia, and when treating speech
delay three different methods are used: listening to the music, singing and playing an
instrument. Rhythmic activities and listening to the music are also convenient for
dyslexia. Playing an instrument and all other musical activities can be used to deal
with autistic spectrum disorders.

Key words: music, language, speech, musical activities, speech-language
communication disorder
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1. UVOD
Glasba in jezik sta pomemben del vsake kulture. Zaradi mnogih prepletajočih se
elementov lahko glasbo obravnavamo kot »prelingvističen« jezik. Vsebuje
namreč vse elemente jezika, razen semantike (Motte-Haber, 1990).
Glasba pozitivno učinkuje na človeka ţe v prenatalnem obdobju. Z ustreznim
izborom, kot je na primer Mozartova glasba, lahko spodbujamo otrokov razvoj
moţganov, pozitivno vplivamo na njegovo sposobnost čustvenega zaznavanja
in spodbujamo komunikacijo z otrokom ţe pred njegovim rojstvom. V
postnatalnem obdobju lahko z glasbo zniţujemo raven čustvenega stresa in
izboljšamo otrokov motorični razvoj. Preko glasbe lahko razvijamo socialne
sposobnosti in občutek lastne identitete. S pomočjo glasbe lahko vplivamo na
področja šolskih veščin, kot so branje, pisanje in matematične sposobnosti,
hkrati pa razvijamo tudi psihične procese, kot je pomnjenje.
Področje, ki ga prav tako lahko razvijamo preko glasbe, so tudi jezikovne
sposobnosti, predvsem besedišče, izraţanje in komunikacija. Na podlagi
pozitivnega vpliva glasbe na razvoj jezikovnih sposobnosti lahko glasbo
vključujemo tudi v terapijo govorno-jezikovnih motenj.
Ena izmed metod, ki izkorišča pozitivne učinke glasbe, je Tomatisova metoda,
ki se uporablja v več kot 200 kliničnih in izobraţevalnih centrih po vsem svetu.
Avtor, dr. Tomatis, je razvil metodo, primerno za osebe s teţavami poslušanja
ali okvaro sluha, pri kateri za razvoj poslušanja uporablja glasovne stimulacije,
katerih večji del predstavlja glasba. Uporablja se filtrirana Mozartova glasba, ki
predstavlja popolno ravnoteţje med

pomirjajočim in energetskim učinkom

glasbe.
Poleg Tomatisove, obstojajo tudi druge metode, principi in načini vključevanja
glasbe z namenom izboljšanja ali odprave govorno-jezikovnih motenj. Namen
diplomske naloge je raziskava le-teh, njihove učinkovitosti in izbor priporočil
avtorjev. Pomembno je namreč, da v obravnavo govorno-jezikovnih motenj
vključujemo različne metode, saj je populacija oseb, ki potrebujejo logopedsko
pomoč, zelo heterogena, kar v prakso prinaša raznovrstnost potreb in
odgovarjajočih načinov pristopa.
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2. GLASBA
Glasba je univerzalna in se pojavlja v vseh kulturah. Skupaj z jezikom nas
ločuje od ostalih ţivih bitij. Z glasbenimi dejavnostmi razvijamo sposobnosti
zaznavanja, doţivljanja, ustvarjanja in vrednotenja estetskih razseţnosti glasbe;
oblikujemo kolektiv in karakterne lastnosti; vplivamo na telesni razvoj in
razvijamo motorične spretnosti ter razvijamo slušno zaznavanje, diskriminacijo,
usmerjeno pozornost, pomnjenje, mišljenje, domišljijo in nenazadnje tudi govor
(Denac, 2002).
Koncept glasbe tvorijo različni elementi. Ti so: melodija, višina, harmonija,
tempo, ritem in barva zvoka.
2.1. ELEMENTI
2.1.1. MELODIJA
»Melodija je zaokroţeno, po harmonskih, ritmičnih in drugih glasbenih
ustvarjalnih načelih urejeno tonsko sosledje« (Veliki splošni leksikon, 2005).
Melodija je najbolj prepoznaven del kompozicije, saj ritmično opredeljena vrsta
tonov različne višine z vsebinsko in smiselno celoto pritegne poslušalca
(Mihelčič, 2009). Med pripadajoče karakteristike melodije sodi višina, prozodija
(izraţa ritmične vzorce, tempo in ostale lastnosti, ki označujejo čustvo,
pripadajočo zaporedju povezanih višin tonov), fraza in potek melodije. Slednje
delujejo medsebojno z elementom ritma. Sintaktična urejenost melodije se
nanaša na odnose višin tonov, ki jih moţgani zaznajo kot urejen, koherentni
sistem tonskih zvez. Poznamo dva osnovna načina odnosov višin. Za prvi način
je značilna postopnost pojavljanja tonov od niţjih k višjim in obratno ter v
določenih vzorcih. Tovrstne melodije vsebujejo prvine lestvic. Najpreprostejši
primer so lestvice kar same (pentatonične, durove, molove, idr ). Drug način
urejenosti melodije nastane kot rezultat intervalov. V tem primeru gre namesto
postopnega sledenja tonov za skakanje, pri čemer so toni še vedno znotraj
tonovskega načina. Vsak ton ima določeno trajanje in ker je trajanje povezano z
ritmom, je melodijo nemogoče ločiti od ritma ali tempa. Melodija je organizirana
v fraze s pavzami, dolgimi/kratkimi in glasnimi/tihimi dobami, poudarjeno višino,
dinamiko, idr. Potek melodije se dopolnjuje in zanaša na ritmično pulziranje.
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Sestoji iz vrhov in dolov ter oblik in dolţin prozodičnega poteka. (Schneck in
Berger, 2005)
2.1.2. VIŠINA
»Višino tona zvena določi število nihajev na sekundo« (Mihelčič, 2009).
Pogostost imenujemo z latinsko besedo frekvenca, število nihajev na sekundo
pa z mersko enoto hertz (Hz). Človeški slušni sistem zazna energijo kot zvok, v
kolikor slednja valuje med 20 in 20000 Hz. In kar slušni sistem znotraj tega
valovanja prepozna, imenujemo višina. Valovanje manjše hitrosti zaznamo kot
niţje zvoke, hitrejše valovanje pa kot višje. Razpon človeškega glasu obsega
pribliţno štiri oktave. Oktava se nanaša na višino, pri kateri je osnovna
frekvenca podvojena ali razdvojena. Razpon človeškega znaša med 65 in 80
Hz, značilnih za moški bas, pa vse do 1040 do 1280 Hz pri ţenskem sopranu
(Schneck in Berger, 2005, 164).
Najmanjša razlika v Hz za diskriminacijo višine je npr. pri tonu 375 Hz in 5 dB 9
Hz, pri 10 dB 5,6 Hz, pri 20 dB 3,75 Hz, pri 40dB 2,8 Hz in pri 60 dB 2,25 Hz.
Torej je diskriminacija višine tona močno odvisna od jakosti le-tega. (Sergeant,
1973)

2.1.3. HARMONIJA
»Harmonija je urejena zveza dveh in več akordov različnih funkcijskih vrednosti.
Harmosko povezavo zaznamo kot zaporedje akordov, pa tudi kot namišljeno
povezavo harmonskih funkcij, ki jih opisuje in s svojim potekom utemeljuje
melodija.« (Mihelčič, 2009)
Ponazarja soglasje in ubranost ter je poleg ritma ena najpomembnejših prvin
gibanja v prostoru, ki ga obvladuje zvok. Pogosto vsebuje sočasno zvenenje
treh ali več tonov in ustvarja polifonično organizacijo zvokov, imenovano akord.
Vsak akord je sestavljen iz treh ali več tonov, ki so med seboj ponavadi
oddaljeni za malo ali veliko terco. Potemtakem harmonija pomeni gibanje
akordov, ki je lahko usklajeno, logično povezano ali pa tudi ne. Načini gibanja
akordov vplivajo na celostno zvočno projekcijo skladbe, to pa je osnova za
razumevanje medsebojne povezanosti. Kadar se akordi povezujejo po
2

določenih načelih, pravilih, je ta povezava jedro zaokroţenega glasbenega
jezika. (Mihelčič, 2009)
Harmonijo lahko označimo kot tretjo dimenzijo vertikalnega in horizontalnega
gibanja, ki dodaja globino. Ko je melodija podprta s harmonijo, obstaja teţnja k
sledenju melodiji, medtem ko harmonijo potisnemo v ozadje. (Schneck in
Berger, 2005)

2.1.4. TEMPO
»Tempo je hitrost izvajanja skladbe, izraţena s časovno mero« (Veliki splošni
leksikon, 2005). Tempo se nanaša na hitrost pojavljanja dob. Notna vrednost
sama po sebi nima točno določenega trajanja. V vsakem notnem zapisu so
notne vrednosti v medsebojnih razmerjih. Gostota notnega zapisa daje v notni
sliki pribliţno oceno hitrosti izvajanja. Hitrost izvajanja zapišemo na začetku
skladbe

z

oznakami

(metronomsko)

za

vrednost

relativno
tempa.

(pribliţno
Relativno

in

opisno)

vrednost

in

absolutno

tempa

izvajanja

označujemo z italijanskimi besedami in sicer largo (široko, zelo počasi), grave
(zelo počasi), adagio (počasi), andante (zmerno počasi), moderato (zmerno),
allergetto (zmerno hitro), allegro (hitro, veselo), vivace (ţivahno), presto (zelo
hitro), prestissimo (hitro, kolikor se le da). Prav tako označujemo spremembe
tempa (accelerando – vedno hitreje, tenuto – zadrţano, riterdando – vse bolj
počasi, itd.) in karakterne oznake za tempo (agitato – razvneto, calmo – mirno,
itd.). Natančno hitrost določi število, ki pove, koliko števnih enot se zvrsti v
minuti. Napravo za določanje absolutne vrednosti tempa imenujemo metronom.
(Mihelčič, 2009)
Dokler se tempo v kratkem času občutno ne spreminja, naj dojemanje dob ne bi
bilo moteno, kljub spremembam njihove rednosti. Hiter tempo lahko
poistovetimo z nabojem energije ali razburjenjem. Počasen tempo pa pogosto
pripomore k umirjenosti.

2.1.5. RITEM
»Ritem je zaporedno ponavljanje dveh in več kontrastnih zvočnih elementov«
(Mihelčič, 2009). Je naravni pojav, ki nas spremlja v vsakdanjem ţivljenju. V
3

glasbeni kompoziciji niso pomembne le izmenjave v višini tonov, ampak tudi
izmenjavanje njihovih trajanj. Poznamo različna trajanja glasbenih tonov, kot so
celinka, polovinka, četrtinka, osminka, šestnajstinka itd. Poleg izmenjavanja
daljših in krajših trajanj, se ritem manifestira tudi v izmenjavi nasprotij med
napetostjo in popuščanjem ter v spremembi krepkejših in šibkejših naglasov.
(Šmit, 2001)
Patel (2008) deli vidike ritmične strukture na enakomeren metrični utrip, takt in
razvrstitev v fraze.
Enakomeren metrični utrip se nanaša na dojemanje rednega pulziranja v času
in je osnovna enota za merjenje toka zvoka skozi čas. Tok je binaren, so dobe
in trajanje med njimi.
Takt je metrična enota organizacije dob. Na nivoju takta se dobe začnejo deliti
na poudarjene in nepoudarjene (alteracija). Takt določa različne razvrstitve dob,
na primer: poudarjena - nepoudarjena, nepoudarjena - poudarjena, poudarjena
- nepoudarjena - nepoudarjena, itd. (Pearl, 2006). Pri tem gre za percepcijo
diskriminacije v jakosti, saj je poudarjena doba glasnejša.
Taktovski način je v zapisani glasbi označen na začetku skladbe po notnem
ključu in predznakih. Oznaka ima obliko ulomka. Imenovalec predstavlja števno
enoto v razmerju z osnovno notno vrednostjo (celinke). Števec pa nam pove,
koliko števnih enot je v enem taktu. (Mihelčič, 2009)
Pri razvrstitvi v fraze gre za razčlenitev kompleksnih akustičnih vzorcev v
mnogovrstne nivoje fraznih struktur (Patel, 2008; 112).

2.1.6. BARVA ZVOKA
Barva je specifična lastnost vsakega inštrumenta, po kateri se ton razlikuje od
tona, zven od zvena. Barvo prepoznamo po drugačni razvrstitvi delnih tonov in
po načinu zbujanja tona (zvena). (Mihelčič, 2009)
Za zvenenje tona je značilno, da ni popolno. Sestavljenost materialov, ki
ustvarjajo zvok, onemogočajo čistost tona. Barvo zvoka ustvarjajo višji
harmonični toni in je odvisna od zastopanosti slednjih v spektru in od alikvotnih
tonov (lastnih frekvenc resonatorja), v katerih se zvok ojačuje. Barva se tako
razlikuje glede na vrsto zvočila: ali udarjamo po struni (čembalo, klavir),
brenkamo po strunah (kitara, harfa), drgnemo po struni z lokom, ki vzdrţuje
4

napetost ţime (violina, violončelo), če pihamo v leseno ali kovinsko cev (flavta,
trobenta) ali če udarjamo po napeti koţi (pavke) ali izbranem oblikovanem lesu
in kovini (ksilofon, marimba). Barva zvoka je lahko svetla, temna, mehka, rezka
in bogata. Mehki zvoki (flavta) imajo v spektru šibko zastopanost višjih
harmoničnih tonov, rezki zvoki (trobenta) pa močno (Michels, 2002).
Spremembe v barvi zvoka ustvarjajo raznolikost in kontrast. Medtem ko lahko
isto melodijo igramo z različnimi inštrumenti, ustvarjajo le-ti različne ekspresivne
učinke prav zaradi barve posameznih inštrumentov. Raznolikost v barvi zvoka
lahko uporabimo tudi za poudarjanje nove melodije: ko violine odigrajo melodijo,
se oglasijo oboe in predstavijo ter poudarijo novo melodijo.
Barve posameznih inštrumentov lahko okrepijo čustven vidik melodije: barva
trobent je ponavadi primerna za herojske in vojaške melodije, medtem ko je
mehak zvok flavte po večini primeren za umirjene melodije.
2.2. PROCESIRANJE GLASBE
2.2.1. VIŠINA, MELODIJA, HARMONIJA
Pri procesiranju višine tonov igra pomembno vlogo desni slušni korteks,
medtem ko so časovne informacije, kot je ritem, procesirane v levem slušnem
korteksu. Leva hemisfera lahko sodeluje v primeru, ko je potrebna informacija o
intervalu. Draţljaji višine tona so procesirani skozi vzpenjajočo slušno pot do
primarnega slušnega korteksa. Melodija vključuje močnejše zastopanje
procesiranja v superiorno temporalnem in frontalnem reţnju. (Hallam, 2006)
Procesiranje se lahko dogaja na treh nivojih: preprostem, kompleksnem in
semantičnem. Pri preprostem gre za kodiranje preprostih časovnih, spektralnih
in

prostorskih

informacij.

O

kompleksnem

procesiranju

govorimo

pri

zagotavljanju trajnih reprezentacij prej naštetih informacij in o semantičnem
procesiranju govorimo, ko iz slušne informacije ustvarimo simbolično uporabo.
(Griffiths, 2003 v Hallam, 2006)
Osnovne fiziološke in anatomske lastnosti slušnega in kognitivnega sistema
določajo, da so določene kombinacije zvokov bolj harmonične od drugih. Ta
proces oblikuje implicitno znanje posameznega tonalnega sistema. Tovrstno
znanje o harmoniji je splošna zmoţnost človeških moţganov, saj se osebe, ki
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nimajo glasbenega znanja in otroci na avtentične kadence in neprimerne
zaključke odzovejo podobno kot glasbeniki. (Hallam, 2006)
2.2.2. ENAKOMEREN METRIČNI UTRIP, TAKT IN RITEM
Glasba, tako kot jezik, sestoji iz niza slušnih draţljajev v času, kar zahteva
časovno procesiranje. Do sedaj opravljene raziskave o procesiranju slušnih
časovnih informacij pri glasbi dajejo mešane odgovore. Kuck s skupino (2003)
je prišla do ugotovitev, da procesiranje glasbenih časovnih struktur ustvari
vztrajno

kortikalno

desnohemsiferno

aktivacijo,
prevlado.

predvsem
Procesiranje

frontotemporalnih
razlik

ritma

območij

ustvarja

z
bolj

centroparietalno aktivacijo, kot procesiranje takta. Pri procesiranju tako
metričnih kot ritmičnih draţljajev se pojavi prevlada frontotemporalnih področij
desne hemisfere. Tovrstne ugotovitve se ne skladajo z dvokomponentnim
modelom Lerdhala in Jackendoffa (1983), ki predpostavlja, da zaznavanje ritma
in takta sloni na različnih kognitivnih operacijah, ki se lahko odvijajo v različnih
hemisferah. Procesiranje ritma zahteva levo-hemisferno lokalno serijsko
kognitivno operacijo, medtem ko procesiranje takta zahteva desno-hemisferno
globalno holistično strategijo, povezano z mehanizmom grupiranja. Kljub
mešanim ugotovitvam je zagotovo, da je pri procesiranju slušnih časovnih
informacij najzahtevnejše procesiranje takta, saj percepcija le-tega zahteva
informacije o jakosti (poudarjeni in nepoudarjeni draţljaji) in o periodičnosti
ritmičnih draţljajev (Hallam, 2006).

2.2.3. BARVA ZVOKA
Osebe, ki se z glasbo ne ukvarjajo, so bolj občutljive na spremembe barve
zvoka, kot višine (Pitt, 1994 v Hallam, 2006).
Informacije povezane z barvo zvoka so procesirane v obeh hemisferah.
Pomembnejša aktivacija pri procesiranju barve zvoka poteka na področju
posteriornega Heschlovega girusa in superirono temporalnega sulkusa, ki se
razširja tudi kroţni v insularni sulkus. Čeprav se razširjena aktivacija pomembno
ne razlikuje med levo in desno hemisfero, v primerjavi z desno hemisfero v levi
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prihaja do vidnejših aktivacij temporalnega reţnja posteriorno. (Menon, Levitin,
Smith, Lembke, Krasnow, Glazer, Glover in McAdams, 2002)

2.3. RAZVOJ
Ključnega pomena za razvoj glasbenih sposobnosti sta zgodnje otroštvo in prva
leta osnovne šole. Razvoj je odvisen od dednih dispozicij, okolja in lastne
aktivnosti. Glasbeni razvoj vključuje razvoj elementarnih glasbenih sposobnosti
kot sta melodični in ritmični posluh ter sposobnosti višjega reda kot so
harmonični posluh, analitično poslušanje in sposobnost estetskega oblikovanja
in vrednotenja.
Pri devetih mesecih starosti se pri otrocih pojavi vokalizacija ob glasbi in
glasbeno čebljanje, ki je specifična reakcija na glasbo. Obsega zvoke različnih
višin, grajenih na enem samoglasniku ali zlogu. Glasbeno čebljanje ni ritmično
organizirano. Do pavz prihaja zaradi potrebe po vdihu in ne zaradi ritmične
organizacije. Čebljanje je odraz zadovoljstva.
V drugem letu starosti prihaja do pojava spontanih pesmi, ki so atonalne in
ritmično neorganizirane. V tej starosti ţe prihaja do imitacije pesmi. Prve
imitacije so reprodukcija teksta, ki naredi na otroka največji vtis in ne ritma ali
melodije. Šele kasneje otrok uspe imitirati melodijo, ne pa tudi intervalov znotraj
nje. Ti so praviloma manjši od dejanskih.
V tretjem letu se poveča število spontanih pesmi. Pri imitaciji postaja
pomembnejša melodija in tudi ritmična struktura pesmi. Med tretjim in četrtim
letom se pojavi imaginativna pesem. Gre za to, da otrok iz več znanih pesmi
sestavi novo, tako da preoblikuje besede, melodijo in ritem različnih pesmi v
novo celoto. (Denac, 2002)
Med petim in šestim letom se izboljšuje sposobnost ritmične stabilnosti. Gibanja
ne morejo prilagoditi spremembam ritma, pojavljajo se napake v intervalih in
nenamerno transponirajo v drugo tonaliteto.
Med šestim in devetim letom prihaja do stabilizacije glasbenih sposobnosti.
Prihaja do hitrega razvoja melodičnih in ritmičnih vidikov glasbenih sposobnosti.
(Starc idr., 2004 v Boţič, 2005)

7

2.4. GLASBENE AKTIVNOSTI
Glasbene aktivnosti so način vključevanje glasbe v terapijo. Vključena jo lahko v
obliki petja, igranja na inštrumente, poslušanja glasbe ali v obliki ritmičnih
aktivnosti. Določeno glasbeno aktivnost izbiramo na podlagi postavljenih ciljev
in klientovih zmoţnosti.

2.4.1. PETJE

Petje in govor povezujejo skupne lastnosti:
- Petje vključuje zdruţitev glasbe in jezika vzdolţ kontinuiranega spektra.
Glasba, kot sta rap ali »sprechgesang« (govorjena pesem), je bliţje govorni
strani spektra, medtem ko so arije bliţje glasbeni strani spektra. (Brown, 2000,
v Baker & Tamplin, 2006)
- Petje in jezik vsebujeta strukturirane vzorce višin tonov (melodija), trajanj
(ritem) in jakosti (dinamika). (Patel, 1998, v Baker & Tamplin, 2006)
- Obstajajo podobnosti v poteku in melodični obliki med frazami pesmi in
frazami pri govoru. Višina vokalnega tona narašča na začetku in pada na
koncu govornih in glasbenih fraz (Peretz, 1990, v Baker & Tamplin, 2006).
- Bolinger (1986) je ugotovil, da je potek govorjenih fraz in melodije pesmi
sestavljen iz enakih intervalov- prim, oktav, kvint, kvart in terc. (Baker &
Tamplin, 2006)
Petje je telovadba za otrokovo telo in dušo. Prodre globoko v njegovo fiziologijo:
poglobi dih in zniţa utrip srca, spreminja vzorec moţganskih valov in izboljšuje
imunski sistem. Spodbuja izločanje endorfina, telesu ugodnega hormona, v
moţgane in telo. Prav tako krepi mišice vratu in glave. (Orton, 2008)
Otrok ima prirojene sposobnosti za ustvarjanje pesmi. Ob koncu prvega leta
ţivljenja dojenčki uporabljajo neverbalne prozodične vzorce govora in prepevajo
improvizirane melodije. Igre glasovne modulacije vsebujejo visoko-nizko, tihoglasno in počasno-hitro glasovno ţlobudranje, kar predstavlja glasbene
elemente najzgodnejših melodij. (Boswell v Zoller, 1991)
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Pri treh letih so otroci sposobni učenja pesmic s tremi do petimi toni. Nadzor
petega glasu in sposobnost proizvajanja melodij je razvojni proces in se pri
nekaterih otrocih zaključi šele v zadnji triadi osnovne šole. (Zoller, 1991)
Petje pesmic otroku omogoči zabaven način vadbe jezikovnih sposobnosti
(Mizener, 2008). Artikulacija in sekvencioniranje zvokov in besed znotraj pesmic
lahko pospeši, spodbuja in obogati govor. Petje z odmevom (otrok ponavlja
frazo pesmice za nami) pomaga pri razvoju slušne percepcije, imitacije zvokov
in pasivnega besednjaka. Petje z vstavljanjem (vstavljanje posameznih besed,
zadnje besede v rimi) pripomore k razvoju aktivnega besednjaka in slušnega
zaključevanja. Uporaba ponavljajočih se verzov in refrenov pesmi pomaga pri
razvoju sposobnosti slušne percepcije, spomina, priklica in obnovitve besed. Če
gre za petje v skupini, pa le-to zahteva kognitivne in senzomotorične
sposobnosti,

ter

sposobnosti

slušnega

zavedanja.

Hkrati

pa

razvija

socializacijske sposobnosti z občutkom pripadnosti in čutom za skupni napor pri
izvajanju.
Vključevanje petja v terapijo je uspešno pri gluhih in naglušnih otrocih in otrocih
z motnjami v razvoju, pri katerih predstavlja dominantno teţavo govorna ali
vedenjska motnja. Le manjši deleţ naglušnih otrok ima primerno intonacijo,
barvo in intenziteto glasu. Petje je pri tovrstnih teţavah odlično sredstvo za
ublaţitev in odpravo vseh slabih glasovnih nesorazmerij, ki jih ima otrok na
začetku rehabilitacije. Previsok ali prenizek obseg glasu lahko spravimo v
normalnega, saj se korigira njegova slaba razporejenost napetosti. S petjem
lahko obogatimo preslabo intenziteto glasu, ki je pogojena s šibkim delovanjem
trebušnih mišic (šibek vdih) ali psihično napetostjo. Petje v skupini predšolskih
otrok omogoči bolj spontano in naravnejšo emisijo glasu in s tem izboljšanje
celotne telesne napetosti. Naravna sproščenost otroka pa je predpogoj za
terapijo, pri kateri je cilj kvaliteten govor, torej dobra artikulacija in spontanost
govornega izraţanja. (Šmit, 2001)
Pomembna lastnost pete oblike (stavka, pesmi ali izštevanke) je omogočanje
naravnega podaljševanja zvočnega draţljaja. Na ta način so vezave in prehodi
pri sestavljanju zloga (konsonant, vokal) blaţji, zlogi in glasovi so bolj povezani
in s tem laţji za percepcijo. S petjem in petim glasom lahko logoped podaljšuje
čas emisije glasu, kolikor je potrebno za dobro percepcijo otroka. Čas se znotraj
rehabilitacije spreminja – postopoma se skrajšuje, da bi na koncu dosegli
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normalen tempo govora. Tovrsten postopek je priporočljiv pri (re)habilitaciji
oseb z izgubo sluha in pri predšolskih otrocih z govornimi motnjami (omisije,
substitucije, inverzije). (Šmit, 2001)
2.4.2. IGRANJE INŠTRUMENTOV
Otroci z igranjem na inštrumente poleg sposobnosti na glasbenem področju
razvijajo motoriko, koordinacijo, orientacijo, vizualno percepcijo, spomin, ritem,
poslušanje, slušno diskriminacijo ter oblikujejo svojo osebnost in pridobivajo na
samozavesti (Grögl, 2002).
Pri igranju na inštrumente je pomemben motorični vidik. Motorika vključuje moč,
hitrost, koordinacijo, ravnoteţje, gibljivost, splošno vzdrţljivost, hkrati pa se pri
igranju vključujejo še višje kognitivne funkcije, kot so splošna regulacija
vedenja, konstruktivna praksična sposobnost, načrtovanje giba, anticipacija
giba, sinhronizacija rok, izdihovanje zraka, sinhronizacija med glasbeniki ter
perceptivne

funkcije

analize

prostora

(vertikalno/horizontalno;

statično/dinamično) in časa (zaporedje, izohronost, tempo, hitrost). Veliko
glasbil zahteva mentalno predstavo gibov, ker so gibi izven vidnega obsega.
Nekateri zahtevajo premikanje v dveh ravninah ali dveh smereh, nekateri
uporabljajo ene vrste giba za spreminjanje višine in druge za jakost. (Ozbič in
Starc, 2010)
Otrok je pri igranju na inštrumente aktiven na afektivnem, kognitivnem,
psihomotoričnem in socialnem področju osebnosti (Denac, 2002). Ritmične
motive osvajamo v prostoru s pomočjo gibanja, kot so hoja, poskoki ali tek.
Ritme vizualno predstavimo tako, da jih narišemo s pomočjo krogov ali drugih
simbolov. Vrsto melodičnega inštrumenta izbiramo glede na starost in
sposobnosti otrok. Igranje poenostavimo: če izberemo ksilofon, odstranimo
ploščice, ki jih otrok ne potrebuje pri igranju. Pri igranju na melodične
inštrumente urijo otroci višine tonov, sozvočja-harmonijo, število tonov,
padajočo ali naraščajočo melodijo. Otrokovo slušno razlikovanje prej omenjenih
elementov bo boljše pri večjih intervalih ali frekvenčnih razlikah, kot pri manjših.
Večje teţave ima otrok pri intervalih sekunde in terce, medtem ko bodo
odgovori od kvarte do oktave zanesljivejši. (Grögl, 2002)
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Pri igranju na pihala pa prihaja do vključevanja dihal in govoril, tako lahko
vplivamo tudi na govorno produkcijo. Igranje flavte, na primer, zahteva ustrezno
dihanje, gibanje govoril, ustrezno laringalno aktivnost in koordinacijo glasilkeprepona, koordinacijo prepona-glasilke-usta ter koordinacijo oko-roka. (Ozbič,
1999)
Mukay (1991, v Ozbič, 1999) je ugotovil spreminjanje lege larinksa med
produkcijo zvoka pri igranju flavte, torej prihaja tudi do razvijanja kontrole glasilk
v različnih situacijah.
2.4.3. USMERJENO POSLUŠANJE GLASBE
Otrok si v predšolskem obdobju pridobiva izkušnje, da je svet zvokov, ki ga
obdaja, raznovrsten in bogat in izkusi moţnost samostojnega odkrivanja. V
okviru aktivnega poslušanja glasbe poznamo doţivljajsko in doţivljajsko
analitično poslušanje. Pri doţivljajskem poslušanju so v ospredju čustvene
reakcije, ki jih bo otrok doţivel le, če mu bo vsebina znana in če je povezana z
neko dejavnostjo (igra, ples, gibanje,…). Pri doţivljajsko analitičnem poslušanju
otrok zazna glasbene prvine, kot so tiho-glasno, visoko-nizko, hitro-počasi,
kateri instrument sliši-njegovo barvo, ki pa so hkrati tudi prvine govora. Pri
svojem delu izhajamo iz načela od laţjega k teţjemu. Najprej otroku
predstavimo samo posamezne zvoke, nato pa njihove kombinacije. Ob glasbi
otroci spoznavajo različne vsebine, razvijajo in urijo ritem, zaznavajo,
prepoznavajo, razlikujejo, urijo melodijo, slušno diskriminacijo, pa tudi gibalne
sposobnosti in doţivljajo svoje celotno telo kot instrument. (Grögl, 2002)
2.4.4. RITMIČNO-GLASBENE AKTIVNOSTI
»Ritem igra osrednjo vlogo usklajevanja organizacije človeške percepcije in
dejanj. Pri otrocih z razvojnimi zaostanki pa predstavlja nadzorovana, a
prilagodljiva ritmična struktura, ki jo doseţemo z igranjem na instrumente,
področje stabilnosti, iz katere lahko izhajajo nove pobude.« (Aldrige, 1996, v
Groß, Linden in Ostermann, 2010)
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a. Ritmične igre
Ritmične igre, pri katerih ritem izhaja in svojih naravnih temeljev (kriki, zlogi,
ritmizirani zlogi spremljani z stimuliranim gibom), obujajo čut za ritem tudi pri
manj nadarjenih otrocih. Ritmične igre lahko izvajamo na telesu, ploskvi ali v
prostoru (npr. Biba leze, biba gre; Ringa, raja; Leti, leti…).
Razvijanje občutka za ritem nam omogoči laţjo percepcijo, vplivamo pa tudi na
pridobivanje

samokontrole

in

obvladovanja

motorike.

Samokontrola

je

pomembna, ker otroci zelo teţko in neradi menjajo in veţejo svoje gibanje na
zunanje zahteve. Razvit občutek za ritem pripomore k hitrejšemu pridobivanju
avtomatizacije gibov otroka, kjer povečanje hitrosti in kvalitete gibov hkrati
zmanjšuje utrujenost moţganov (zmanjšuje se kontrola zavesti). Dober občutek
za ritem pa tudi pripomore na občutek lastne osebnosti pri otrocih. Ta občutek
lahko odpravi ali zmanjša motnje vedenja, ki bi jih lahko kasneje odkrili. Ritem
vpliva tudi na uravnoteţeno afektivnost otrok. Prav tako pa pripomore k
odpravljanju in ublaţevanju govornih motenj.
Določene

raziskave

so

pokazale,

da

veliko

otrok

(okoli

70%)

z

spaciotemporalnimi motoričnimi in govornimi motnjami, nimajo razvitega
občutka za ritem. (Šmit, 2001)
Ponavljajoči ritem vodi v trans, kar je dobrodošlo kot pomoč pri preusmeritvah
neke dejavnosti ali vedenja (npr. otroci z motnjami avtističnega spektra).
(Diagnostično rehabilitacijski tim za polţev vsadek, 2009)
Vsak otrok ima v sebi čut za ritem, ki je bogat, a neoblikovan in nenadzorovan.
Naloga vzgojnega procese je, da ta latenten ritmični čut oblikuje, ga neprestano
budi, varuje, neguje

in razvija. Pri glasbeno-ritmičnih stimulacijah postopek

ritmičnih iger pripravlja fonetske in ritmične vsebine bodočih struktur z
variacijami ritma. Ti ritmi nosijo glavne karakteristike zadanega glasu, a nimajo
oblike glasbene kompozicije, ker ne smejo biti stalni.
Glavni cilji ritmičnih iger so, da doseţemo spontanost ritmičnega izraza otroka;
otroka vpeljemo v svet ritma; doseţemo bogastvo glasu in barve; preko
ritmičnih iger preverimo fonetske, ritmične in motorične zmoţnosti otroka; na
osnovi teh zmoţnosti gradimo določene glasbeno-ritmične oblike. (Šmit, 2001)
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b. Ritmične izštevanke v zlogih
Izštevanke so za otroke uvod v igro. Uvod s pravili, ki jih upoštevajo vsi. Po
svoji naglašeni ritmičnosti pripadajo področju glasbe. Pri izštevankah je ritem
tako dominanten, da ni potrebe po melodiji, ampak je povsem dovolj, če
skandiramo besedilo. Ritmična struktura izštevank odraţa rast napetosti proti
koncu teksta, predvsem proti zadnjem zlogu, ki je najbolj odločilen za igro. V
zbirkah izštevank so pogosto navedena samo besedila, melodije so le redko
zabeleţene z notami. Kljub temu, jih otroci radi pojejo na svoj način. Pogosto je
melodija sestavljena iz samo dveh do treh tonov.
Obdobje med štirimi in šestimi leti je za otroka »zlato« obdobje za izštevanke.
Nič namreč ne počnejo raje kot različne igre izštevank.
Le-te so odlično sredstvo za razvoj otrokovega pomnjenja in osvobajanje
govora. Pri ritmično-glasbenih stimulacijah ritmične izštevanke uporabljamo za
spodbujanje razvoja govora. Z njihovo pomočjo lahko otroku predstavimo
določen glas in mu na ta način olajšamo zaznavo in izgovorjavo. Uporabljamo
lahko iracionalne izštevanke, ki so brez vsebine (en ten tenera) in racionalne
izštevanke (an ban pet podgan) z besedilom, ki nosi nek pomen. (Šmit, 2001;
Diagnostično

rehabilitacijski

tim

za

polţev

vsadek,

2009).

Izštevanke

predstavljajo osnovo za fonološko zavedanje, ki pa je glavni pogoj za uspešno
opismenjevanje.
Strukture izštevank ne smejo biti predolge. Pri otrocih med tretjim in petim letom
bo obseg oblike manjši kot pri otrocih med petim in sedmim letom.
c. Zapete izštevanke
vsaka osnovna izštevanka ima svojo melodijo. Ta je lahko padajoča ali melodija
v pentatoniki. Katere intervale bomo uporabili pri določeni izštevanki, je odvisno
od starosti otrok in glasu, ki ga osvajamo ali utrjujemo. Pri mlajših otrocih bomo
namreč uporabili le padajočo pentatonično lestvico. Pri določanju intervala v
melodiji pa bomo upoštevali tudi karakteristiko glasu. (Šmit, 2001; Diagnostično
rehabilitacijski tim za polţev vsadek)

d. Ritmi za korekcijo glasov in skupine glasov
Način odpravljanja napak je odvisen od vrste napak pri otroku; ali ima otrok
fonetske napake ali napake registra in glasu. Pri neustrezni napetosti uvedemo
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spremembo ritma ali intonacije glasbene strukture. Če gre za napake glede
časa zaznavanja - intenzitete ali barve glasu - uvedemo petje. Pri napakah
jakosti pa spremenimo napetost.
e. Uvajanje besede ali stavkov v izštevanko
To je prvi prehod od glasbenega ritma do govornega. Ta struktura izštevanke je
sestavljena iz dveh delov. Prvi del je iracionalen in nam sluţi kot fonetska in
ritmična priprava za drugi, govorni del, ki vsebuje besedo ali stavek (npr. TA TA
TO, ATA 'MA AVTO).
f. Govorne strukture v ritmu izštevank
To so strukture, ki imajo povsem govorni značaj. Kljub temu jih imenujemo
izštevanke, ker sta ritem in intonacija (melodija) ostala primarna. V tem delu
glasbeno-ritmičnih

stimulacij bosta

dobrodošla

kreativnost

terapevta

in

poznavanje otroške poezije (pete in govorjene). (Šmit, 2001)

3. GOVOR IN JEZIK
Jezik je kompleksna in najvišja kognitivna funkcija. Je sistem znakov,
dogovorjenih kodov, ki povezujejo celotno druţbo. Jezik sestavlja pet ravni:
fonologija ali sistem govorjenih znakov, morfologija ali sistem pomenskih enot,
skladnja ali nauk o zgradbi povedi, pomenska raven, ki preučuje pomen
sporočila ter nejezikovne prvine komunikacije ter pragmatika. Jezik se realizira
preko svojih modalitet: razumevanja, govora, branja in pisanja. Govor je torej
zvočna ali pisna realizacija jezika. Sestavljen je iz besed in vrednot govorjenega
jezika, kot so ritem, intonacija, napetost, pavze, tempo, gibi, mimika in poloţaj
telesa (Tetičkovič, 2002). Določeni elementi govorjenega jezika so skupni
elementom glasbe. Ti so: prozodija, ritem, barva, višina, glasovna struktura.

3.1. ELEMENTI
3.1.1. PROZODIJA
Prozodija, ki jo je prvi opisal Monrad-Krohn leta 1947, in sicer kot »tretji element
govora« (poleg slovnice in besednjaka), je definirana kot melodična linija,
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ustvarjena z variacijo višine tona, ritma in poudarka izgovorjave, ki poudarja
določen semantičen in emocionalen pomen govora (Carroll, 1996; Magne,
Aramaki, Astesano, Gordon, Ystad, Farner, Kronland-Martnet in Besson, 2005;
Palmer in Hutchins, 2006).
Prozodija s poudarki omeji besedo na leksikalnem nivoju, hkrati pa strukturira
stavek na nivoju fraze (razvršča besede v ustrezne sintaktične enote in
zagotavlja potek intonacije – naraščajoča intonacija pri vprašalnih stavkih,
padajoča pri trdilnih) ter zagotavlja prozodični fokus (poudarjanje nove
pomembne informacije). (Magne idr., 2005)
Prozodija je prvi element govorjenega jezika, ki se razvije v najzgodnejšem
obdobju otroka. Predstavlja podlago za razvoj vseh ostalih elementov.

3.1.2. RITEM
Govor ni strogo ritmičen, kot glasba s svojim rednim izmenjavanjem poudarjenih
in nepoudarjenih elementov. Kljub temu pa je ritmičen v blaţjem smislu, saj je
njegov razvoj v času nadzorovan s hierarhičnimi mentalnimi vzorci, ki dajejo
vsakemu zlogu določeno moč nadzorovanja vidikov produkcije, med katerimi je
tudi trajanje. (Nooteboom, 1997)
Pri jeziku so poudarjene dobe označene z naglasom ali poudarkom. Poudarek
lahko tako pri glasbi, kot tudi pri jeziku nastane z naglaševanjem (povečanjem
amplitude), podaljševanjem trajanja ali pa s spremembo tempa. Pri jeziku lahko
srečamo nekatere vidike takta, ki pa so za razliko od glasbe bolj začasne
narave. (Pearl, 2006)

3.1.3. BARVA
Barva glasu je odvisna od odzvočne cevi oz. resonatorjev – oralne, nazalne in
faringalne votline, kako prostorni in kako oblikovani so. Običajno široke in velike
votline dajejo temno barvo glasu, ozke votline pa svetlijo glas. S hotenim
spreminjanjem dolţine in oblike odzvočne cevi lahko do neke mere vplivamo
tudi na barvo glasu. (Hočevar Bolteţar, 2008)
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3.1.4. VIŠINA
Na višino glasu vpliva masa, dolţina, napetost, elastičnost glasilk, hitrost
zračnega toka ter subglotisni tlak. Glas je višji pri kratkih in tankih glasilkah z
majhno maso in veliko napetostjo ter pri hitrem toku zraka skozi grlo in večjem
subglotisnem tlaku. Višina tona ima nejezikovno (pomaga pri prepoznavanju
čustev in namena govorca, ter razkriva govorčevo identiteto) in jezikovno
funkcijo, saj pri tonalnih jezikih, kot sta japonski in kitajski, sprememba višine
znotraj zloga spremeni pomen besede. (Kraus in Chandrasekaran, 2010)

3.1.5. GLASOVNA STRUKTURA
Osnovna enota govorjenega jezika je fonem. S permutacijo omejenega števila
fonemov, ki je bazirana na pravilih (sintaksi), prihaja do ustvarjanja novih
pomenskih struktur- besed.
Najbolj očitna razlika med glasbo in govorjenim jezikom je ta, da govor tvori en
sam »inštrument«- glasilke, medtem ko glasbo tvori praktično katerikoli
inštrument, ki proizvaja zvok, lahko tudi glasilke. Govor vsebuje raznolike
kompleksne zvoke, periodične in neperiodične komponente, šum, modulacije
frekvence in amplitude, ki so odraz mnogih artikulacijskih zmoţnosti govornega
aparata. (Zatorre, Belin & Penhune, 2002) Glas pri jeziku predstavlja sredstvo
prenašanja idej, sporočil, medtem ko je glas pri glasbi cilj.

3.2. PROCESIRANJE GOVORA, JEZIKA IN KOMUNIKACIJE
Pri procesiranju govora in jezika je inferiorni frontalni girus večinoma aktiviran
bilateralno, a se pri aktivnostih, ki zahtevajo imenovanje, odločitve v zvezi s
fonologijo, semantiko in sintakso kaţe dominanca leve hemisfere. Območje
Broca je aktivirano pri pridobivanju slovničnih pravil, diskriminaciji glasov,
produkciji besed, oceni časovnih intervalov in reprodukciji ritma. Produkcija in
razumevanje jezika vključuje prozodijo, eno izmed redkih področij povezanih z
jezikom, ki kaţejo dominanco desne hemisfere. (Nishitani, Schürmann, Amunts
in Hari, 2005)
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»Pri procesu razumevanja jezika leva in desna hemisfera delujeta dinamično
vzajemno« (Friederici in Alter, 2004; 268). Levo temporalno-parietalnookcipitalno stičišče moţganov je dejavno pri povezovanju besede s pomenom.
Pri dostopanju segmentov jezika so aktivna parietalna in frontalna območja.

Slika 1: Maksimalna aktivacija moţganov pri slušni, semantični, sintaktični in
prozodični informaciji (prirejeno po Friederici in Alter, 2004; 268).
Procesiranje sintakse je podprto z levo lateralizirano temporo-frontalno mreţo,
vključujoč

anteriorni

del

superiornega

temporalnega

girusa

in

»pars

opercularis« inferiorno frontalnega girusa. Semantično procesiranje pa je
primarno podprto z levo lateralizirano temporo-frontalno mreţo, vključujoč
posteriorni del superiornega in srednjega temporalnega girusa in BA 45/47
inferiornega frontalnega girusa. Slika prozodičnega procesiranja pa je bolj
dinamična. Višina oz. osnovna frekvenca slušnega draţljaja je procesirana v
temporo-frontalni mreţi desne hemisfere, ampak bolj kot je draţljaj lingvističen,
večja je vpletenost leve hemisfere. Interakcija med hemisferama je odvisna od
corpusa callosuma, ki povezuje hemisferi. (Friederici in Alter, 2004)

3.3. RAZVOJ GOVORA, JEZIKA IN KOMUNIKACIJE
Različne oblike otrokovega joka so v prvih 6-8 tednih ţivljenja edina otrokova
vokalizacija. Kot odgovor se pojavlja nasmeh, upadanje splošne aktivnosti in
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preplah ob močnih zvokih. Ob koncu prvega, na začetku drugega meseca se
razvije nova oblika vokalizacije – gruljenje. Gre za posebno obliko komunikacije,
s katero otrok sporoča, da je zadovoljen, srečen, razburjen. Okoli šestega
meseca starosti, ko gruljenje v celoti izgine, se razvije bebljanje ali čebljanje.
Medtem ko gruljenje vsebuje predvsem samoglasnike in aproksimante,
bebljanje vključuje samoglasnike in soglasnike (/m/, /k/, /g/, /b/, /p/), ki jih otrok
povezuje v zloge. Otrok se obrača in gleda za glasom. Prepoznava domač,
poznan glas. Z vokali izraţa nezadovoljstvo, jezo. Pri sedmih mesecih se
pojavlja različnost v bebljanju, glasu in ritmu. Ţe naučenim glasovom doda še
/d/, /t/, /n/, /v/. Pogostejše so geste kot del vokalizacijskih odgovorov na
draţljaje. Na glasove v okolju pogosteje odgovarja. Pri devetih mesecih se
pojavlja jok, s katerim ţeli vzbuditi pozornost. Otrok je zmoţen posnemati
ploskanje. Značilno je umikanje pred tujci, pogosto kombinirano z jokom. Pri
starosti enajstih mesecev v povprečju pravilno uporablja eno besedo. Posnema
glasove in pravilno število zlogov. Razume »ne, ne«; odgovarja na »pa, pa« in
podobno z ustreznimi kretnjami. Med prvim in drugim letom se pojavlja več
nerazumljivega ţargona. Viden je napredek pri artikulaciji. Pojavlja se veliko
eholalije. Pri dveh letih prepozna 150-300 besed, pove pa od 50 do 150 besed.
Pravilno odgovarja na številne ukaze, kot so »sedi«, »pridi«, »daj mi to«. Med
drugim in tretjim letom otrok poskuša z novimi glasovi, vendar artikulacija
zaostaja za besednjakom. Razumljivih je 50-57% besed. Pogosto izpušča
zadnji soglasnik, nerazumljiv ţargon počasi upada. Pri treh letih razume 8001000 besed. Pravilno odgovarja na številne ukaze, ki vsebujejo »na«, »pod«,
»gor«. Med tretjim in četrtim letom je razumljivost povedanega skoraj 100%.
Pogosta je pomanjkljiva artikulacija glasov /l/ in /r/. Uporablja 3-4 besede v
stavkih. Otrok prepozna mnoţino, spol, pridevnike in razume sestavljene
stavke. Sintaksa je ustrezna pri 6 letih. Otrok sestavi 5 do 6-besedne stavke.
Govor je tekoč. Glas dobro modulira v konverzaciji. Otrok razume 2500-3000
besed. Sledi lahko navodilom, ki vsebujejo 3-4 aktivnosti. Razume »če«, »zato«
in »zakaj«. (Marjanovič-Umek, 1990)
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4. PRIMERJAVA GLASBE IN JEZIKA, GOVORA
Dejstva opisana v 3. in 4. poglavju, kaţejo na številne podobnosti med glasbo in
področjem jezika in govora. Slednje lahko zberemo v primerjalno tabelo:
GLASBA

GOVOR, JEZIK

Melodija

- lahko zapisana z notami
- moţna natančnost
- sprememba na koncu fraze-padec
višine in podaljševanje končne enote

- lahko zapisana z oksitoni (naglašen
končni zlog) ali baritoni (naglašen
nekončni zlog)
- značilna je spremenljivost
- sprememba na koncu fraze-padec višine
in podaljševanje končne enote

Ritem

- lahko zapisan
- moţna natančnost

- ni zapisan
- značilna spremenljivost

Višina

odvisna od materialov

Barva

odvisna od sestavljenosti materialov,
velikosti resonančne skrinje

vpliv mase, dolţine, napetosti, elastičnosti
glasilk, hitrosti zračnega toka ter
subglotisnega tlaka
odvisna od odzvočne cevi oz. resonatorjev,
kako prostorni in kako oblikovani so.

Glasovna
struktura

počasnejši zvoki, pomembne natančne
spremembe v frekvenci

govor je odvisen od hitro spreminjajočih se
glasov

Ton
- traja dlje kot fonem (melodija s
trajanjem tona manj kot 160 ms je
teţko prepoznavna)
- ključnega pomena za razvoj je
predšolsko obdobje in prva leta
osnovne šole
- pri 9. mesecih se pojavi glasbeno
čebljanje
- stabilizacija glasbenih sposobnosti od
6.-9. leta
- aktivacija heschlovega girusa pri
poslušanju višin tonov
- aktivacija sekundarnih slušnih področij
s poslušanjem lestvic in avditivnih
predstav za zvoke
- aktivno področje broca pri igranju
glasbe in ritmičnih nalogah
- vključenost suprasegmentalnega
girusa pri branju glasbenih partitur
- pomembna vloga levega primarnega
slušnega korteksa pri zapomnitvi in
primerjavi vzorcev višin tonov

Fonem
- traja od 30ms do 200 ms

Razvoj

Procesiranje

- ključnega pomena za razvoj je
predšolsko obdobje in prva leta osnovne
šole
- pri 6. mesecih se pojavi čebljanje
- stabilizacija jezikovnih sposobnosti pri 6.letih
- aktivacija heschlovega girusa pri
poslušanju besed
- aktivacija sekundarnih slušnih področij s
poslušanjem in razumevanjem besed
- aktivno področje broca pri motoričnem
delovanju jezika
- vključenost suprasegmentalnega girusa
pri razumevanju simbolike jezika
- pomembna vloga levega primarnega
slušnega korteksa pri melodični produkciji
govora

Tabela 1: Primerjava glasbe in govora, jezika
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4.1. PODOBNOSTI V NEVROLOŠKI PODPORI PRI GLASBI IN GOVORU
Kljub temu, da so glavni vidiki govora in jezika procesirani levo-hemisferno in da
so glavne značilnosti glasbe procesirane v desni hemisferi, si glasba in jezik
delita nevronske mreţe ali pa ju procesirajo sosednje mreţe. Pri procesiranju
višine tona pri glasbi so mnoga kortikalna področja, razvrščena bilateralno,
vključena v anatomsko in funkcionalno hierarhijo, razširjeno od ušesa do
moţganskega debla, talamusa in avditornega korteksa. Raziskava Johnsruda
(2000, v Baker in Tamplin, 2006) je pokazala, da poslušanje draţljajev višin
tonov povzroči skoraj simetrično bilateralno aktivacijo od moţganskega debla
do korteksa, vključujoč Heschlov girus. Heschlov girus pa se aktivira tudi pri
besedah. Asimetrija proti desnemu avditivnemu korteksu se pojavi samo pri
stimulusu melodije, ki proizvede tudi dodatno aktivacijo področja planum
temporale1 in superiornega temporalnega girusa. Nekatere raziskave so
pokazale, da so višine tonov in melodije procesirane v desni hemisferi, ampak
melodija aktivira obe hemisferi, ker vključuje tudi ritem, katerega nadzira leva
hemisfera. Patel, Peretz, Tramo in Labreque (1998) in Falk (2000, v Baker in
Tamplin, 2006) sta odkrila, da medtem ko sta ustvarjanje glasbe in melodični
vidik govora ločena, delita mnogo nevroloških opor. Levi primarni avditivni
korteks in prefrontalni korteks namreč igrata pomembno vlogo pri zapomnitvi in
primerjavi vzorcu višin tonov pri glasbi in melodični produkciji govora. Poleg
tega pa se pri poslušanju lestvic in izoliranih besed aktivirajo enaka kortikalna
področja v levi hemisferi. Pri petju pesmi se aktivira motorični korteks, bazalni
gangliji in mali moţgani. Prav ta področja pa se začnejo aktivirati tudi pri
produkciji intonacije. Ta odkritja podpirajo idejo, da se skozi glasbo lahko
aktivirajo določeni govorno-jezikovni centri moţganov, kar lahko nenamerno
ponovno poveţe in prebudi neuralni sistem, potreben za melodično produkcijo
govora.
Primarna avditivna področja se odzivajo podobno na govor in glasbo.
Sekundarna

avditivna

področja

se

aktivirajo

tako

s

poslušanjem

in

razumevanjem besed, kot tudi s poslušanjem lestvic in avditivnih predstav za
zvoke. Področje Broca sodeluje pri motoričnem delovanju jezika in izkazalo se
je,
1

da

je

aktivno

tudi

pri

igranju

glasbe

in

pri

ritmičnih

nalogah.

Zunanja ploskev senčnice nad ličnim mostičkom (Slovenski medicinski e-slovar, 2005)
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Suprasegmentalni girus je vključen pri razumevanju simbolike jezika, kot tudi pri
branju glasbenih partitur. (Baker & Tamplin, 2006)

4.2.

PRIMERJAVA RAZVOJA PROZODIČNIH STRUKTUR

Prozodični elementi, kot so ritem, naglas, intonacija in način izraţanja vodijo
večino zgodnjega procesiranja na obeh področjih. Tovrstne prozodične
informacije so pri zarodku prvi stik z zvokom, ki ga proizvede človek. S tekočino
napolnjen reproduktivni sistem namreč pušča ritmične signale neokrnjene
praktično do visokofrekvenčnih informacij. Tako daje otrok prednost materinemu
glasu na podlagi prenatalnega učenja. Znano pa je tudi, da otrok pridobi
specifične informacije o glasbeno ritmičnih informacijah prenatalnega okolja –
najboljši način za to pa je materino petje. Po rojstvu otrok nadaljuje prilagajanje
prozodičnih elementov obeh področij. Odrasli otroku pristopajo z njemu
prilagojenim govorom, katerega označuje počasnejši govor, višja osnovna
frekvenca, večja variacija višin, daljše pavze in izrazitejša izgovorjava vokalov.
Takšen govor pritegne večjo pozornost otroka, kot govor namenjen odraslim.
Prav tako odrasli otroku prilagajajo glasbo. Uspavanke in glasba, namenjena
igri, vsebujejo preproste, ponavljajoče spremembe poteka višin. Za področje
glasbe in jezika je značilno, da so prozodični elementi, preden se razvijejo ostali
načini komunikacije, prvoten način za prenos emocionalnih informacij. Igrajo pa
lahko tudi pomembno vlogo pri zasnovanju strukturnih informacij, ki se jih mora
otrok naučiti za predelavo jezika in glasbe. Prozodični elementi so najverjetneje
povezani s strukturami, kot so stavčne enote in fraze - konec stavka v govoru
zaznamuje podaljšanje zloga in padec višine. Otroci pri sedmih mesecih dlje
časa poslušajo posnetke govora, kjer so pavze postavljene ob koncu stavkov,
kot pa posnetke govora, kjer so pavze umeščene znotraj stavka (Hirsh-Pasek,
Kemler Nelson, Jusczyk & Cassidy, 1987, v McMullen & Saffran, 2004). Do
podobnih ugotovitev pridemo tudi pri področju glasbe. Dojenčki dlje časa
vztrajajo pri poslušanju posnetkov glasbe, kjer so pavze umeščene na konec
fraz, kot pa posnetkov, kjer so pavze umeščene znotraj fraze. Znano je, da se
pri glasbi pojavljajo enake spremembe prozodije ob koncu fraze, kot pri
govorjenem jeziku ob koncu stavka – prihaja do padca višine in podaljševanja
končne note, zato ni jasno ali se dojenček priuči podobne prozodične
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karakteristike neodvisno, ali uporablja enak mehanizem za odkrivanje
podobnosti obeh področij. (McMullen & Saffran, 2004)

4.3. PRIMERJAVA RAZVOJA FONEMSKIH STRUKTUR
Glasovi so organizirani v ločene kategorije, ki olajšajo predstavljanje in
zapomnitev. Slušni sistem določa, katere kategorije so pomembne za določeno
področje. Otroci se tako naučijo posebne značilnosti sistema njihovega okolja.
Do 6. meseca starosti se sposobnost jezikovnega sprejemanja prilagodi
vokalom maternega jezika (Kuhl, Williams, Lacerda, Stevens & Limblom, 1992 v
McMullen & Saffran, 2004). Torej je le nekaj mesecev pasivnega izpostavljanja
jeziku dovolj, da se oblikuje otrokovo vokalno procesiranje. Na enak način se
nekoliko kasneje prilagodi sprejemanje tudi konsonantov – pri starosti 10 do 12
mesecev.
Podoben proces zasledimo tudi na področju glasbe. Otroci zahodnega sveta,
ob vstopu v šolo, z odzivi na spodbude začnejo kazati vplive značilnih glasbenih
struktur zahoda, ki jih v zgodnejšem ţivljenjskem obdobju niso kazali.
(McMullen & Saffran, 2004)
Štiri do šestletniki namreč laţje zaznajo spremembe v diatonični melodiji kot v
nediatonični (Trehub, Cohen, Thorpe & Monrrongiello, 1986 v McMullen &
Saffran, 2004).
4.4. PRIMERJAVA SINTAKTIČNIH STRUKTUR
Kompleksnost glasbe in jezika je posledica na pravilih baziranih permutacij
omejenega števila elementov (fonemov ali tonov). Rezultat predstavljajo
pomenske strukture: pri jeziku gre za besede, pri glasbi pa za melodije. (Zattore
idr., 2002)
Pravila zdruţevanja osnovnih elementov imenujemo sintaksa. Ta kombinacije
nepovezanih strukturnih elementov (kot so besede in glasbene note) veţe v
sekvence. Lingvistične in glasbene sekvence niso ustvarjene s slučajnim
zdruţevanjem osnovnih elementov. Nasprotno, načela zdruţevanja delujejo na
več nivojih, kot je tvorba besed, fraz in stavkov pri jeziku, ter sozvočij in
tonovskih načinov pri glasbi. (Patel, 2003)
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Neurofiziološke raziskave oseb s selektivno poškodbo moţganov, so pokazale
ločenost glasbe in jezika. Prikazani so bili namreč primeri, kjer je oseba utrpela
primanjkljaje področja jezikovnih sposobnosti brez spremljajočih teţav na
področju glasbenih sposobnosti in obratno. A so študije z uporabo ERPs
(Event-related potentials), MEG (Magneto-encephalography) in fMRI (funtional
magnetic resonance imaging) razkrile rezultate, ki so v neskladju s prej
opisanim. Prikazano je bilo, da je teţava integracije obeh področij, tako glasbe
kot jezika, povezana s podobnim elementom ERP (P600 2) in s podobno
reprezentacijo na moţganih.

JEZIK

JEZIK

GLASBA

GLASBA

Hramba
dolgoročnih
sintaktičnih
predstav

Aktivacija predstav
med sintaktičnim
procesiranjem

Prekrivanje

Shema 1. Shematični diagram funkcionalne povezave med jezikovnim in
glasbenim sintaktičnim procesiranjem (Prirejeno po Patel, 2008 v Fedorenko,
Patel, Casasanto, Winawer in Gibson, 2009)

Patel (gl. shemo 1) je predlagal, da je pri raziskovanju povezav med jezikom in
glasbo treba razlikovati med dolgoročnim sestavnim znanjem (dolgoročen
spomin) in sistemom za integracijo elementov drugega z drugim s postopkom
sočasnega procesiranja (delovni spomin). Dokazoval je, da medtem ko sta
jezikovni in glasbeni sistem znanj neodvisna, je sistem za uporabo sočasne
strukturne integracije skupen tako jeziku kot glasbi. (Fodorenko, Patel,
Casasanto, Winawer in Gibson, 2009)

P600 je vrh v električni aktivnosti moţganov, zmerjen z elektroencefalografijo (EEG). Potencial
je izvabljen z branjem ali poslušanjem gramatičnih napak in drugih anomalij sintakse. Pojavlja
se tudi na področju glasbe, in sicer pri napakah v harmoniji (ton zaigran izven tonovskega
načina). Potencial je povzročen v posteriorno-temporalnem delu ( za področjem Wernicke)
2
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Med glasbo in področjem govora, jezika in komunikacije torej obstajajo številne
podobnosti, ki bi jih bilo smotrno izkoristiti pri terapiji govorno-jezikovnih
komunikacijskih motenj. Podobnost med elementi glasbe in govorjenega jezika,
nekaterih vidikov procesiranja in številnih podobnosti v razvoju, lahko namreč
uporabimo kot sredstvo premostitve nekaterih govorno-jezikovnih teţav. V
nadaljevanju bomo raziskali še vpliv glasbe na sam govorno-jezikovni
komunikacijski razvoj.

5. GLASBA KOT SPODBUDA GOVORNO – JEZIKOVNEGA
KOMUNIKACIJSKEGA RAZVOJA
Glasba lahko predstavlja učinkovito sredstvo spodbujanja razvoja sposobnosti,
ki so potrebne za ustrezen govorno-jezikovni razvoj. Z ustreznimi spodbudami v
predšolskem obdobju bi lahko zmanjšali pojavljanje določenih teţav, ki se
pojavljajo v šolskem obdobju. V nadaljevanju bomo predstavili učinkovanje
glasbe na področje verbalnega spomina, besedišča, poslušanja, fonološkega
zavedanja in branja.
5.1. IZKUŠNJE RITMA IN RAZVOJ JEZIKA
Jezik in govor, kot tudi glasba so odvisni od natančne periodične ureditve
razločevalnih lastnosti v hierarhične vzorce in predvidevanja ter produkcije
ritmičnih vzorcev (Wolff, 2002). Izkušnje ritma, še posebej razvoj sposobnosti
ustreznega časovnega procesiranja, so ključnega pomena pri razvoju jezika.
Dellatolas s skupino (2009) je z raziskavo ugotovil pomembno povezavo med
produkcijo ritma in učenjem branja. Otroke v vrtcu je preveril z nalogami
ponovitve teţkih besed, ponovitve številk, stavkov, priklica zgodbe, izločitve
različne risbe, risanja človeka, prerisovanja geometrijskih oblik ter reprodukcije
ritma. Naloga reprodukcije ritma je vsebovala 21 različnih ritmov, katerih
izvedbo otrok ni videl. Otrok je po koncu poslušanja posameznega ritma, ritem
ponovil in sicer z udarjanjem ritma s svinčnikom ob mizo. Isto skupino otrok je
preveril tudi kasneje, v drugem razredu, z nalogami nareka fonemov, zlogov,
besed in teksta, branjem črk in zlogov, branjem desetih besed, branjem desetih
ne-besed in z nalogami bralnega razumevanja preprostih stavkov. Rezultati
raziskave so pokazali, da boljše kot so se otroci izkazali pri produkciji ritma v
vrtcu, bolj so bili uspešni pri branju v drugem razredu osnovne šole.
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Glasbeni pristopi k spoznavanju glasbe (Orffov, Willemsov), s poudarkom na
ritmu in gibanju, ponujajo mnogo povezav med glasbenim in jezikovnim
razvojem. Otroci lahko vadijo elemente govora, ki so vzporedni glasbenim
(kontrasti v višinah tonov, dinamika, tempo, barva in ostale ekspresivne
kvaliteta) skozi preproste ritmične napeve. Napevi, pogosto otroške rime ali
kratke pesmi, včasih pa le kot pregovori ali reki (»eno jabolko na dan, preţene
zdravnika stran«), ponujajo odskočno desko za učenje glasbenih konceptov in
jezikovnih sposobnosti. Otrok lahko dejavnosti z napevi predstavljajo prve
izkušnje s stalnim ritmom, trajanjem, poudarki, dinamiko, tempom, višino tona,
obliko in izraţanjem. Tok ritma in tekočnost, ki ju je otrok deleţen z rimami in
napevi pa se lahko prenese v neprekinjen tok, potreben za branje z
razumevanjem. (Mizener, 2008)
5.2. POVEČANJE OBSEGA VERBALNEGA SPOMINA
Verbalni spomin je pomemben pri zapomnitvi zaporedja glasov in besed,
predvsem pri zapomnitvi besednega reda, pa tudi pri naglaševanju in pri ritmu
(Smole, 2009). Številne nevrološke in psihološke raziskave razkrivajo pozitiven
vpliv glasbe na verbalni spomin. Prve študije vpliva glasbe na verbalni spomin
je opravljal Chan s skupino (1998, v Franklin, Moore, Yip, Jonides, Rattray in
Moher, 2008). Z nalogo priklica slišanih besed je ugotovil, da imajo osebe, ki so
se ukvarjale z glasbo pomembno boljše rezultate od oseb, ki se z glasbo niso
ukvarjale. V drugi študiji je Jakobson s skupino (2003, v Franklin idr., 2008), z
nalogo zapomnitve vrstnega reda oralno predstavljenih zlogov, ki je preverjala
verbalni delovni spomin ugotovil, da obstaja pozitivna povezanost med leti
glasbenega treninga in uspešnostjo pri nalogi. Rezultat temu naj bi bilo
izboljšanje slušnih sposobnosti časovnega procesiranja, ki omogočajo natančno
diskriminacijo med hitro spreminjajočimi se akustičnimi draţljaji. Ho s skupino
(2003, v Franklin idr., 2008) je ugotovil, da je glasbeni trening pomembno
povezan z verbalnim, a ne tudi z vizualnim spominom. Otroci, ki so bili v glasbi
najbolj izkušeni, so se pri testu verbalnega spomina odrezali najbolje, medtem,
ko so pri testu vizualnega spomina pokazali enake rezultate, kot vrstniki z manj
izkušnjami na glasbenem področju.
Iz tega lahko sklepamo, da čim dlje kot traja glasbeni trening, tem boljše so
otrokove sposobnosti verbalnega spomina. Povezanost glasbe in verbalnega
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spomina pa dokazujejo tudi nevrološke raziskave. Ohnishi s skupino (2001, v
Franklin idr., 2008) je z uporabo fMRI raziskoval razlike v kortikalni aktivaciji
med osebami, ki se ukvarjajo z glasbo, in tistimi, ki se ne. Opazili so razlike pri
aktivaciji področja planum temporale in levega dorso-lateralnega prefrontalnega
korteksa, pri čemer so osebe z glasbenim znanjem pokazale večjo aktivacijo
prej omenjenih področij. Področje levega planum temporale je znano tudi kot
področje Wernicke, ki sodeluje pri razumevanju jezika. Ugotovili so, da je
stopnja aktivacije področja planum temporale povezana s starostjo, pri kateri se
je oseba začela ukvarjati z glasbo. Schlaug s skupino (1995, v Franklin idr.,
2008) je ugotovil, da kaţejo osebe, ki se ukvarjajo z glasbo, asimetrijo aktivacije
področja planum temporale (večja aktivacija PT leve hemisfere). Do istih
ugotovitev je prišel tudi Fujioka s skupino (2006), ko je z MEG primerjal
aktivacijo moţganov pri poslušanju tonov violine in sicer pri 4-6 letnikih z in brez
glasbenega treninga. Te ugotovitve kaţejo na to, da glasbeni trening vpliva na
strukture moţganov, povezanih z jezikovnimi sposobnostmi in verbalnim
spominom.

5.3. RAZVIJANJE SPOSOBNOSTI POSLUŠANJA
Poslušanje je prva oblika jezika, ki je dostopna otroku. Le-to zagotovi temelj za
vse modalitete jezika, ki se kasneje razvijejo. Poslušanje predstavlja v
kasnejšem obdobju, ko se otrok šola, večji del učenja, saj je zastopano kar v
50-75% pouka (Smith, 1992 v The Impact of Music on Language & Early
Literacy, 2008). Glasbene aktivnosti predstavljajo učinkovito izkušnjo za
razvijanje sposobnosti poslušanja.
Glasbeni trening namreč izboljša sposobnosti poslušanja tudi na področjih, ki
niso povezana samo z glasbo. Natančne sposobnosti poslušanja pri osebah, ki
se ukvarjajo z glasbo, prehajajo tudi na druga področja, kot so govor, jezik,
čustva in slušno procesiranje.
Osebe, ki se ukvarjajo z glasbo, kaţejo višje evocirane potenciale v korteksu in
moţganskem deblu, kot odgovor na spremembe višin med procesiranjem
govora, medtem ko osebe, ki se z glasbo ne ukvarjajo, kaţejo niţje evocirane
potenciale. Glasbeniki boljše zaznajo majhne odklone pri poteku višin , ki
določajo ali govorec podaja trditev ali vprašanje. Prav tako se lahko s treningom
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naučijo izločevanja posameznega zvoka iz kompleksne zvočne slike, kar je še
posebej pomembno pri otrocih v šoli in pri starostnikih. Za to je potrebna
selektivna pozornost, senzorna reprezentacija glasu ali zvoka in različne
kognitivne sposobnosti, vključujoč segregacijo slušnega toka in označitev glasu.
(Kraus in Chandrasekaran, 2010)
5.4. POVEČANJE BESEDIŠČA
Otroci se v predšolskem obdobju, da bi pridobili jezikovne sposobnosti,
zanašajo samo na oralni jezik, ki ga poslušajo. Tudi, ko vstopajo v šolo, je le del
besedišča rezultat eksplicitnega učenja. Raziskave so pokazale, da je glasno
branje zgodb učinkovit vir novega besedišča za mlajše otroke. Podobno vlogo
pa imajo tudi besedila pesmic. Raziskovali so (Medina, 1993 v The Impact of
Music on Language & Early Literacy, 2008) vpliv glasbe na pridobivanje
angleškega besedišča pri skupini 48 otrok drugega razreda z omejenim
znanjem angleščine. Pri skupinah, kjer se je uporabljala glasba ali ilustracija, je
bil doseţek točk pri besedišču večji. Pri skupini, ki pa je uporabljala oboje, pa
celo največji.
Moyeda s skupino (2006) je raziskovala vpliv uporabe glasbenih aktivnosti na
razvoj besedišča pri otrocih s povprečno starostjo 5 let in 6 mesecev. Zasnovali
so program glasbenih aktivnosti, ki je vključeval aktivnosti ponavljanja ritmičnih
vzorcev, zapomnitve sekvenc glasov, diskriminacijo barve glasu, ritmov in
melodije, ter grafično predstavljanje ritma, melodije in barve glasu. Vse
aktivnosti so vključevale vizualne draţljaje in motorične aktivnosti. Ocenili in
primerjali so receptivno besedišče otrok, ki so bili deleţni prej opisanega
programa in otrok, ki so se udeleţili drugega programa glasbenih aktivnosti, z
minimalnim poudarkom prej opisanega postopka. Evalvaciji obeh programov so
primerjali še z besediščem otrok, ki niso bili vključeni v nikakršne glasbene
aktivnosti. Rezultati so pokazali, da običajne glasbene aktivnosti ne vplivajo na
razvoj besedišča. Glasbene aktivnosti morajo obsegati diskriminacijo glasov in
oblikovanje slušno-vizualnih asociacij. Vključevati morajo sekvence slušnih in
vizualnih draţljajev kot v zasnovanem programu, pri katerem je prišlo do
statistično pomembnih razlik. Otroci, ki so bili deleţni zasnovanega programa,
so ponavljali in prepoznavali sekvence glasov (ritma, melodije, barve), kar je
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vplivalo na razvoj slušnega spomina. Sistematično so razlikovali ritme in
melodije. Tovrstne aktivnosti so krepile otrokove sposobnosti identifikacije,
preštevanja, izpuščanja in dodajanja zlogov in fonemov oralnega jezika –
sposobnosti, ki so del fonološkega zavedanja. Te so potrebne ne le pri
pridobivanju besedišča, ampak tudi pri zgodnjih sposobnostih branja. Glasbene
aktivnosti zasnovanega programa so povezovale slušne draţljaje z vizualnimi
draţljaji in motoričnimi aktivnostmi. Na ta način so bile besede, ki so jih otroci
spoznavali ob pesmih, umeščene v pomenski kontekst, kar je bistvenega
pomena za razvoj otrokovega besedišča.
5.5. RAZVOJ FONOLOŠKEGA ZAVEDANJA
Fonološko zavedanje je eden ključnih elementov fonološkega procesiranja,
operacij, ki vključujejo informacije o glasovni strukturi jezika. Potrebno je pri
branju jezikov, ki temeljijo na alfabetskem principu. Kaţe se v naslednjih
merljivih oblikah: štetje besed v stavku, štetje zlogov enostavnih in sestavljenih
besed, detekcija glasov v besedi s počasnim izgovarjanjem, ujemanje besede v
določenih glasovih, fonemska diskriminacija, fonemska segmentacija, rime,
aliteracije in sintetiziranje glasov ter prepoznava besede, ki jo tvorijo. Fonološko
zavedanje se pomembno povezuje še z naslednjimi dejavniki: kratkoročni
spomin, verbalni faktor, motnje v nevrološkem razvoju otroka in sociokulturna
raven druţine. (Jerman, 2000 v Boţič, 2005)
Da otrok postane uspešen bralec, se mora zavedati, da je beseda sestavljena iz
glasov in da lahko uporabi poznavanje zvokov pri branju in gradnji besed.
Mnogo pedagoških raziskovalcev je preučevalo in predlagalo vključevanje
glasbe pri razvijanju fonološkega zavedanja (Bolduc, 2009; Gromko, 2005;
Degé in Schwarzer, 2011). Priporočajo predvsem uporabo pesmi, še posebno
pesmi z rimami, saj so učinkovito orodje za razvijanje fonemskega zavedanja.
Avtorica Boţič (2005) je preverjala povezanost glasbenih sposobnosti in
fonološkega zavedanja pri otrocih. Obe področji od otroka zahtevata razvitost
pomnjenja in dobre slušne analize, zato se med seboj dopolnjujeta. Ugotovila je
povezanost melodičnega posluha in sposobnosti prepoznavanja glasov jezika.
Pri prepoznavanju glasov ali fonemov gre za analizo sekvenc, lahko pa tudi
barve in trajanja posredovanih zvokov. Na ta način otrok razloči posamezne
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glasove in jim določi mesto v besedi. Pri razločevanju posameznih tonov v
glasbi pa gre za uporabo istih sposobnosti, zato lahko s spretnostjo enega
področja vplivamo na drugega. Avtorica je potrdila tudi povezanost ritmičnega
posluha in sposobnosti zdruţevanja glasov. Otrok, ki pravilno zazna ritmični
vzorec, ima dobro razvite sposobnosti za urejenost elementov v času in
prostoru. S to prednostjo pa laţje poveţe posamezne enote v celoto (zloge in
glasove v besedo).

6. UPORABA GLASBENIH AKTIVNOSTI PRI GOVORNOJEZIKOVNIH KOMUNIKACIJSKIH MOTNJAH
Govorno-jezikovne komunikacijske motnje so motnje govora, pri čemer je lahko
prizadeta artikulacija, fluentnost ali glasovna kakovost, ter motnje jezika, pri
katerih gre lahko za ekspresivne in/ali receptivne motnje na vseh ravneh
(fonologija, sintaksa, semantika, pragmatika, morfologija).
Govorno-jezikovne komunikacijske motnje so odraz motenih funkcij, ki jih lahko
na podlagi mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane zmoţnosti in
zdravja (MKF) razvrstimo v dve kategoriji: funkcije glasu in govora (b3) in
mentalne funkcije jezika (b167). Med funkcije glasu in govora spadajo glasovne
funkcije (b310), artikulacijske funkcije (b320), funkcije fluentnosti in ritma (b330)
in funkcije alternativne vokalizacije (b340). Mentalne funkcije jezika pa so
recepcija govorjenega, zapisanega ali znakovnega jezika (b1670), ekspresija
govorjenega, zapisanega in znakovnega jezika (b1671) in funkcije jezikovne
integracije (b1672).
V sledeči tabeli so navedeni najpogostejši moteni nivoji in funkcije pri
posamezni govorno-jezikovni komunikacijski motnji.
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VRSTA MOTNJE

Glasovne motnje

Artikulacijske motnje

Apraksija

MOTEN NIVO, FUNKCIJE
Motnje odstopanja višine, glasnosti, kvalitete glasu, ritma ali
prozodičnih elementov.
Slabša percepcija glasov, nepravilna, oteţena ali odsotna
artikulacija.
Motnje načrtovanja gibov, motnja motorične kontrole in
koordinacije.

Dizartrija

Motnje v mišični kontroli, motnja vseh nivojev govora.

Jecljanje

Motnje fluentnosti govora.

Fonološke motnje

Afazija

Slabši fonološki spomin, motnje fonološkega (glasovnega)
procesiranja, motnje slušne diskriminacije in identifikacije.
Prizadetost vseh jezikovnih sposobnosti, ravni in modalitet.
Počasnejši govorno-jezikovni razvoj, slabša koncentracija,

Zakasnel govorni razvoj

usmerjena pozornost, teţave poslušanja, slušne percepcije,
procesiranja in zapomnitve glasov.
Teţave fonološkega procesiranja, zmanjšane sposobnosti
pomnjenja, motnje slušnega in vidnega spomina, motnje

Disleksija

sposobnosti osredotočanja na pomembnejše informacije pri
poslušanju, teţave na področju slušne in vidne percepcije ter
diskriminacije, teţave nevrološkega časovnega usklajevanja in
procesiranja.

Motnje avtističnega spektra

Disfunkcija zrcalnega nevrona.

Tabela 2: Moten nivo in funkcije pri posamezni govorno-jezikovni komunikacijski
motnji
Glasba lahko zaradi tesne razvojne in nevrološke povezanosti z jezikom,
številnih podobnosti ter pozitivnega vpliva na govorno - jezikovni razvoj
predstavlja učinkovito sredstvo pri odpravljanju ali zmanjševanju slednjih.
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Na splošno lahko terapija z glasbo pomaga vsem, poleg tega ne prinaša
nezaţelenih stranskih učinkov. Kljub vsemu pa je v določenih primerih še
posebej priporočljiva:
-

pri osebah s slušnim tipom učenja

-

pri osebah z dovzetnostjo za zvoke ali glasbo

-

pri osebah s fizično neučinkovitostjo ali omejeno mobilnostjo

-

pri osebah z omejeno kognitivno zmoţnostjo

-

ko je konfrontivna terapija nepriporočljiva

-

ko je pridobitev sodelovanja teţava

-

pri osebah, ki ne morejo izraţati misli, občutij in idej

-

pri osebah, ki imajo teţave pri medosebnih stikih

-

pri osebah z omejeno samozavestjo

-

ko tradicionalne terapije odpovejo

-

ko obstajajo dokazi o uspešnosti vključevanja glasbe v terapijo.

(Hanser, 1999)
Na področju logopedske terapije je vključevanje glasbe primerno in najbolj
uporabljeno pri naslednjih področjih: glasovne motnje, artikulacijske motnje,
apraksija, dizartrija, jecljanje, fonološke motnje, afazija, zakasnel govorni razvoj,
disleksija in motnje avtističnega spektra.
V nadaljevanju bomo predstavili glasbene aktivnosti in metode, ki jih lahko
vključujemo v terapijo prej navedenih govorno-jezikovnih komunikacijskih
motenj. Osredotočili se bomo tudi na učinkovitost le-teh in vzroke za uspešnost.

6.1. GLASOVNE MOTNJE
a. Opredelitev
Glasovne motnje so motnje govora, katere predstavlja vsaka neugodna
sprememba v glasu, ki jo zaznamo s sluhom.

b. Moten nivo, funkcije
Gre za motnje odstopanja višine, glasnosti, kvalitete glasu, ritma ali prozodičnih
elementov. (Hočevar Bolteţar, 2008; 84)
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c.

Uporaba glasbenih aktivnosti

Pri petju igra napetost glasilk pomembno vlogo v smislu določanja višine in
jakosti vokalnega produkta, hkrati pa je tesno povezana z

oblikovanjem

vokalnega trakta in aktivnostjo laringalnih mišic. Pri petju in govoru je notranje
uho vzdraţeno z vhodno taktilno in kinestetično informacijo, kar pospeši
nevralne poti, ki so odgovorne za fino motorične gibe, potrebne pri modifikaciji
vokalnega produkta. Ker se dihanje pri petju razlikuje od dihanja pri govoru,
lahko petje spodbuja respiratorno aktivnost. Če glasu manjka ustrezna jakost,
mišice pljuč, prepone ter ostale, ki so pomembne pri dihanju, delujejo s
slabotnimi gibi. Z uporabo dihalnih vzorcev petja, lahko pri govoru funkcijo mišic
izboljšamo.
Ker ima glasba velik vpliv na človeški ţivčni sistem, lahko petje uporabimo kot
način sprostitve. Dejavnik sprostitve je zelo pomemben pri terapiji glasovni
terapiji, saj pretirana napetost negativno vpliva na respiracijo, fonacijo in
artikulacijo. Ko je posameznik pripravljen sprostiti vokalni sistem in celotno telo
med eno vrsto vokalne produkcije (kot je petje), se lahko nauči izboljšanja
tehnike druge vokalne produkcije (kot je govor). (Rinta in Welch, 2006)
Stemple (2000) je v raziskavi ugotavljal vpliv vaj glasovne funkcije pri osebah z
grlno hiper in hipoaktivnostjo, vozlički in uspešnost pri preprečitvi grlne
hiperaktivnosti. Pri ugotavljanju uspešnosti vaj glasovne funkcije pri osebah z
grlno hiperaktivnostjo je preveril učinek pri osebah, starih 9 in 27 let. Ugotovil je
izboljšano glasovno kvaliteto, saj je bil začetek mehkejši, vzpostavilo se je
ravnoteţje med respiracijo, fonacijo in resonanco. Učinek vaj glasovne funkcije
pri osebah z grlno hipoaktivnostjo je preveril pri osebah, starih 71 in 36 let.
Ugotovil je izboljšan učinek izdiha pri fonaciji. Preverjanje uspešnosti vaj
glasovne funkcije pri preprečitvi grlne hiperaktivnosti je ugotavljal pri osebi, stari
53 let. Grlni hiperaktivnosti se je oseba izognila, ker je s pomočjo vaj povečala
glasovni obseg. Pri preverjanju učinkovitosti pri osebi z vozlički, stari 26 let, je
ugotovil, da se je s pomočjo vaj izboljšala glasovna kvaliteta, vidna so bila
izboljšanja na glasilkah ter prišlo je do povečanja maksimalnega časa fonacije.
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d. Izbor vaj
Vaje glasovne funkcije:
Vaje so namenjene osebam z grlno hiperfunckijo in hipofunkcijo. Uporabljajo se
lahko tudi za preprečevanje grlne hiperfunkcije, uporaba tovrstnih vaj pa je
pokazala izboljšanje tudi pri vozličkih, staranju glasu in kvaliteti glasu pevcev.
Namen vaj je povečanje moči in koordinirane interakcije mišic, izboljšanje
učinkovitosti glasilk in izboljšanje vokalne kvalitete (mehak začetek, respiratorna
podpora, ravnoteţje respiracije, fonacije in resonance).

Metoda
Vaje so sestavljene iz štirih podvaj, vsako izmed njih je potrebno izvajati
dvakrat, prav tako tudi celoten niz vaj.

Korak

Prvi korak

Naloga
Petje vokala /i/ dolgo, kolikor
zmore obravnavanec:
- na tonu f (za otroke in ţenske
nad c1, za moške pod c1).

Petje besede »nol« (angleško
Drugi korak knoll) od najniţjega do najvišjega
tona vokalnega obsega.

Cilj

Tok zraka vsaj 80-100 mL/s.

Petje brez glasovnih
prekinitev; beseda nol pomaga
odpreti grlo; ustnice naj bodo
zaokroţene, obravnavanec bi
moral med petjem na ustnicah
čutiti vibracije;
glasilke so razmaknjene in
mišični nadzor in fleksibilnost
se izboljšujeta.
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Petje besede »nol« (angleško
Tretji korak knoll) od najvišjega do najniţjega
tona vokalnega obsega.

Petje brez glasovnih
prekinitev; beseda nol pomaga
»odpreti« grlo; tovrstna vaja
dopolnjuje prejšnjo z
kontrakcijo grlnih mišic.

Petje zloga /ol/ dolgo, kolikor
zmore obravnavanec:
Četrti korak - na tonih c, d, e, f in g (za otroke
in ţenske nad c1, za moške pod
c1).

Tok zraka vsaj 80-100 mL/s.

Tabela 3: Vaje glasovne funkcije (prirejeno po Stemple, Glaze in Klaben, 2000,
v Predmore in Renwick, 2011)
Do izboljšanj običajno prihaja pri 6-8 tednih. (Stemple, Glaze in Klaben, 2000, v
Predmore in Renwick, 2011)

6.2. ARTIKULACIJSKE MOTNJE
a. Opredelitev
Artikulacijske motnje so specifične govorno razvojne motnje, pri katerih je
otrokova uporaba govornih glasov pod nivojem, primernim njegovi mentalni
starosti, pri čemer gre za normalen nivo jezikovnih sposobnosti.

b. Moten nivo, funkcije
Pri artikulacijskih motnjah gre za motnjo percepcije glasov in oteţeno,
nepravilno ali odsotno artikulacijo.

c. Uporaba glasbenih aktivnosti
Uporaba glasbenih aktivnosti, predvsem petja, je pri artikulacijskih teţavah
dobrodošla, saj se vokali na ta način poljubno podaljšujejo, hkrati pa je olajšano
zlivanje enega glasu v drugega. (Arntson, 2010)
Pred

uporabo

glasbenih

aktivnosti

uporabljamo

tradicionalne

metode

pridobivanja in utrjevanje glasu. Izbiramo pesmi, napeve in poezijo, ki vsebujejo
besede z glasovi, ki jih otrok utrjuje. Logoped lahko poje pesem z uporabo
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napačne artikulacije obravnavanih glasov in opazuje otroka, če zazna napačno
izreko. Pri petju lahko otrok zapoje le tiste besede, ki vsebujejo obravnavan
glas. Otroci, ki imajo teţave z izreko večzloţnih besed, lahko vsak zlog zapojejo
na drugem tonu, kot pomoč pri sekvencioniranju vrstnega reda glasov v besedi.
(Zoller, 1991)

d. Izbor vaj
Spodaj navedene vaje so primerne za pridobivanje izoliranih glasov. Niso
primerne za terapijo artikulacijskih motenj, ki so posledica motenj koordinacije.

Glas /b/

(Šmit, 2001; 64)
Glas /m/

(Šmit, 2001; 62)
Glas /n/

(Šmit, 2001; 102)
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Glas /j/

(Šmit, 2001; 70)
Glas /k/

(Šmit, 2001; 76)
Glas /g/

V kolikor je /g/ izgovorjen kot /k/:

(Šmit, 2001; 79)
Glas /l/

V kolikor je /l/ izgovorjen kot okluziv:

(Šmit, 2001; 72, 73)
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Glas /f/

(Šmit, 2001; 89)
Glas /c/
V kolikor je glas /c/ izgovorjen kot /t/:

(Šmit, 2001; 100)
Glas /s/

(Šmit, 2001; 82)
Glas /z/

(Šmit, 2001; 98)
Glas /š/

(Šmit, 2001; 86)

37

Glas /č/

(Šmit, 2001; 95)

6.3. APRAKSIJA GOVORIL
a. Opredelitev
Apraksija govoril je govorna motnja s teţavami načrtovanja in programiranja
gibov govoril, ki se redko pojavlja brez dodatnih afazičnih motenj. Najpogosteje
se pojavi skupaj z Brocovo afazijo.

b. Moten nivo, funkcije
Značilne so teţave začenjanja artikulacijskih gibov, usklajevanja glasu z
artikulacijo, teţave nadzorovanja hitrosti artikulacijskih gibov, pojavljajo se
substitucije fonemov, motnje sekvencioniranja gibov in neobičajna prozodija.

c. Uporaba glasbenih aktivnosti
Avtorica Hefrich-Miller je leta 1984 predstavila uporabo prilagojene melodičnointonacijske terapije za otroke z apraksijo. Verbalno izraţanje je pri melodičnointonacijski terapiji podprto z intoniranim načinom izgovora, hitrost intoniranih
fraz je manjša, kot pri običajnem govoru, zmanjšan je izbor variacij višin, prihaja
pa do poudarjenega ritma in naglasa. Študije primerov, ki jih je opravila 10 let
kasneje na otrocih starih 2;9, 2;10 in 8 let, s številnimi napakami in omisijami
konsonantov ter teţavami sekevencioniranja konsonantov, je pokazala bistvene
izboljšave artikulacije in sposobnosti sekvencioniranja ob uporabi modificirane
melodično-intonacijske terapije. Učinkovitost melodično-intonacijske terapije pri
apraksiji je pokazala tudi študija primera 4;7 letne deklice, ki sta jo opravila
Martikainen in Korpilanti (2011). Odstotek pravilno izgovorjenih vokalov se je po
terapiji povečal iz 54,8% na 80%, kar je zadostno za razumljivost. Odstotek
pravilno izgovorjenih konsonantov pa se je povečal iz 24% na 60%. Do
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pomembnega zmanjšanja števila napak fonemov je prišlo v 6-tedenskem
obdobju po melodično-intonacijski terapiji.
Pri terapiji se zanašamo na

avtomatično proizvajanje govornih vzorcev s

petjem. Izbiramo pesmi, ki vsebujejo takšne besede in glasove, da jih bomo
lahko peli skupaj s pacientom. Pesem ponovimo enkrat ali dvakrat. Besede in
fraze, pri katerih je imel pacient teţave, postanejo fokus nadaljnje obravnave.
Izbiramo teţavne fraze posamezno in naročimo pacientu, naj nas gleda
medtem ko bomo zapeli celotno frazo. Pri tem uporabljamo pretirane gibe ust.
Nato pacient ponovi frazo za nami s petjem. V naslednjem koraku pacientu
naročimo, da intonira frazo, z ritmičnim poudarkom. Nato intonirano frazo
pacient nadomesti z govorjeno. V zadnjem koraku naročimo pacientu, naj
teţavno besedo vstavi v stavek. Bistvenega pomena je ponavljanje, saj se bo
število napak z vajo zmanjšalo.
Pri terapiji lahko uporabljamo tudi preproste napeve ali melodične vzorce
(izmenične sekunde ali terce), ter kombinacijo konsonant- vokal. Priporoča se
uporaba krepkega ritmičnega impulza, saj predstavlja gonilno silo verbalnega
izraţanja. (Baker in Tamplin, 2009)

d. Izbor vaj
Intervencija s petjem:
ker gre pri uporabi petja pri apraksiji za zanašanje na avtomatizirano
proizvajanje govornih vzorcev, je najbolje, da obravnavo začnemo s petjem.
Izberemo pesem, ki vsebuje besede ali glasove, ki jih bomo vadili in peli skupaj
z obravnavancem. Pesem ponovimo enkrat ali dvakrat. Zabeleţimo si besede
ali fraze, pri katerih je imel obravnavanec teţave in slednje postavimo v
središče nadaljnje obravnave. Izbiramo teţavne fraze posamezno in naročimo
pacientu, naj nas gleda, medtem ko bomo zapeli celotno frazo. Pri tem
uporabljamo pretirane gibe ust.
1. Spodbudimo obravnavanca, da ponovi frazo (s petjem, ne govorjenjem). Po
potrebi ponovimo, dokler ni fraza razumljiva.
2. V naslednjem koraku pacientu naročimo, da intonira frazo, z ritmičnim
poudarkom.
3. Nato intonirano frazo pacient nadomesti z govorjeno.
4. V zadnjem koraku naročimo pacientu, naj teţavno besedo vstavi v stavek.
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Bistvenega pomena je ponavljanje, saj se bo število napak z vajo zmanjšalo.
Pri terapiji lahko uporabljamo tudi preproste napeve ali melodične vzorce
(izmenične sekunde ali terce), ter kombinacijo konsonant - vokal. Priporoča se
uporaba krepkega ritmičnega impulza, saj predstavlja gonilno silo verbalnega
outputa. (Baker in Tamplin, 2009)
Intervencija z ritmičnimi napevi:
uporabljajo so ritmični napevi ali preprosti melodični vzorci, kot je izmenjevanje
sekund in terc, z kombinacijo konsonant – vokal. Npr. di – da – di – da ali di –
pa – di – pa.
Ključnega pomena je ponavljanje, saj se na ta način število napak zmanjšuje.
Potrebna je uporaba krepkega ritmičnega pulziranja, saj le- to zagotavlja
gonilno silo verbalnega izraţanja. (Baker in Tamplin, 2009)

6.4. DIZARTRIJA
a. Opredelitev
Dizartrija se nanaša na skupino povezanih neuromotoričnih govornih motenj.

b. Moten nivo, funkcije
Dizartrija vključuje motnje v mišični kontroli, potrebne pri govoru, kot rezultat
poškodbe centralnega ali perifernega ţivčnega sistema (Abbs in DePaul, 1989,
v Baker in Tamplin, 2009). Do govornih motenj prihaja zaradi paralize,
oslabelosti in neusklajenosti delovanja respiratornih mišic, larinksa, jezika,
ustnic, čeljusti in ostalih artikulatorjev. Prizadene lahko kateregakoli izmed
osnovnih procesov govora: respiracijo, fonacijo, artikulacijo, resnonanco in
prozodijo.

c. Uporaba glasbenih aktivnosti
Uporaba pesmi je vedno dober začetek, saj pacienta spodbudijo k verbalni
udeleţbi. Pesmi lahko uporabimo za terapijo ciljnih glasov, izbiramo jih na
podlagi pacientovega poznavanja in frekvence pojavljanja ciljnega glasa. Poleg
znanih pesmi lahko terapevt sam sestavi pesmi in s tem zagotovi, da se v
pesmi pojavljajo specifični ciljni glasovi. V kolikor terapevt sam sestavlja pesmi
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ima bistveno več kontrole nad pogostostjo pojavljanja določenega glasu v
pesmi in določanja na katerem mestu v frazi in v večzloţni besedi se glas
pojavi. Na splošno postavljanje ciljnega glasu na začetek zadnje besede pesmi,
vrstice ali fraze, pacientu omogoča najboljšo priloţnost za dosego čiste
artikulacije. Imajo namreč celotno frazo, da pričakujejo in se pripravijo na ciljni
glas. Pri petju poznamo splošno hierarhijo nivojev teţavnosti za razvijanje
sposobnosti artikulacije glasovnih vzorcev:
-

ciljni glas je na koncu fraze, a na začetku besede

-

ciljni glas je na koncu fraze in koncu besede

-

ciljni glas je na koncu fraze, a v sredini besede

-

ciljni glas je na sredini fraze

-

ciljni glas je na začetku fraze

-

pojavlja se več kot en ciljni glas v posamezni besedi

-

ciljni glas se pojavi na različnih mestih v frazi. (Baker in Tamplin, 2009)

Zmanjšanje govorne hitrosti je eden izmed najučinkovitejših strategij za
izboljšanje govorne razumljivosti pri osebah z dizartrijo (Yorkston in Beukelman,
1981, v Baker in Tamplin, 2009). Osebe imajo namreč več časa za doseganje
artikulacijskih ciljev in zato je produkcija fonemov natančnejša. Zmanjšana
hitrost je potrebna, ker je zaradi zmanjšane koordinacije, togosti in mišične
šibkosti zmanjšana hitrost mišične odzivnosti in obseg gibanja. Oseba z dizatrijo
potrebuje več časa tudi za sprejem slušne povratne informacije in za
prilagoditev artikulacije. Poleg tega pa hiter govor osebe z dizartrijo zmanjšuje
čas procesiranja poslušalca, ker onemogoča dekodiranje povedanega. (Baker
in Tamplin, 2009)

d. Izbor vaj
Namen obravnave z vključevanjem petja je doseganje čiste artikulacije in
optimalne govorne hitrosti za povečanje razumljivosti. Cilj je govor v počasnozmernem tempu, ki pripomore k razumljivosti in doseganje izboljšanje
artikulacijske natančnosti z ustvarjanjem čistih zaključkov zlogov ali besed
(zmanjševanje poţiranja zlogov in izboljšanje artikulacijske čistosti) in
doseganje ustreznega nastavljanja artikulatorjev za produkcijo ciljnega fonema.
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1. Izberite pesem, ki jo boste vključili v terapijo. Preverite, kje se ciljne besede
nahajajo v pesmi in na njih opozorite obravnavanca.
2. Spodbudite obravnavanca k vaji ciljnih besed. Ponudite mu vizualno oporo in
model s pretiranimi gibi.
3. Zagotovite močno glasbeno časovno oporo in prilagodite hitrost petja.
Obravnavanec bo pogosto nagnjen k povečanju tempa, kar lahko zmanjša
razumljivost.
4. Obravnavanec naj poudarja ločenost besed.
5. V kolikor bo pesem peta v počasnem tempu in bo fraza vsebovala malo
zlogov, bo imel obravnavanec več moţnosti za produkcijo čiste artikulacije.
6. Z izboljšanjem sposobnosti povečujemo tempo petja in vključujemo pesmi z
več zlogi znotraj fraze.
Tovrstne vaje so za obravnavance utrujajoče, saj poskušajo aktivirati mišice, ki
so v določeni meri oslabljene ali paralizirane. Z utrujenostjo se bo zmanjševala
tudi razumljivost. (Baker in Tamplin, 2009)

6.5. JECLJANJE
a. Opredelitev
Jecljanje je sindrom številnih manifestacij na govornem, psihološkem,
somatskem in socialnem področju (Sardelič, 2010).

b. Moten nivo, funkcije
Gre za motnjo fluentnosti govora. Za govor so značilna pogosta ponavljanja ali
podaljševanja glasov, zlogov ali besed, ali pa gre za pogosto pojavljanje
obotavljanj in pavz, ki motijo ritmičen tok govora.

c. Uporaba glasbenih aktivnosti
Večina obstoječih metod terapije jecljanje se osredotoča na učenje bolj
fluentnega govora z vpeljevanjem pogojev za izboljšanje fluentnosti. Wingate je
predpostavil,

da

je

jecljanje

posledica

nepravilnosti

v

ritmu

govora

posameznika, ter da melodične in prozodične spremembe znotraj vpeljevanja
pogojev za izboljšanje fluentnosti, stabilizirajo nepravilnosti z vpeljevanjem
kontinuiranosti in fonacije (Davidow, Bothe, Andreatta, Ye, 2009). Fluenten
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govor, doseţen s petjem, predpisujejo zmanjšani govorni hitrosti, naučenemu
gradivu, semantično poenostavljeni vsebini in vsiljenemu ritmu (Glover,
Kalinowski, Rastatter in Stuart, 1996). Healey s sodelavci (1976) je raziskoval,
ali lahko petje izboljša fluentnost in če pri tem poznavanje besedila igra vlogo.
Udeleţenci raziskave so prebrali in zapeli besedilo dobro poznane pesmi z
originalnim in nato s spremenjenim besedilom. Rezultati so pokazali večje
izboljšanje fluentnosti pri petju kot pri branju. Do največjih izboljšanj je prišlo pri
petju poznanega besedila. Iz tega lahko zaključimo, da tako povečano trajanje
fonacije, kot tudi poznavanje besedila, prispevata k pozitivnemu učinku terapije
jecljanja s petjem. Andrews s sodelavci (1982) je preučeval učinek 15 različnih
metod terapije jecljanja. Pri terapiji petja so od udeleţencev zahtevali, da 10
minut pojejo pesmi po lastni izbiri. Rezultati so pokazali, da petje zmanjša
pojavljanje nefluentnosti za 90%, domnevno zaradi podaljšanja fonacijskega
časa.
Glover s sodelavci (1996) je primerjal petje s hitrostjo produkcije. V raziskavo je
bilo vključenih 12 oseb, ki jecljajo. Prebrati in zapeti so morali 4 dele pesmi in
sicer z normalno in pospešeno hitrostjo. Rezultati so pokazali, da je pri petju
prišlo do zmanjšanja nefluentnosti za 75% v sorazmerju z branjem. Pri
spremembi hitrosti pa ni prišlo do pomembnejših razlik. Avtorji so zaključili, da
hitrost govora sama ni koristna pri učinku petja na izboljšanje fluentnosti, kljub
temu pa je očitno, da je metoda petja učinkovita pri terapiji jecljanja.
Stager s sodelavci (2003) je preučevala aktivacijo moţganov pri nalogah, ki
sproţajo fluentnost (petje in ritmičen govor z uporabo metronoma) v primerjavi z
nalogami, ki sproţajo nefluenten govor (tvorjenje stavkov in neritmično
pripovedovanje dogodkov). Izhodišče je predstavljalo stanje počitka. Področja
moţganov, ki so pomembneje bolj aktivna pri nalogah, ki sproţajo fluentnost,
vključujejo avditorna področja, ki procesirajo govor in sprejemajo senzorno
povratno informacijo, kot tudi motorične in premotorične regije, ki sodelujejo pri
artikulacijsko-motoričnih dejanjih. To namiguje na predpostavko, da povprečen
avditorno-motorični sistem tvori osnovo fluentnosti pri osebah, ki jecljajo, kar
omogoča posameznikom udeleţbo pri samo opazovanju govora in pripelje do
bolj učinkovitega nadzora nad artikulatorji. Poleg tega pa naloge, ki sproţajo
fluentnost, ustvarijo močnejšo aktivacijo leve hemisfere pri osebah, ki jecljajo (v
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primerjavi s kontrolno skupino), kar lahko kaţe na kompenzatorni proces, ki
pospešuje fluentnost.
Vključevanje glasbene aktivnosti - petja- zasledimo tudi v metodi VLAJA, ki se
uporablja v centralni Sloveniji. Petje je vključeno v vaje pozornosti, za katere je
značilna posebna tehnika pisanja vokalov in besed. Oseba piše vokal tako, da
pri črtah, ki jih vleče navzgor poje 5 tonov navzgor, pri črtah, ki jih vleče navzdol
pa 5 tonov navzdol. S tovrstnimi vajami se razvijajo slušna, vidna, miselna in
motorična pozornost, ki so pri osebah, ki jecljajo pogosto slabe.
6.6. MOTNJE FONOLOŠKEGA ZAVEDANJA
a. Opredelitev
Motnje fonološkega zavedanja so skupina jezikovnih motenj, ki prizadenejo
otrokovo zmoţnost identifikacije, učenja, organiziranja in mentalne manipulacije
glasov, glasovnih sekvenc in struktur zloga ali besede, potrebnih pri govoru,
branju in pisanju.

b. Moten nivo, funkcije
Za motnje fonološkega zavedanja je značilen slabši fonološki spomin, motnje
fonološkega (glasovnega) procesiranja, motnje slušne diskriminacije in
identifikacije.

c. Uporaba glasbenih aktivnosti
Za zdruţevanje in razumevanje glasov znotraj besed so potrebne sposobnosti
razlikovanja podobnosti in razlik med glasovi. Zato ni presenetljivo, da so
raziskovalci našli podobnost med razlikovanjem višine tona pri glasbi in
sposobnosti branja pri otrocih. Testirali so prvošolce na področju fonološkega
zavedanja in razlikovanja višin tonov. Rezultati so pokazali visoko stopnjo
korelacije med fonološkim zavedanjem in razlikovanjem tonov. Sposobnost
razlikovanja med rahlimi razlikami pri fonemih je odvisna od sposobnosti
izločanja informacij o frekvencah določenega glasu. Na podlagi tovrstnih
dognanj so raziskovalci predlagali, da je pozorno načrtovanje vključevanje
glasbe pomembna komponenta kurikuluma osnovne šole (Lamb & Gregory,
1993).
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Pomemben vpliv glasbe na razvoj sposobnosti fonološkega zavedanja je
preučevala tudi Gromkova (2005). V raziskavo je zajela 103 vrtčevske otroke.
43 otrok (testna skupina) je bilo deleţnih polurnih tedenskih glasbenih
aktivnosti. Otroci so se učili petja novih ljudskih pesmi. V naslednjem koraku so
spremljali petje s ploskanjem in preprostim gibanjem. Ploskanje je okrepilo
otrokovo dojemanje ritma, predvsem ritma besed in visokih/nizkih/višjih/niţjih
tonov. Gibanje ob glasbi je pomagalo otrokom organizirati dojemanje zvoka v
času in prostoru. Otroci so lahko igrali na instrumente, kot so paličice, guiro,
wood block, maraka, triangel, činele, zvončki ali ksilofon, da bi okrepili
zaznavanje ritma, ritma besed ali melodije. Na koncu so otroci peli ob sledenju
grafične skice, kjer so pikice predstavljale ritem, pravokotniki ritem besed in črte
potek melodije.
Vsi otroci so bili jeseni, pozimi in spomladi testirani s testom Dynamic Indicators
of Basic Early Literacy Skills test3. Jesensko testiranje je vsebovalo podtesta
ugotavljanja prvega glasu v besedi »initial-sound fluency« in poimenovanja črk
»letter-naming fluency«. Pri zimskem testiranju so poleg prej omenjenih
preverjali še sposobnosti fonološkega zavedanja s podtestoma spretnosti
segmetacije

fonemov

»phoneme-segmentation

fluency«

in

ponovitve

nesmiselnih besed »nonsense-word fluency«. Pri spomladanskem testiranju so
uporabili vse prej naštete podteste, razen podtesta ugotavljanja prvega glasu v
besedi.
Rezultati testiranj so pokazali, da je skupina vrtčevskih otrok, ki je bila deleţna
štirimesečnih glasbenih aktivnosti, pokazala pomembno večji napredek pri
razvoju segmentacije fonemov, v primerjavi z otroci (N=60), ki glasbenih
aktivnosti niso bili deleţni.
Tudi Bolduc je raziskoval vpliv glasbe na razvoj fonološkega zavedanja. V
raziskavo je zajel 104 vrtčevske otroke, od tega 45 deklic in 59 dečkov,
povprečne starosti petih let in enega meseca. V času 15 tednov sta bili obe
skupini, kontrolna (N=53) in raziskovalna (N=51), vključeni v 60 minutni
glasbeni trening, ki se je izvajal vsakodnevno. Otroci so bili testirani s testoma
Gordon’s Primary Measures of Music Audiation in testom fonološkega
zavedanja, avtorjev Armanda in Montesinos-Geleta. Test glasbene slišnosti je

3

Good, Gruba, in Kaminski, 2002
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vključeval glasovne in ritmične naloge, test fonološkega zavedanja pa je s
pomočjo sličic preverjal ali otroci vedo, katera beseda vsebuje enake dele, kot
jih ima ciljna beseda. Raziskovalna skupina je bila vključena v prilagojen
program, avtorjev Standley in Hughes, za otroke s posebnimi potrebami. Prvi
cilj programa je predstavljalo izboljšanje sposobnosti povezanih s pesmijo in
instrumentalno interpretacijo. Otroke so poučevali različne pesmi, številnih zvrsti
in stilov. Izpostavljeni so bili instrumentom, na katere so igrali preproste
melodije. Drugi cilj je bil spodbujati otrokovo glasbeno ustvarjalnost. Vključevali
so aktivnosti improvizacije in otrokom predstavili grafične reprezentacije glasbe
z namenom spodbujanja ustvarjanja in uporabe iznajdenih zapisov. Tretji cilj je
bil razvijanje otrokove dovzetnosti za glasbo. Otroci so spoznavali različne
zvoke in postopoma izboljšali percepcijo višine tonov. Četrti cilj je bil razvoj
glasbenega razumevanja. Znotraj programa je bila doseţena porajajoča se
pismenost, in sicer z analizo besedil pesmi, sestavljanju rim, branju knjig
povezanih z glasbenim konceptom in s pisanjem besed.
Kontrolna skupina pa je bila vključena v program kurikuluma Ministrstva za
šolstvo. Aktivnosti obeh skupin sta omogočali raznolikost in multidisiplinarne
izkušnje, delili pa sta si skupne vidike z zavedanjem pisanja (učenje
besednjaka, izštevanke). Cilji programa so bili: izmišljanje vokalnih in
instrumentalnih del, predstavitev interpretiranih glasbenih del otrokom in
razvijanje občutka vrednosti glasbenih del.
Rezultati niso pokazali pomembnih razlik med skupinama, kljub temu pa so
pokazali pomembno izboljšanje pri testu glasbenih in ritmičnih nalog obeh
skupin. S ponovnim izvajanjem testa fonološkega zavedanja pa so ugotovili, da
sta obe skupini test po glasbenem treningu rešili bolje. Pri tem so boljše
rezultate dosegli otroci iz raziskovalne skupine. Otroci iz kontrolne skupine so
rezultat identifikacije zlogov izboljšali za 16,7 %, rezultat identifikacije fonemov
za 15,1 % in test identifikacije rim za 11,8%. Otroci iz raziskovalne skupine pa
so rezultat identifikacije zlogov izboljšali za 32,5 %, rezultat identifikacije rim za
30,5 % in test identifikacije fonemov za 23,4%. (Bolduc, 2009)
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d. Izbor vaj
Vaje poslušanja glasbe so:
1. Zaznavanje zvoka
Zaznavanje zvoka zahteva slušno pozornost in orientacijo zvoka v prostoru.
Aktivnosti, s katerimi urimo slednje: za določen slušni draţljaj, od otroka
pričakujemo določeno reakcijo (npr. ko zasliši glasbo, vstane); otrok glasbo
posluša miţe, ne da bi vedel ustvarimo zvok; postavimo pravila v povezavi z
zvokom (npr. ko več ne sliši zvoka, se ustavi).

2. Zaznavanje trajanja zvoka
Pri zaznavanju trajanja zvoka je poleg slušne pozornosti potrebna tudi
sposobnost spremljanja dolţine. Za razvijanje tega področja lahko uporabimo
instrumente, kot so grom (spring grome), deţ, triangel in ostale instrumente, za
katere je značilen kontinuiran zvok. Ob trajajočih zvočnih draţljajih lahko
vključimo tudi govorno komponento. Tako lahko otrok na vsak dotik ţoge ob tla
izgovarja zlog /pa/ ali pa ob poslušanju trajanja zvočnega draţljaja izgovarja
glas /o/ in hkrati riše kontinuiran krog.
3. Prepoznavanje števila zvokov
Ko otroku zaigramo ali predvajamo več zvokov, naj najprej otrok ponovi ritem
pojavljanja zvokov. Nato naj določi, koliko zvokov je slišal. Prepoznavanje
števila zvokov lahko vključimo v različne aktivnosti (npr. »Kolikokrat udarim po
bobnu, toliko barvic postavi na mizo.«)
4. Ponazarjanje ritma, ki ga slišimo
Ritem, ki ga otroku zaigramo ali predvajamo on ponazori s postavljanjem
zamaškov, kamenčkov ali risanjem, pri čemer razdalja med elementi predstavlja
pavzo.
5. Povezovanja zvokov glasbil z ţivalmi
Otroku igramo ali predvajamo zvok določenega glasbila in on določi, katero
ţival si predstavlja (npr. boben predstavlja hojo medveda, triangel ptico).
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6. Prepoznavanje zvokov iz okolja
Otroku predvajamo zvoke iz okolja, pri čemer mu nudimo vizualno oporo ob
sliki. Otrok posluša zvok in pokaţe ter pove, kaj je ta zvok ustvarilo.
(Medved in Bučar-Jejčič, 2010)

6.7. AFAZIJA
a. Opredelitev
Afazija je jezikovna motnja, ki posledica nenadno nastale, ţariščne, kortikalne
lezije

v

levi

hemisferi.

Prizadene

jezikovne

sposobnosti

(pripoved,

poimenovanje, glasovanje, ponavljanje,…) pri relativno ohranjeni inteligenci in
spominu. Afazija je motnja vseh jezikovnih modalitet (produkcija govora,
razumevanje, branje, pisanje) in jezikovnih ravni (fonologija, morfologija,
sintaksa, semantika). (Prosnik, 2010)

b. Moten nivo, funkcije
Pojavljajo se motnje govorne produkcije kot posledica motenih procesov
jezikovnega programiranja. Med simptome motnje besedne in stavčne
produkcije sodijo: semantične substitucije, fonološke parafazije, semantični
neologizmi,

agramatizem,

perseveracije

in

eholalija.

paragramatizem,
Pojavljajo

se

govorne
motnje

floskule,

sintakse,

stereotipi,
prihaja

do

disgramatičnosti ali agramatičnosti in zlomov povedi. Motena je fluentnost
govora, zaradi teţav iniciacije, prekinjanja, počasnosti in nepopolnosti govora.
Zaradi spremljajočih motenj, kot je dizartrija lahko prihaja do motenj artikulacije
in prozodije.
Moteno je lahko razumevanje, bodisi avditivno ali vidno (razumevanje teksta),
branje (glasno ali bralno razumevanje) in pisanje (grafemska paragrafija,
semantična paragrafija, ortografska paragrafija, neografija, agramatizem).
(Prosnik, 2010)

c. Uporaba glasbenih aktivnosti
Ţe več kot stoletje so strokovnjaki opaţali, da so osebe z nefluentno obliko
afazije sposobne petja besed, ki jih ne morejo govoriti. Kljub temu pa je bila
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terapija, zasnovana na glasbi, razvita šele leta 1973, pod imenom melodično
intonacijska terapija (v nadaljevanju MIT). Tovrstna terapija uporablja glasbene
elemente govora (melodijo in ritem) za izboljšanje ekspresivnega jezika s
pomočjo ohranjenih funkcij (petje) in vključevanjem jezikovnih področij v
nepoškodovani desni hemisferi.
Schlaug s skupino (2008) je raziskoval vpliv MIT v primerjavi s terapijo
ponavljanja govora4 pri dveh osebah s teţko nefluentno afazijo, kot rezultat levo
hemisferne ishemične kapi. Oba pacienta sta bila pred MIT testirana dvakrat, z
namenom ocenitve začetnega stanja. Poleg tega pa so ocenili sposobnost
govora/petja besedil poznanih pesmi z analizo števila pravilnih informacijskih
enot,

5

ki jih je pacient izgovoril med petjem ali govorjenjem, v primerjavi z

vsemi besedami, ki jih je zapel/povedal. Uporabili so test, ki je preverjal
pogovorni intervju in opis sestavljenih slik. Sešteli so povprečno število pravilnih
informacijskih enot in povprečno število zlogov na frazo. Uporabili so tudi
Bostonov test imenovanja6 in ustrezen niz barvnih slik.
Prvo testiranje učinka je bilo po 40 obravnavah. Oseba, ki je bila vključena v
MIT, je povečala število pravilnih informacijskih enot na minuto za 229,50 % (iz
4,40 na 10,10), število zlogov na frazo za 227,80 % (iz 1,80 na 4,10) in število
pravilnih imenovanj slik za 133,30% (iz 60% pravilnih imenovanj na 80%).
Oseba, ki je bila vključena v terapijo ponavljanja govora, je povečala število
pravilnih informacijskih enot na minuto za 188,90 % (iz 3,60 na 6,80), število
zlogov na frazo za 166,70 % (iz 2,40 na 4,00) in število pravilnih imenovanj slik
za 122% (iz 59% pravilnih imenovanj na 72%). Iz rezultatov je razvidno, da je
oseba, ki je bila vključena v MIT, dosegla boljše rezultate. Raziskave fMRI
(funtional magnetic resonance imaging) so pokazale, da je pri osebi, vključeni v
MIT, prišlo do sprememb v desno hemisferni mreţi, v premotoričnem, inferiorno
frontalnem in temporalnem reţnju. Pri osebi, vključeni v terapijo ponavljanja
govora, pa je prišlo do sprememb v levo hemisferni mreţi, v inferiorno pre- in
post-centralnem girusu in superiorno temporalnem girusu.

4

Speech Repetition Therapy
Correct Information Units
6
Boston Naming Test
5
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Slika 2: Spremembe v delovanju moţganov po MIT in terapiji ponavljanja
govora,

opaţene

pri

fMRI

raziskavi.

(Pridobljeno

1.6.2011

iz

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3010734/figure/F3/)
V naslednjih tednih sta bili obe osebi vključeni v MIT. Po 75 obravnavah je
oseba, vključena v MIT ţe od začetka raziskave, pokazala še večji napredek.
Od začetka obravnav je pri številu pravilnih informacijskih enot na minuto
napredovala za 315,90%, pri številu zlogov na frazo za 261,10 % in pri številu
pravilnih imenovanj za 158,30 % (pravilnih ţe 90%). Oseba, ki je bila kasneje
vključena v MIT, je po terapiji ponavljanja govora, v 75 obravnavah,
napredovala pri številu informacijskih enot za 301,50%, pri številu zlogov na
frazo za 252,50 % in pri številu pravilnih imenovanj za 123,60 %.
Rezultati so pokazali, da je MIT zelo učinkovita metoda. V primerjavi s terapijo
ponavljanja govora je bil odstotek izboljšanja pravilnih informacijskih enot,
povečanja števila zlogov in števila poimenovanj višji.

d. Izbor vaj
Med najučinkovitejše metode vključevanja glasbe v terapijo nevrološko
pogojenih govorno-jezikovnih komunikacijskih motenj torej sodi MIT. Zato bomo
v nadaljevanju predstavili postopek izvajanja tovrstne terapije.
Prvotni program MIT je zasnovan tako, da pelje osebo z nefluentno obliko
afazije od preprostih intoniranih 2-3 zloţnih do govorjenih 5 ali več zloţnih fraz,
skozi tristopenjski model terapije. Vsaka stopnja sestoji iz 20 pogostih besed
(npr. voda) ali socialnih fraz (npr. rad te imam), ki so predstavljene vizualno.
Fraze so sestavljene iz samo dveh tonov, melodija pa je pogojena z naravno
prozodijo fraze. Oseba z afazijo na vsak zlog udari z levo roko. Čeprav se na
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prvi pogled zdi, da je glavna razlika med nivoji v dolţini fraz, je pomembnejša
razlika v podpori, ki jo terapevt nudi pacientu.
Pri vsaki besedi terapevt pokaţe vizualno oporo in predstavi ciljno besedo ali
frazo (npr. hvala). Poudarjeni zlog je zapet na višjem tonu, nepoudarjen pa na
niţjem.
Začetna višina tona naj bi bila v okviru glasovnega razpona, drugi ton pa naj bi
bil malo terco pod njim (c1 in A tik pod njim ustrezata večini ljudi). Mala terca
namreč ne zahteva posebnih pevskih sposobnosti, saj je univerzalno poznana,
poleg tega pa zagotavlja dober pribliţek govorne prozodije.

Korak

Naloga

Opis postopka
Terapevt predstavi ciljno frazo z vizualno oporo in

1

Mrmranje

mrmranjem intonirane fraze s hitrostjo 1
zlog/sekundo, nato dvakrat zapoje frazo z
udarjanjem pacientove leve roke na vsak zlog.
Pacient in terapevt skupaj zapojeta intonirano ciljno

2

Skupno petje

frazo, medtem ko terapevt na vsak zlog udarja s
pacientovo levo roko.
Terapevt in pacient začneta peti intonirano frazo in

3

Skupno petje z

udarjati skupaj, na sredini pa terapevt postopoma

ugašanjem

utihne in pacient nadaljuje s petjem le ob pomoči
udarjanja z roko.
Terapevt poje intonirano frazo in udarja z roko,

4

Takojšnja ponovitev

medtem ko pacient posluša. Nato pacient takoj
ponovi frazo, podprto le z udarjanjem leve roke.
Po uspešni ponovitvi fraze iz četrtega nivoja,

5

Odgovor na vprašanje

terapevt hitro intonira vprašanje (npr. Kaj ste rekli?)
in pacient odgovori z intonirano ciljno frazo. Edina
dovoljena opora je udarjanje z roko.

Tabela 4: Koraki prve (osnovne) stopnje MIT (Prirejeno po Norton, Zipse,
Marchina in Schlaug, 2009, 433)
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Korak

Naloga

Opis postopka
Terapevt pokaţe vizualno oporo in dvakrat intonira

1

Predstavitev fraze

frazo s hitrostjo 1 zlog/sekundo, pri čemer na vsak
zlog udarja s pacientovo roko.
Terapevt in pacient začneta peti intonirano frazo in

2

Skupno petje z ugašanjem

udarjati skupaj, na sredini pa terapevt postopoma
utihne in pacient nadaljuje s petjem le ob pomoči
udarjanja z roko.
Terapevt poje ciljno frazo in hkrati udarja z roko,
medtem pa pacient posluša. S 6-sekundno

3

Ponovitev z zakasnitvijo

zakasnitvijo pacient ponovi frazo, podprto le z
udarjanjem leve roke. Terapevt pacientu ne nudi
nobene verbalne opore.
Po uspešni ponovitvi fraze iz tretjega nivoja,
terapevt počaka 6 sekund, nato pa hitro intonira

4

Odgovor na vprašanje

vprašanje (npr. Kaj ste rekli?) in pacient odgovori z
intonirano ciljno frazo. Pri tem ni dovoljena nobena
opora.

Tabela 5: Koraki druge (vmesne) stopnje MIT (Prirejeno po Norton idr., 2009,
434)
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Korak

Naloga

Opis postopka
Terapevt poje ciljno frazo in hkrati udarja z roko,
medtem pa pacient posluša. S 6-sekundno

1

Ponovitev z zakasnitvijo

zakasnitvijo pacient ponovi frazo, podprto le z
udarjanjem leve roke. Terapevt pacientu ne nudi
nobene verbalne opore.
Terapevt dvakrat predstavi ciljno frazo z govorjenim

2

Predstavitev govorjenega
petja

petjem ( spremljano z udarjanjem roke), medtem
pacient posluša. Beseda ni peta, ampak je
predstavljena počasi s pretiranim poudarkom na
ritmu in poudarjenimi zlogi.
Terapevt in pacient začneta ciljno frazo skupaj

Govorjeno petje z

3

ugašanjem

(spremljano z udarjanjem roke), na sredini pa
terapevt postopoma utihne in pacient konča frazo
sam.
Terapevt predstavi ciljno frazo z uporabo normalne

4

Zakasnela govorna

govorne prozodije (brez udarjanja z roko), medtem

ponovitev

pacient posluša. S 6-sekundno zakasnitvijo pacient
ponovi frazo z uporabo normalnega govora.
S 6-sekundno zakasnitvijo terapevt pacientu postavi

5

Odgovor na vprašanje

vprašanje, ki izvabi ciljno frazo z uporabo
normalnega govora. Pacient odgovori z govorjeno
ciljno frazo brez kakršnekoli podpore.

Tabela 6: Koraki tretje (napredne) stopnje MIT (prirejeno po Norton idr., 2009,
434)
Terapevt oblikuje proces »notranjega ponavljanja« s počasnim udarjanjem
pacientove roke (1 zlog/sekundo), medtem ko mrmra melodijo, nato pa neţno
poje besede. Pacientu razloţi, naj posluša frazo zapeto odznotraj. Na ta način
se pacient nauči osnovati svoje lastne ciljne fraze. Če ima pacient teţave pri
razumevanju, kako naj to izpelje, ga prosimo naj si predstavlja poslušanje petja
»Vse najboljše za te«. Ko pacient razume koncept, terapevt udarja in neţno
poje frazo ter opozarja pacienta, naj posluša svoj lasten glas peti isto frazo
»odznotraj«. Notranje ponavljanje fraze ustvari slušen cilj, ki se lahko primerja s
peto frazo.
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Ker je ponovno učenje identifikacije in produkcije posameznih govornih glasov
ključnega pomena za pacientov uspeh, je za uspešno okrevanje potrebna vaja
razlikovanja med ciljno frazo in njegovim govorom. V zgodnejših stopnjah
terapije, pacient posluša, ko terapevt poje ciljno frazo in se uči primerjati lastno
produkcijo, ko ponavlja besede ali fraze. Osredotočamo se na to, da pacient
prepozna glasove kot nepravilne. Ko se pacient nauči ustvarjanja lastnih ciljnih
fraz s pomočjo notranjega ponavljanja, mu trening slušno-motorične povratne
informacije omogoča samokontrolo, ko poje naglas. Postopno se nauči uporabo
slušno-motorične zanke, da sliši svoj govor objektivno in je sposoben
prepoznavati napake in prilagoditi govor tako, da le-te odpravi med govorom.
Na ta način zmanjšuje zanašanje na terapevta.

Pomen posameznih tehnik v MIT
Intonacija
Osrednja tehnika MIT, intonacija, je bila prvotno namenjena za vključevanje
desne hemisfere, ki igra dominantno vlogo pri procesiranju spektra informacij,
celotnih glasbenih značilnosti in prozodije. Desna hemisfera je boljša pri
procesiranju počasnejših moduliranih signalih, medtem ko je leva hemisfera bolj
občutljiva za hitro modulirane signale. Iz tega sledi, da lahko počasnejša
artikulacija in kontinuirana izreka, ki povečuje povezanost med zlogi in
besedami pri petju, zmanjša zanašanje na levo hemisfero.

Udarjanje z levo roko
Udarjanje z levo roko naj bi vključilo desno-hemisferne senzomotorične mreţe,
ki nadzirajo tako gibanje roke, kot tudi ust. Udarjanje lahko tudi pospeši
glasovno-motorično načrtovanje, ki je odločilen element pomembne vokalne
komunikacije. Udarjanje, kot metronom, diktira tempo govorca in zagotavlja
kontinuirano spodbudo za produkcijo zlogov.

Notranje ponavljanje
Notranje ponavljanje je lahko še posebej koristno pri apraksiji (motnja
sposobnosti sekvencioniranja in izvrševanja serije ali višjih motoričnih zahtev).
Tiho intoniranje ciljne fraze lahko ponovno vpelje kaskado aktivacije od višjih
nivojev v kognitivno-lingvistični zgradbi
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Trening slušno-motorične povratne informacije
Pri govoru se fonemi pojavljajo tako hitro, da je osebam s teţko afazijo in/ali
apraksijo teţko procesirati slušno povratno informacijo pravočasno, da bi se
lahko sami popravili. Ko so besede pete, so fonemi izolirani in na ta način jih
slišimo razločno, kljub temu da ostajajo povezani v besedo. Podaljšan vokal
omogoča čas, da oseba vnaprej premisli o sledečem glasu, ga potiho primerja s
ciljnim, in se popravi, ko produkcija glasu začne biti napačna.
(Norton idr., 2009)
6.8. ZAKASNEL GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ
a. Opredelitev
Zaostanek v razvoju pogosto spremlja zakasnel govorno-jezikovni razvoj. Zanj
je značilno, da govorno jezikovni razvoj poteka v pravo smer, a počasneje. Je
pomemben napovednik za kasnejše teţave, kot so motnje branja in
glaskovanja, ter ostalih učnih teţav. Kar 50-75% otrok z zakasnelim govornojezikovnim razvojem ima čustvene in vedenjske teţave (Gallagher, 1999, v
Groß, Linden & Ostermann, 2010), so pa tudi bolj nagnjeni k ostalim
kognitivnim, socialno-emocionalnim in s šolo povezanim teţavam (Sallat, 2008,
v Groß idr., 2010).

b. Moten nivo, funkcije
Gre za počasnejši govorno-jezikovni razvoj, slabša koncentracija, usmerjena
pozornost, teţave poslušanja, slušne percepcije, procesiranja in zapomnitve
glasov.

c. Uporaba glasbenih aktivnosti
Groß idr. (2010) so v pilotski študiji raziskovali vpliv glasbe pri terapiji otrok z
zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem in sicer s primerjanjem stanja po
glasbeni terapiji in med odsotnostjo terapije. Pri tem je sodelovalo 18 otrok, od
tega 6 deklic s povprečno starostjo 4,3 ± 0,5 leta. Posamezna obravnava, ki je
trajala 25 minut, je vključevala koncept kreativne glasbene terapije, temelječ na
pristopu Nordoff-Robbins. Tako terapevt, kot otrok sta bila aktivna pri petju in
ustvarjanju glasbe s tolkali in klavirjem. Pesmi so bile sestavljene za igro in so
obravnavale področja, ki otroka zanimajo (npr. pesmi o ţivali). Posamezne
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teme in glasbene aktivnosti so bile prilagojene posameznemu otroku; nekateri
so ţeleli peti in plesati, drugi so ţeleli poslušati petje in nekateri so ţeleli sami
igrati na instrumente. Glede na tovrsten individualiziran pristop, je bila
improvizirana glasba usmerjena v glasbeno in vokalno ekspresijo otroka in je
zato igrala osrednjo vlogo terapije.
Rezultati testa SETK 3-5

7

so pokazali, da je prišlo do izboljšanja na vseh

podtestih (razumevanje stavkov, govorna produkcija, fonološki spomin za nebesede, spomin za stavke, spomin za besedno zaporedje). Statistično
pomembni rezultati so se pokazali na področju fonološkega spomina za nebesede in razumevanju stavkov, torej glasbena terapija vpliva prav na slednji.
Sposobnosti, ki jih pokriva področje fonološkega spomina za ne-besede je
očitno povezano s prozodičnimi sposobnostmi. Avtorji verjamejo, da je do
izboljšanj prišlo, ker je glasbena terapija usmerjena v poslušanje, percepcijo,
procesiranje ter zapomnitev glasov in glasbenih struktur. Do izboljšanja
razumevanja stavkov pa je prišlo zaradi izboljšanja koncentracije in izboljšanja
sposobnosti usmerjanja pogleda in osredotočanja na sestavljene aktivnosti.
Otroci so pridobili na področju ustvarjanja odnosov in izboljšali komunikacijske
sposobnosti. Izboljšanje na področju spomina za stavke avtorji razlagajo kot
posledico izkušnje strukture procesa aktivnega ustvarjanja glasbe s terapevtom.
Raziskave sposobnosti zaznavanja govora otrok so namreč pokazale, da otroci
dajejo

prednost

dobro

strukturiranim

govornim

vzorcem

pred

manj

strukturiranimi. Zaznavanje in razumevanje strukture sta pomembni sposobnosti
pri učenju jezika. Za razumevanje celotnega pomena je potrebno razumevanje
oblike in splošne strukture stavka. In ravno te lastnosti vadimo z ustvarjanjem
glasbe.
Avtorji na podlagi rezultatov študije zaključujejo, da lahko glasba prestavlja
temeljno, osnovno in podporno terapijo za otroke z govorno-jezikovnim
zaostankom.

7

Test govorno-jezikovnega razvoja za otroke od 3 do 5 let.
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d. Izbor vaj
Petje
Pri izbiri pesmi za terapijo upoštevamo naslednje:
1. Pri mlajših otrocih izbiramo preproste melodije, ki nimajo zapletenega ritma
ali širokega vokalnega obsega. Za začetek izbiramo melodije z dvema ali
tremi notami. Pri starejših otrocih, ki so ţe bolj spretni, uporabimo pet-tonske
melodije in kasneje preidemo na šest- do osem-tonske.
2. Začnemo s precej nizkimi pesmimi (C1-A1) in postopoma razširjamo obseg
petja.
3. Izbiramo pesmi, ki spodbujajo gibanje.
4. Izbiramo pesmi, ki imajo veliko ponovitev besed in melodije. To je pomembno
predvsem pri mlajših otrocih ali pri osebah z zniţanimi intelektualnimi
sposobnostmi.
5. Uporabljamo pesmi, za katere otroci pokaţejo zanimanje (pesmi, ki vsebujejo
njihova

imena,

govorijo

o

njihovih

najljubših

dejavnostih,

opisujejo

vsakodnevne dejavnosti in predmete,…).
6. Pri poudarjanju nove besede, pojma ali ciljanega glasu v pesmi poskrbimo,
da otrok pozna pomen ostalih besed, ki se pojavljajo znotraj pesmi. Nekateri
otroci z omejenim jezikovnim razumevanjem a dobro artikulacijo lahko
posnemavajoče se zapojejo pesem, ne da bi poznali pomen besed, ki jih
pojejo.
7. Izbiramo pesmi, ki vsebujejo splošna imena in sintakso vsakodnevnega
jezika (npr. poštar namesto pismonoša, vesel namesto prešeren).
8. Pri izbiri pesmi dajemo prednost tistim, ki obravnavajo aktualno temo. Tako
lahko izberemo pesem o določenem prazniku in jo lahko ponavljamo skozi
celoten mesec. Pesmice o letnih časih pa še dlje.
Ko otroku predstavimo določeno pesem, začnemo s slušno spodbudo pesmi,
nato vključimo še vizualno, kinestetično in taktilno spodbudo. Najprej spustimo
besede in otroka seznanimo samo z melodijo. Spodbudimo otroka k ploskanju,
potrkavanju po kolenih in podobnemu gibanju po ritmu. Ko otrok spozna
melodijo, jo lahko prepeva z nevtralnimi zlogi (ba, ta, mi, la, lu, dam, di, dam
ipd.). Nato govorimo besede po ritmu in otrok ponavlja za nami. Nato besede
vključimo v melodijo, ki jo otrok po frazah ponavlja za nami. Pri tem bodimo
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pozorni, da je fraza pravilna, predem preidemo na drugo. Če je pesem daljša ali
teţja, se jo učimo po delih, ki jih kasneje zdruţimo v celoto.
Če zna otrok ţe brati, zapišemo besede v njegov zvezek. Pri mlajših otrocih pa
poleg besed narišemo ali izreţemo slike za vizualno oporo poteka pesmi. Pri
petju kaţemo na določeno sliko, kasneje pa naj to počne otrok sam. Za otroke z
omejenim sintaktičnim znanjem besedila pesmi prilagodimo in poenostavimo.
Poudarjanje besed in zlogov v pesmi spodbuja naravno glasovno modulacijo in
variacije v vokalni dinamiki. Za spodbujanje razvoja koncepta sprememb v višini
tonov pri petju uporabljamo roko, s katero demonstriramo visoke in nizke tone
ali pa spodbudimo otroka, da se pri visokih tonih postavi na prste, pri nizkih pa
na pete. Dolţino trajanja določenega glasu lahko ponazorimo z risanjem loka
nad določeno besedo ali sliko. Glasnost lahko ponazorimo z velikostjo besed ali
slik. Če otroka med petjem spremljamo z instrumentom, naj bo igranje
preprosto (le z enim prstom), da otroka ne zmede. (Zoller, 1991)
6.9. DISLEKSIJA
a. Opredelitev
Britansko zdruţenje oseb z disleksijo opisuje disleksijo kot kombinacijo
sposobnosti in teţav, določenih z karakteristikami, ki vplivajo na proces učenja
na enem ali več področjih branja, glaskovanja in pisanja.

b. Moten nivo, funkcije
Osnovne teţave disleksije predstavljajo teţave fonološkega procesiranja,
zmanjšane sposobnosti pomnjenja, motnje slušnega spomina, motnje vidnega
spomina, motnje sposobnosti osredotočanja na pomembnejše informacije pri
poslušanju, teţave na področju slušne in viden percepcije, teţave na področju
slušne in vidne diskriminacije ter teţave nevrološkega časovnega usklajevanja
in procesiranja
Kar nekaj teorij vzrokov za disleksijo navaja, da so teţave nevrološkega
časovnega usklajevanja oz. temporalnega procesiranja tiste, ki povzročajo
teţave slušnih in motoričnih sposobnosti in vodijo k jezikovnim teţavam.
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c. Uporaba glasbenih aktivnosti
Terapija, ki vključuje glasbo, zahteva natančne sposobnosti časovnega
usklajevanja. Zato je lahko posrednik pri razvoju in izboljšanju sposobnosti
temporalnega procesiranja, še posebej na slušnem in motoričnem področju.
Avtorica Overy je raziskovala vpliv glasbene terapije na uspeh jezikovnih testov
otrok z disleksijo. V raziskavo je vključila 28 otrok, povprečne starosti 6,8 let.
Otroke so preizkusili s presejalnim testom za disleksijo8 , testom branja in
črkovanja9, ter posebno izdelanim glasbenim testom10. Analize testiranja so
pokazale, da ima kar 6 otrok visoko tveganje za disleksijo, 16 pa ne. Izkazalo se
je, da so otroci s tveganjem za disleksijo bistveno slabši pri percepciji ritma (pri
ugotavljanju sta dva podana ritma ali različna), a ne pri percepciji melodije.
Slabše rezultate so pokazali tudi pri percepciji tempa ( ali je drugi tempo hitrejši
od prvega) in produkciji takta. Teţave so se pokazale tudi pri hitrem
temporalnem procesiranju, kot je identifikacija števila zaigranih not v kratkem
času, in pri razlikovanju višine dveh različnih tonov (zelo podobno razlikovanju
med glasovi).
Po glasbeni terapiji so ponovili test fonoloških sposobnosti presejalnega testa
za disleksijo in test branja in črkovanja. Rezultati so pokazali pomemben
napredek pri fonoloških sposobnostih, še posebej pri otrocih z visokim
tveganjem za disleksijo. Prav tako je prišlo do pomembnih izboljšanj pri testu
črkovanja, prav tako z največjim napredkom skupine otrok z visokim tveganjem
za disleksijo. Na področju branja pa pri otroci z visokim tveganjem za disleksijo,
ni prišlo do izboljšanj.

Avtorica Overy (2008) je zasnovala program glasbenih aktivnosti pri disleksiji.
Pri programu gre za osredotočanje na specifične teţave, kot je glasbeno
časovno usklajevanje, upoštevajoč potencialne teţave s koncentracijo,
sekvencioniranjem, gibalno koordinacijo in zapomnitvijo. Posebna pozornost je
namenjena tehnikam, ki so pomembne pri delu z otroci z disleksijo:
multisenzorno učenje, skrbno načrtovan večstopenjski razvoj sposobnosti in
redno ponavljanje.

8

Dyslexia Screening Test avtorjev Fawcet in Nicolson, 1996
W.O.R.D. avtorjev Rust, Golombok in Trickey, 1993
10
Musical Aptitude Profile
9
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Vsebina programa je zasnovana na ploskanju in igrah z udarjanjem, pri čemer
so osnovne sposobnosti časovnega usklajevanje predstavljene na preprost
način, ki pritegne otroke. Kasneje preproste aktivnosti nadgradijo z bolj
kompleksnimi ritmičnimi aktivnostmi. Poudarek je tudi na uporabi glasu, saj je
uporaba petja znan način za učenja jezika, pri katerem gre za naraven način
upočasnitve in poudarka govornih tranzicij. Na ta način otroci slednje laţje
zaznajo in ponovijo. Znano je, da je usklajena, multi-senzorična terapija izjemno
uspešna pri otroci z disleksijo, zato je kombinacija petja z motoričnimi in
vizualnimi dejavnostmi zelo primerna za otroke s tovrstnimi teţavami.
Pri delu z otroci z disleksijo avtorica priporoča naslednje metode dela:
-

vključevanje ritmičnih iger in iger s pesmicami

-

vključevanje aktivnosti, ki zahtevajo dobro usklajeno fizično koordinacijo

-

stopnjevanje od kratkih aktivnosti k daljšim

-

redno ponavljanje, z rahlimi izboljšavami

-

stopnjevanje od zelo preprostih aktivnosti h kompleksnejšim

-

spodbujanje individualnega udejstvovanja.

Program strmi k naslednjim glasbenim ciljem:
-

pozorno poslušanje

-

petje z drugimi pevci

-

udarjanje hkrati s pulziranjem pesmi

-

usklajenost z drugimi glasbeniki

-

diskriminacija različnih ritmičnih vzorcev

-

posnemanje ritmičnih vzorcev

-

avtomatiziranje zgoraj omenjenih sposobnosti.

Zasnovan program pa vključuje tudi mnoge neglasbene cilje, kot je uţivanje in
deljenje glasbenih izkušenj, vzpostavljanje koncentracije in truda, prijetno
sodelovanje brez strahu in sramu, ter cenjenje svojih sposobnosti in idej.
(Overy, 2008)
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d. Izbor vaj
Primeri ritmičnih iger:
Igra poimenovanja
Igra je primerna tako za skupino, kot tudi za individualno delo. V igro lahko
vključimo poimenovanje prisotnih (v skupini) ali predmetov (individualno).
Poimenovanje je dobro sredstvo za prepoznavanje naravnega ritma besed, ki
zahteva segmentacijo na zloge.
Igra poteka ob spodaj navedenem ritmičnem vzorcu.

Ko je ritem osvojen, na tretjo dobo (pri dvozloţnih besedah tudi četrto)
izgovorimo ime, bodisi osebe ali predmeta.

V kolikor je bila beseda izven ustreznega ritma, jo ponovimo. Besede lahko
izbiramo glede na kategorijo npr. barve ali pa predloţimo slikovno podporo.

Ritmični kvadrat
Pri tej aktivnosti je kvadrat razdeljen na šestnajst manjših kvadratov, ki jih otrok
zapolni z rdečimi in rumenimi krogi po lastni izbiri.
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Ritmični kvadrat lahko izvajamo v skupini ali individualno. Krogi enake barve
označujejo enako dolge dobe. Tako lahko rdeči krogi predstavljajo četrtinke,
rumeni pa osminke. Pomembno je, da otrok dojame razliko. Kvadrat lahko
poljubno obračamo in s tem dobimo raznolikost ritmov. Za izvajanje ritma lahko
uporabljamo telo ali različne inštrumente. Če ritmični kvadrat izvajamo v skupini,
lahko del slednje izvaja rdeče kroge, drugi del pa rumene. Pri tem razvijamo
poslušanje, sledenje ritmu, slušno in kinestetično zavedanje ter motoriko.
(Overy, 2008)

Program Turnabout (Goldfus In Korn, 2004)
Program Turnabout je izdelek 15-letnega neprekinjenega razvoja, osnovan na
aktivnostih, ki delujejo v praksi pri osebah z disleksijo in motnjo ADHD. Vsebuje
zbirko miselnih vaj, ki odpravljajo osnovne vzroke disleksije in motenj
pozornosti.
VAJE RAZVIJANJA SPOSOBNOSTI POSLUŠANJA
Poslušanje glasbe
1. Začetek: Prepoznavanje razlik med zvoki
- Razlike v zvoku med posameznimi inštrumenti, identifikacija posameznih
inštrumentov npr. razlika med violino in klavirjem.
- Razlike v razponu zvokov posameznega inštrumenta npr. nizki in visoki toni.
- Razlike v glasnosti npr. zaigrano piano in forte.
- Razlike v zastopanosti enega ali več inštrumentov iste skupina npr. violina in
godalni kvartet.

2. Nadaljevanje: Razvijanje ritma
- Ploskanje ali udarjanje ritma ob mizo ob poslušanju predvajane ali zaigrane
glasbe
Npr. Poslušanje valčkov ali ostalih zvrsti glasbe s ponavljajočim se
enakomernim metričnim utripom
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Predstavljanje osmice
Vaja izboljšuje občutek za ritem in spodbuja koncentracijo skozi pozorno
poslušanje in zahtevo prenosa zvokov na papir.
1. Začetek
-

Pri tej vaji otrok posluša glasbo in hkrati riše reprezentacijo le-te na papir.
Pred otroka navpično postavimo velik brezčrten papir; mlajši, kot je otrok,
večji papir naj bo. Otrok naj riše iz leve proti desni strani in iz desne proti
levi. Na začetni stopnji vaje naj otrok prosto riše. Aktivnost nadaljujemo
nekaj minut, pribliţno pet.

-

Otroka spodbudimo k risanju ob glasbi brez pritiskov. Vajo ponovimo
petkrat ali šestkrat.

-

Nato otroka spodbudimo k risanju oblik, ki se skladajo z ritmom glasbe.
Sprva lahko otroci rišejo in čečkajo poljubne oblike in vzorce, vse dokler ob
glasbi premikajo svinčnik.

-

Po nekaj minutah risanja poljubnih vzorcev, spodbudimo otroka k risanju črt
ob glasbi. Črte so lahko poljubno razporejene.

Za pričetek vaje so odlična glasba valčki, pri katerih se zelo lahko določi ritem in
njegovo ponavljanje. Priporoča se Valček št. 2, skladatelja Shostakovitza. Prav
tako so primerni valčki Straussa ali drugi.

2. Nadaljevanje
- Po nekaj ponovitvah se ponavadi pri risanju začnejo pojavljati vrtinčasto
kroţne oblike. Cilj naslednje stopnje je spodbujanje otroka k razvijanju vrtinca
v obliko, podobno leţeči osmici. To je ključni del vaje.
- Sprva dovolimo otroku, da se osmica pojavi naravno in se upremo skušnjavi,
da otroku govorimo, kaj od njega pričakujemo.
- Če se kljub starševski pomoči osmica ne pojavi, pomagamo otroku pri risanju
osmice po zraku, z gibanjem obeh rok po glasbi, pri čemer se roku kriţata na
sredini telesa. Na ta način vključujemo obe moţganski hemisferi.
- Spodbudimo otroka, da riše debelejše črte, ko glasba postane glasnejša.

Vajo nadaljujemo, dokler otrok risanja osmice v popolnosti ne nadzoruje in
pravilno riše po vsej strani papirja.
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Registriranje osrednje melodije ali melodije ozadja
1. Vajo se izvaja na enak način kot prejšnjo, le da otrok spremlja in riše le zapet
glas/ glavno melodijo/ glavno glasbeno temo ali spremljavo / melodijo ozadja.
Program vključuje še vaje iz naslednjih področij, kjer pa glasba ne predstavlja
osrednjega sredstva za razvijanje določenih sposobnosti. Kljub temu, pa bi
lahko pri razvijanju določenih sposobnosti, kot je slušni spomin, glasbo
vsekakor lahko uporabili.
VAJE RAZVIJANJA SLUŠNEGA SPOMINA
- Zapomnitev vzorca števil.
- Zapomnitev vzorca barv.
VAJE SLUŠNEGA IN VIDNEGA TRENINGA
- Zapomnitev kombinacije črke in številke npr. A4, B2, C3, D1.
VAJE RAZVIJANJA VIDNEGA SPOMINA
- Iskanje istih geometrijskih oblik.
- Zapomnitev sekvence geometrijskih oblik.
- Zapomnitev in risanje treh igralnih kock.
VAJE IZBOLJŠANJA VIDNEGA PROCESIRANJA
- Zapomnitev manjkajočih predmetov.
- Zapomnitev sekvence predmetov.
- Risanja manjkajoče slike.
6.10. MOTJE AVTISTIČNEGA SPEKTRA
a. Opredelitev
Motnje avtističnega spekta so skupina pervazivnih razvojnih motenj, pri katerih
gre za prisotnost abnormalnega ali motenega razvoja, ki se manifestira pred 3.
letom.
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b. Moten nivo, funkcije
Gre

za

abnormalno funkcioniranje na

področjih medsebojne

socialne

interakcije, komunikacije in omejenega, stereotipnega, ponavljajočega se
obnašanja.
Socialne in komunikacijske teţave predstavljajo ključne diagnostične lastnosti
motenj avtističnega spektra (v nadaljevanju MAS). Najizrazitejše govornojezikovne teţave se pojavljajo na področjih razumevanja, semantike, prozodije
in pragmatike. Ocenili so, da kar 30-50 % otrok z MAS nikoli ne razvije
funkcionalnega govora (Wan, Demaine, Zipse, Norton in Schlaug, 2010).
Wan idr. (2010) povezujejo MAS z disfunkcijo zrcalnega nevrona, ki naj bi se
nahajal v inferiornem frontalnem korteksu (Broca), pa tudi v inferiornem
parietalnem lobusu in superiornem temporalnem sulkusu. Zrcalni nevron je
vključen pri zaznavanju in razumevanju motoričnih dejanj, prav tako pa tudi pri
višjih kognitivnih procesih, kot sta imitacija in jezik. In prav slednji področji sta
pri MAS večinoma okrnjeni. Novejše raziskave so pokazale, da se lahko
zastopanje zrcalnega nevrona spremeni s treningom.

c. Uporaba glasbenih aktivnosti
In ravno glasba je lahko eden izmed moţnih medijev, s katerimi doseţemo
domnevno delovanje zrcalnega nevrona. Glasba je namreč edinstvena in
multimodalna spodbuda, ki obsega procesiranje sočasne vidne, slušne,
somatosenzorne in motorične informacije. Pri ustvarjanju glasbe je ta
informacije uporabljena za izvršbo in nadzor motoričnih aktivnosti. Ker aktivnosti
ustvarjanja glasbe vključujejo imitacijo in sinhronizacijo, lahko spodbudijo
področja moţganov, ki se prekrivajo s področji, ki naj bi vsebovale zrcalni
nevron. Zato naj bi bile glasbene aktivnosti zelo uporabne pri razvojnih motnjah,
kot so MAS.
Raziskave kaţejo, da je lahko glasba učinkovito sredstvo pri obravnavi otrok z
MAS, saj nekateri gojijo občutljivost za glasbo, določenim je glasba perceptivna
prioriteta, nekateri pa zmorejo (po)ustvariti glasbene vzorce. Zaradi pozitivnih
glasbenih reakcij otrok z MAS, so nekateri terapevti izkoristili glasbo za razvoj
različnih področij, kot so fina in groba motorika, obseg pozornosti, socialne
veščine, koncept o samemu sebi ter verbalno in neverbalno komunikacijo.
Občutljivost za glasbo pri nekaterih otrocih z MAS vključuje slušno ostrino, kot
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je sposobnost izredne slušne detekcije in diskriminacije in odličen spomin za
melodije. Kot smo ţe prej omenili predstavlja glasba nekaterim otrokom z MAS
perceptivno prioriteto. Raziskave kaţejo, da ti otroci bolj spremljajo slušne kot
vidne spodbude, še posebno če so slušne spodbude glasbene. Otroci z MAS
pomembneje dlje časa vztrajajo pri poslušanju glasbe, kot pri gledanju vizualnih
spodbud, medtem ko enako stari otroci brez MAS dlje časa vztrajajo pri
gledanju vizualnih spodbud, kot pri poslušanju glasbe. (Lim, 2007)
Kljub temu, da imajo otroci z MAS senzorne in kognitivne primanjkljaje, so
sposobni sprejemati in ustvarjati glasbene vzorce. V primerjavi z drugimi
področji vedenja in s sovrstniki brez MAS se na področju glasbe dobro izkaţejo.
V raziskavi, kjer so preverjali improvizirane glasbene sekvence tonov, so
sodelovali otroci z MAS, otroci z motnjami v duševnem razvoju in otroci brez
teţav. Izkazalo se je, da so improvizirane melodije otrok z MAS podobne
melodijam otrok brez teţav. V primerjavi z otroci z motnjami v duševnem
razvoju pa so dosegli izrazito višje rezultate pri produkciji ritma, ohranjanju
glasbenih pravil, izvirnostjo in celotno predstavo. (Thaut,1988 v Lim, 2007)
Raziskava splošnega vpliva glasbe na otroke z MAS je pokazala, da vse vrste
glasbenih intervencij, kot so petje, glasba kot ozadje, socialne zgodbe vpete v
glasbo, navodila z glasbo, pozitivno učinkujejo. Glede na analize uporaba
glasbe vpliva na povečanje ustreznih socialnih vedenj, kot je interakcija z
drugimi in zmanjšanje stereotipnih in samo-stimulativnih vedenj. Še kot posebej
učinkovita

se

je

uporaba

glasbenih

aktivnosti

izkazala

na

področju

komunikacijskih vedenj, kot so vokalizacija, verbalizacija, geste, razumevanje
besedišča in eholalija s komunikacijskim namenom. (Whipple, 2004 v Lim,
2007)
Stevens in Clark (1969 v Lim, 2007) sta ugotovila, da je vključevanje glasbenih
aktivnosti, kot so igranje instrumentov, petje ali pesmi z dejanji, učinkovito pri
izboljšanju socialnih sposobnosti in komunikacijskega vedenja otrok z MAS.
Poslušanje glasbe lahko obudi intenzivnost čustev pri posameznikih, ki imajo
večinoma teţave pri procesiranju le-teh. Pozitivni odzivi na glasbo in glasbene
aktivnosti lahko pomagajo otrokom z MAS pri spopadanju in interakciji z drugimi
ter jim na ta način omogočajo sodelovanje pri dejavnostih, ki pospešujejo
pridobivanje socialnih, jezikovnih in motoričnih sposobnosti.
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V modificirani obliki lahko pri terapiji otrok z MAS, uporabljamo melodično
intonacijsko terapijo, ki se sicer uporablja pri osebah z afazijo. Vsaka obravnava
vsebuje postopek vokalizacije, med katerim otroka spodbujamo k spreminjanju
jakosti in dolţine govornih glasov. Uporabljamo niz slikovnih spodbud, ki so
sestavljene iz znakov in dejanskih predmetov. Terapevt otroku predstavi ciljno
besedo ali frazo s sočasnim petjem besede in igranjem na boben (dajanje
ritma). Otrok napreduje od pasivnega poslušalca k aktivnemu skupnemu petju,
kasneje delno podprtemu petju, nato k takojšnemu ponavljanju za terapevtom in
na koncu do samostojnega izvajanja ciljne besede ali fraze. Z intenzivnim
ponavljanjem in strukturiranim okoljem, ki je značilno za terapijo oseb z MAS,
se otrok, ki prej ni govoril, nauči vokalizacije in morda asociacije glasov s
pomenom. (Wan idr.,2010)

d. Izbor vaj
Uporaba pesmi s preprostim besedilom, ponavljajočimi se frazami ali
ponavljajočimi se nesmiselnimi zlogi lahko otroku z MAS pomaga pri razvoju
jezika. Besedne fraze s pomenom in pesmi predstavljene vizualno in taktilno ta
proces še pospešujejo.
Predstavili bomo način, kako lahko otroka z MAS naučimo uporabo
samostalnika in glagola v frazi. Besedilo vpnemo v otroku poznano melodijo,
bogato z ritmom. Ob petju pesmi uporabljamo veliko lutko.

To je lutka.
To je lutka.
Lutka skače.
Lutka skače.
To je lutka.
To je lutka.
Kasneje glagol skače nadomestimo z drugimi (npr. spi, hodi, sedi, itd.).
Poudarjene besede v pesmi postopoma prenehamo izgovarjati in pustimo
otroka, da samostojno izvede frazo. Ker se vsaka fraza ponovi, lahko otrok z
eholalično imitacijo poda ustrezen odgovor. Ko glasbo v celoti odpravimo, je
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otrok sposoben verbalizacije celotnega stavka in odgovora na vprašanja: »Kdo
je to?« in »Kaj dela lutka?«.
S petjem pesmi, uglasbenih tako, da se skladajo z ritmom, poudarkom in tokom
stavka in kasnejšim postopnim ugašanjem glasbenih elementov, so otroci z
MAS pokazali tudi izrazit napredek pri odpravljanju monotonega govora.
(Staum, 2005)
Razvoj jezika s pomočjo inštrumentov
Spodaj opisane vaje lahko izvajamo tudi pri ostalih motnjah, kjer gre za
neustrezno razvit receptivni ali ekspresivni jezik. Gre za aktivnosti, pri katerih po
večini ne gre za direktno uporabo glasbe, ampak za uporabo glasbenih
inštrumentov in vsebin povezanih z glasbo. S pomočjo tovrstnih vaj razvijamo
razumevanje samostalnikov, glagolov, predlogov, zaporedja, razvrščanje,
parjenje, prostorsko zavedanje, zavedanje predmeta v prostoru, vokalizacijo,
imitacijo besed, oblikovanje slovnično pravilnih preprostih in sestavljenih
stavkov.

Razvijanje receptivnega jezika
Prepoznavanje predmeta

»Pokaţi mi boben.«

Izvajanje preprostih dejanj

»Pozvoni.«

Izvajanje dejanj, ki zahtevajo postavitev v
prostoru

»Poloţi boben na stol.«

Sledenje zaporedju dejanj

»Vstani, zaploskaj in se
usedi.«

Parjenje pripadajočih predmetov

»Kaj sodi k bobnu?«

Razvrščanje podobnih predmetov

»Izberi sijoče inštrumente.«

Izvajanje dejanj, ki vključujejo zavedanje
telesa v prostoru

» Obrni se.«

Izvajanje dejanj, ki vključujejo zavedanje
predmeta v prostoru

»Igraj na visoko dvignjen
boben.«

Tabela 7: Razvijanje receptivnega jezika (prirejeno po Hanser, 1999; 171,172)
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Razvijanje ekspresivnega jezika
Imitacija vokalov

»Reci /a/.«

Imitacija konsonantov

» Reci /mm/.«

Imitacija besed

» Reci boben.«

Osnove izraţanja in prepoznavanja

Poimenovanje preprostih predmetov

»Kaj je to?«

Diskriminacija posedovanja

»Kdo ima boben?«

Poimenovanje lokacije predmeta

»Kje je boben?«

Poimenovanje odstranjenega predmeta

»Kateri inštrument
manjka?«

Sestavljanje stavkov

Uporaba samostalnika, glagola in povednega
»Otrok poje.«
določila

Uporaba samostalnika, glagola in predloţnih
besed

»Otroci pojejo glasno.«

Uporaba samostalnika, glagola in predloţnih
besed

»Boben je na mizi.«

Pravilna uporaba zaimkov

»Jaz imam boben. To je
moj boben.«

Pravilna uporaba sklonov

»Nimam bobna.«

Pravilna uporaba časov

»Včeraj sem igral na
boben.«

Tabela 8: Razvijanje ekspresivnega jezika (prirejeno po Hanser, 1999;
171,172)
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7. ZAKLJUČEK
V okviru diplomskega dela smo na enem mestu zbrali dognanja, priporočila in
primere vaj iz področja vključevanja glasbe in glasbenih aktivnosti v terapijo
govorno-jezikovnih komunikacijskih motenj, pridobljene po večini z analizo tuje
literature.
Raziskovali smo skupne elemente in povezanost glasbe in govora ter jezika.
Opisali smo elemente, ki so skupni obema področjema. Ti so: melodija, ritem,
višina, barva in tempo. Ugotovili smo pomembnost nenadomestljivega
najzgodnejšega obdobja otroka tako na področju glasbe, kot tudi jezika in
govora ter podoben potek razvoja glasbenih in govorno-jezikovnih sposobnosti.
Analizirali smo podobnost v procesiranju glasbe in govora ter jezika ter ugotovili
podobno aktivacijo in vključenost določenih področij pri predelovanju glasbenih
in jezikovnih informacij.
V nadaljevanju smo z analizo do sedaj opravljenih raziskav preučili še vpliv
glasbe na govorno-jezikovni razvoj. Ugotovili smo pomembno povezanost med
produkcijo ritma in učenjem branja, vpliv glasbe na povečanje obsega
verbalnega spomina in razvoj sposobnosti poslušanja ter vpliv na povečanje
besedišča in razvoj fonološkega zavedanja. Vsa ta področja so ključnega
pomena za ustrezen razvoj jezika, zato lahko igra glasba pomembno vlogo pri
spodbujanju le-tega in zmanjševanju teţav, do katerih, zaradi nezadostne
razvitosti prej omenjenih sposobnosti, prihaja v šolskem obdobju.
Osrednji del diplomskega dela predstavljajo raziskave iz področja vključevanja
glasbenih aktivnosti v terapijo določenih govorno-jezikovnih komunikacijskih
motenj. Osredotočili smo se na motnje, pri katerih je uporaba glasbe
najpogostejša. Te so: glasovne motnje, artikulacijske motnje, apraksija,
dizartrija, jecljanje, fonološke motnje, afazija, zakasnel govorni razvoj, disleksija
in motnje avtističnega spektra. Na podlagi analize najpogosteje motenih nivojev
in funkcij pri posamezni govorno-jezikovni komunikacijski motnji smo s
preučevanjem raziskav določili glasbene aktivnosti, ki pomembno vplivajo na
izboljšanje motenih funkcij. Prišli smo do zaključka, da petje lahko uporabljamo
pri glasovnih motnjah, artikulacijskih motnjah, apraksiji, dizartriji, jecljanju,
afaziji, zakasnelem govornem razvoju in motnjah avtističnega spektra. Ritmične
aktivnosti so dobrodošle pri apraksiji, fonoloških motnjah, afaziji, disleksiji in
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motnjah avtističnega spektra, aktivnosti poslušanja glasbe uporabljamo pri
fonoloških motnjah, zakasnelem govornem razvoju, disleksiji in motnjah
avtističnega spektra, igranje inštrumentov pa se je izkazalo za najbolj uspešno
pri zakasnelem govornem razvoju in motnjah avtističnega spektra. Pri glasovnih
motnjah z uporabo petja spodbujamo respiratorno aktivnost, krepimo mišice, ki
so potrebne za adekvatno fonacijo in sproščamo govorni sistem in celotno telo.
Pri artikulacijskih motnjah s petjem podaljšujemo glasove in tako omogočamo
laţjo percepcijo in mehkejše prehode, ki omogočajo laţjo artikulacijo. Pri
apraksiji se z uporabo petja zanašamo na avtomatizirano proizvajanje govornih
vzorcev, z ritmičnimi aktivnostmi pa spodbujamo verbalno izraţanje. Pri dizartriji
s petjem zmanjšujemo govorno hitrost in podaljšujemo čas za ustrezno
artikulacijo, slušno povratno informacijo in prilagajanje artikulacije. Petje pri
terapiji jecljanja zmanjšuje govorno hitrost in podaljšuje čas fonacije. Pri
fonoloških motnjah s pomočjo ritmičnih aktivnosti krepimo zavedanje ritma,
fonematski sluh in fonološko zavedanje, s poslušanjem glasbe pa razvijamo
slušno percepcijo in diskriminacijo. Petje pri terapiji afazij omogoči počasnejšo
artikulacijo in zmanjša zanašanje na levo hemisfero, ritmične aktivnosti pa
vključijo desno hemisferne senzomotorične mreţe in pospešijo glasovnomotorično načrtovanje. Pri terapiji zakasnelega govornega razvoja uporaba
poslušanja glasbe, petja in igranja na inštrumente izboljšuje koncentracijo,
usmerjeno pozornost, poslušanje, percepcijo, procesiranje in zapomnitve
glasov. Ritmične aktivnosti pri disleksiji pomagajo razvijati sposobnost
časovnega usklajevanja, ki je po mnenju številnih teoretikov eden izmed
pomembnejših vzrokov motnje. S pomočjo poslušanja glasbe pri osebah z
disleksijo razvijamo slušno diskriminacijo, percepcijo, ritem in slušni spomin.
»Številne anatomske in funkcionalne raziskave kaţejo na disfunkcijo zrcalnega
sistema pri motnjah avtističnega spektra« (Hadjkhani, 2007; 159) in z igranjem
na inštrumente s pomočjo imitacije in sinhronizacije spodbujamo področja
moţganov, ki se prekrivajo s tistimi, ki vsebujejo zrcalni nevron. Z ustrezno
uporabo vseh glasbenih aktivnosti lahko pri osebah z MAS povečujemo
socialna vedenja, učinkovitost komunikacijskih vedenj, kot so vokalizacija,
verbalizacija, geste, razumevanje besedišča in eholalija s komunikacijskih
namenom.
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VRSTA MOTNJE

Glasovne motnje

MOTEN NIVO,

GLASBENA

VZROK

FUNKCIJE

AKTIVNOST

UČINKOVITOSTI

Motnje odstopanja višine,
glasnosti, kvalitete glasu,
ritma ali prozodičnih
elementov.

Slabša percepcija glasov,
Artikulacijske motnje nepravilna, oteţena ali
odsotna artikulacija.

PETJE

PETJE

PETJE
Apraksija

Motnje načrtovanja gibov,
motnja motorične kontrole
in koordinacije.

Spodbuja respiratorno
aktivnost, krepi mišice,
potrebne za adekvatno
fonacijo, sprošča govorni
sistem in celotno telo.
Podaljšanje glasov pri
petju omogoča laţjo
percepcijo, mehkejši
prehodi pri petju
omogočajo laţjo
artikulacijo.
Zanašanje na
avtomatizirano
proizvajanje govornih
vzorcev.

RITMIČNE
AKTIVNOSTI

Krepak ritem je gonilna
sila verbalnega izraţanja,
zapis je opora.

Dizartrija

Motnje v mišični kontroli,
motnja vseh nivojev
govora.

PETJE

Zmanjšanje govorne
hitrosti s pomočjo petja
omogoča podaljšanje časa
za ustrezno artikulacijo,
slušno povratno
informacijo in prilagajanje
artikulacije.

Jecljanje

Motnje fluentnosti govora.

PETJE

Zmanjšuje govorno hitrost,
podaljšuje čas fonacije.

RITMIČNE
AKTIVNOSTI

Okrepijo zavedanje ritma,
fonematski sluh in
fonološko zavedanje.

Fonološke
motnje

Afazija

Zakasnel govorni
razvoj

Slabši fonološki spomin,
motnje fonološkega
(glasovnega)
procesiranja, motnje
slušne diskriminacije in
identifikacije.

POSLUŠANJE
GLASBE

PETJE

Počasnejša artikulacija in
kontinuirana izreka
zmanjša zanašanje na
levo hemisfero.

RITMIČNE
AKTIVNOSTI

Vključi desno hemisferne
senzomotorične mreţe,
pospeši glasovnomotorično načrtovanje.

Prizadetost vseh
jezikovnih sposobnosti,
ravni in modalitet.

Počasnejši govornojezikovni razvoj, slabša
koncentracija, usmerjena
pozornost, teţave
poslušanja, slušne
percepcije, procesiranja
in zapomnitve glasov.

Razvijanje slušne
percepcije in
diskriminacije.

Izboljšanje koncentracije,
POSLUŠANJE usmerjene pozornosti,
GLASBE, PETJE, poslušanja, percepcije,
IGRANJE
procesiranja in zapomnitve
glasov.
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Disleksija

Teţave fonološkega
procesiranja, zmanjšane
sposobnosti pomnjenja,
motnje slušnega in
vidnega spomina, motnje
sposobnosti
osredotočanja na
pomembnejše informacije
pri poslušanju, teţave na
področju slušne in vidne
percepcije ter
diskriminacije, teţave
nevrološkega časovnega
usklajevanja in
procesiranja.

RITMIČNE
AKTIVNOSTI

Razvijanje sposobnosti
časovnega usklajevanja.

POSLUŠANJE
GLASBE

Razvijanje slušne
diskriminacije, percepcije,
ritma, slušnega spomina.

Imitacija in sinhronizacija
spodbujata področja
IGRANJE
moţganov, ki se prekrivajo
INŠTRUMENTOV
s tistimi, ki vsebujejo
zrcalni nevron.
Motnje avtističnega
spektra

Disfunkcija zrcalnega
nevrona.

Povečanje socialnih
vedenj, učinkovitost pri
komunikacijskih vedenjih,
kot so vokalizacija,
VSE GLASBENE
verbalizacija, geste,
AKTIVNOSTI
razumevanje besedišča,
eholalija s
komunikacijskim
namenom.

Tabela 9: Izbor najbolj učinkovitih glasbenih aktivnosti pri posamezni govornojezikovni komunikacijski motnji in vzrok za učinkovitost
Znotraj diplomskega dela smo analizirali raziskave o uspešnosti vključevanja
glasbenih aktivnosti v terapijo govorno-jezikovnih komunikacijskih motenj. Pri
vseh motnjah je s pomočjo glasbenih aktivnosti prišlo do izboljšanj motenih
funkcij. Še posebej uspešna je melodično intonacijska terapija, pri kateri so
osebe z afazijo po 75 obravnavah število pravilnih informacijskih enot na minuto
izboljšale za 315,90 %, število zlogov na frazo za 261,10% in število pravilnih
imenovanj za 158,30%. Osebe z apraksijo pa so s pomočjo enake, a
prilagojene metode izboljšale pravilnost izgovorjenih vokalov iz 54,8% na 80%
ter pravilnost izgovorjenih konsonantov iz 24% na 60%.
Na podlagi v raziskavah opisanih vaj in ostalih priporočil iz literature smo
oblikovali izbor vaj za posamezne govorno-jezikovne komunikacijske motnje.
V raziskavo uporabe glasbe nismo vključili vseh področjih logopedskega dela,
kar bi bilo smiselno narediti v prihodnje. Glasbenih aktivnosti sicer ni primerno
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vključevati na vsa področja, kljub temu jih ostaja kar nekaj, pri katerih bi bila
uporaba učinkovita. Ta so: obravnava gluhih in naglušnih oseb, diskalkulija,
obravnava cerebralnih motenj, povezanih s staranjem idr. V sklopu raziskovanja
nismo preverili učinkovitosti izbranih vaj za posamezno govorno-jezikovno
komunikacijsko motnjo, kar bi bilo v nadaljnjem raziskovanju potrebno storiti, saj
za večino motenj ni izoblikovanih preverjenih metod, kot sta program
»Turnabout« za osebe z disleksijo in melodično intonacijska terapija za osebe z
afazijo.
Interdisciplinarnost, kakršno zasledimo pri vključevanju glasbenih aktivnosti v
terapijo govorno-jezikovnih komunikacijskih motenj, je potemtakem po večini
zelo učinkovita. Glasba lahko na ta način predstavlja izrazno sredstvo, ki s
svojo nevsiljivostjo in prijetnostjo pripomore k premostitvi komunikacijskih teţav
ter kakovostnejši in razumljivejši govorjeni jezik.
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