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POVZETEK 

V magistrskem delu je predstavljen razvoj komunikacije, govora in jezika v prvih letih 

življenja, posebej pa se osredotočamo na vlogo staršev pri tem. Opisane so različne tehnike, s 

katerimi lahko spodbujajo otrokov govorno-jezikovni razvoj. Predstavljeni so znaki 

zakasnelega govorno-jezikovnega razvoja in možnosti zgodnje obravnave, pri tem je 

natančneje opisan program It Takes Two to Talk.  

Cilj raziskave magistrskega dela je analiza komunikacijskih sprememb pri 25-mesečnem 

otroku z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem in njegovi materi, ki sta vključena v 

program It Takes Two to Talk. Opravila sta deset srečanj z logopedinjo Natašo Grbac, ki ima 

certifikat Hanen centra za delo po tem programu. Med srečanji je mati snemala komunikacijo 

z otrokom. V posameznem posnetku smo ocenili materino uporabo strategij za spodbujanje 

otrokove komunikacije z uporabo Liste za opazovanje otroka in starša za program It Takes 

Two to Talk (It Takes Two to Talk Child and Parent Observation Form). Opazovali smo tudi 

spremembe aktivnosti otroka in za ocenjevanje njegovega besedišča uporabili MacArthur-

Batesovo evidenco komunikacijskega razvoja: Besede in povedi (MacArthur-Bates 

Communicative Development Inventories (CDI): Words and Sentences). 

Rezultati kažejo, da je imel izveden program It Takes Two to Talk statistično pomemben 

vpliv na materino uporabo komunikacijskih strategij v interakciji z otrokom, prav tako je 

pomembno vplival na otrokovo uporabo besedne komunikacije. Na razvoj različnih glasov 

program ni statistično pomembno vplival, čeprav je bila vrednost mejna. Na razvoj besedišča 

je program statistično pomembno vplival. Kljub otrokovemu napredku se še vedno kaže 

zaostajanje v govorno-jezikovnem razvoju, saj glede na vrstnike pomembno odstopa pri 

naboru različnih glasov in besed. Pri otroku se pojavi sum na otroško govorno apraksijo, zato 

po zaključenem programu nadaljuje s klasično logopedsko terapijo. 

 

KLJUČNE BESEDE 

Komunikacija, zakasnel govorno-jezikovni razvoj, zgodnja obravnava, It Takes Two to Talk. 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

SUMMARY 

This master’s thesis presents the development of communication, speech, and language in the 

earliest years of life, with a particular focus on the role of parents. It describes various 

techniques that can stimulate a child’s speech and language development. It presents the signs 

of speech and language delay and the possibilities of early treatment, with a special focus on 

the It Takes Two to Talk programme.  

The aim of the research presented in this work is the analysis of the changes in 

communication between a 25 months old child with speech and language delay and its 

mother, while both were included in the It Takes Two to Talk programme. They had ten 

meetings with Nataša Grbac, a speech therapist, certified by the Hanen Centre to perform the 

programme. In the meetings, the mother recorded her communication with the child. The 

mother’s use of strategies for the stimulation of the child’s communication was evaluated with 

the It Takes Two to Talk Child and Parent Observation Form. The changes in the child’s 

activity were monitored and its vocabulary was estimated with the MacArthur-Bates 

Communicative Development Inventories (CDI): Words and Sentences. 

The results show that the It Takes Two to Talk programme had a statistically significant effect 

on the mother’s use of communication strategies in her interaction with the child. The 

programme also significantly affected the child’s use of verbal communication. While the 

programme did not provide statistically significant effects on the development of different 

phonemes, the value was at the threshold of statistical significance. The programme had a 

statistically significant effect on vocabulary development. Despite the child’s progress, a 

delay in the child's speech and language remained, with a range of various phonemes and 

words significantly deviating from its peers. Due to a suspicion of Childhood Apraxia of 

Speech, the child continues with classical speech therapy after the completed programme. 
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1 UVOD 

1.1    RAZVOJ KOMUNIKACIJE, GOVORA IN JEZIKA 

Komuniciramo vedno, kadar smo v interakciji z drugimi ljudmi. Otrok je pripravljen in 

zmožen komunicirati že na začetku svojega življenja. Tudi starši se že veselijo, da bodo z 

dojenčkom lahko komunicirali, zato se nekateri že pred rojstvom z njim pogovarjajo, mu 

berejo, predvajajo glasbo … Starši in otrok čutijo močno potrebo po komunikaciji, saj želijo 

razvijati in ohranjati medsebojni čustveni odnos (Hulit, Howard in Fahey, 2011). Starši so pri 

razvoju komunikacije še posebej pomembni, saj njihovi odzivi pomagajo otroku razumeti, da 

njegovo določeno vedenje privede do določenih posledic. Na primer: otrok vidi, da z jokom 

pritegne materino pozornost in sproži njen odziv – dvigne ga v naročje (Grilc, 2014). Starši 

dajejo pomen tudi drugim otrokovim dejavnostim, ne le joku. Če se otrok oglasi: »mama«, ni 

nujno, da je želel poklicati mamo. A nauči se, da takrat, ko reče mama, vedno pride mama, je 

navdušena. Nauči se pomena besede in dejanje še naprej ponavlja, kadar želi pritegniti 

pozornost mame (Doman in Doman, 2006).  

Otrok vsa področja komunikacije razvija spontano, preko interakcij v lastnem okolju (Penko, 

2013). Razvoj zgodnje komunikacije je pomemben za kasnejši razvoj govora (Grilc, 2014), ki 

je ena od osnovnih oblik komunikacije. Žnidaričeva (1993) ga definira kot zapleten 

psihofiziološki proces, ki se razvija na podlagi bioloških (zdrav živčni sistem, čutila, 

govorila), psiholoških (pozornost, zaznavanje, mišljenje, pomnjenje) in socialnih faktorjev 

(primeren govorni vzor v okolju). Sredstvo komunikacije postane s pomočjo jezika, 

socializiranega sistema simbolov. 

Komunikacija, besedni govor in jezik vsebujejo raznolike spretnosti (Lathey in Blake, 2014): 

 pozornost in poslušanje (kako se osredotočamo na osebo, ki govori, da bi sprejeli 

njeno sporočilo); 

 razumevanje jezika; 

 govor/fonologija (kako uporabljamo glasove, da sestavimo besedo); 

 izražanje (kako oblikujemo besede v stavke in uporabljamo slovnična pravila, da 

posredujemo sporočilo); 

 socialne spretnosti in pragmatika (kako z nekom sodelujemo, da sprejmemo sporočilo 

in kako uporabljamo jezik, primeren za komunikacijo, kot je govorica telesa, očesni 

stik, glasnost, melodija govora …) ter 

 spomin (kako si zapomnimo in shranimo besede, stavke v naše možgane). 

Ko želimo stimulirati razvoj govora, moramo tako vplivati tudi na druga področja, ki 

pripomorejo k pridobivanju komunikacijskih spretnosti v širšem smislu (Grilc, 2014). 

 

1.1.1 Razvoj zgodnje komunikacije 

V programu It Takes Two to Talk je razvoj zgodnje komunikacije razdeljen na štiri stopnje 

(Pepper in Weitzman, 2004):  

 Raziskovalci reagirajo glede na to, kako se počutijo in kaj se dogaja okrog njih, ne 

komunicirajo pa s specifičnim namenom. 

 Komunikatorji sporočajo specifična sporočila brez uporabe besed. 

 Uporabniki prvih besed uporabljajo posamezne besede (ali kretnje, ali slike). 

 Združevalci kombinirajo dve do tri besede v stavek. 
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Vsi otroci, tudi tisti s težavami v komunikaciji, gredo skozi enake stopnje, le da slednji 

napredujejo bolj počasi (morda tudi ne bodo dosegli vseh stopenj) (Pepper in Weitzman, 

2004). Vsaka stopnja je v nadaljevanju podrobneje predstavljena. 

 

1.1.1.1 Raziskovalec 

Raziskovalec je najzgodnejša stopnja učenja komunikacije. Otrok še ne ve, kako namerno 

komunicirati. Reagira v skladu s tem, kako se počuti in kaj se okrog njega dogaja. Na začetku 

z jokom pokaže, da nekaj potrebuje, sčasoma pa se jok diferencira glede na to, kaj želi – starši 

prepoznajo, zakaj otrok joka (Pepper in Weitzman, 2004). 

Raziskovalec komunicira tudi preko obrazne mimike in gibanja. Če nečesa noče, se bo obrnil 

stran, če se v okolici preveč dogaja, bo zaprl oči, ipd. Kmalu se nauči biti pozoren na nove 

podobe, občutke in zvoke, vključno z glasom svojih staršev. Zanimajo ga ljudje v okolici, to 

pa izrazi s pogledom in nasmehom. Kasneje začne raziskovati svoj svet – izteguje roko k 

predmetom, ljudem ali pa se premika k njim. Včasih morajo biti starši zelo pozorni, da 

prepoznajo, kaj otroka zanima (Pepper in Weitzman, 2004). 

Raziskovalec začenja uporabljati svoj glas na različne načine. Prvi glasovi, ki jih proizvede, 

zvenijo kot podaljšan samoglasnik »e« ali »a«. Kasneje začne gruliti, nato pa bebljati (pogosto 

in ritmično ponavljanje manjše skupine glasov), pri tem spreminja tudi glasnost in barvo 

glasu. Poleg tega imitira nekatere glasove, ki jih sliši, prav tako pa nekatera dejanja in 

obrazno mimiko. Raziskovalec gleda, se smeji in se oglaša, da bi pridobil in ohranil pozornost 

staršev (Pepper in Weitzman, 2004). 

Celo na tej zgodnji stopnji je otrok sposoben izmenjav v pogovoru. Če starš nekaj reče, se 

odziva z gledanjem, smejanjem, premikanjem ali oglašanjem, na kar se starš zopet odziva. Te 

zgodnje izmenjave v interakciji so osnova za nadaljnji razvoj pogovornih spretnosti (Hanen's 

Four Stages of Eary Communication, 2017). 

Raziskovalec še ne razume besed, a se vse bolj zaveda sveta okoli njega. Začenja 

prepoznavati obraze, predmete, glasove in zvoke. Obrne glavo proti zvokom in glasovom ter 

se zlahka ustraši nenadnih sprememb, kot so glasen hrup ali hitri gibi. Ko se mu nasmehnemo, 

se nasmehne nazaj. Opazuje obraz, ko mu govorimo in se odziva glede na barvo glasu ali na 

znane situacije. Otrok bo na tej stopnji začenjal razumeti preproste geste, na primer, ko proti 

njemu stegnemo roke, bo dvignil roke, saj bo razumel, da ga želimo dvigniti. Sčasoma začne 

predvidevati, kaj sledi v dnevnih rutinah, kot so hranjenje in kopanje. Na primer, ko ga starši 

pripravljajo za kopanje in sliši zvok vode, bo morda brcnil z nogami, ker se veseli čofotanja v 

kadi. Ker lahko predvidi, kaj sledi, bo užival v nekaterih igrah, npr. »ku-ku« (Pepper in 

Weitzman, 2004). 

 

1.1.1.2 Komunikator 

Od rojstva, ko se starši odzivajo na otrokova sporočila, otrok postopoma oblikuje močno 

povezavo, da njegova dejanja vplivajo na okolico. Zdaj razume, da lahko s svojimi dejanji 

povzroči, da mu bomo namenili pozornost. Doseganje tega novega razumevanja sveta se 

imenuje ustvarjanje komunikacijskih povezav. Ko otrok zmore narediti komunikacijsko 

povezavo, pride na stopnjo komunikatorja (Pepper in Weitzman, 2004). 



3 

 

Komunikatorjevo sporočanje je namerno. Čeprav še ne uporablja besed, komunicira 

neposredno s pogledom, gestami, kazanjem in oglašanjem. Na začetku komunicira, da zavrne 

tisto, česar ne želi, kmalu začne izražati še, kaj si želi. Kasneje otrok v komunikaciji postane 

bolj socialen, saj z drugimi deli svoje interese. Komunicira, da bi si pridobil pozornost druge 

osebe, da bi pozdravil ali da bi nekaj pokazal. Pogosto pokaže na stvari, o katerih želi nekaj 

sporočiti. Lahko se oglasi z barvo glasu, ki jo uporabljamo za vprašanja, da bi nekaj vprašal. 

Ko v komunikaciji postaja vse boljši, si celo izmisli lastne geste, na primer se pogladi z roko 

po obrazu, ko želi igračko za spanje. Komunikator lahko vztraja pri sporočanju dokler ne dobi 

tistega, kar si želi. Če si na primer želi piškot in ga dobi, bo tiho ali pa se bo nasmehnil. Če 

mu namesto tega damo mleko, bo s povišanim glasom sporočil, da ni želel tega. Lahko bo 

starša prijel za roko, da bi pokazal, kaj želi. Uspešnost pri tem, da je razumljen, je pomemben 

del komunikacijskega razvoja (Pepper in Weitzman, 2004). 

Na tej stopnji se otrok nauči združene pozornosti – pogleda predmet, ga pokaže in nato 

pogleda osebo. Potem zopet pogleda nazaj in pokaže na predmet ter se tako prepriča, da oseba 

razume njegovo sporočilo. Združena pozornost mu omogoča, da sporoči, kaj si o stvareh v 

okolici misli in je eden od najpomembnejših korakov do uporabe prvih besed ali kretenj. Prav 

tako mu omogoča, da sledi usmerjanju pozornosti druge osebe. Če ta na nekaj kaže, zdaj 

lahko pogleda v tej smeri in pogleda, kaj mu oseba kaže. Lahko pokaže na veliko zanimivih 

stvari in s tem ustvarja številne priložnosti za učenje jezika (Pepper in Weitzman, 2004). 

Komunikator glasove drugih oseb imitira še pogosteje. Začenja sestavljati glasove tako, da je 

slišati kot govor. A v tem »govoru« so le glasovi, ne uporablja še besed. Lahko tudi producira 

specifične glasove, ki so njegovi prvi namerni poskusi uporabe besed, proti koncu te stopnje 

pa bo začel uporabljati nekaj besed (Pepper in Weitzman, 2004). 

Otrok sčasoma začenja razumeti določene besede, ki jih vedno znova sliši v vsakodnevnih 

aktivnostih, kar pokaže z gledanjem, kazanjem in sledenjem enostavnim navodilom. To je 

pomemben del jezikovnega razvoja, ker mora otrok razumeti besedo, preden jo lahko uporabi 

(Pepper in Weitzman, 2004). 

Vse komunikacijske spretnosti, ki jih razvije, so osnova za razvoj govora. Ustvarjanje 

komunikacijske povezave, sposobnost socialne interakcije in uporaba kombinacije zvokov, 

gest in sledenja z očmi z namenom komunikacije so temelj za komunikacijo. Ko enkrat otrok 

vzpostavi združeno pozornost, ima orodje za sporočanje o stvareh in poslušanje o tem, kar 

povejo drugi. Osnove pogovora se vzpostavijo v prvih 14 mesecih (Hanen's Four Stages of 

Eary Communication, 2017). 

 

1.1.1.3 Uporabnik prvih besed 

Otrok na tej stopnji uporabi besede za sporočanje svojih idej. Te besede lahko govori, kreta ali 

izrazi s slikami. Otrok razvija besedišče za govor o stvareh iz njegovega sveta, ki so mu 

pomembne (Hanen's Four Stages of Eary Communication, 2017). Lahko imitira besede, ki jih 

sliši od staršev ali pa začne uporabljati besede sam od sebe. Na začetku se izraža z enim 

simbolom naenkrat, naj bo to beseda, kretnja ali slika. Prve besede predstavljajo ljudi, 

predmete in dejanja, ki so otroku znana in pomembna, na primer mama, ata, avto, gor. Poleg 

teh besed bo nadaljeval z uporabo gest, glasov in obrazne mimike. Eno besedo bo lahko 

uporabil za več različnih stvari, na primer sok lahko pomeni katerokoli pijačo (Pepper in 

Weitzman, 2004). 
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Otrok uporabi eno besedo za celo sporočilo, imenujemo jih monoreme (enobesedni stavki). 

Če pokaže na stol in reče »mama«, to lahko pomeni: »to je mamin stol« ali pa »usedi se sem, 

mami«. Odrasli lahko ugotovijo, kaj želi sporočiti, z gledanjem na celotno situacijo, njegova 

dejanja, glas, geste in mimiko. Otrokove prve besede so lahko poenostavljena oblika resničnih 

besed, kot je na primer »nana« za »banana«. Odrasli se nauči, kaj otrok misli, ker bo vsakič 

uporabil besedo v določeni situaciji. Včasih je težko ugotoviti, kaj otrokove zgodnje besede 

pomenijo – lahko jih  ena oseba razume, ostali pa ne (Pepper in Weitzman, 2004). 

Razumevanje besed tekom te stopnje narašča. Otrok zna pokazati znane objekte in ljudi, ki jih 

poimenujemo. Razume enostavna navodila in stavke, kot so »čas za kopanje« ali »vzemi svoj 

lonček« brez uporabe gest ob besedah (Hanen's Four Stages of Early Communication, 2017). 

 

1.1.1.4 Združevalec 

Pogosto začne otrok sestavljati stavke, ko pozna okoli 50 posameznih besed, kretenj ali slik. 

Oblikuje stavke kot so »še sok« ali »mami gor«. Včasih točno vemo, kaj otrok želi, včasih pa 

moramo pogledati na celotno situacijo, da to ugotovimo. Ob dvobesednih stavkih še naprej 

uporablja tudi posamezne besede, čedalje manj pa geste. Nauči se spremeniti stavke v 

vprašanja z uporabo spremenjene višine glasu in začne postavljati vprašanja, kot so »kaj to?« 

ali »kje muca?« (Pepper in Weitzman, 2004). 

Združevalec razume veliko enostavnih navodil brez pomoči gest. Lahko prepozna predmet ne 

le po imenu, ampak tudi po njegovi funkciji, na primer pokaže na hrano, ko mu rečemo, naj 

pokaže, kaj jé. Razume enostavna vprašanja, ki se začnejo s kje, kaj in kdo. Prav tako začenja 

razumeti enostavne pridevnike in predloge. Posluša kratke, enostavne zgodbe in pokaže na 

znane predmete, narisane v knjigah (Pepper in Weitzman, 2004). 

 

1.1.2 Razvoj glasov in besed 

Otroci razvijajo govor in jezik skozi predjezikovno in jezikovno obdobje, mejnik med njima 

je usvojitev prve besede (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Predjezikovno 

obdobje sestavlja več nivojev (MacRoy-Higgins in Schwartz, 2013): 

1. refleksivni jok, kriki in vegetativno oglašanje (0–2 meseca), 

2. gruljenje in smeh (2–4 mesece), 

3. vokalna igra (4–6 mesecev), 

4. bebljanje (6 mesecev in starejši): Oller (1980 v MacRoy-Higgins in Schwartz, 2013) 

razdeli kompleksnost bebljanja v več stopenj. Prvo sestavlja vokal in glotalni zapornik 

ali še en vokal – sliši se podobno kot vokalna igra. Druga stopnja ima strukturo CV ali 

VC z enim tipom soglasnika – ponavljajoče bebljanje, na primer bababa. Tretjo 

stopnjo sestavljajo zlogi z vsaj dvema pravima soglasnikoma, ki se razlikujeta po 

mestu in načinu artikulacije – variabilno bebljanje, na primer badaba. 

5. žargon (10 mesecev in starejši). 

Glasovno-govorni sistem sestavljata proces razvoja otrokovega sluha, ki je podlaga za razvoj 

percepcije glasov, in proces izgovarjanja glasov. Najprej se razvijejo glasovi, ki so lažje 

izrekljivi in razumljivi kljub nenatančni legi govoril. Prvi se tako pojavijo samoglasniki, 

običajno najprej a in široki e, nato o in u ter nazadnje i. Usvojijo jih do 11. meseca (Žnidarič, 

1993). 
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Razvoj soglasnikov glede na povprečno starost otrok je za angleški jezik opredelil Sander 

(1972). Do tretjega leta se razvijejo nazala, dvoustnična zapornika in glas /h/, sledijo ostali 

zaporniki. Do četrtega leta poleg teh glasov otrok ustrezno izgovarja tudi glasova /f/ in /j/ (v 

angleščini /y/). Po tretjem letu se razvijejo glasovi /l/, /v/, sičniki in šumniki ter angleški /r/. 

Najdlje časa se razvijajo sičniki in šumniki. 

 

Graf 1: Lestvica za običajen razvoj soglasnikov v letih starosti otroka (Sander, 1972) 

 

Za slovenski jezik so nekoliko bolj informativni izsledki Vladisavljevićeve (1965 v Žnidarič, 

1993), ki je raziskovala kvaliteto izreke soglasnikov v srbohrvaškem jeziku, saj se v obeh 

jezikih uporablja podoben nabor glasov. Otroci med drugim in tretjim letom so ustrezno 

izgovarjali oba nazala in dvoustnična zapornika, kot je opredelil tudi Sander (1972), ter glas 

/j/. Večina otrok je ustrezno izgovarjala tudi ostale zapornike in glasove /v/, /l/, /f/ in /c/, ki 

jim Sander (1972) pripiše kasnejši zaključek razvoja, se pa večina tudi po njegovi opredelitvi 

v tej starosti pojavi. V tem obdobju so imeli otroci manj razvite sičnike in glas /h/, najmanj pa 

šumnike in glas /r/. Za izgovor teh glasov namreč potrebujemo natančno gibanje in lego jezika 

ter dobro razvito slušno razlikovanje teh glasov od podobnih glasov (sičniki) (Žnidarič, 1993). 

Še preden otroci razvijejo vse glasove, izgovarjajo besede. Večina otrok prvo besedo izgovori 

med dvanajstim in dvajsetim mesecem (Marjanovič Umek in Fekonja, 2004, Tomasselo in 

Bates, 2001 v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Določajo jo trije kriteriji 

(Whitehead, 1999 v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006): otrok besedo rabi spontano, 

vedno za isto dejavnost, predmet ali osebo, prepozna pa jo tudi odrasla oseba, ki z otrokom 

veliko komunicira v različnih situacijah. 
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Na usvajanje prvih besed močno vpliva fonologija, torej otrokovo zgodnje oglašanje in 

bebljanje. Če se otrok na primer pogosto oglaša »bababa«, bodo njegovo prvo aktivno 

besedišče sestavljale besede s podobnimi fonemi in zlogi, kot je baba za banano. Prav tako 

sta povezana število fonemov, ki jih otrok uporablja pri zgodnji vokalizaciji, in kasnejša 

velikost besedišča ter starost, pri kateri otrok začne uporabljati prve besede (MacRoy-Higgins 

in Schwartz, 2013). Te v največji meri sestavljajo samostalniki, ki jih otrok uporablja za 

poimenovanje predmetov, živali in ljudi. Nekoliko manj uporablja akcijske besede (glagole), s 

katerimi opiše dejavnosti ali pa zahteva pozornost (npr. daj, poglej …). Uporablja še povedna 

določila, s katerimi označuje lastnost ali količino stvari (npr. umazan, veliko) in osebno 

socialne besede, s katerimi izraža svoja počutja in odnose (npr. želim, ne). Najmanj se 

pojavljajo funkcijske besede, ki imajo le slovnično funkcijo – sem sodijo tudi vprašalnice 

(Marjanovič Umek, 1990). 

Otrok si pri izgovorjavi prvih besed pomaga tako, da jih poenostavi. To počne na različne 

načine: izpusti nepoudarjen zlog (npr. »nana« namesto »banana«), začetne ali končne 

soglasnike (npr. »go« namesto »gor«), poenostavi soglasniški sklop (npr. »meko« namesto 

»mleko«), doda samoglasnik (npr. »balagajna« namesto »blagajna«), zamenja glasove (npr. 

»pašgeti« namesto »špageti«) ali pa v besedi podvoji enostavnejši zlog (npr. ˝lala˝ namesto 

»ladja«) (Marjanovič Umek, 1990). 

Vsi otroci ne začnejo govoriti pri isti starosti, niti ne napredujejo enako hitro (Žnidarič, 1993). 

Zato imajo raziskave širjenja besedišča otrok zelo različne rezultate. Bates in sodelavci (1994 

v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006) so ugotovili, da otroci pri starosti 12 mesecev 

izgovarjajo od 0 do 52 besed, pri starosti 16 mesecev od 0 do 347 besed in pri starosti 30 

mesecev od 208 do 675 besed. Bates in Goodman (2001, v Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006) trdita, da se v razvoju otrokovega besedišča pojavita dva pomembna skoka: 

prvi med 16. in 20. mesecem ter drugi med 24. in 30. mesecem. V tem obdobju otrok lahko 

besedišče razširi tudi nekaj besed dnevno. Dvobesedne izjave lahko tvori, ko besedišče 

obsega 50 do 100 besed, kar se najverjetneje zgodi med 18. in 21. mesecem starosti (Žnidarič, 

1993). 

 

1.1.3 Igra in rutina kot podpora govornemu razvoju 

Igra je otrokovo glavno orodje za učenje. Ob njej se razvija kognitivno, socializacijsko, 

motorično in govorno (Scanlon, 2012). Zgodnji govorni razvoj se povezuje z razvojem 

zgodnje simbolne igre. McCune-Nicolich (1981 v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 

2006) je opisala, da so na prehodu med funkcijsko in simbolno igro igralne dejavnosti 

dojenčkov omejene na določene predmete. Prav tako je tudi v razvoju govora, kjer gre za 

predsimbolno vokalno komunikacijo – otrok s konkretnimi dejanji želi vzbuditi pozornost 

odraslih (sega po nečem, nekaj kaže). Prisotna je predpoimenovalna vokalizacija, ko dojenček 

posnema zvok različnih predmetov ali dejavnosti, npr. »tok tok« za trkanje. Razvoj otrokovih 

prvih besed torej poteka približno sočasno z razvojem prvih simbolnih dejavnosti v igri 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006), saj se določene igralne spretnosti, jezikovne 

strukture in specifični kognitivni koncepti pojavijo sočasno na enaki stopnji otrokovega 

razvoja. Če na primer želi otrok sodelovati v simbolni igri, mora biti sposoben razumeti, da 

lahko predmet simbolično predstavlja nek drug predmet. Ko razume, da konstrukcija iz kock 

lahko predstavlja hišo, razume tudi, da besede niso predmeti, ampak simboli, ki te predmete 

predstavljajo (Scanlon, 2012). V igri se prične pojavljati tudi samogovor, ko mlajši predšolski 

otrok rabi različne glasove, intonacijo za dejavnosti, ki jih izvaja s predmeti (Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 
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Otrokov jezikovni in obenem kognitivni razvoj lahko dodatno podprejo starši, ko se igrajo z 

njim. Pri skupni igri se krepi tudi vez med njima, saj staršu omogoča vstop v svet otroka. 

Nekateri odrasli pri igri s svojimi malčki niso sproščeni in niso prepričani, kako naj se igrajo. 

Ustvarjajo prelahko, še pogosteje pa pretežko igro, saj imajo do svojih malčkov visoke 

zahteve. Starši morajo prav tako biti previdni, da igre ne nadzirajo preveč, saj s tem 

odvzamejo otrokovo zmožnost razvoja ustvarjalnosti in reševanja problemov (Scanlon, 2012). 

Otroci se veliko naučijo tudi preko rutin, ki so del vsakodnevnega življenja. So zaporedje 

dogodkov, ki si sledijo na predvidljiv način ob določenem času dneva. Rutine so prisotne v 

življenju vseh in jih tudi starši ustvarijo za svoje malčke. To so na primer oblačenje, 

hranjenje, branje knjige, čas za igro, kopanje, pripravljanje na spanje … Rutine so zelo 

pomembne za malčkovo dobro počutje in rast. Srečnejši so, ko vedo, kaj lahko pričakujejo, 

saj jim to daje občutek varnosti in udobja. Pomaga jim, da zaupajo odraslim in bolj 

brezskrbno raziskujejo svoje okolje (Scanlon, 2012). 

Vsem rutinam so skupne štiri stvari (Pepper in Weitzman, 2004): 

1. Imajo točno določene korake. Na primer rutina pred odhodom v posteljo je lahko 

sestavljena iz sledečih korakov: oblačenje pižame, umivanje zob, odhod v posteljo, 

branje zgodbe, poljub za lahko noč, ugašanje luči. 

2. Vedno se začne in konča enako, koraki se vedno odvijajo v enakem zaporedju. 

Besede, glasovi in geste, ki so del posameznega koraka, običajno prav tako ostanejo 

enaki. Ker je zaporedje korakov tako predvidljivo, se otrok hitro nauči predvidevati, 

kaj sledi. 

3. Velikokrat jih ponavljamo, skozi ponavljanja pa se otrok dobro nauči, kaj mora 

narediti in kdaj. 

4. Osebe, vključene v rutino, imajo točno določeno vlogo, ki zahteva točno določena 

dejanja. Na začetku otrok ne bo zmožen odigrati svoje vloge sam, nauči se je s 

pomočjo staršev. Ko bo starejši, bo morda zmožen prevzeti vlogo starša in bo on začel 

z rutino, vlogi bosta zamenjani. 

Iz teh dveh osnovnih konceptov izhaja igralna rutina (izvirno Play Routines). Gre za igro, v 

kateri z malčkom sodelujemo v zabavni aktivnosti s predvidljivim potekom dogodkov. 

Predvidljiva struktura igre otroku pomaga, da začenja ali nadaljuje komunikacijo, saj lahko 

predvidi, kaj sledi. S tem tudi izboljšuje svoje govorne in jezikovne spretnosti. Prav tako pa 

veliko malčkov uživa v ponavljanju, čeprav to odraslim lahko hitro postane dolgočasno. Ko 

malčki doživljajo uspeh pri neki aktivnosti, radi poustvarjajo svojo izkušnjo, s tem pa krepijo 

svojo samozavest in dobro počutje (Scanlon, 2012). 

Igralne rutine so lahko na primer »ku-ku!«, skrivalnice, lovljenje, žgečkanje … Otrokom so 

všeč, ker vsebujejo vznemirljiv trenutek, ki se pogosto zgodi tik pred koncem igre (na primer 

»Ujel sem te!« pri igri lovljenja). Ta trenutek je točka, ko otrok želi narediti izmenjavo. Preko 

teh trenutkov se otroci lahko naučijo svojih prvih besed (prosi za ponovitev, dopolni stavek z 

besedo, zvokom, gesto …). Kot igralno rutino lahko uporabimo vse aktivnosti, ki so otroku 

všeč. Zelo primerne so tudi pesmi, ki vključujejo točno določeno gibanje (npr. Biba leze) ali 

pa prstne igre. Otrok mora velikokrat videti in slišati rutino, sčasoma pa v njej vedno več 

sodeluje. Ko jo zelo dobro pozna, jo je sposoben sam tudi začeti (Pepper in Weitzman, 2004). 
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1.2 VLOGA STARŠEV PRI OTROKOVEM RAZVOJU KOMUNIKACIJE, 

GOVORA IN JEZIKA 

Majhni otroci imajo močan biološki nagon za razvoj jezika, a ga ne razvijejo, če niso 

izpostavljeni jezikovnemu modelu. Samo poslušanje jezika ni dovolj – usvajajo ga skozi 

interakcije in komunikacijo s starši (Hulit, Howard in Fahey, 2011).  

Ljudje v interakciji z drugimi ljudmi vedno želimo, da je naša komunikacija dvosmerna. Zato 

se tudi v interakciji z dojenčkom vedemo, kot da z nami namerno komunicirajo, čeprav 

koncepta komunikacije še ne razumejo. Dojenčkovemu pogledu, gibom in oglašanju 

pripišemo pomen in se temu primerno odzivamo (npr. »O, kakšen nasmešek!«, »Si vesel?«, 

»Ti je všeč, ko pojem?«, »Ja, všeč ti je!«, »Bom še enkrat zapela, a prav?«). Dojenček postaja 

vse bolj proaktiven – steguje roke proti osebi, se je dotakne, prime predmet, ga vrže na tla … 

Njegova sporočila so bolj jasna, zato jih starši lažje interpretirajo (McLean, 1999). Ko se 

starši odzivajo na otrokovo oglašanje, mimiko in geste, pa dojenček začne odkrivati vlogo 

jezika. Nauči se, da ima njegova vokalizacija in geste sporazumevalni pomen (Lathey in 

Blake, 2014). 

Starši in tudi drugi odrasli z dojenčkom govorijo drugače kot z odraslo osebo. Ta posebni 

način govora, s katerim se odrasli praviloma obračajo na dojenčka in malčka, imenujemo 

pootročeni govor (baby talk) (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Lahko ga 

imenujemo tudi materin govor (motherese), govor staršev (parentese) ali govor, namenjen 

otroku/dojenčku (child-directed/infant-directed speech). Edinstvene karakteristike takega 

govora olajšajo otrokovo usvajanje jezika. Izjave so krajše, govor počasnejši, intonacija je 

izrazitejša, pogosta so ponavljanja, poudarki zlogov in besed, uporaba pomanjševalnic in 

medmetov, glas je višji. Pri tem so starši v interakciji z dojenčkom tako, da svoj obraz 

približajo njegovemu (Lathey in Blake, 2014). Ko govorimo z višjim glasom, damo dojenčku 

oz. malčku znak, da je govor namenjen njemu, hkrati pa nam pomaga pri pridobivanju 

otrokove pozornosti. Poudarjanje ključnih besed v stavku mu pomaga prepoznati pomembna 

mesta v izjavi in njenem smislu. Pootročeni govor ima lahko tudi nekaj negativnih lastnosti, 

npr. posnemanje otrokovega govora, pretirana raba pomanjševalnic, govor v tretji osebi … 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

Starši se otroku prilagajajo tudi z vsebino govora. V zgodnjem obdobju govorijo o trenutnem 

dogajanju, ki se vsakodnevno ponavlja. Sporazumevanje med staršem in dojenčkom oz. 

malčkom se tako razvije v rutino, kjer ta že vnaprej ve, kaj naj pričakuje in kako naj odgovori. 

Prilagajajo pa se tudi njegovemu razvoju. Starši dojenčku pogosto pokažejo stvari, o katerih 

govorijo. Ta skuša besedo ponoviti in jo hkrati poveže s konkretno stvarjo. Starši iz konteksta 

razberejo pomen dojenčkovega bebljanja in besedo ponovijo. Postopoma se simboli izčistijo, 

vsaka stvar počasi dobiva besedo v otrokovem besedišču (Lathey in Blake, 2014). Ko odrasli 

zaznajo, da je otrok dovolj star, da mu koristi govorno-jezikovni model, so bolj pozorni na 

dolžino in kompleksnost stavkov ter dajo s tem otroku jasen in dosegljiv jezikovni cilj. Pri 

otrokovih 18 mesecih tako tvorijo krajše stavke, kot so jih v otrokovem prvem letu, ko otrok 

še ni bil zmožen govoriti (Hulit, Howard in Fahey, 2011). 

Včasih se zgodi, da se starši otrokovemu razvoju ne uspejo prilagoditi, ampak so do njega 

prezahtevni, zlasti če je njegov razvoj počasnejši. Čeprav imajo malčki pogosto potrebo, da 

imitirajo in ponavljajo izgovorjene besede, še preden so jih zmožni razumeti ali uporabiti, jih 

reakcija staršev lahko od tega odvrne. Ker pričakujejo, da jih bo otrok takoj imitiral ali 

ponavljal za njimi, jih k temu pogosto spodbujajo z besedo: »Reci …«, ker si želijo, da otrok 

govori. Prav tako pogosto kažejo na slike v knjigi in sprašujejo: »Kaj je to?« in s tem 

povzročajo velik pritisk na malčka, saj ve, da mora nekaj odgovoriti, a ne ve, kaj ali kako. 
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Otrok ostane tiho, starši pa še pogosteje sprašujejo, saj želijo otroka spodbuditi h govoru 

(Scanlon, 2012). 

Običajno se starši na otrokove zgodnje izjave odzivajo na dva načina: z razširjanjem ali 

dodajanjem novih informacij. Ko starš razširi otrokovo izjavo, ohrani zaporedje besed v 

otrokovem stavku. S tem sporoča, da verjame v otrokovo komunikacijsko namero, a mu 

ponudi ustrezno oblikovan stavek (npr. »mami deja« – »ja, mami gre delat«) (Hulit, Howard 

in Fahey, 2011). Hirsch-Pasek, Treiman in Schneiderman (1984 v Hulit, Howard in Fahey, 

2011) pravijo, da starši okrog 20 % izjav dvoletnega otroka razširijo v sintaktično ustrezne in 

cele stavke, otroci pa se pogosto odzovejo z imitiranjem teh stavkov.  

Včasih starši otrokovemu stavku dodajo nove informacije (npr. »oči ge« – »ja, oči gre v 

službo«) ali pa ga le imitirajo. Zelo pogosto se zgodi, da takrat, ko starš imitira otroka, otrok 

imitira nazaj in ustvarja preproste govorne izmenjave. Ko starš razširi, dodaja informacije ali 

imitira, otrok lahko prevzame komunikacijsko iniciativo, saj ima na voljo modele z bogatimi 

semantičnimi in sintaktičnimi informacijami (Hulit, Howard in Fahey, 2011). 

 

1.2.1 Komunikacija med otrokom in starši 

1.2.1.1 Komunikacijski stili otrok 

Otroci imajo različne komunikacijske stile – z nekaterimi lahko vstopamo v interakcijo lažje 

kot z drugimi. Otrokov komunikacijski stil določata dve sposobnosti: začenjanje interakcije z 

ostalimi in odzivanje, ko z njim vstopajo v interakcijo drugi. Odvisen je od otrokove 

osebnosti in kako sproščeno se počuti v dani situaciji. Nanj lahko vplivajo tudi jezikovne 

težave, zdravje, stranski učinki zdravil in celosten razvoj (Pepper in Weitzman, 2004). 

V programu It Takes Two to Talk avtorici Pepper in Weitzman (2004) opredelita štiri 

komunikacijske stile otrok:  

 Družabni komunikacijski stil: otrok pogosto začne interakcije in se odziva, ko 

interakcije začenjajo drugi. Če ima otrok jezikovne težave, verjetno ne bo uporabljal 

besed ali pa bo težje razumljiv, a ga to ne bo oviralo pri vzpostavljanju interakcije. 

Otrok z lahkoto prevzame vodenje interakcije. 

 Pasivni komunikacijski stil: otrok redko začne interakcijo in se nanjo redko odziva. Z 

njim se je težko povezati, ker je videti, da ga ljudje in predmeti le malo zanimajo. 

Otroci, ki niso zdravi ali jemljejo zdravila, po katerih so utrujeni, se lahko odzivajo 

bolj pasivno, kot bi se sicer. Otroci z razvojnimi zaostanki imajo lahko pasiven 

komunikacijski stil. 

 Zadržani komunikacijski stil: otrok interakcij ne začenja pogosto. Kadar jih, njegovo 

sporočilo morda ni očitno in drugi niti ne bodo prepoznali, da je poskusil komunicirati. 

Otrok se lažje odziva kot začenja interakcijo. Potrebuje več časa za odziv, še posebej, 

če sogovornika ne pozna dobro. Morebitne komunikacijske težave otroka s tem stilom 

lahko vplivajo na njegovo samozavest in zmožnost interakcije z ostalimi. 

 Samozadosten komunikacijski stil: otrok se raje igra sam, redko začenja interakcije z 

ostalimi. Ko jo, jo običajno zato, ker nekaj potrebuje. Od njega težko dobimo odgovor, 

saj izgleda, kot da je v svojem svetu. Lahko se igra z eno igračo zelo dolgo časa ali pa 

hitro menja aktivnosti. 

Otroci s pasivnim, zadržanim in samozadostnim komunikacijskim stilom potrebujejo dodatno 

spodbudo za sodelovanje v interakcijah. 
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1.2.1.2 Komunikacijske vloge staršev 

Starši vsak dan v interakciji s svojim otrokom odigrajo različne vloge, ki so odvisne od 

njihove osebnosti, komunikacijskega stila, predstav o starševstvu, komunikacijskega stila 

otroka in časa. Vsi starši se lahko znajdejo v vseh vlogah, a lahko nekateri določene vloge 

prevzemajo prepogosto in tako ovirajo otrokovo učenje jezika (Pepper in Weitzman, 2004). 

V programu It Takes Two to Talk avtorici Pepper in Weitzman (2004) opredelita naslednje 

komunikacijske vloge staršev, ki lahko ovirajo govorno-jezikovni razvoj otroka: 

 Vloga vodje: starši vsakodnevno vodijo otrokovo življenje – načrtujejo, kaj bo jedel, 

oblekel itd., a so včasih v tej vlogi prepogosto. Veliko govorijo in otroku določajo, kaj 

naj naredi in kako. Morda se ne zavedajo, da lahko s pretiravanjem ovirajo otroka pri 

učenju, saj se otroci naučijo največ, ko vodijo interakcije. 

 Vloga preizkuševalca: starši si želijo, da se njihov otrok nauči novih spretnosti. Če 

otrokov jezikovni razvoj kasni, lahko mislijo, da morajo delati še več, da mu 

pomagajo. Zato mu postavljajo veliko vprašanj, da bi ugotovili, kaj že zna. Ampak 

testiranje otroka ne pomaga njegovemu učenju. Uči se takrat, ko se zabava in se starši 

odzivajo glede na njegove interese. 

 Vloga animatorja: starši so zabavni in naredijo vse, da ohranjajo otrokovo pozornost. 

Pogosto vodijo interakcijo ter sami opravijo večino govora in igre. Problem je, da tako 

otrok ni aktivno vključen v interakcijo, s tem pa je onemogočeno učenje jezika.  

 Vloga pomočnika: ko otrok težje usvaja komunikacijske spretnosti, mu starši želijo 

pomagati. Naredijo vse, ne da bi pričakovali veliko komunikacije. Starši otrok s 

posebnimi potrebami pogosto čutijo še dodatno potrebo po igranju te vloge. Ampak ko 

starši prehitro pomagajo otroku, ne vedo, kaj je otrok že sposoben sporočiti in kaj ga 

zanima. 

 Vloga hitečega starša: starši so zaposleni ljudje, zato morajo hitro opraviti veliko 

stvari. Če pa se jim prepogosto mudi, bodo lahko zamudili veliko priložnosti, da se 

povežejo s svojim otrokom in z njim govorijo o stvareh, ki ga zanimajo. 

 Vloga opazovalca: starši bi včasih radi vzpostavili interakcijo z otroki, a ne vedo, kako 

se mu pridružiti. Lahko samo opazujejo, kako se igra in komentirajo, kaj dela, še 

posebej če otrok ne bo izkazal zanimanja za interakcijo. Otroci potrebujejo čas, da 

raziskujejo in se učijo samostojno, a morajo biti za učenje jezika v interakciji s svojimi 

starši. 

Da otroku pomagajo pri vzpostavljanju interakcij in učenju jezika, lahko prevzamejo vlogo 

starša, usklajenega z otrokom, ki se prilagaja njegovim interesom, potrebam in zmožnostim. 

Namesto da vodi in usmerja interakcijo, da otroku veliko priložnosti za začenjanje interakcije. 

Na njegove pobude se takoj z zanimanjem odziva. Otrok si tako želi komunicirati še več, saj 

mu starš da informacijo o tem, kar ga resnično zanima. Vloge starša, usklajenega z otrokom, 

nihče ne more igrati vedno. Če pa so starši pozorni na to, ali preveč govorijo, sprašujejo, 

prepogosto pomagajo otroku ali hitijo, ko za to ni potrebe, jo lahko pogosteje prevzamejo 

(Pepper in Weitzman, 2004). 
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1.3 OTROCI Z ZAKASNELIM GOVORNO-JEZIKOVNIM RAZVOJEM 

Starost, pri kateri otroci dosežejo razvojne mejnike, je zelo različna. Eden od znanih faktorjev 

je spol otroka – v zgodnjih razvojnih obdobjih deklice producirajo več besed kot dečki 

(Fenson et al., 1994, 2007, Klee et al., 1998, Rescorla, 1989 v Bavin in Bretherton, 2013). 

Nizko ekspresivno besedišče je pogosto indikator poznejšega govorno-jezikovnega razvoja, 

zato je potrebno posvetiti pozornost otrokom, ki na področju govora in jezika zaostaja za 

svojimi vrstniki (Bavin in Bretherton, 2013). Ti predstavljajo 5 % do 8 % populacije 

predšolskih otrok (Rescorla, 2011). V tujini se uporablja izraz »late talkers«, v Sloveniji pa 

pogosto govorimo o otrocih z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem (Penko, 2013). To so 

otroci, stari dve leti, ki zaostajajo v obsegu ekspresivnega besedišča (uporabljajo manj kot 50 

besed) in še ne uporabljajo dvobesednih stavkov, a se tipično razvijajo na področju kognicije 

ter razumevanja govora in nimajo drugih senzornih ali nevroloških motenj (Bonifacio idr., 

2007, Rescorla, 2011). 

Otroci z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem zaostajajo v fonološkem razvoju že preden 

začnejo uporabljati besede. Kasneje se pojavi ponavljajoče bebljanje, ko pa se, kompleksnost 

bebljanja ni primerljiva z bebljanjem njihovih vrstnikov. Kompleksnost bebljanja je 

pomembna, saj napoveduje kasnejši leksikalni razvoj (Whitehurst et al, 1991 v MacRoy-

Higgins in Schwartz, 2013). Tudi otroci, ki v predvideni starosti bebljajo manj, imajo kasneje 

(pri dveh, treh letih) ožje ekspresivno besedišče (Oller et al., 1999 v MacRoy-Higgins in 

Schwartz, 2013). Razlike v ponavljajočem bebljanju pri otrocih z zakasnelim govorno-

jezikovnim razvojem kažejo, da je osnovni razlog za težave fonološka zmožnost, ki kasneje 

vpliva na govorno produkcijo, ne pa nujno na razumevanje jezika. Ker otroci z zakasnelim 

govorno-jezikovnim razvojem izkazujejo razlike pri starosti 10 do 12 mesecev, jih lahko 

prepoznamo že zgodaj. Predvsem potrebujejo zgodnjo obravnavo tisti, ki v bebljanju 

uporabljajo manj različnih soglasnikov (MacRoy-Higgins in Schwartz, 2013).  

Otroci z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem zaostajajo v razvoju strukture zlogov, 

odstotku pravilnih soglasnikov (PCC), številu različnih vrst soglasnikov (zaporniki, drsniki 

itd.), fonološkem repertoarju (število samoglasnikov in soglasnikov), številu oglašanj v 

komunikaciji ter številu soglasnikov v medialnem in finalnem položaju v besedi. Otroci 

zaostajajo v fonološkem razvoju tudi takrat, ko že začnejo govoriti in počasneje usvajajo nove 

besede. Lahko se zgodi, da ne gre le za zaostanek, pri katerem se ob otrok razvijal podobno 

kot otrok s tipičnim razvojem, temveč za netipičen fonološki razvoj, ki napoveduje, da bo 

imel otrok specifično jezikovno motnjo (MacRoy-Higgins in Schwartz, 2013).  

Skoraj polovica otrok z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem pri treh letih še vedno 

zaostaja (Paul, Spangle-Looney in Dahm, 1991 v Bavin in Bretherton, 2013), večina pa ujame 

vrstnike do petega leta starosti (Bonifacio idr., 2007). Čeprav nimajo vsi otroci z zakasnelim 

govorno-jezikovnim razvojem nadaljnjih jezikovnih težav, nekateri lahko ostajajo šibki v 

jezikovnih spretnostih višjega reda (npr. abstraktni jezik, pragmatika) ali v bralnih spretnostih 

(Bonifacio idr., 2007). V raziskavi, ki jo je opravil Girolametto s sodelavci (1996, 1997 v 

Girolametto, Weitzman in Earle, 2013), so po zgodnji obravnavi otroke z zakasnelim 

govorno-jezikovnim razvojem znova ocenili čez tri leta in ugotovili, da je večina nadaljevala 

bolj usmerjeno logopedsko terapijo zaradi artikulacijskih motenj ali govorno-jezikovne 

motnje. Pri petih letih so glede na vrstnike še vedno rahlo odstopali pri sposobnosti 

pripovedovanja, slovnični zmožnosti in sodelovanju pri skupnem pogovoru. Nekatere 

raziskave (Leonard, 1998, Paul, 1993 v Bavin in Bretherton, 2013) kažejo, da so lahko otroci 

diagnosticirani tudi kasneje v šolskem obdobju kot otroci s specifično jezikovno motnjo. V 

izogib kasnejšim jezikovnim težavam Lowryjeva (2012) predlaga intervencijo pri vseh 
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zakasnelih govorcih. Weitzmanova (2015) poudarja, da intervencija zakasnelih govorcev ne 

zajema terapije malčkov, ampak je bolj podpora in vodenje staršev. 

Za prepoznavanje otrok z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem v tujini uporabljajo dva 

kontrolna seznama: Language Development Survey – LDS (Rescorla, 1989 v Bavin in 

Bretherton, 2013) in MacArthur-Bates Communicative Development Inventories – CDI 

(Fenson et al., 2007 v Bavin in Bretherton, 2013). LDS vsebuje 310 besed, ki jih otroci 

pogosto najprej uporabljajo. Razdeljene so v 14 semantičnih kategorij. Starši označijo besede, 

ki jih otrok uporablja, ter ali uporablja stavke in kako pogosto. Če označijo manj kot 50 besed 

ali pa neuporabo stavkov, gre za otroka z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem. CDI 

vsebuje tri evidence otrokovega jezika, dve sta tudi v krajši verziji: CDI Words and Gestures 

in CDI Words and Sentences. Druga verzija je zasnovana za uporabo pri otrocih, starih od 16 

do 30 mesecev. Vsebuje kontrolni seznam otrokovega besedišča s 680 besedami v 22 

semantičnih kategorijah, kjer starš označi besede, ki jih otrok govori. Večina študij uporablja 

10. percentil kot kriterij za diagnosticiranje otroka z zakasnelim govorno-jezikovnim 

razvojem (Bavin in Bretherton, 2013). Vprašalnik CDI sta v slovenščino adaptirali Urška 

Fekonja Peklaj in Ljubica Marjanovič Umek (McArthur Bates CDI, 2015). 

 

1.3.1 Zgodnja obravnava 

Pri otrocih z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem so dolga leta uporabljali pristop 

Počakajmo in bomo videli (Wait-and-See Approach), pri katerem je osnova vedenje, da otroci 

dosegajo različne mejnike ob različnih starostih. Pristop se zanaša na to, da bo veliko otrok, ki 

zaostajajo v govorno-jezikovnem razvoju, ujelo svoje vrstnike in zato ni potrebna zgodnja 

obravnava. Pristop morda podpira družina staršev otroka, prijatelji ali celo pediater. Vendar 

pa s takim pristopom lahko zamudimo priložnost za krajšo, enostavnejšo in učinkovitejšo 

terapijo. Poleg tega lahko govorno-jezikovni zaostanek pomembno vpliva na zgodnjo 

socializacijo in pripravljenost za šolo. Napredek znanosti na področjih razvoja možganov, 

jezika in bolezni ter epigenetike podpira zgodnje prepoznavanje in obravnavo. Tudi 

izobraževanje in praksa strokovnjakov spodbuja zgodnjo obravnavo otrok, pri katerih obstaja 

tveganje za govorno-jezikovne motnje (Capone Singleton, 2017). 

Zagotavljanje primernega intervencijskega programa za majhne otroke je pogosto težavno. 

Njihova pozornost je kratka, odzivnost v strukturiranemu jezikovnemu okolju pa šibka. Poleg 

tega otroci tudi težko generalizirajo znanje, naučeno v strukturirani situaciji. Zato je ključnega 

pomena sodelovanje strokovnjakov s starši, saj omogoča, da se intervencijski program 

prenese v otrokovo naravno okolje in v kontekste, kjer otrok komunicira z določenim 

namenom (Schober-Peterson in Cohen, 1999). 

Pristop direktne intervencije, kot ga poimenujeta Merritt in Culatta (1998 v Schober-Peterson 

in Cohen, 1999), je tradicionalni model intervencije, pri katerem starši opazujejo obravnavo in 

nudijo informacije o otrokovih komunikacijskih sposobnostih v domačem okolju. Logoped 

jim predlaga, kako lahko izboljšajo jezikovno učenje doma, naslednjič pa starši poročajo, ali 

so uporabili predlagane aktivnosti in kakšne spremembe opažajo pri otroku. Starši so tako 

vključeni v proces intervencije, a imajo pasivno vlogo, saj jih ves čas vodi logoped.  

Direktna intervencija temelji na behaviorističnemu modelu, kjer so starši zelo direktivni pri 

poučevanju jezika. Pogosto sprašujejo in odgovore pohvalijo, npr. »Dobro si to povedal«. 

Otroka prosijo, naj ponovi besede, imenuje slike ali pa oblikuje stavke, ki nimajo resničnega 

komunikacijskega namena. Takšna interakcija med odraslim in otrokom lahko zavira 

komunikacijo (Schober-Peterson in Cohen, 1999). 
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Pri oblikovanju programa za otroke se behavioristi osredotočajo na učenje specifičnih vedenj, 

ki jih lahko merimo objektivno. Logoped določi, kaj se mora otrok naučiti in oblikuje 

verbalne dražljaje za doseganje tarčnega vedenja. Pristop okrepitve odziva na dražljaj se 

pogosteje osredotoča na obliko stavka kot na funkcijo. Pogosto ga uporabimo pri učenju 

novih besed in določenih jezikovnih pravil (Schober-Peterson in Cohen, 1999).  

Leta 1970 so raziskave začele odkrivati, da je vključenost staršev v otrokovo zgodnjo 

obravnavo kritična in da prej kot so starši vključeni, boljši je napredek otroka. Poleg tega so z 

raziskavami potrdili tudi dejstvo, da se otroci najbolje učijo v njihovem naravnem okolju, kjer 

so najbolj motivirani za komunikacijo z njim pomembnimi odraslimi. Novo vedenje je 

zahtevalo spremembo načina terapije majhnih otrok (About Hanen, 2013). Tako so začeli 

uporabljati bolj učinkovit pristop indirektne intervencije, pri kateri v ospredju ni le otrok, 

temveč celotna družina. Ta je aktivno vpletena v proces in se preko osebnih izkušenj uči, kako 

nuditi pomoč otroku pri usvajanju komunikacijskih spretnosti, kar poveča otrokov uspeh 

(Schober-Peterson in Cohen, 1999). Starši integrirajo strategije jezikovne intervencije v 

dnevne rutine, kar je nevsiljivo za otroka ter časovno in stroškovno učinkovito (Girolametto, 

Weitzman in Earle, 2013). 

Razlogi za večjo učinkovitost so naslednji (Schober-Peterson in Cohen, 1999): 

 Pristop temelji na edinstvenem odnosu med starši in otrokom, v katerem je le-ta 

sproščen, zlasti če je v znanem okolju.  

 Starši so v interakciji s svojim otrokom vsak dan in v veliko različnih situacijah, ki jih 

lahko izkoristijo za jezikovno učenje. V domačem okolju se namreč ves čas pojavljajo 

situacije, kjer mora otrok komunicirati, če želi zadovoljiti potrebe, pridobiti 

informacijo, sporočiti počutje … 

 Ker starši aktivno sodelujejo v intervencijskem programu, lahko tudi bolje spremljajo 

otrokov napredek. 

 Starši se čutijo opolnomočeni, ko opazujejo uspešnost otroka kot posledico lastnega 

truda. 

Osnova za indirektno intervencijo je interakcionistični pogled na proces jezikovnega učenja 

(Bates in McWhinney, 1982, Bloom in Lahey, 1978, Fey, 1986, MacDonald in Carrol, 1992, 

v Schober-Peterson in Cohen, 1999). Ta predpostavlja, da jezik pridobimo kot sredstvo za 

izražanje že obstoječih komunikacijskih funkcij. Otroci govorijo z razlogom in morajo 

aktivno sodelovati v procesu jezikovnega učenja. V sami intervenciji mora torej odrasli 

izkoristiti vsak otrokov komunikacijski poskus.  

V ospredju je naravna interakcija med staršem in otrokom ter specifične strategije, ki jih 

uporabljata med komunikacijo. Vsak od njiju sodeluje enakovredno in deli odgovornost za 

nadaljevanje pogovora – sta komunikacijska partnerja. S spodbujanjem aktivnega sodelovanja 

otroka, starš postane manj direktiven, otrok pa bolj odziven. Sodelovanje je ključno za 

bogatejše komunikacijske izkušnje. Otrokov napredek se ne oceni glede na število novo 

pridobljenih besed ali usvojitev specifičnega jezikovnega pravila, temveč glede na 

učinkovitost otrokovih verbalnih in neverbalnih odzivov ter doseganje ciljev (Schober-

Peterson in Cohen, 1999). 

V tujini je bilo razvitih več programov zgodnje obravnave na govorno-jezikovnem področju. 

Prvi bolj znan program, ki v veliki meri vključuje starše, je leta 1975 razvila kanadska 

logopedinja Ayala Hanen Manolson: namesto, da je otrokom nudila govorno terapijo enkrat 

na teden, je zbrala njihove starše v skupino in jih naučila, kako naj prevzamejo glavno vlogo 

pri izboljšanju otrokovih komunikacijskih spretnosti. Program je sčasoma dobil ime »It Takes 

Two to Talk« (Za pogovor sta potrebna dva) (About Hanen, 2013). Uspešnost programa je 
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vodila v razvoj Hanen centra, ki je razvil še številne druge programe. Med njimi je staršem 

malčkov, ki kasnijo v govorno-jezikovnem razvoju, namenjen še »Target Word« (Tarčna 

beseda) (Target Word, 2013). Leta 1990 sta logopedinji Debra Schober-Peterson in Mindy 

Cohen oblikovali program »Toddler Talk« (Malčkov govor), kjer sta prav tako učili starše, 

kako naj otrokom olajšajo učenje govora in jezika (Schober-Peterson in Cohen, 1999). 

Podoben program sta zasnovali tudi logopedinja Serena Bonifacio in psihologinja Loredane 

Hvastja Stefani leta 1998 v Italiji z imenom »Il modello INTERACT« (Program INTERACT) 

(Bonifacio, Hvastja Stefani in Montico, 2009). 

 

1.3.1.1 Vloga logopeda pri delu s starši 

V vodenju programa, ki vključuje starše, logoped starše nauči specifičnih jezikovnih 

responzivnih strategij, ki otroku olajšajo njegov razvoj ekspresivnega jezika. Takšen pristop 

od logopeda zahteva, da ni le izvajalec terapije, ampak zavzema tri ločene vloge (Girolametto 

in Weitzman, 2006 v Girolametto, Weitzman in Earle, 2013). 

Logoped kot izvajalec zgodnje jezikovne obravnave je temeljna vloga za pridobivanje 

uspešnih rezultatov programa. Logoped mora biti sposoben tudi sam efektivno uporabiti 

jezikovne strategije v interakciji z otroki, da jih lahko predstavi staršem. Znati mora 

prilagoditi in spremeniti strategijo, ko je to potrebno ter pri interakciji starša z otrokom 

prepoznati, ali je strategija uspešno vpeljana in če ni, kako jo spremeniti (Girolametto, 

Weitzman in Earle, 2013). 

Logoped kot andragog: logoped mora starše obravnavati kot odrasle učence, ki imajo različne 

učne stile, sposobnosti in motivacijo ter to upoštevati med izvajanjem programa. Staršem 

pomaga, da se prilagodijo novim situacijam, jih vodi pri učenju ter jim pomaga uporabiti novo 

znanje in spretnosti v interakciji z otrokom. Na začetku je logoped vodja in določa aktivnost 

staršev, ko pa ti postanejo bolj sproščeni, jim prepusti več odgovornosti za njihovo učenje, da 

postanejo čim bolj avtonomni. Hanen programi uporabljajo štiridelni cikel učenja-poučevanja 

(Girolametto, Weitzman in Earle, 2013): 

 Prvi del zajema vključitev staršev v konkretno aktivnost, skozi katero spoznajo, kaj se 

bodo naučili in zakaj je to pomembno. Tako lahko na primer dva starša dobita 

navodila, kako naj se sporazumevata med seboj, kasneje pa njuno komunikacijo 

analizirata in ugotovita, da je zelo pomembna neverbalna komunikacija. Spoznata, da 

čeprav otrok uporablja le malo besed, lahko veliko sporoča neverbalno.  

 Drugi del vsebuje poučevanje posamezne strategije: zakaj je pomembna in kako jo 

lahko uporabijo na različnih stopnjah otrokovega razvoja. Logoped uporabi mnoga 

ponazorila, kot so slike, primeri, nekateri pripomočki in video posnetek. Pomemben je 

tudi pogovor, zato logoped starše sprašuje, na primer zakaj mislijo, da je neka 

strategija uporabna, kdaj bi jo lahko uporabili, kako pričakujejo, da se bo otrok odzval 

in podobno.  

 Tretji del vsebuje uporabo novo naučene strategije v simulirani situaciji in sodelovanje 

v ocenjevanju učinka uporabljene strategije. Pogosto gre za igro vlog, za katero starš 

dobi specifična navodila. Po njej logoped vpraša starša, kako uspešno je po svojem 

mnenju uporabil strategijo, ali je bilo težko in kako se je počutil otrok. Starše lahko 

tudi nauči metakognitivno strategijo, kako naj se nanjo spomnijo ali kako naj 

spremenijo vedenje, če se zavejo, da strategije ne uporabljajo ustrezno (Clarke, 1984, 

Paris in Winograd, 1990 v Girolametto, Weitzman in Earle, 2013). 

 Četrti del zajema individualizirano načrtovanje uporabe strategije doma (Clarke, 1984, 

Girolametto in Weitzman, 2006 v Girolametto, Weitzman in Earle, 2013). Starši 
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zapišejo načrt, kako bodo uporabljali strategije, da otroku olajšajo dosego 

zastavljenega komunikacijskega cilja. Na naslednjem srečanju v skupini ostalih 

staršev predstavijo svojo uspešnost.  

Logoped kot trener: starš in logoped sodelujeta pri izmenjavi svojih spretnosti, znanja in 

izkušenj s ciljem povečati zmožnost starša, da podpre razvoj svojega otroka (Rush in Sheldon 

v Girolametto, Weitzman in Earle, 2013). Logoped v tej vlogi opolnomoči starša, da strategije 

uporablja samostojno in fleksibilno v vseh kontekstih. Pomembno je, da ga pozorno posluša 

in s tem ugotovi, kakšno je mišljenje starša ter zavedanje o otrokovih potrebah in zmožnostih, 

saj se mu le tako lahko prilagodi. V Hanen programih se vloga trenerja pojavlja predvsem pri 

vodenju starša pri igri z otrokom, ko mu na primer svetuje, naj počaka in da otroku priložnost 

za začetek komunikacije. Pri tem spremeni način komunikacije starša, ki vpliva na otrokov 

odziv, kar logoped tudi izrazi (npr. »ko ste ponovili besedo skoči in ga čakali, je otrok ponovil 

besedo«). S tem starš zazna lasten vpliv na razvoj otroka in je bolj notranje motiviran, da bo 

strategijo še naprej uporabljal. Tak način je veliko bolj učinkovit od zunanje motivacije (npr. 

pohvala), saj spodbuja generalizacijo vedenja tudi na druge situacije. Logoped je prav tako v 

vlogi trenerja med skupnim ogledom posnetka interakcije med staršem in otrokom, ob 

katerem skupaj raziskujeta, kaj starš dela dobro, kaj je potrebno spremeniti in kako. Ogled 

posnetka je namenjen samoopazovanju, samoocenjevanju in samorefleksiji (Girolametto, 

Weitzman in Earle, 2013). 

 

1.3.2 Programi za obravnavo otrok z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem 

1.3.2.1 Program Za pogovor sta potrebna dva (It Takes Two to Talk) 

Za pogovor sta potrebna dva je model zgodnje intervencije za otroke z govorno-jezikovnimi 

motnjami, pri katerem je cilj opolnomočiti starše, da otroku olajšujejo komunikacijo in s tem 

spodbudijo razvoj jezika v vsakdanjih situacijah (Girolametto in Weitzman, 2006). Program 

se torej fokusira na jezikovne stimulacije v naravnem okolju z naturalističnimi strategijami 

(Girolametto, Weitzman in Earle, 2013). Namenjen je družinam z otroki z govorno-

jezikovnim zaostankom, predšolskim otrokom s specifično jezikovno motnjo ter petletnim ali 

mlajšim otrokom s kognitivnim in razvojnim zaostankom (Girolametto in Weitzman, 2006).  

Program izvaja logoped s Hanen certifikatom v skupini staršev iz osmih družin ali manj. 

Sestavljen je iz treh glavnih komponent (Weitzman in Pepper, 2016):  

1. ocenjevanje pred programom ter snemanje interakcije med staršem in otrokom,  

2. najmanj 16 ur skupinskih obravnav za starše, ki so razdeljene na šest do osem srečanj 

in  

3. tri individualne obravnave za vsakega starša, ki je vključen v program. Na teh logoped 

snema interakcijo med staršem in otrokom, nato pa skupaj s staršem pregleda posnetek 

in mu nudi povratno informacijo. 

Program ima tri cilje (Weitzman in Pepper, 2016): 

 Izobraževanje staršev: starši se naučijo nekaj bistvenih, osnovnih pojmov o 

komunikaciji in jeziku, npr. kako se razvija, kakšna je razlika med ekspresivnim in 

receptivnim jezikom, zakaj je pomembno otrokovo aktivno sodelovanje v pogostih 

govornih izmenjavah ipd. To znanje pomaga staršem bolje razumeti stopnjo 

komunikacijskega razvoja svojega otroka in omogoča oblikovanje realističnih 
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komunikacijskih ciljev. Prav tako povečuje odzivnost staršev na otrokove 

komunikacijske poskuse. 

 Zgodnja jezikovna intervencija: starši se naučijo uporabljati strategije za spodbujanje 

komunikacije v različnih kontekstih. Uporaba strategij sčasoma postane naraven del 

interakcije med staršem in otrokom. Logoped posameznim staršem bolj poudari 

strategije vezane na otrokove komunikacijske cilje, ki jih določi skupaj s starši in jih 

med izvajanjem programa po potrebi spremeni. Konsistentna uporaba učinkovite 

strategije s strani staršev je ključna za otrokov napredek. Prav zato so zelo pomembna 

srečanja namenjena podajanju povratnih informacij preko analize posnetka interakcije 

med staršem in otrokom, saj pomagajo staršem, da prilagodijo svoje komunikacijsko 

vedenje. Logoped že med snemanjem usmerja starša, da uspešno uporablja strategije v 

interakciji z otrokom. Ko si tak posnetek skupaj tudi ogledata, se poveča zavedanje 

staršev, kako se med interakcijo vede in kako to vpliva na otroka. 

 Socialna podpora, ki je staršem pogosto zelo pomembna. Logoped jim nudi formalno 

podporo, neformalno pa prejemajo skozi izmenjevanje izkušenj s skupino staršev. 

Program je bil večkrat raziskan. Girolametto (1988 v Girolametto in Weitzman, 2006) in 

Tannock, Girolametto in Siegel (1992 v Girolametto in Weitzman, 2006) so v dveh ločenih 

raziskavah primerjali skupini otrok z razvojnim zaostankom z njihovimi materami, pri tem je 

bila ena skupina vključena v program, druga pa je bila kontrolna. Ugotovili so, da so otroci v 

eksperimentalni skupini pokazali napredek v trajanju in kvaliteti govornih izmenjav ter v 

obsegu besedišča. Baxendale in Hesketh (2003) sta program primerjali s klasično logopedsko 

terapijo in ugotovili, da med njima ni pomembnih razlik v rezultatih, ob tem pa navajata, da je 

potrebno izbirati med različnimi terapijami za različne družine. Pennington, Thomson, James, 

Martin in McNally (2009) so raziskovali učinkovitost programa pri otrocih s cerebralno 

paralizo in njihovih materah ter ugotovili pozitivno spremembo komunikacije, ki je vztrajala 

štiri mesece po zaključku terapije. 

Vse dosedanje raziskave so bile opravljene v tujini. Na slovenski populaciji pa je potrebna 

adaptacija programa. V tujini strokovnjaki s certifikatom za program It Takes Two to Talk 

vedno delajo s skupino staršev, kar je pri nas težko izvedljivo. Predvidena so tudi tri 

individualna srečanja na otrokovem domu, ki bi jih v našem okolju morali nadomestiti z 

obiski v ordinaciji. Najpomembnejši vzrok je v poznavanju angleškega jezika. Delo v skupini 

zahteva od staršev, da si doma preberejo določena poglavja v priročniku, ki jih logoped na 

srečanju nadgradi, pojasni dileme in odgovori na vprašanja. Starši morajo poleg visoke 

motiviranosti dovolj dobro razumeti tudi angleško, saj priročnik in ostali materiali niso 

prevedeni (N. Grbac, osebna komunikacija, maj 2017). 

Pepperjeva  in Weitzmanova (2004) v priročniku za starše nazorno opišeta več strategij, s 

katerimi lahko starši spodbudijo govorno-jezikovni razvoj otroka. Te staršem tekom programa 

predstavi logoped, priročnik pa imajo lahko doma, da si po potrebi ponovno preberejo, katero 

strategijo lahko uporabijo doma in kako. Strategije razdelita v dve skupini: 

1. Strategije za spodbujanje interakcije, ki se jih starši naučijo na prvih treh srečanjih.  

2. Jezikovne strategije, ki jih starši spoznajo na četrtem in petem srečanju. 

V nadaljevanju sta predstavljeni obe skupini strategij.
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Tabela 1: Strategije za spodbujanje interakcije po programu It Takes Two to Talk (Pepper in Weitzman, 2004) 

 

Strategija  Definicija  Zakaj?  Za koga je primerno? Kako naj se spomnim?  

Z obrazom 

proti obrazu 

Spusti se na nivo otroka – z 

obrazom se približaj 

njegovemu. 

Da se lažje navežeta, 

slišita in vidita sporočila 

drug drugega (verbalna 

in neverbalna) ter da 

spodbudimo otroka, da 

vodi interakcijo. 

Za otroke na vseh komunikacijskih 

nivojih, še posebej pa za raziskovalce 

in komunikatorje. 

Fraza: »Vidim te, vidiš 

me.« 

OPP: 

Opazuj 

Počakaj 

Poslušaj 

1. Opazuj, kaj otroka zanima. 

2. Počakaj: nehaj govoriti, 

nagni se naprej in 

pričakujoče glej otroka. 

3. Poslušaj otrokove glasove, 

besede. 

Da damo otroku več 

priložnosti za začenjanje 

interakcije. 

Za otroke na vseh komunikacijskih 

nivojih, pri tem bodo nekaj več 

pomoči potrebovali otroci s 

samozadostnim ali pasivnim 

komunikacijskim stilom. Še posebej je 

uporabno za starše v vlogah vodje, 

preizkuševalca in animatorja. 

Kratica OPP, štetje do 

pet, preden začnem 

govoriti, vizualni 

opomnik (npr. znak 

stop). 

Ustvari 

priložnosti, 

da otrok 

vodi 

interakcijo 

Pomagaj otroku, da izrazi 

prošnjo, zahtevo (Ponudi 

malo … in počakaj. Ponudi 

izbiro … in počakaj.). 

Da otrok lažje začne 

interakcijo, če OPP ni 

dovolj. 

Najpogosteje uporabno pri otrocih s 

samozadostnim ali pasivnim kom. 

stilom, včasih tudi pri otrocih z 

zadržanim kom. stilom, če OPP ni 

dovolj. 

Metakognitivna 

strategija, kot je: »Daj 

malo in počakaj.« ali  

vizualni opomnik. 
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Strategija  Definicija  Zakaj?  Za koga je primerno? Kako naj se spomnim?  

Pridruži se 

in se igraj 

Igraj se kot otrok s svojo 

igračo. Uporabi zabavne 

glasove, besede. Pretvarjaj se 

(da pihaš vroč čaj, da nekoga 

kličeš po telefonu …). 

Da interakcija raste, da 

navežemo stik z otokom, 

da spodbudimo otrokove 

poskuse komuniciranja in 

s tem gradimo njegovo 

samozavest. 

Kako se starš priključi v igro, je 

odvisno od otrokovega 

komunikacijskega nivoja (igre 

pretvarjanja lahko uporabi pri 

uporabnikih prvih besed ali 

združevalcu) in stila (če je 

samozadostni, lahko starš le vzame 

svojo igračo in ga imitira). Starši 

morajo svojo vlogo prilagoditi igri 

(npr. vodja naj se pridruži igri, a naj ne 

oblikuje igre po svoje). 

Starš naj sam oblikuje 

vizualni opomnik, na 

primer pritrdi načrt dela 

doma na steno. 

Imitiraj  Posnemaj otrokova dejanja, 

mimiko, glasove, besede. 

Da se povežemo z 

otrokom in nadaljujemo 

interakcijo, da 

spodbudimo otroka, da 

naveže interakcijo z 

nami. 

Za raziskovalce in komunikatorje. Če 

imitiramo uporabnika prvih besed, 

uporabimo pravilno izgovorjavo. 

Lahko je uporabno pri otrocih s 

samozadostnim komunikacijskim 

stilom. 

Fraza: »Delam, kar delaš 

ti, rečem, kar rečeš ti.« 

Interpretiraj  Ubesedi tisto, kar misliš, da ti 

otrok želi sporočiti s svojimi 

dejanji, glasovi, besedami. 

Da se povežemo z 

otrokom, da ve, da 

poslušamo in se trudimo 

razumeti. 

Za raziskovalce, komunikatorje in 

uporabnike prvih besed. Dejanja 

raziskovalca interpretiramo kot 

pomembna in namerna. S tem ga 

učimo, da lahko s svojimi dejanji 

glasovi, pogledi in gibi komunicira ali 

povzroči neko spremembo v okolici. 

Za starše raziskovalca: 

»govori z njim, kot da 

odgovarja nazaj«. 

Za starše komunikatorja 

ali uporabnika prvih 

besed: »Povej, kar bi 

povedal sam, če bi 

lahko«. 
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Strategija  Definicija  Zakaj?  Za koga je primerno? Kako naj se spomnim?  

Komentiraj  Kratko komentiraj otrokovo 

početje ali izjavo. 

Da se interakcija 

nadaljuje z grajenjem na 

tem, kar je otrok naredil 

ali rekel in da otrok dobi 

jezikovno informacijo, iz 

katere se lahko uči. 

Za otroke na vseh komunikacijskih 

nivojih. 

Starš naj sam oblikuje 

vizualni opomnik, na 

primer napiše: 

»Komentiraj, kar ga 

zanima« in pritrdi doma 

na smiselno mesto. 

Uskladi 

odziv z 

otrokovim 

Uskladi dolžino otrokovega 

odziva, njegov tempo govora 

in njegov interes.  

Da otrok dlje časa ostane 

v interakciji, s tem pa 

postane boljši 

komunikacijski partner z 

veliko priložnosti za 

učenje jezika. 

Za otroke na vseh komunikacijskih 

nivojih. Starši morajo prilagoditi svojo 

vlogo tako, da je komunikacija 

uravnotežena (na primer opazovalec se 

mora večkrat izraziti, vodja mora 

večkrat počakati in dati otroku 

priložnost, da se izrazi …). 

Vizualni opomnik, na 

primer tehtnica ali 

gugalnica za dve osebi, 

ki prikazujeta 

uravnoteženo 

komunikacijo. 

Spodbudi 

otroka h 

govorni 

izmenjavi 

Namigni, da je na vrsti on z: 

 obrazno mimiko in govorico 

telesa, 

 vizualno pomočjo (npr. 

predmet, gesta), 

 pavzo pred nadaljevanjem 

rutine, 

 usmerjanjem roke, 

 vprašanjem ali 

komentarjem. 

Da otroku olajšamo 

delanje govornih 

izmenjav, dokler jih ni 

sposoben izvesti sam. 

Še posebej ustrezno za otroke z 

zadržanim, pasivnim in 

samozadostnim komunikacijskim 

stilom. Vloga starša je odvisna od 

tega, koliko pomoči otrok potrebuje. 

Štetje do pet, da se 

spomnim počakati, fraza: 

»Pokaži mu!«, da se 

spomnim uporabiti 

vizualno pomoč … 
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Strategija  Definicija  Zakaj?  Za koga je primerno? Kako naj se spomnim?  

Vprašaj 

tako, da se 

bo pogovor 

nadaljeval 

 vprašanja izbire 

 da – ne vprašanja 

 K-vprašanja 

 izogibanje vprašanjem, ki 

zavirajo pogovor 

(prezahtevna za otroka 

preverjajo njegovo znanje, 

ne zahtevajo odgovora ali 

niso povezana z otrokovim 

interesom) 

Da sledimo otrokovemu 

vodenju in ga 

spodbudimo, da 

prevzame naslednjo 

govorno izmenjavo. 

Uporabno na vseh komunikacijskih 

stopnjah otroka iz različnih razlogov 

(na primer: raziskovalec – da 

pridobimo pozornost, združevalec – da 

ga spodbudimo k govorni izmenjavi). 

Starši morajo prilagoditi njihovo vlogo 

(na primer preizkuševalec mora 

spraševati manj in dati priložnost za 

odgovor, vprašanja pa uravnoteži s 

komentarji). 

Če starš preveč sprašuje, 

je na primer uporaben 

opomnik: »Vprašaj eno 

vprašanje na dva 

komentarja«. 

Uporabi 

VZLET v 

rutini 

Vedno začni rutino na enak 

način. 

Zamisli si, kako in kdaj se bo 

vključil otrok. 

Logično prilagodi rutino tako, 

da bo otrok imel priložnost, 

da se vključi. 

Enake glasove, besede in 

dejanja uporabi ob vsaki 

ponovitvi. 

Tako rutino vedno končaj na 

enak način. 

Ponavljajoče, 

predvidljive rutine 

olajšajo, da otrok naredi 

izmenjavo v pogovoru. 

Rutine otroku olajšajo 

učenje jezika. 

Uporabno na vseh komunikacijskih 

stopnjah otroka, še posebej pri 

raziskovalcih in komunikatorjih. 

Pomaga otrokom, ki težko delajo 

izmenjave v interakciji z ostalimi, kot 

so na primer otroci s samozadostnim 

komunikacijskim stilom. 

Kratica VZLET. 
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Tabela 2: Jezikovne strategije po programu It Takes Two to Talk (Pepper in Weitzman, 2006) 

Strategija  Definicija  Zakaj?  Za koga je primerno? Kako naj se spomnim?  

Govori z 

raziskovalcem, 

kot da govori 

OPP, da ugotoviš, kaj je 

pritegnilo otrokovo 

pozornost. O tem navdušeno 

govori, uporabi smešne 

glasove, besede. Vsako 

reakcijo (nasmeh, oglašanje, 

brco …) štej za otrokovo 

izmenjavo v pogovoru. 

Da spodbudimo 

raziskovalca, da ostane v 

interakciji in zadrži 

pozornost. Upoštevanje 

vsake reakcije mu 

pomaga, da se nauči 

namernega sporočanja.  

Za raziskovalce. Starši morajo 

prilagoditi svojo vlogo (na primer 

animator pridobi otrokovo 

pozornost, a se mora naučiti, da 

da otroku čas za reakcijo, namesto 

da vse izmenjave opravi sam. 

Metakognitivna strategija, 

na primer: »Če se z njim 

pogovarjam, kot da bi mi 

lahko odgovoril, je kot da bi 

se lahko skupaj 

pogovarjala«!" 

Ponudi otroku 

besedo (ali 

znak, sliko) 

Dodajmo besedo, ki se ujema 

s tem, kar se dogaja ta 

trenutek, da otroku 

pomagamo, da se izrazi. 

Uporabljamo raznolike 

besede (akcijske besede, 

pridevnike …). 

Da otroku pokažemo, da 

ga želimo razumeti in mu 

pomagamo, da se nauči 

novih besed. 

Za komunikatorje, uporabnike 

prvih besed in združevalce. 

Starš naj sam oblikuje frazo, 

ki ga bo spomnila na 

uporabo strategije, na 

primer »Glej in dodaj«. 

Razširi 

otrokovo 

sporočilo 

Ponovi, kar je povedal otrok 

in dodaj nekaj besed, da je 

sporočilo bolj celostno.  

Da pomagamo otroku 

naučiti se novih besed in 

se izražati v daljših 

stavkih. 

Za uporabnike prvih besed in 

združevalce. 

Starš naj sam oblikuje frazo, 

ki ga bo spomnila na 

uporabo strategije, na 

primer »Ponovi in dodaj«. 

Uporabi 5P: 

• Povej manj 

• Poudari 

• Počasi 

• Pokaži 

• Ponavljaj 

 Povej manj: uporabi kratke 

enostavne stavke. 

 Poudari pomembne besede. 

 Ko govoriš z otrokom, 

govori počasi, uporabljaj 

pavze. 

 Pokaži s prstom, gesto, 

znakom, kretnjo, sliko … 

Da bo otrok lažje 

razumel jezik in ga 

uporabil, ko bo na to 

pripravljen. 

Uporabno na vseh 

komunikacijskih stopnjah otroka. 

Narisana roka – pet prstov, 

beseda »petka«. 
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Strategija  Definicija  Zakaj?  Za koga je primerno? Kako naj se spomnim?  

Dodaj jezik za 

spodbujanje 

otrokovega 

razumevanja 

Za uporabnike prvih besed: 

 Govori o tem, kar se dogaja 

ta trenutek. 

 Govori o nedavnih 

dogodkih ali dogodkih v 

bližnji prihodnosti. 

 Pojasni in opiši. 

Za združevalce: 

 Govori o bolj oddaljenih 

dogodkih v preteklosti in 

prihodnosti. 

 Skupaj se pretvarjajta. 

 Govori o čustvih itd. 

Da damo otroku 

informacijo, ki izboljša 

njegovo razumevanje 

sveta. 

Najbolj primerno za uporabnike 

prvih besed in združevalce. 

Starš naj sam oblikuje frazo, 

ki ga bo spomnila na 

uporabo strategije, na 

primer: »Govori, kar je 

tukaj in zdaj«." 

Dodaj jezik na 

dva načina 

Dodaj jezik, ki otroku 

pomaga, da se izrazi in 

počakaj. Nato dodaj jezik, ki 

bo izboljšalo njegovo 

razumevanje sveta (na primer 

otrok pokaže na gasilski 

avto, starš reče: »Gasilski 

avto … Tvoj gasilski avto je 

pokvarjen, ker je kolo padlo 

dol«. 

Da otroku predstavimo 

model, ki ga lahko 

imitira, da se izrazi in 

nato še jezikovno 

sporočilo, iz katerega se 

lahko uči (gradi njegovo 

razumevanje). 

Za komunikatorje, uporabnike 

prvih besed in združevalce. 

Starš naj sam oblikuje 

metakognitivno strategijo, 

na primer vizualni opomnik 

– navodila za delo doma na 

steni. 

  



23 

 

1.3.2.2 Program Tarčna beseda (Target Word) 

Tarčna beseda je program zgodnje jezikovne intervencije za starše malčkov z ekspresivnim 

govornim zaostankom in brez drugih razvojnih posebnosti. Temelji na programu Za pogovor 

sta potrebna dva, je zelo specializiran in ni tako široko uporabljen kot drugi Hanen programi. 

Namenjen je staršem malčkov, ki (Earle in Lowry, 2016): 

 uporabljajo manj kot 24 besed v starosti 18–20 mesecev ali  

 uporabljajo manj kot 40 besed v starosti 21–24 mesecev ali  

 uporabljajo manj kot 100 besed v starosti 24–30 mesecev ali 

 pri dveh letih še ne uporabljajo besednih stavkov in 

 imajo dobro razvito razumevanje, igro, motoriko, mišljenje in  

 imajo dva ali več rizičnih dejavnikov za jezikovni zaostanek (kot dojenčki so manj 

bebljali, komunikacijske ali učne težave v ožji družini, ponavljajoča vnetja srednjega 

ušesa, nižji socialno-ekonomski status staršev, šibek interakcijski stil staršev, znižan 

nabor uporabljenih glasov, odsotnost zaporedne simbolne igre, lažji zaostanek v 

receptivnih spretnostih, odsotnost ali pomanjkanje komunikacijskih gest, odsotnost 

verbalne imitacije, v besednjaku so večinoma samostalniki in nekaj ali nič glagolov, 

šibke socialne spretnosti z vrstniki, počasno napredovanje otroka v ekspresivnem 

jeziku). 

Program vodi logoped s Hanen certifikatom, ki se je udeležil specializiranega usposabljanja 

na Hanen delavnici. Ima štiri glavne komponente (Earle in Lowry, 2016):  

1. ocena pred programom in snemanje ter analiza začetne interakcije med staršem in 

otrokom,  

2. pet srečanj za starše, ki se izvedejo v skupini osmih družin ali manj, 

3. dve individualni srečanji, na katerem logoped s starši analizira posnetek interakcije 

med otrokom in starši ter svetuje, kako naj nadaljujejo in 

4. podpora drugih staršev otrok z zapoznelim ekspresivnim govornim razvojem.  

Program obogati otrokovo jezikovno okolje in mu tako pomaga, da postane bolj 

komunikativen ter spodbudi razvoj zgodnjih govornih glasov (Earle in Lowry, 2016). 

Osredotoča se na grajenje ekspresivnega besedišča skozi v otroka usmerjene interakcije. 

Logoped staršem pomaga izbrati deset posameznih tarčnih besed (Target Word, 2013), ki 

ustrezajo naslednjim kriterijem (Girolametto, Weitzman in Earle, 2013): 

 otrok je motiviran za uporabo te besede, 

 besedo mora otrok razumeti, 

 beseda se mora začeti z glasom, ki ga otrok zmore izgovoriti, 

 otrok še ne sme imeti verbalne reprezentacije te besede (npr. spi – aja), 

 beseda se mora pojavljati čez cel dan ter biti prisotna v igri in branju knjig. 

Izbrane besede so samostalniki in glagoli – slednji so posebej previdno izbrani, tako da 

spodbujajo zgodnje besedne kombinacije (Girolametto, Weitzman in Earle, 2013). Logoped 

pokaže staršem, kako jih lahko pogosto uporabijo v raznolikih vsakdanjih aktivnostih in 

rutinah. Starši se naučijo še strategij, kako naj izbrane besede otroku ponujajo, da bo zanje 

najbolj optimalno (Target Word, 2013, Girolametto, Weitzman in Earle, 2013). Predstavljene 

so v Tabeli 3. 
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Tabela 3: Strategije programa Target Word (Target Word, 2013, Girolametto, Weitzman in 

Earle, 2013) 

Strategija Opis 

Naj otrok vodi Starši se naučijo pomembnosti položaja »obraz proti obrazu« in da 

opazujejo, čakajo ter poslušajo otrokovo sporočilo. Ko otrok 

prične komunikacijo, se naučijo, da mu sledijo z interpretiranjem 

otrokovega sporočila in/ali se mu pridružijo pri igri. Interpretiranje 

pomeni oblikovanje besede, za katero starš misli, da bi jo v takem 

kontekstu otrok uporabil, če bi jo znal (npr. otrok pokaže psa in 

pogleda starša, on interpretira: »Kuža«). Nato besedo uporabi v 

kratkem stavku, počaka ter ponovi besedo in s tem postavi model, 

ki ga otrok lahko imitira. V igri se starš otroku lahko pridruži tako, 

da ga imitira in oblikuje besede, ustrezne kontekstu (npr. otrok 

češe punčko – starš vzame svojo punčko, jo češe in govori: 

»Češem. Češem lase … Češem«.  

Poudarjanje Starši se naučijo poudariti besede (akronim TARGET): 

Take your time (upočasni govor), 

Adjust the length (uporabi posamezne besede ali kratke stavke), 

Repeat (ponovi besedo vsaj petkrat v posamezni aktivnosti), 

add Gesture or show the object (uporabi kretnjo ali pokaži 

predmet), 

Emphasise (počakaj preden izrečeš besedo, povečaj ali zmanjšaj 

glasnost govora, podaljšuj besedo), 

Try other situations (spomni se različnih kontekstov, kjer lahko 

uporabiš isto besedo). 

Razširitev 

otrokovega sporočila 

in ustvarjanje 

jezikovnih 

priložnosti 

Starši se naučijo dodajati nove besede otrokovemu sporočilu, ki so 

primerna kontekstu (npr. otrok reče: »Banana,« starš razširi: »Jeva 

banane« ali »Mmm, dobra banana«) ter uporabljati pesmi in igre 

za ustvarjanje verbalnih priložnosti za otroka (začnejo govoriti in 

počakajo pred tarčno besedo, da bi jo izgovoril otrok sam). 

Razširitev otrokove 

igre 

Starši ugotovijo, v kateri igri pretvarjanja otrok uporablja 

ponavljajoče dejanja in dodajo nov element (npr. otrok nalije čaj 

in skodelico poda staršu – ta doda npr. pihanje v čaj, preden ga 

spije, dodajanje sladkorja …). 

Program je uporabljen tudi v diagnostične namene, saj v nekaterih primerih težave z 

artikulacijo glasov povzročijo otrokov zaostanek v govornem razvoju. Spremembe v 

otrokovem ekspresivnem jeziku in razvoju govornih glasov na koncu programa nudijo 

logopedu pomembno informacijo, kako nadaljevati intervencijo. Nekateri otroci potrebujejo 

proaktiven pristop, ki ga nudi Tarčna beseda, drugi pa morda potrebujejo nadaljevanje z bolj 

usmerjeno artikulacijsko terapijo (Earle in Lowry, 2016). 
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1.3.2.3 Program Malčkov govor (Toddler Talk) 

Program je bil zasnovan za družine majhnih otrok, ki v uporabi govorjenega jezika zaostajajo 

za svojimi vrstniki, prav tako ga lahko uporabimo pri otrocih z omejenimi socialnimi 

spretnostmi. Namenjen je spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja otrok, starih med enim in 

tremi leti, predvsem tistim, ki imajo težave z govorno ekspresijo, ne odstopajo pa pri 

receptivnem jeziku in imajo normalen kognitivni razvoj. Lahko ga uporabimo tudi pri otrocih 

z avtističnimi motnjami in različnimi razvojnimi motnjami ali pri otrocih, ki so rizični za 

govorno-jezikovni zaostanek (Schober-Peterson in Cohen, 1999). 

Program predstavlja zbirko strategij za spodbujanje razvoja osnovnih komunikacijskih 

spretnosti, ki jih logoped predstavi družinskim članom. Ti se tekom programa naučijo, kako 

lahko te tehnike uporabijo v raznolikih vsakodnevnih situacijah v domačem okolju (Schober-

Peterson in Cohen, 1999). 

Sestavlja ga šest lekcij, ki se izvajajo tedensko, dvotedensko ali mesečno. Program je 

fleksibilen, zato imajo starši možnost dodatnih obravnav, v kolikor jih potrebujejo. Tipično se 

izvaja v skupini treh družin, saj lahko tako med seboj delijo izkušnje in ideje, si nudijo 

medsebojno podporo, se opazujejo pri učenju enakih spretnosti in delajo za dosego skupnih 

ciljev. Poleg tega se v družbi z drugimi družinami s podobnimi težavami počutijo bolj 

sproščeno in so se sposobni več naučiti (Schober-Peterson in Cohen, 1999).  

Vsaka lekcija je dolga 45 minut, a jo lahko prilagodimo glede na potrebe družin. Sestavljajo 

jo štirje deli (Schober-Peterson in Cohen, 1999): 

1. Predstavitev: logoped opiše tehniko, pojasni, zakaj je pomembna in pokaže, kako jo 

lahko uporabimo. Medtem otroci sami raziskujejo igrače v sobi. 

2. Vaja: vsaka družina uporabi predstavljeno tehniko med sledenjem otrokovemu 

interesu v igri. Medtem jim logoped nudi povratno informacijo, predlaga spremembe 

in jih spodbuja, da sprašujejo o tehniki. Izvaja se samo individualno z otrokom, zato se 

v primeru, da je prisotnih več odraslih, ti med sabo menjajo. 

3. Pregled: na koncu logoped povzame ključne točke obravnave in spodbudi starše k 

spraševanju. Cilj je, da družine končajo vsako lekcijo s temeljitim razumevanjem, 

zakaj je neka tehnika pomembna in kako jo učinkovito uporabimo. Pomembno je tudi, 

da se družinski člani čutijo sposobne samostojno uporabiti tehniko doma. Na vsaki 

lekciji dobijo še izroček z opisom tehnike, zakaj je pomembna, ideje za uporabo doma 

in obrazec za beleženje napredka. 

4. Pospravljanje je namenjeno sporočanju otrokom, da bo obravnave kmalu konec. Med 

pospravljanjem starši nadaljujejo z uporabo naučenih tehnik.  

Program predstavlja šest tehnik za spodbujanje jezika, ki izvirajo iz interakcionalističnega 

modela. Pri tem vsako tehniko dodamo že obstoječim. Za izvajanje tehnike ne pripravljamo 

posebne aktivnosti, temveč otrok sam raziskuje okolje in se odloči, kaj bi počel. Odrasli mu 

sledi – se pridruži igri, ki jo je izbral otrok. Odrasli se mora osredotočiti na to, kaj otrok počne 

med interakcijo (Schober-Peterson in Cohen, 1999). 
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Tabela 4: Tehnike programa Toddler Talk (Schober-Peterson in Cohen, 1999) 

Ime tehnike Opis tehnike 

Izmenjava Starš in otrok se izmenjavata v neki aktivnosti. Starš opazuje 

otroka in mu sledi, nato začne z enako aktivnostjo ter ga tako 

motivira za nadaljevanje interakcije. Potem počaka, da se 

otrok odzove. 

Imitiranje  Starš sledi otroku in ga oponaša pri tem, kar počne. Točno 

imitira otrokova dejanja in oglašanje, s tem pa se otrok 

postopoma nauči, kako imitirati druge. 

Dodajanje  Starš otrokovemu odzivu doda en nov element. Pri tem je cilj, 

da otrok doseže naslednjo stopnjo komunikacijske spretnosti 

(npr. otrok se pretvarja, da jé – starš imitira in se oglasi 

»mmm«). 

Neverbalno povezovanje Oči, obraz in telo so uporabljeni za spodbujanje 

komunikacijskega partnerstva, ki se je oblikoval med staršem 

in otrokom. S tehniko povečamo otrokovo zavedanje, da je 

starš komunikacijski partner in da ga zanima otrokov odziv. 

Starš in otrok sta oba v enakem položaju, blizu skupaj, starš 

izkazuje navdušenje (npr. pri umivanju zob starš oponaša 

obrazno mimiko otroka, s tem da pretirava, nato se 

izmenjujeta pri pačenju). 

Pretvarjanje  Stvar lahko predstavlja nekaj drugega, npr. pretvarjamo se, da 

je kocka hrana za punčke. Tehnika spodbuja razvoj 

simbolizma v igri in posledično v jeziku. 

Osredotočanje  Določena dejanja ali besede v neki situaciji pogosto 

uporabimo, da otroku olajšamo učenje. Ko družinski člani 

uporabljajo to tehniko, ustvarjajo rutine, ki vsebujejo veliko 

ponavljanj enakih dejanj, glasov in besed. Z oblikovanjem 

rutin se otrok nauči, kaj v neki situaciji narediti in reči. 

 

 

1.3.2.4 Program INTERACT 

INTERACT je program zgodnje intervencije, namenjen otrokom z zapoznelim govorno-

jezikovnim razvojem, ki po definiciji avtoric nastopi, kadar pri dveh letih otrokov ekspresivni 

besednjak vsebuje manj kot 50 besed ali pa še ne tvori stavkov. Izhaja iz socialno-

interakcionalistične teorije usvajanja jezika, kar pomeni, da poudarja vpliv okolja na otrokovo 

jezikovno učenje. Je torej indirekten klinični model, kjer logoped pristopi k staršem v 

kliničnem okolju in jim predstavi strategije, namenjene spodbujanju jezikovnega usvajanja v 

otrokovem naravnem okolju (Bonifacio, Hvastja Stefani in Montico, 2009). 

Velik pomen daje socialni interakciji med odraslim in otrokom ter spodbujanju asertivnosti 

otroka. Namenjen je staršem otrok med 24 in 30 meseci, ki se tekom programa naučijo slediti 

interesu otroka in se jezikovno izražati malo nad otrokovo raven v skladu z Vigotskovo 

teorijo proksimalnega razvoja (Bonifacio, Hvastja Stefani in Montico, 2009).  

Program obsega 18 srečanj, ki se izvajajo v obdobju šestih mesecev, vsak mesec tri v istem 

tednu. Posamezno srečanje je individualno in traja 45 minut. Starši spoznajo 24 strategij, ki so 

razdeljene v štiri skupine (Bonifacio, Hvastja Stefani in Montico, 2009):  
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 strategije osredotočanja na otroka,  

 strategije spodbujanja interakcij,  

 strategije jezikovnega vzora in  

 strategije spodbujanja pogovora. 

Program je zasnovan ekološko in se odvija v naravnem okolju, zato je pomembno, da otrok 

počne tisto, kar je del njegovega vsakdanjika. Že od začetka programa je torej pomembni 

element igra in vsakodnevna rutina celotne družine (Bonifacio, Hvastja Stefani in Montico, 

2009). 

 

1.3.3 Tehnike za spodbujanje otrokovega govorno-jezikovnega razvoja 

Avtorji, ki opisujejo otrokov govorni razvoj pogosto navajajo tehnike, ki naj se jih starši 

izogibajo. Žnidaričeva (1993) opozarja, da otroka ne smemo siliti v govor in naj ga ne 

popravljamo, saj s tem pri njem povzročamo odpor. Raje mu ponudimo veliko zanimivih 

govornih vzorcev ob različnih okoliščinah in govorimo počasi in preprosto o stvareh okoli 

nas. Poudarja, da mora imeti otrok možnost, da nekaj pove, pri tem ga ne prekinjajmo. 

Počakajmo, da pove, kaj želi, potem mu povejmo pravilno besedo. Uporabljajmo preprost 

jezik, ki je tudi razumljiv in počasen, da ga otrok lahko posnema. Pripovedujmo mu o vsem, 

kar delamo in o tem, kaj se okrog nas dogaja. Izogibajmo se direktnemu učenju besed (povej, 

ponovi, reci …) (Žnidarič, 1993). Otroku že samo z ohranjanjem komunikacijskega fokusa na 

objektu, ki ga je izbral, in z upoštevanjem izmenjav v pogovoru lahko pomagamo bolje 

razumeti slovnične funkcije besed in  jezikovno strukturo (Scherer in Olswang, 1984 v Hulit, 

Howard in Fahey, 2011). 

V predstavljenih programih, ki obravnavajo otroke z zakasnelim govorno-jezikovnim 

razvojem, so že opisane nekatere tehnike, ki spodbujajo otrokov govorno-jezikovni razvoj. 

Scanlonova (2012) je zbrala in opisala učinkovite tehnike, ki jih uporablja pri svojem delu z 

malčki, ki zaostajajo v govorno-jezikovnem razvoju. 

 

Tabela 5: Tehnike za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja (Scanlon, 2012) 

Ime tehnike Opis tehnike 

Samogovor Opisujemo svoje početje z besedami in stavki, ki so primerni za otrokovo 

starost. Na primer: »Pomivam posodo. Brišem posodo. Sem že. Posoda je 

čista«. 

Paralelni 

govor 

Opisujemo, kaj počne, vidi, jé ali se dotika otrok. 

 

Upočasnitev 

govora 

Malčki šele ustvarjajo jezik in morda ne bodo uspeli procesirati govora, 

če je ta prehiter. 

Poudarjanje  Uporabimo pretirano poudarjeno intonacijo in s tem otroka spodbudimo, 

da nas imitira. 

Razširjenje Otrokovo izjavo dopolnimo z manjkajočimi besedami. 
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Ime tehnike Opis tehnike 

Sledenje 

otroku 

Govorimo o tem, kar želi otrok. Pomembno je, da se odzivamo na 

njegova dejanja in besede ter s tem krepimo njegovo pozornost in 

namernost. Če na primer reče: »iuiu« in gleda gasilski avto, pogledamo 

gasilski avto in govorimo o njem. 

Imitiranje  Imitiramo otrokovo dejanja in ponovimo, kar reče, tudi če ni prava 

beseda. To krepi povezavo med otrokom in odraslim. Otroci so pogosto 

navdušeni, ko odrasli ponavljajo za njimi. 

Uporaba 

kratkih 

stavkov 

Govor prilagodimo stopnji malčkovih zmožnosti: če otrok imitira eno 

besedo, ko rečemo dve ali tri, ne bo mogel ponoviti besede, ki jo želimo, 

ko izrečemo stavek iz petih besed, saj že pozabi, kaj smo rekli. 

Komentiranje Namesto da v slikanici pokažemo na sliko in vprašamo: »Kaj je to?«, 

komentiramo: »O, medo je!« Počakamo in pogledamo otroka. S tem se 

izognemo neposrednemu spraševanju, zmanjšamo pritisk na otroka in 

ohranjamo zabavno, brezskrbno vzdušje. 

Zmanjšanje 

števila 

vprašanj 

Z vprašanji otroka izpostavimo, omejimo njegov odziv in končamo 

komunikacijo – vprašanja imajo torej obraten učinek, kot smo si želeli. 

Število vprašanj moramo uravnotežiti s številom komentarjev (npr. na tri 

komentarje lahko postavimo eno vprašanje).  

Čakanje Ko nekaj rečemo ali vprašamo, dajmo otroku tri do pet sekund časa, da se 

odziva. Čakajmo pričakujoče, na primer z dvignjenimi obrvmi, 

nasmehom, odprtimi usti. 

Nedokončani 

stavki 

Tehnika je primernejša za starejše otroke, ki so močni na področju 

razumevanja. Poskusimo uporabiti slušni dražljaj s vizualnim ali 

taktilnim. Na primer, ko otroku damo majico, rečemo: »Tu je tvoja 

majica. Obleci si …« morda bomo morali dodati fonetski namig 

(izrečemo prvi glas tarčne besede), da bo otrok hitreje priklical in izrekel 

besedo. Torej: »Obleci si m…«. 

Izbira Damo dve možnosti, na primer: »Želiš kravo ali konja?« S tem je pritisk 

na malčka le posreden, saj mu predstavimo konkretne možnosti za 

odgovor. 

Načrtne 

napake 

Pozabimo nekaj pomembnega v rutini. Malček bo želel opozoriti na našo 

napako. Na primer, damo mu skledo s kosmiči, pozabimo pa mu dati 

žlico. 

Podpora Dodajmo slušno, vidno ali taktilno podporo – kazanje na slike, uporaba 

gest, pantomime, smešnih glasov … Uporabimo jih, da malček bolje 

razume našo namero. Na primer, če želimo žogo, jo pokažemo in 

imenujemo hkrati. 

Načrtovanje 

situacij 

Potreb otroka ne predvidimo in zadovoljimo že takoj. Načrtujmo 

situacijo, kjer bo otrok potreboval pomoč. Na primer, damo mu škatlo, ki 

je ne zna odpreti in počakamo, da prosi za pomoč ali pa postavimo 

priljubljeno igračo izven njegovega dosega in počakamo, da jo imenuje. 

Če še ne zmore, lahko vprašamo: »Želiš …?« in mu s tem damo 

priložnost, da ubesedi svoje potrebe in želje. 
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Ime tehnike Opis tehnike 

Položaj 

zahtevanega 

predmeta 

Predmet ali igračo držimo blizu svojega obraza, da nas otrok lahko gleda 

v obraz, ko govorimo. 

Okrepitev Uporabimo naravne okrepitve in nagrade, kot so objem, podaljšanje igre 

ali pohvale. 

 

Ob tem omenja tudi odzive, ki so pogosti pri starših, a otrokov govorno-jezikovni razvoj 

zavirajo. Izogibati se je torej potrebno naslednjim odzivom (Scanlon, 2012): 

 Popravljanje otrokovega govora: če malček reče: »Ua,« in pokaže na psa, se ne 

odzivamo z besedami: »Ne, to je kuža.« Spodbudimo ga tako, da prepoznamo njegov 

namen, besedo in ponovimo, kar je rekel: »Kuža! Imaš prav, to je kuža.« 

 Uporaba nikalnih oblik: kot sta na primer: »ne, ne smeš.« 

 Učenje abecede: če otrok počasneje usvaja jezik, je odsvetovano učenje šolskega 

znanja, kot so poimenovanje črk, števil, barv in oblik. Pomembnejše je, da 

uporabljamo besede, ki imajo za otroka pomen in so relevantni: poimenujemo dejanja, 

predmete, osebe, lastnosti … 

 Ignoriranje otrokovega interesa: če otrok v slikanici pokaže na drevo, to sprejmemo 

in razširimo njegovo sporočilo ali ga komentiramo. Ne vztrajamo pri lastno izbrani 

temi, ampak se držimo njegove. 

 Previsoka pričakovanja: usvajanje jezika je proces, za katerega otrok potrebuje 

veliko priložnosti, raznolike kontekste, ponavljanje. Nekateri otroci se besed hitreje 

naučijo, drugi potrebujejo več časa. Omogočiti jim moramo, da napredujejo v svojem 

tempu. Namesto direktivnega poučevanja besed se pridružimo otrokovi igri in ob njej 

uživajmo. 
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2 CILJ 

Cilj raziskave je analiza komunikacijskih sprememb pri 25-mesečnem otroku z zakasnelim 

govorno-jezikovnim razvojem in njegovi materi, ki sta vključena v program It Takes Two to 

Talk. 

 

2.1  HIPOTEZE 

Iz cilja raziskave sledijo naslednje hipoteze: 

H1: Mati bo po zaključenem programu uporabljala več strategij za spodbujanje interakcije v 

svoji komunikaciji z otrokom kot pred začetkom izvajanja programa. 

H2: Mati bo po zaključenem programu uporabljala več jezikovnih strategij v svoji 

komunikaciji z otrokom kot pred začetkom izvajanja programa. 

H3: Otrok bo po zaključenem programu uporabljal več besedne kot nebesedne komunikacije 

kot pred začetkom izvajanja programa. 

H4: Otrok bo po zaključenem programu uporabljal večje število različnih glasov kot pred 

začetkom izvajanja programa. 

H5: Otrok bo po zaključenem programu uporabljal večje število različnih besed kot pred 

začetkom izvajanja programa. 
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3 METODOLOGIJA 

V raziskavi je bila uporabljena deskriptivna raziskovalna metoda in kvantitativni raziskovalni 

pristop. Izvedena je bila longitudinalna študija primera. 

 

3.1 VZOREC 

Vzorec predstavljata deček in njegova mama. Izbrana sta bila preko osebnega poznanstva. 

Mama je bila povabljena k sodelovanju evalvacije programa po tem, ko je izrazila 

zaskrbljenost glede otrokovega govora. 

Deček je ob začetku vključitve v program star 25 mesecev in kasni v govorno-jezikovnem 

razvoju. Njegov razvoj je tipičen, odstopa le na področju govora. Deček sliši dobro, razume 

veliko besed in se ustrezno odziva na enostavna navodila. Njegova neverbalna komunikacija 

je zelo močna – z očesnim stikom, obrazno mimiko, gestami in gibanjem izrazi svoje želje, 

zahteve, potrebe (prikima, odkima, pokaže, prime za roko …). Ob tem se običajno ne oglaša 

(razen smeha, joka). Ob igri je običajno tiho. Na vprašanja ne odgovarja verbalno. Ko je 

govorno izpostavljen, se umakne. Govora odraslih ne imitira. Uporablja manj kot deset besed, 

dvobesednih stavkov še ne tvori. 

Dečkova mama je stara 32 let. Živi v štiričlanski družini z možem in dvema otrokoma. Deček 

je njen drugi otrok, prva hči je stara pet let. Ima šesto stopnjo izobrazbe, po poklicu je 

učiteljica razrednega pouka. Pred izvajanjem programa jo skrbi, ker deček ne govori oz. 

uporablja le nekaj besed. Njena zaskrbljenost je upravičena, saj otrokov govorno-jezikovni 

razvoj odstopa od pričakovanega. Na vključenost v tako obliko obravnave je bila pripravljena, 

saj se ji je za klasično logopedsko terapijo zdelo še prezgodaj (zdelo se ji je, da otrokova 

pozornost še ni dovolj dolga in ne bo uspel slediti vajam), kljub temu pa si je želela 

spodbuditi otrokov razvoj. Do takrat je uporabljala pristop Počakajmo in bomo videli. 

 

3.2 SPREMENLJIVKE 

Neodvisne spremenljivke so starost in spol otroka, starost, spol in izobrazba matere ter 

zaporedje srečanj. Odvisne spremenljivke so: 

a) Povprečje vsote spremenljivk, ki so definirane kot strategije za spodbujanje interakcije 

na podlagi Liste za ocenjevanje za program It Takes Two to Talk. Te so: 

 pogostost uporabe položaja z obrazom proti obrazu,  

 pogostost čakanja na otrokov odziv,  

 pogostost sledenja otrokovemu interesu v igri,  

 pogostost imitiranja,  

 pogostost interpretiranja, 

 pogostost komentiranja, 

 pogostost usklajevanja odziva z otrokovim (kratke izjave, upoštevanje otrokovega 

interesa),  

 pogostost pomoči otroku pri odgovoru (čaka, ponudi kretnjo/besede, nato vpraša),  

 pogostost uporabe vprašanj, ki jih otrok zmore odgovoriti in ki ustrezajo 

otrokovemu interesu. 
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b) Povprečje vsote spremenljivk, ki so definirane kot jezikovne strategije na podlagi Liste 

za ocenjevanje za program It Takes Two to Talk. Te so:  

 pogostost oblikovanja jezikovno ustreznih izjav (govori o tem, kar se dogaja v 

danem trenutku, uporablja različne vrste besed), 

 pogostost razširjanja otrokovih izjav, 

 pogostost poudarjanja ključnih besed v lastni izjavi, 

 pogostost rabe upočasnjenega govora, 

 pogostost uporabe gest, 

 pogostost ponavljanja besed, fraz, 

 pogostost razlaganja pomena besed. 

c) Število izjav matere, pri tem se upošteva njene besedne in nebesedne izjave. 

d) Število otrokovih nebesednih izjav. Za nebesedne izjave se štejejo jezikovna dejanja, 

tj. uporaba gest in oglašanje, ne pa dejanja, ki omogočajo interakcijo, tj. očesni stik, 

združena pozornost. 

e) Število otrokovih besednih izjav, pri tem se upoštevajo besede in stavki. 

f) Število različnih glasov v otrokovem ekspresivnem besedišču. 

g) Število različnih besed v otrokovem ekspresivnem besedišču. 

 

3.3 VREDNOTENJE SPREMENLJIVK 

Uporaba vsake strategije za spodbujanje interakcije in vsake jezikovne strategije se vrednoti 

na številski lestvici od 1 (nikoli) do 4 (pogosto). Višji rezultat kaže na bolj pogosto uporabo 

posamezne strategije, nižji pa na redkost uporabe strategije. 

Število izjav matere in otroka se prešteje ob ogledu posnetka, pri tem se za eno izjavo pri 

mami šteje ena poved ali vprašanje oz. pri otroku gesta ali oglašanje, ki je imelo 

komunikacijski namen. Število otrokovih neverbalnih in verbalnih izjav se prav tako prešteje. 

Število različnih glasov in besed se prešteje. 

 

3.4 INŠTRUMENTARIJ 

Za ugotavljanje značilnosti komunikacije otroka in starša je uporabljena Lista za opazovanje 

otroka in starša za program It Takes Two to Talk (It Takes Two to Talk Child and Parent 

Observation Form), ki so ga razvili na Hanen centru leta 2013. Listo sestavljata dva dela, 

uporabljen je bil le drugi. Prvi se nanaša na ugotavljanje otrokovega komunikacijskega profila 

in zajema področja interakcije, jezika in igre. Drugi del se nanaša na odzivnost starša in 

ugotavlja uporabo strategij za spodbujanje interakcije in uporabo jezikovnih strategij. 

Za ocenjevanje otrokovega besedišča je uporabljena MacArthur-Batesova evidenca 

komunikacijskega razvoja (MacArthur-Bates Communicative Development Inventories 

(CDI)). Adaptacijo vprašalnika v slovenščini sta razvili Urška Fekonja Peklaj in Ljubica 

Marjanovič Umek (McArthur Bates CDI, 2015). V raziskavi je uporabljen drugi del s 

podnaslovom Besede in povedi. Zajema nabor najpogosteje uporabljenih besed in povedi, ki 

jih starši označijo, če jih otrok govori. 
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3.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Deček in njegova mama sta bila obravnavana s strani logopedinje, ki ima certifikat za 

izvajanje programa It Takes Two to Talk. Logopedinja je vodila program, prilagojen danim 

razmeram – srečanja so potekala individualno (le z eno družino) in vedno v njeni ambulanti. 

Predvidoma naj bi srečanja potekala v razmiku 14 dni, a so se datumi zaradi različnih 

razlogov zamaknili. Srečanja so potekala od 45 minut do ene ure. Na njih je logopedinja 

predstavila različne komunikacijske strategije, ki jih je nato mama ob usmerjanju logopedinje 

tudi preizkusila. Program naj bi zajemal 16 ur skupnih srečanj in tri individualna srečanja – 

ker srečanja niso bila opravljena v skupini, je bil celoten program izveden v desetih srečanjih. 

 

Tabela 6: Srečanja mame in otroka z logopedinjo 

Datum  Zaporedno število srečanja, 

naziv  

Vsebina srečanja 

20. 2. 2017 1. Naj vaš otrok vodi Uvodno srečanje, opazovanje komunikacije 

med staršem in otrokom, predstavitev 

strategije OPP. 

21. 3. 2017 2. Naj vaš otrok vodi Povzetek 1. srečanja, evalvacija dela doma, 

usklajevanje ciljev (mama in logopedinja), 

ogled posnetka in preizkus komunikacijskih 

strategij ob usmerjanju logopedinje. 

28. 3. 2017 3. Sledite otrokovemu 

interesu 

Povzetek prejšnjega srečanja, usmerjanje 

mame, kako slediti otrokovi ideji, 

pričakujoče čakati na otrokov odgovor, dati 

priložnost v dnevni rutini, kako ustvariti 

priložnosti, da otrok začenja interakcijo, 

katera vprašanja so primerna in katera ne, 

spoznavanje vlog, ki jih prevzema starš. 

10. 4. 2017 4. Interakciji dodajte govor Evalvacija dela doma, usmerjanje mame, 

kako ponuditi besede in širiti besedno 

sporočilo. 

5. 5. 2017 5. Rutine (individualno 

srečanje le z mamo otroka) 

Opomniki strategij, ogled posnetkov. 

Usmerjanje mame: katere rutine so 

primerne, kaj zavira komunikacijo, dajanje 

namigov, iztočnice za izmenjavo, strategija 

VZLET. 

8. 5. 2017 6. Ponovitev vseh strategij Prisotna celotna družina (deček, mama, oče, 

sestra): predstavitev strategij očetu otroka, 

uporaba strategij v igri, ponujanje besed v 

konkretni situaciji. Oblikovanje načrta za 

delo doma in naloga: starši naj razmislijo, 

kako vprašanja spremeniti v komentarje. 

16. 5. 2017 7. Dodajte govor in s tem 

gradite otrokovo razumevanje 

Usmerjanje mame, kako ponuditi besede, 

uporabiti kratke izjave, katera vprašanja so 

ustrezna (predstavitev gore vprašanj). 

Evalvacija in postavljanje novih 

komunikacijskih ciljev za otroka. 

22. 5. 2017 8. Ocena Snemanje igre mame in otroka, ocena 

komunikacije. 
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Datum  Zaporedno število srečanja, 

naziv  

Vsebina srečanja 

5. 6. 2017 9. Igrajmo se Prisotna celotna družina (deček, mama, oče, 

sestra). Usmerjanje k posnemanju otroka 

med igro (mama ponovi govorna, negovorna 

sporočila za otrokom). 

20. 6. 2017 10. Ob knjigah Podpora mame pri vprašanjih (naj jih 

uporabi manj, taka, na katera lahko otrok 

odgovori, naj čaka na odgovor). 

29. 8. 2017 Deček nadaljuje z logopedsko obravnavo, usmerjeno v pridobivanje glasov, 

glasovnih kombinacij in besed. 

 

Vrsto in pogostost uporabe strategij v interakciji z otrokom je na začetnem srečanju (20. 2. 

2017) in po treh mesecih (22. 5. 2017) ocenila logopedinja z Listo za opazovanje otroka in 

starša za program It Takes Two to Talk med opazovanjem njune skupne igre. 

Med posameznimi srečanji je mama snemala lastno komunikacijo z otrokom med igro, dan in 

uro je izbrala sama. Z analizo 5-minutnih posnetkov smo ocenili vrsto in pogostost uporabe 

strategij, prav tako z uporabo omenjene opazovalne liste. Ob ogledu vsakega posnetka smo 

beležili tudi število izjav v treh kategorijah: izjave (nebesedne in besedne) matere, otrokove 

nebesedne izjave in otrokove besedne izjave. V tabeli so predstavljeni datumi neposrednih 

opazovanj na srečanjih in datumi nastanka posnetkov. 

 

Tabela 7: Datumi opazovanj in nastanka posnetkov 

Zap. 

št.  

Datum  

 

Opazovanje (O) / 

nastanek posnetka (P) 

Časovna umestitev 

1 20. 2. 2017 O Na začetku 1. srečanja 

2 6. 3. 2017 P Med 1. in 2. srečanjem (20. 2.–21. 3.) 

3 22. 3. 2017 P Med 2. in 3. srečanjem (21. 3.–28. 3.) 

4 7. 4. 2017 P Med 3. in 4. srečanjem (28. 3.–10. 4.) 

5 25. 4. 2017 P Med 4. in 5. srečanjem (10. 4.–5. 5.) 

6 13. 5. 2017 P Med 5. oz. 6. in 7. srečanjem (5. 5.–16. 5.) 

7 22. 5. 2017 O Na začetku 8. srečanja 

8 1. 6. 2017 P Med 8. in 9. srečanjem (22. 5.–5. 6.) 

9 19. 6. 2017 P Med 9. in 10. srečanjem (5. 6.–20. 6.) 

10 6. 7. 2017 P Po zaključnem srečanju 

 

Podatki o otrokovem naboru različnih glasov in besed v ekspresivnem besedišču so 

pridobljeni s strani matere, ki je pred in na koncu izvajanja programa izpolnila MacArthur-

Batesovo evidenco komunikacijskega razvoja (CDI) – 2. del: Besede in povedi. 
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3.6 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatki o pogostosti uporabe vsake strategije s strani matere so prikazane v tabeli. Vrednosti, 

pridobljene na začetnem in končnem srečanju, so združene v dve skupini strategij, kot jih 

predvideva Lista za ocenjevanje za program It Takes Two to Talk. Za vsako skupino je 

izračunana povprečna vrednost. Za preverjanje statistične pomembnosti sprememb uporabe 

strategij za spodbujanje komunikacije in jezikovnih strategij je uporabljen Wilcoxon test na 

stopnji 5 % tveganja.  

Izračunano je proporcionalno število izjav matere in otroka (PROPUTT – Proportional 

number of utterances). Odnos med številom izjav matere in otroka se izračuna z deljenjem 

števila otrokovih izjav s številom materinih izjav. Rezultat, ki je blizu 1, pomeni, da sta mati 

in otrok enakovredno aktivna v komunikaciji, nižji rezultat kaže na komunikacijsko 

aktivnejšega starša v primerjavi z otrokom, višji rezultat pa obratno. Proporci so grafično 

prikazani. 

Izračunano je proporcionalno število otrokovih nebesednih in besednih izjav. Število besednih 

izjav se deli s številom nebesednih, pri tem rezultat, ki je blizu 1, pomeni, da otrok približno 

enakovredno uporablja obe vrsti komunikacije, če je nižji, nakazuje na pogostejšo uporabo 

nebesedne komunikacije, če je višji, pa na pogostejšo uporabo besedne komunikacije. Izjave, 

ki so hkrati besedne in nebesedne (npr. pokaže na avto in ga poimenuje), se upoštevajo kot 

besedne in nebesedne hkrati. Proporci so grafično prikazani. Za preverjanje statistične 

pomembnosti razlik med začetnim in končnim rezultatom je uporabljen Wilcoxon test na 

stopnji 5 % tveganja. 

Pridobljeni podatki o naboru glasov in besed v otrokovem ekspresivnem besedišču so 

prikazani številsko in primerjani z normami za enako kronološko starost otrok. Za preverjanje 

statistične pomembnosti razlik med začetnim in končnim rezultatom je uporabljen Wilcoxon 

test na stopnji 5 % tveganja. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1 STRATEGIJE MATERE 

4.1.1 Strategije za spodbujanje interakcije 

V tabeli je prikazana materina uporaba strategij za spodbujanje interakcije tekom desetih 

srečanj. 

Tabela 8: Uporaba strategij za spodbujanje interakcije 

Datum  

 

Povprečna 

vrednost 

Opažanja, komentarji 

20. 2. 2017 1.8 Mama pogosto upošteva položaj z obrazom proti obrazu. 

Otrokovi igri se pridruži, redko interpretira in komentira 

otrokova dejanja. Otrokovih sporočil ne imitira. Veliko 

sprašuje, a ne tako, da bi imel otrok možnost odgovoriti. Ne 

daje mu priložnosti za govor, nikoli ga ne počaka. 

6. 3. 2017 1.9 Mama otrokovo igro opazuje od daleč, je statična. Večino časa 

govori, ne čaka otroka in mu v igri ne sledi. Redko imitira 

njegovo oglašanje, vedno pa interpretira ali komentira njegova 

neverbalna sporočila. Večina njenih izjav so vprašanja ali 

navodila otroku (npr. poberi odejico). Izjave so dolge, 

vprašanja naniza, ne da bi počakala na odgovor, npr.: »Kaj bo 

pila? Kaj to pije? Ima mleko? Mleko pije?«  

22. 3. 2017 2.3 Mama se prilagodi otroku, da si lahko gledata iz obraza v 

obraz. Ves čas govori, je hitra. Igro razvija po svoje, ne sledi 

vedno otrokovemu interesu. Veliko sprašuje – postavi 

vprašanje in ga ponavlja, ne da bi počakala na odgovor. 

Vprašanja so zaprtega tipa in ne v skladu z otrokovim 

interesom. Pogosto komentira otrokova dejanja in preverja, 

kaj je želel sporočiti. Proti koncu posnetka mama spremeni 

vedenje: sledi otrokovi igri, ga počaka, imitira njegovo 

oglašanje. 

7. 4. 2017 3.7 Mama veliko opazuje otroka in čaka na njegovo pobudo. 

Pogosto imitira otrokovo oglašanje, njegova sporočila 

interpretira in komentira. Uporablja izjave v skladu z 

otrokovim interesom. Večinoma se izraža s kratkimi izjavami. 

Vprašanja so uravnotežena s komentarji, vendar mama 

pogosto na zastavljeno vprašanje odgovori že sama, čeprav je 

tako, na katerega bi lahko otrok odgovoril sam (npr. kako se 

vlak oglaša?). 

25. 4. 2017 3.4 Mama tokrat otrokovo igro le opazuje in komentira, pridruži 

se bolj na koncu posnetka. Otroka opazuje, ga čaka. Pogosto 

interpretira njegove izjave in jih komentira, včasih ga imitira. 

Uporablja kratke izjave v skladu z otrokovim interesom. Več 

komentira kot sprašuje in pri vprašanjih čaka na otrokov 

odgovor, mu pa včasih hitro ponudi možnost, na katero lahko 

odgovori le z ja ali ne (npr. »Kdo ti bo pomagal? M. (ime)?«). 
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Datum  

 

Povprečna 

vrednost 

Opažanja, komentarji 

13. 5. 2017 3.7 Mama pogosto le opazuje otroka, ga počaka. Pogosto sledi 

njegovemu vodenju, pusti mu, da sam usmerja igro. Vedno 

interpretira ali komentira otrokova sporočila, dejanja, redko ga 

imitira. Svoj odziv uskladi z otrokovim: uporablja kratke 

stavke. Ponuja več posameznih glasov, enkrat mu pri 

odgovoru pomaga z gesto, ki jo otrok imitira. Postavlja več 

komentarjev kot vprašanj. Otroka počaka, da ji odgovori, 

vprašanje zastavi le enkrat. 

22. 5. 2017 3.7 Mama pogosto čaka na otrokov odziv in se pridruži otrokovi 

igri. Včasih ga imitira, pogosto pa komentira in interpretira 

njegove izjave. Vprašanja so uravnotežena s komentarji. 

Občasno uporabi krajše izjave in počaka na otrokov odgovor. 

1. 6. 2017 3.7 Mama se je usedla tako, da otroka lahko gleda v oči. Pogosto 

ga le opazuje, počaka. Pogosto sledi njegovemu vodenju, pusti 

mu, da sam usmerja igro. Pogosto interpretira, komentira 

otrokova sporočila, začela jih je pogosteje imitirati. Pri 

oblikovanju mu je začela pomagati tako, da je ponudila 

oglašanje, nato pa mu rekla »še ti«, na kar se je vedno odzval s 

poskusom ponavljanja. Njeni odzivi so v skladu z otrokovim 

interesom, niso pa vedno kratki (veliko pojasnjuje ob ogledu 

knjige). Komentarji so uravnoteženi z vprašanji, vendar pa še 

vedno večkrat zaporedoma zastavi enako vprašanje. 

19. 6. 2017 3.6 Mama poskuša usmerjati igro, ko ne doseže sodelovanja, pa 

začne slediti otrokovemu interesu (npr. ne vztraja, da morata 

sestaviti policista, saj otrok kaže in oponaša gasilca). Postavlja 

več vprašanj, otroku pogosto da čas, da ji odgovori. Njegova 

sporočila imitira, tudi geste in ob tem še poimenuje, 

interpretira. Njegova dejanja komentira. Uporablja tudi daljše 

izjave. 

6. 7. 2017 3.6 Mama v igri sledi otroku, proti koncu doda spremembo v igri, 

ki ji otrok nasprotuje, zato to opusti. Mami ga čaka, manj 

sprašuje, zahteva pa, naj pove sam (reče »še ti«). Otroka 

občasno imitira, pogosto pa komentira otrokova dejanja. 

Večinoma uporablja nekoliko daljše izjave (4–5 besedne). 

 

Mati je ob začetku programa v vlogi vodje in preizkuševalca, kar nakazuje na to, da je aktivna 

govorka, otroku postavlja veliko vprašanj in mu daje navodila, kako naj se igra. Skozi 

srečanja se postavlja v druge vloge – na posameznem srečanju jih uporabi več. Ob koncu 

programa je še vedno najpogosteje v vlogi vodje, vendar pa opazi, če otroka zanima nekaj 

drugega – takrat mu sledi, postane starš, usklajen z otrokom. Spraševanja in preizkušanja je 

veliko manj. 
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Graf 2: Uporaba strategij za spodbujanje interakcije 

 

 

Graf prikazuje pogostost materine uporabe strategij za spodbujanje interakcije tekom 

programa, ki je ocenjena na lestvici od 1 (nikoli) do 4 (pogosto).  

Pri prvem opazovanju mati še ne pozna strategij za spodbujanje interakcije, zato je povprečna 

vrednost majhna – največ strategij ni uporabila nikoli, pogosto je uporabila le položaj z 

obrazom proti obrazu. Do drugega in tretjega opazovanja vrednost ni bistveno višja. Pojavita 

se strategiji komentiranje in interpretiranje otrokovih izjav. V tem času sta logopedinja in mati 

usklajevali cilje za otroka. 

S tretjega na četrto opazovanje je opazen velik preskok. Na srečanju med tema opazovanjema 

je logopedinja usmerjala mater, kako naj sledi otroku in mu ponujati priložnosti. Spoznala je 

tudi komunikacijske vloge starša. Videti je, da je mati veliko strategij uspešno prenesla v 

svojo komunikacijo.  

Pri petem opazovanju se vrednost zopet malce zniža, nato pa do konca ostaja na približno 

enakem nivoju. Večino strategij mati pogosto uporabi, v njeni komunikaciji pa je najmanjkrat 

opaziti usklajevanje odziva z otrokovim in pomoč otroku pri odgovoru.  

Velika sprememba s prvega na zadnje opazovanje nakazuje na pomembno vlogo predstavitev 

komunikacijskih strategij, ki so del programa It Takes Two to Talk. 
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4.1.2 Jezikovne strategije 

V tabeli je prikazana materina uporaba strategij za spodbujanje interakcije tekom desetih 

srečanj. 

Tabela 9: Uporaba jezikovnih strategij 

Datum  

 

Povprečna 

vrednost 

Opažanja, komentarji 

20. 2. 2017 1.7 Mamin govor je zelo hiter in obsežen, uporablja tudi precej 

pomanjševalnic. Daje navodila, kako se igrati. Veliko 

pojasnjuje. Nikoli ali redko poudarja ključne besede lastnih 

izjav in ne razširja otrokovih izjav. 

6. 3. 2017 2.1 Veliko uporablja pomanjševalnice. Pogosto ponavlja besede 

oz. cele izjave, a je pri tem zelo hitra. Občasno se ustavi in 

začne govoriti počasneje. Otrokovega sporočila ne razširi, 

ampak otroka z vprašanjem želi spodbuditi, da besedo ponovi 

(npr. otrok reče: »Mama«, ona ga vpraša: »Kdo naj da 

noter?«). Gest ne uporablja in ne poudarja ključnih besed. 

22. 3. 2017 2 Nudi primeren jezikovni zgled: uporablja raznolike besede in 

govori o trenutnem dogajanju. Delov svojih izjav ne poudarja, 

včasih jih ponovi. Veliko pojasnjuje (zakaj je nekaj 

pomembno ipd.). Njene izjave so dolge, krajše uporabi proti 

koncu posnetka. Otrokovih sporočil ne razširja. 

7. 4. 2017 3 Nudi primeren jezikovni zgled: uporablja raznolike besede in 

govori o trenutnem dogajanju. Veliko razširja otrokova 

sporočila. Redko poudari ključno besedo v izjavi. Zelo 

pogosto ponavlja besedo ali frazo, takrat tudi upočasni govor. 

Gest ne uporablja. 

25. 4. 2017 3 Nudi primeren jezikovni zgled: uporablja raznolike besede in 

govori o trenutnem dogajanju. Otroku daje kratka, na več 

korakov členjena navodila za sestavljanje igrače (spodbuja, da 

jo sestavi sam in ga pohvali). Pogosto razširja otrokova 

sporočila. Včasih poudari ključno besedo v izjavi ali pa 

besedo večkrat ponovi. Gest ne uporablja, redko upočasni 

govor. 

13. 5. 2017 3.1 Mama govori počasneje. Pogosto ponovi besedo, redkeje 

uporabi gesto. Vedno govori o tem, kar se trenutno dogaja in 

kar otroka zanima, uporablja raznolike besede. Posameznih 

besed v stavku ne poudari. 

22. 5. 2017 3.1 Mama občasno razširi otrokova sporočila. Občasno poudari 

pomembne dele izjav in govori počasi. Redko uporabi geste, 

zelo pogosto pa ponavlja besede ali fraze. 

1. 6. 2017 3.1 Mama govori počasneje. Ko je njena izjava daljša 

(pojasnjuje), je bolj hitra, kot odziv na otrokovo sporočilo pa 

govor opazno upočasni. Pogosto ponovi besedo, bolj pogosto 

je začela uporabljati geste (»konec«, »ojoj«, gnetenje kruha, 

kazanje s prstom …). Redko poudari ključne besede. 

Otrokovo sporočilo občasno razširi. 
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Datum  

 

Povprečna 

vrednost 

Opažanja, komentarji 

19. 6. 2017 3.3 Mama govori hitreje, redko poudari ključne besede, jih pa 

pogosto ponavlja. Pogosto tudi uporablja geste in razširja 

otrokova sporočila. Govori o tem, kar se trenutno dogaja, 

uporabi pa nekaj pomanjševalnic.  

6. 7. 2017 2.9 Mama govori hitro, občasno uporabi pomanjševalnice. 

Otrokova sporočila razširja, redko pa uporablja geste. Delov 

svojih izjav ne poudarja, pogosto pa ponavlja posamezno 

besedo. 

 

Graf 3: Uporaba jezikovnih strategij 

  

Graf prikazuje pogostost materine uporabe jezikovnih strategij tekom programa, ki je 

ocenjena na lestvici od 1 (nikoli) do 4 (pogosto).  

Pri prvem opazovanju mati še ne pozna jezikovnih strategij, zato je povprečna vrednost 

majhna – največ strategij ni uporabila nikoli, pogosto je uporabila razlaganje in pojasnjevanje. 

Do drugega in tretjega opazovanja se vrednost ni bistveno izboljšala. Pričela je malce 

pogosteje ponavljati besede in fraze ter nuditi bolj ustrezen govorni model – logopedinja jo je 

v tem času opozorila na rabo pomanjševalnic in prehiter govor, a slednjega mati še ni uspela 

izboljšati. 

S tretjega na četrto opazovanje je opazen velik preskok. Na srečanju med tema opazovanjema 

je logopedinja usmerjala mater, naj govori manj in počasneje. Videti je, da je mati več 

strategij uspešno prenesla v svojo komunikacijo, še vedno pa ne uporabi gest in večino časa 

govori hitro.  

Pri naslednjih opazovanjih vrednost ostaja približno enaka – mati uporabi vse strategije, ki jih 

je logopedinja predstavila, a manj pogosto. Videti je, da ima največ težav z upočasnitvijo 

svojega govora in uporabo gest, kar uporabi najmanjkrat. Redkeje tudi poudari ključne 

besede. Pogosto pa predstavlja ustrezen govorni model, razširja otrokova sporočila in gradi 

otrokovo razumevanje sveta. 
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4.2 OTROKOV NAPREDEK 

4.2.1 Analiza otrokove komunikacije 

4.2.1.1 Prvo opazovanje 

Otrok vzpostavlja očesni stik z mamo, tudi ko kaj želi (redko se oglasi, da jo pokliče, čeprav 

to zmore). Včasih preusmeri pozornost s predmeta na mamo in obratno. Vedno se odziva 

pobudam mame, včasih da sam pobudo. Najpogosteje ostane v interakciji za krajši čas, včasih 

tudi več. Išče načine, kako bi se izrazil (npr. za risanko prinese daljinca). Izkazuje družabni 

komunikacijski stil. 

Včasih uporabi geste, redko pokaže s prstom. Uporablja glasove, zloge, veliko sporoči z barvo 

glasu. Ne uporablja besed, redko imitira besede – njegovi poskusi so šibki. Redko ob besedi 

uporabi komplementarno gesto (beseda in gesta predstavljata isto stvar). Stavkov ne tvori. Je 

na tretji stopnji komunikacijskega razvoja: Uporabnik prvih besed.  

Je na stopnji funkcionalne igre: pospravlja, prestavlja predmete, preizkuša novo igračo, 

avtomobilček premika sem in tja. 

 

4.2.1.2 Drugo opazovanje 

Otrok sodeluje v interakciji z mamo za krajši čas. Pogosto se izraža neverbalno – pokaže na 

osebo, predmet, prikima, odkima, se prime za zadnjico, da pokaže, da želi sedeti. Ob dejanjih 

se včasih oglaša (npr. »o«, ko pobere odejico, »mmm«, ko dojenčku da stekleničko). Na 

mamina vprašanja se ne odzove vedno. Uporabi nekaj posameznih besed, enkrat skupaj z 

gesto (reče: »mama« in pokaže nanjo). Uporabi pet novih besed: ama (jesti), Ma (ime sestre), 

auo (avto), pi (pije), aj (čaj). 

 

𝑃𝑅𝑂𝑃𝑏𝑒𝑠./𝑛𝑒𝑏𝑒𝑠. =
št. besednih izjav

št. nebesednih izjav
=  

10

42
= 0.24 

Iz izračuna je razvidno, da je otrok veliko bolj aktiven nebesedno kot pa besedno. 

 

4.2.1.3 Tretje opazovanje 

Otrok je neverbalno aktiven, sodeluje v interakciji z mamo, najpogosteje za krajši čas. Ves čas 

preusmerja pozornost s predmetov na mamo in nazaj. Na njena vprašanja se pogosto odziva z 

oglašanjem, prikimavanjem ali odkimavanjem. Oglaša se z glasovi: m, u, kh, a, e, o. Pogosto 

pokaže s prstom. Kretenj ne imitira, saj jih mama ne uporablja. Uporabi nekaj posameznih 

besed, dvakrat s komplementarno gesto, enkrat besedo imitira – ponovi za mamo. Uporabi 

besede: ojoj, uu (vlak), mama, kaka (traktor), ja. 

 

𝑃𝑅𝑂𝑃𝑏𝑒𝑠./𝑛𝑒𝑏𝑒𝑠. =
št. besednih izjav

št. nebesednih izjav
=  

6

50
= 0.12 

Iz izračuna je razvidno, da je otrok veliko bolj aktiven nebesedno kot pa besedno. 
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4.2.1.4 Četrto opazovanje 

Otrok daljši čas sodeluje z mamo, jo gleda, od nje pričakuje odgovore, komentarje. Ves čas 

preusmerja pozornost s predmetov na mamo in nazaj. Na njene pobude se pogosto odziva, na 

vprašanja odgovori z ja, ne ali drugo posamezno besedo oz. oglašanjem. Kazanja s prstom je 

manj, pogosteje se oglaša. Najpogosteje uporabi vokale in glas k, pojavijo se še j, p, b, m in n. 

Uporabi besede: ja, ne, kaka (traktor), uu (vlak), pa-pa, paa (padel), koo (gor), baba (bager), 

ama (jesti). Za mamo poskuša imitirati besede, npr. kakokikok (prikolico), kokoo (vagon). 

Vpraša: »Kaka?« (kje je traktor?) in uporabi kombinacijo: »Kak u-uuu! (opozori na vlak)« 

 

𝑃𝑅𝑂𝑃𝑏𝑒𝑠./𝑛𝑒𝑏𝑒𝑠. =
št. besednih izjav

št. nebesednih izjav
=  

28

21
= 1.33 

Otrok je postal bolj aktiven besedno kot nebesedno. Besedne izjave predstavljajo posamezne 

besede – veliko uporablja iste besede, najpogosteje »kaka« (zraven pokaže na traktor, ga 

gleda, s pogledom išče, kje je …). S »ka« ali »kaka« se pogosto oglasi, tudi kadar se ne zna 

izraziti drugače – takrat se izjava šteje kot nebesedna, saj tudi ob poznavanju konteksta ni 

razumljiva mami ali drugemu poslušalcu. 

 

4.2.1.5 Peto opazovanje 

Otrok daljši čas sodeluje z mamo, jo gleda, od nje pričakuje odgovore, komentarje. Ves čas 

preusmerja pozornost s predmetov na mamo in nazaj. Na njene pobude se pogosto odziva, na 

vprašanja odgovori z ja, ne ali drugo posamezno besedo oz. oglašanjem. Izrazi nestrinjanje – 

mama nekaj reče, on se oglasi z »ne«. Med igro se mu igrača iz kock razdre, na to opozori s 

tarnanjem, ki zveni kot jok. Po navodilih mame igračo zopet sestavi in se zasmeje. Besed ne 

imitira in jih ne kombinira v stavke. Najpogosteje se oglaša z vokali in glasovi k, j, n, p, 

pojavi se glas t. Uporabi malo raznolikih besed: ja, ne, pa-pa, uuu (vlak), iuiu (gasilec), Popo 

(Polona), Jaja (ime otroka – pokaže vlak in pove, da je njegov). 

 

𝑃𝑅𝑂𝑃𝑏𝑒𝑠./𝑛𝑒𝑏𝑒𝑠. =
št. besednih izjav

št. nebesednih izjav
=  

24

26
= 0.92 

Otrok približno enakovredno uporablja besedne in nebesedne izjave. Med nebesednimi ni 

gest, ampak le oglašanje med igro, nerazumljivo poslušalcu, ki je redko daljše (po navadi en 

glas, zlog ali kombinacija enakih zlogov, npr. »tata«). 

 

4.2.1.6 Šesto opazovanje 

Otrok se med samostojno igro ves čas oglaša. Začne interakcijo z mamo in z njo sodeluje. Ko 

nekaj želi, jo pokliče. Na njena vprašanja, komentarje se zelo pogosto odziva, enkrat jo 

popravi (ona reče: »avto,« popravi jo »iuu« – ni avto, je gasilec). Prisotno je kazanje s prstom, 

ob tem se še vedno oglasi, najpogosteje s »kaka« ali »ka«, enkrat s »pa«. Uporabi še gesto za 

»ni« in za »adijo«, ob tem se ne oglasi. Najpogosteje se oglaša z vokali in glasom k, uporabi 

še glasove j, n, m, p, s in h. Uporablja besede: ja, ne, pa-pa, iuiu (gasilec), mama, mami, kako 

(traktor), ojoj, ko (tako), kss (gasi), kapa, Popo (Polona), pa (padel). 
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𝑃𝑅𝑂𝑃𝑏𝑒𝑠./𝑛𝑒𝑏𝑒𝑠. =
št. besednih izjav

št. nebesednih izjav
=  

29

35
= 0.83 

Otrok je malo bolj aktiven nebesedno kot besedno. Z izjemo dveh so bile vse nebesedne 

izjave glasovne, nekatere tudi daljše, a poslušalcu nerazumljive (npr. kaka, kaka, ka! A …). 

 

4.2.1.7 Sedmo opazovanje 

Otrok pogosto vzpostavlja očesni stik z mamo in preusmerja pozornost s predmetov nanjo in 

nazaj. Pogosto imitira starša in se odziva na njegove pobude. Pogosto z mamo dlje časa 

vztraja v interakciji. 

Otrok pogosto uporablja geste, tudi kazanje s prstom in jih imitira, ko so mu ponujene (kar je 

redko). Pogosto uporablja nekaj posameznih besed, redko jih imitira. Pogosto uporablja 

komplementarne geste (beseda in gesta, ki pomenita isto), včasih tudi suplementarne (beseda 

in gesta, ki doda novo informacijo).  

 

4.2.1.8 Osmo opazovanje 

Otrok in mama sta snemana med ogledom slikanice. Otrok mami kaže v slikanici, ob tem 

poimenuje in jo pogleda. Ko mami poimenuje predmet z eno besedo, jo poskuša imitirati. 

Veliko jo tudi sprašuje (pokaže in se oglasi z vprašujočo intonacijo). Na njena vprašanja, 

komentarje, se vedno odziva, pokliče jo, ko želi njeno pozornost. Uporabi kazalno gesto in se 

obenem oglasi, za mamo imitira tudi druge geste. Najpogosteje se oglaša z vokali in glasom k, 

uporabi še glasove j, n, m, p, b, ob imitiranju še č (oponašanje vlaka) in f (oponašanje vetra – 

mama izgovarja š). Uporablja besede: ja, ne, pa-pa, iuiu (gasilec), ama (hrana), mami, kako 

(traktor), baba (bager), Jaua (otrokovo ime). Začel je tvoriti preproste besedne kombinacije: 

»Ne, mami! Baba.« (jo popravi, da ni žerjav, kot je poimenovala ona, ampak bager); »Ne, 

kako!«, »Ne, baba!«, »Pa-pa, mami.« Ko je nerazumljen, prične ponavljati besedo, dokler ga 

mama ne razume (je glasen, poskuša spremeniti besedo). 

𝑃𝑅𝑂𝑃𝑏𝑒𝑠./𝑛𝑒𝑏𝑒𝑠. =
št. besednih izjav

št. nebesednih izjav
=  

51

37
= 1.38 

Otrok je postal bolj aktiven besedno kot nebesedno. Skoraj vse nebesedne izjave so bile 

glasovne, a poslušalcu nerazumljive (npr. ako, akako, abua, kaua, kapfa). 

 

4.2.1.9 Deveto opazovanje 

Otrok ob sestavljanki zdrži manj časa, zanima ga le gasilec, zato besedo za gasilca uporabi 

največkrat. Na mamina vprašanja, komentarje se odziva, sam ne sprašuje, je ne pokliče. Pri 

odgovorih poseže po gestah. Njegova oglašanja so dolga, intonacijo spreminja, uporabi pa le 

malo različnih glasov in besed. Besednih kombinacij ne tvori. Najpogosteje se oglaša z vokali 

in glasovoma n in k, uporabi še glasove j, m, p, ob imitiranju še t. Uporablja besede: ja, ne, 

iuiu (gasilec), mami, joj, kss (gasi), auko (avto), pop (stop). 
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𝑃𝑅𝑂𝑃𝑏𝑒𝑠./𝑛𝑒𝑏𝑒𝑠. =
št. besednih izjav

št. nebesednih izjav
=  

45

19
= 2.37 

Otrok je veliko bolj aktiven besedno kot nebesedno. Z gesto nakaže utripanje luči, odgovori 

na vprašanje, kam da zdravnik stetoskop in kaj posluša (pokaže na ušesa, nato na srce). Ostale 

nebesedne izjave so bile glasovne, a poslušalcu nerazumljive. 

 

4.2.1.10 Deseto opazovanje 

Otrok izbere igro in v njej sodeluje z mamo. Na njeno pobudo jo poskuša imitirati. Na njena 

vprašanja se odziva, če zahtevajo odgovor da ali ne (kar je večina vprašanj). Ob govoru 

uporabi kazalno gesto, sicer se izrazi le z oglašanjem. Najpogosteje se oglaša z vokali in 

glasom k, uporabi še glasove j, n, m, p, h, ž (oponaša, ko vozi vlak), kot imitacija pa še 

glasove b, c in t. Uporablja besede: ja, ne, pa-pa, u-u (vlak), mami, hee (še). Tvori dve 

preprosti kombinaciji: »O, ne!« in »Džžž pa-pa« (vlak se odpelje in poslovi). 

 

𝑃𝑅𝑂𝑃𝑏𝑒𝑠./𝑛𝑒𝑏𝑒𝑠. =
št. besednih izjav

št. nebesednih izjav
=  

38

25
= 1.52 

Otrok je bolj aktiven besedno kot nebesedno. Vse nebesedne izjave so bile glasovne, a 

poslušalcu nerazumljive (pogosto daljše oglašanje z govorno intonacijo). 

 

4.2.1.11 Spreminjanje vrednosti PROP bes./nebes. 

Za prikaz spremembe razmerja med otrokovo besedno in nebesedno komunikacijo smo 

uporabili vrednost PROP bes./nebes. Vrednost bližje številu 0 nakazuje na večjo neverbalno 

aktivnost, vrednost bližje številu 1 pa na bolj enakovredno verbalno in neverbalno aktivnost 

otroka. 

Vrednost PROP bes./nebes lahko pridobimo le s štetjem izjav, kar na prvem in sedmem 

opazovanju ni bilo mogoče, saj je šlo za neposredno opazovanje. Za ti dve opazovanji torej 

nimamo podatka. Da ne prihaja do zmede z zaporednimi številkami opazovanj, tu govorimo o 

posnetkih in ne o opazovanjih.  
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Graf 4: Proporcionalno število otrokovih nebesednih in besednih izjav 

 

 

Otrok je postal besedno bolj aktiven. Pomemben preskok se je zgodil z drugega na tretji 

posnetek. V tistem času se pri mami kaže povečana uporaba tako interakcijskih kot jezikovnih 

strategij, kar kaže na pomemben vpliv rabe strategij na otrokovo besedno aktivnost. V tistem 

času je otrok na splošno postal bolj aktiven v komunikaciji z materjo. Poleg tega je tu pričel 

uporabljati besedi za »ja« in »ne«, pred tem je le prikimal ali odkimal. Tako je veliko prej 

neverbalnih sporočil postalo verbalnih. 

Otrok je bil najbolj besedno aktiven (v primerjavi z nebesedno aktivnostjo) na sedmem 

posnetku. To je bilo po srečanju, kjer je bila pri logopedinji prisotna cela otrokova družina – 

usmerila jih je na ponavljanje otrokovih besednih in nebesednih izjav, kar je otroka 

spodbudilo k pogostejši uporabi besed.  

Otrok je uporabil več besednih kot nebesednih izjav na polovici posnetkov, in sicer na tretjem 

in od šestega do osmega. V tem času je širil besedišče in pridobil nekatere nove glasove. 

 

4.2.2 Otrokov nabor glasov in besed 

4.2.2.1 Inicialno stanje (20. 2. 2017) 

Otrok pri starosti 25 mesecev in šest dni uporablja osem različnih glasov: tri samoglasnike (a, 

o, u) in pet soglasnikov (m, p, j, k, g). Uporablja devet različnih besed: mama, gaga, kaka 

(vozila), Aja (ime otroka), pa-pa, uuu (gasilec, vlak), mmm (muca), cmokanje (hrana), srkanje 

(pijača). 

Na Listi razvoja sporazumevalnih zmožnosti: Besede in stavki je na področju besedišča 

otrokov dosežek nižji od 10. percentila, kar kaže na pomembno odstopanje glede na njegove 

vrstnike. 
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4.2.2.2 Finalno stanje (22. 5. 2017) 

Otrok pri ponovnem testiranju čez tri mesece (pri starosti 29 mesecev in 6 dni) uporablja 13 

različnih glasov: vseh (pet) samoglasnikov in osem soglasnikov (m, n, p, b, t, j, k, g). Našteti 

so glasovi, ki jih uporabi sam, ne kot imitacijo govora odraslih. Uporablja 20 različnih besed:  

 štiri medmete: mau (mijav), koko (kokoš), ghh (grr – renči), ov-ov (hov-hov oz. kuža), 

 devet samostalnikov: iuiu (gasilec), u-u (vlak), kako (traktor), mami, ati, babi, Ma 

(ime sestre), Aja (ime otroka), Kamo (gasilec Samo), 

 tri socialne besede: ja, ne, pa-pa, 

 dva glagola: ama (jesti), pi (piti), 

 dve besedi za poimenovanje kraja ali smeri: go (gor), tam. 

Na Listi razvoja sporazumevalnih zmožnosti: Besede in stavki na področju besedišča otrokov 

dosežek ostaja nižji od 10. percentila, kar kaže na pomembno odstopanje glede na njegove 

vrstnike. Pričel je tvoriti do dvobesedne stavke, kot so na primer »Mami iuiu«, »Mami, tam 

(podkrepi s kretnjo)«, in »Ne, mami/ati/babi …«. Na področju dolžine stavka je njegov 

dosežek med 10. in 25. percentilom, kar kaže na rahlo odstopanje od normativnega razvoja. 

 

4.3 KOMUNIKACIJA MED MATERJO IN OTROKOM 

Za prikaz spremembe komunikacije med materjo in otrokom smo uporabili vrednost 

PROPUTT, ki kaže na razmerje med materinimi in otrokovimi izjavami. Vrednost bližje 

številu 0 nakazuje na večjo aktivnost matere, vrednost bližje številu 1 pa na bolj enakovredno 

komunikacijo med njima (pri vrednosti 1 mati poda enako število izjav kot otrok). 

Vrednost PROPUTT lahko pridobimo le s štetjem izjav, kar na prvem in sedmem opazovanju 

ni bilo mogoče, saj je šlo za neposredno opazovanje. Za ti dve opazovanji torej nimamo 

podatka. Da ne prihaja do zmede z zaporednimi številkami opazovanj, tu govorimo o 

posnetkih in ne o opazovanjih. 

 

Graf 5: Proporcionalno število izjav matere in otroka 
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Na prvem in drugem posnetku je mati več kot enkrat bolj aktivna v komunikaciji kot otrok. 

Njene izjave so veliko daljše kot otrokove (večinoma uporablja daljše povedi, redko se izrazi 

le z eno ali dvema besedama). Tu je otrok neverbalno veliko bolj aktiven kot verbalno, 

uporabi le nekaj besed. Videti je, kot da mati govori še za otroka (si sama odgovarja na 

vprašanja, komentira, izbira, kaj bosta počela). 

Na tretjem posnetku mati in otrok postajata komunikacijsko bolj enakovredna. Materine 

izjave so večinoma kratke (2–3 besedne), več je uporabe medmetov. Občasno še uporabi 

daljše povedi oz. naniza več krajših skupaj (vmes ni pavze). V tem času se kaže tudi bistveno 

večja uporaba komunikacijskih strategij, s čimer mati povzroči pomembno spremembo – 

otrok se pogosto oglaša, pričel jo je imitirati.  

Na četrtem posnetku se vrednost malce zniža – porast materinih izjav je viden predvsem v 

delu posnetka, kjer daje otroku navodila za sestavljanje igrače. Njene izjave so večinoma 

kratke (2–3 besedne), občasno se še izrazi v daljših povedih, predvsem takrat, ko želi otroku 

kaj pojasniti. Otrok je videti slabše razpoložen, pokaže razburjenje, ko se njegova igrača 

razdre.  

Na petem posnetku se vrednost spet zviša. Materine izjave so po dolžini večinoma 1–4 

besedne. Veliko njenih izjav sestavlja imitiranje otrokovih izjav, česar prej ni počela. Otrok je 

malce bolj nebesedno aktiven kot pa besedno, izraža pa željo po govoru (sliši se, kot da materi 

nekaj razlaga, a je govor nerazumljiv). 

Na šestem posnetku je njuna skupna dejavnost ogled knjige, zato poraste tudi število izjav 

matere: ob knjigi veliko poimenuje, pojasnjuje v več zaporednih večinoma krajših stavkih, 

tvori pa tudi daljše. Otrok pozorno posluša, veliko kaže in sprašuje, kar nakaže z intonacijo.  

Na sedmem posnetku mati prične uporabljati več nebesednih izjav (uporabi geste, jih imitira 

za otrokom), ohranja kratke izjave, a zopet poraste število njenih vprašanj. Manj sledi otroku, 

želi, da dokonča začeto aktivnost, njegova pozornost pa je drugje, zato je nekoliko manj 

aktiven v komunikaciji. 

Na zadnjem posnetku veliko materinih izjav sestavlja uporaba medmetov in imitiranje 

otrokovih izjav ali ponavljanje lastne izjave oz. posamezne besede v izjavi. V tem času je 

program že zaključen, a mati nadaljuje z uporabo strategij. Otrok je osredotočen na mater, jo 

imitira.  

Mati ostaja bolj komunikacijsko aktivna kot otrok, vendar pa je opazna otrokova večja 

aktivnost po opravljenem programu kot na začetku. Pomemben preskok se je zgodil z drugega 

na tretji posnetek. V tistem času se pri materi kaže povečana uporaba tako interakcijskih kot 

jezikovnih strategij, kar kaže na pomemben vpliv rabe strategij na otrokovo komunikacijsko 

aktivnost. 

Skozi srečanja se je materina govorna aktivnost spremenila predvsem v dolžini izjav. Na 

začetku je uporabljala dolge povedi, veliko njenih izjav je vsebovalo navodila ali 

pojasnjevanje, postavljala je veliko vprašanj, ki jih je tudi ponavljala (brez čakanja otroka na 

odgovor). Na koncu je večinoma uporabljala krajše izjave, v večini primerov je počakala na 

otrokov odgovor, manj je spraševala – namesto tega je komentirala. Njen govor je še vedno 

vseboval veliko direktiv (kaj naj otrok naredi). 
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4.4 PREVERJANJE HIPOTEZ 

4.4.1 Hipoteza 1 

H1: Mati bo po zaključenem programu uporabljala več strategij za spodbujanje interakcije v 

svoji komunikaciji z otrokom kot pred začetkom izvajanja programa. 

 

 

Tabela 10: Wilcoxon test za interakcijske strategije 

Opisna statistika 

  

Št. 

enot Povprečje 

Std. 

odklon Min. Max. 

Percentili 

25 50 (Mediana) 75 

Interakcijske strategije 

(Inicialno opazovanje) 
9 1,78 1,09 1,00 4,00 1,00 1,00 2,50 

Interakcijske strategije 

(Finalno opazovanje) 
9 3,56 0,73 2,00 4,00 3,00 4,00 4,00 

 

Rangi 

  Št. enot Povprečni rang Vsota rangov 

Interakcijske strategije 

(Finalno opazovanje) - 

Interakcijske strategije 

(Inicialno opazovanje) 

Negativni rangi 0a 0,00 0,00 

Pozitivni rangi 8b 4,50 36,00 

Vezi 1c     

Skupaj 9     

a. Interakcijske strategije (Finalno opazovanje) < Interakcijske strategije (Inicialno 

opazovanje) 

b. Interakcijske strategije (Finalno opazovanje) > Interakcijske strategije (Inicialno 

opazovanje) 

c. Interakcijske strategije (Finalno opazovanje) = Interakcijske strategije (Inicialno 

opazovanje) 

 

Testiranje statistične pomembnosti a 

  

Interakcijske strategije (Finalno opazovanje) – Interakcijske strategije 

(Inicialno opazovanje) 

Z –2,549b 

p (enostranska) ,005 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks 

 

Pri interakcijskih strategijah obstajajo statistično značilne razlike (p = 0,005 < 0,01) med 

inicialnim in finalnim srečanjem. Pri materi se je na zadnjem opazovanju (povprečje točk = 

3,56, std. odklon = 0,73) pokazal statistično značilen napredek v uporabi interakcijskih 

strategij v komunikaciji z otrokom glede na prvo opazovanje (povprečje točk = 1,78, std. 

odklon = 1,09).  
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Hipotezo 1 potrdimo, saj mati po zaključenem programu uporablja statistično pomembno več 

strategij za spodbujanje interakcije v svoji komunikaciji z otrokom kot pred začetkom 

izvajanja programa, prav tako se je uporaba strategij pomembno povečevala na posameznih 

opazovanjih, največji napredek je bil viden med 3. in 4. opazovanjem. Zaključimo lahko, da je 

program pomembno vplival na materino zavedanje lastne komunikacije in motivacijo, da se 

prilagodi otroku. Logopedinja je materi uspešno predstavila posamezne strategije in jo 

ustrezno usmerila k njihovi uporabi. Ker je pogostost uporabe strategij v drugi polovici 

opazovanj ostala na višjem nivoju, lahko sklepamo, da jih bo mati uporabljala tudi v 

prihodnje.   

 

 

4.4.2 Hipoteza 2 

H2: Mati bo po zaključenem programu uporabljala več jezikovnih strategij v svoji 

komunikaciji z otrokom kot pred začetkom izvajanja programa. 

 

Tabela 11: Wilcoxon test za jezikovne strategije 

Opisna statistika 

  

Št. 

enot Povprečje 

Std. 

odklon Min. Max. 

Percentili 

25 50 (Mediana) 75 

Jezikovne strategije 

(Inicialno opazovanje) 
7 1,71 1,11 1,00 4,00 1,00 1,00 2,00 

Jezikovne strategije 

(Finalno opazovanje) 
7 2,86 1,21 1,00 4,00 2,00 3,00 4,00 

Rangi 

  Št. enot Povprečni rang Vsota rangov 

Jezikovne strategije (Finalno 

opazovanje) - Jezikovne 

strategije (Inicialno 

opazovanje) 

Negativni rangi 0a 0,00 0,00 

Pozitivni rangi 4b 2,50 10,00 

Vezi  3c     

Skupaj 7     

a. Jezikovne strategije (Finalno opazovanje) < Jezikovne strategije (Inicialno opazovanje) 

b. Jezikovne strategije (Finalno opazovanje) > Jezikovne strategije (Inicialno opazovanje) 

c. Jezikovne strategije (Finalno opazovanje) = Jezikovne strategije (Inicialno opazovanje) 

 

Testiranje statistične pomembnosti a 

  

Jezikovne strategije (Finalno opazovanje) – Jezikovne strategije (Inicialno 

opazovanje) 

Z –1,857b 

p (enostranska) ,032 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks 
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Pri jezikovnih strategijah obstajajo statistično značilne razlike (p = 0,032 < 0,05) med 

inicialnim in finalnim srečanjem. Pri materi se je na zadnjem opazovanju (povprečje točk = 

2,86, std. odklon = 1,21) pokazal statistično značilen napredek v uporabi jezikovnih strategij v 

komunikaciji z otrokom glede na prvo opazovanje (povprečje točk = 1,71, std. odklon = 1,11).  

Hipotezo 2 potrdimo, saj mati po zaključenem programu uporablja statistično pomembno več 

jezikovnih strategij v svoji komunikaciji z otrokom kot pred začetkom izvajanja programa. 

Prav tako se je uporaba strategij pomembno povečevala na posameznih opazovanjih, največji 

napredek je bil viden med 3. in 4. opazovanjem. Program je pomembno vplival na materino 

zavedanje in spremembo lastne komunikacije. Pogostost uporabe strategij je v drugi polovici 

opazovanj ostala na višjem nivoju, zato lahko sklepamo, da jih bo še naprej uporabljala. Pri 

tem najbolj odstopa predvsem pri upočasnitvi lastnega govora, kjer se mora še vedno zelo 

kontrolirati. Videti je, da je svojo komunikacijo lažje prilagodila na interakcijskem kot na 

jezikovnem nivoju. 

 

 

4.4.3 Hipoteza 3 

H2: Otrok bo po zaključenem programu uporabljal več besedne kot nebesedne komunikacije 

kot pred začetkom izvajanja programa. 

 

Tabela 12: Wilcoxon test za otrokove nebesedne izjave 

Rangi 

  Št. enot Povprečni rang Vsota rangov 

Otrokove nebesedne izjave 

(finalno opazovanje) - 

Otrokove nebesedne izjave 

(inicialno opazovanje) 

Negativni rangi 2a 2,50 5,00 

Pozitivni rangi 1b 1,00 1,00 

Vezi 2c     

Skupaj 5     

a. Otrokove nebesedne izjave (finalno opazovanje) < Otrokove nebesedne izjave (inicialno 

opazovanje) 

b. Otrokove nebesedne izjave (finalno opazovanje) > Otrokove nebesedne izjave (inicialno 

opazovanje) 

c. Otrokove nebesedne izjave (finalno opazovanje) = Otrokove nebesedne izjave (inicialno 

opazovanje) 

Testiranje statistične pomembnostia 

  

Otrokove nebesedne izjave (finalno srečanje) – Otrokove nebesedne izjave 

(inicialno srečanje) 

Z –1,069b 

p 

(enostranska) 
,143 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on Pozitivni rangi 

 

Pri otrokovih nebesednih izjavah med inicialnim in finalnim opazovanjem ni statistično 

značilnih razlik (p = 0,143 > 0,05). Otrok je na zadnjem opazovanju uporabil približno 

enako število nebesednih izjav kot na prvem srečanju. 
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Tabela 13: Wilcoxon test za otrokove besedne izjave 

Rangi 

  Št. enot Povprečni rang Vsota rangov 

Otrokove besedne izjave 

(finalno opazovanje) - 

Otrokove besedne izjave 

(inicialno opazovanje) 

Negativni rangi 0a 0,00 0,00 

Pozitivni rangi 4b 2,50 10,00 

Vezi 1c     

Skupaj 5     

a. Otrokove besedne izjave (finalno opazovanje) < Otrokove besedne izjave (inicialno 

opazovanje) 

b. Otrokove besedne izjave (finalno opazovanje) > Otrokove besedne izjave (inicialno 

opazovanje) 

c. Otrokove besedne izjave (finalno opazovanje) = Otrokove besedne izjave (inicialno 

opazovanje) 

Testiranje statistične pomembnostia 

  

Otrokove besedne izjave (finalno opazovanje) – Otrokove besedne izjave 

(inicialno opazovanje) 

Z –1,826b 

p (enostranska) ,034 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on Negativni rangi 

 

Pri otrokovih besednih izjavah obstajajo statistično značilne razlike (p = 0,034 < 0,05) med 

inicialnim in finalnim opazovanjem. Otrok je na zadnjem opazovanju pokazal statistično 

značilen napredek – uporabljal je več besedne komunikacije kot na prvem opazovanju. 

 

Hipotezo 3 potrdimo, saj otrok po koncu programa uporablja več besedne kot nebesedne 

komunikacije. Pri tem ostaja približno enako nebesedno aktiven, pomembno pa se poveča 

besedna aktivnost. Poleg izvedbe programa ima na napredek pomemben vpliv tudi otrokovo 

zorenje, saj se je njegova pozornost zelo podaljšala in je sposoben daljših interakcij s 

številnimi komunikacijskimi izmenjavami. Sklepamo lahko, da je na otrokovo povečanje 

besedne aktivnosti najbolj vplivala uporaba strategij, ki jih je spoznala cela otrokova družina 

– s tem so mu lahko nudili spodbudno komunikacijsko okolje.  
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4.4.4 Hipoteza 4 

H3: Otrok bo po zaključenem programu uporabljal večje število različnih glasov kot pred 

začetkom izvajanja programa. 

 

Tabela 14: Wilcoxon test za nabor glasov 

Rangi 

  Št. enot Povprečni rang Vsota rangov 

Nabor glasov (finalno 

opazovanje) – Nabor glasov 

(inicialno opazovanje) 

Negativni rangi 0a 0,00 0,00 

Pozitivni rangi 3b 2,00 6,00 

Vezi 2c     

Skupaj 5     

a. Nabor glasov (finalno opazovanje) < Nabor glasov (inicialno opazovanje) 

b. Nabor glasov (finalno opazovanje) > Nabor glasov (inicialno opazovanje) 

c. Nabor glasov (finalno opazovanje) = Nabor glasov (inicialno opazovanje) 

 

Testiranje statistične pomembnostia 

  Nabor glasov (finalno opazovanje) – Nabor glasov (inicialno opazovanje) 

Z –1,633b 

p (enostranska) ,051 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks 

 

Hipotezo 4 zavrnemo, saj pri otrokovem naboru glasov med inicialnim in finalnim 

opazovanjem ni statistično značilnih razlik (p = 0,051 > 0,05). Vrednost je sicer zelo mejna. 

Pri tem se za zadnje opazovanje šteje sedmo opazovanje, ko so bili pridobljeni podatki o 

otrokovem naboru glasov. Na otrokov napredek vplivajo njegovo zorenje, povečana verbalna 

aktivnost tekom izvedbe programa in spodbudno domače okolje. Vpliv programa tu ni očiten, 

saj tudi ni usmerjen v pridobivanje artikulacije različnih glasov. Logopedinja tekom programa 

odkriva, da ima otrok pri uporabi različnih glasov velike težave, naj gre za reprodukcijo ali 

samostojno uporabo. Sklepamo lahko, da bo na tem področju otrok bolj napredoval pri 

klasični logopedski terapiji, kjer bo sistematično usvajal ciljne glasove. 
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4.4.5 Hipoteza 5 

H4: Otrok bo po zaključenem programu uporabljal večje število različnih besed kot pred 

začetkom izvajanja programa. 

 

Tabela 15: Wilcoxon test za nabor besed 

Rangi 

  Št. enot Povprečni rang Vsota rangov 

Nabor besed (finalno 

opazovanje) - Nabor besed 

(inicialno opazovanje) 

Negativni rangi 0a 0,00 0,00 

Pozitivni rangi 4b 2,50 10,00 

Vezi 1c     

Skupaj 5     

a. Nabor besed (finalno opazovanje) < Nabor besed (inicialno opazovanje) 

b. Nabor besed (finalno opazovanje) > Nabor besed (inicialno opazovanje) 

c. Nabor besed (finalno opazovanje) = Nabor besed (inicialno opazovanje) 

Testiranje statistične pomembnostia 

 

Nabor besed (finalno opazovanje) – Nabor besed (inicialno opazovanje) 

Z –1,890b 

p (enostranska) ,029 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks 

 

Hipotezo 4 potrdimo, saj pri otrokovem naboru besed obstajajo statistično značilne razlike (p 

= 0,029 < 0,05) med inicialnim in finalnim opazovanjem. Otrok je pokazal statistično 

pomemben napredek – na zadnjem opazovanju je imel večji nabor besed kot na prvem. Pri 

tem se za zadnje opazovanje šteje 7. opazovanje, saj je mama otroka takrat izpolnila Listo 

razvoja sporazumevalnih zmožnosti: Besede in povedi. Poleg izvedbe programa, skozi 

katerega je povečeval verbalno aktivnost in s tem širil svoje besedišče, lahko napredek 

pripišemo tudi njegovemu zorenju. Ker otrok govori več, ima s tem več priložnosti, ko lahko 

preizkuša, vadi uporabo različnih besed in jih dodaja v svoje aktivno besedišče. Nekatere od 

teh besed so morda razumljive le njegovim bližnjim. Kljub napredku otrok še vedno 

pomembno odstopa pri uporabi besed glede na normativni razvoj, pri uporabi stavkov pa se 

kaže rahlo odstopanje od normativnega razvoja. 
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5 SKLEP 
 

Cilj raziskave je bila analiza komunikacijskih sprememb pri 25-mesečnem otroku z 

zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem in njegovi materi, ki sta bila vključena v program It 

Takes Two to Talk. Zanimalo nas je, kako bo program vplival na spremembo komunikacije 

pri materi, na uporabo otrokove besedne in nebesedne izjave ter na otrokov nabor različnih 

glasov in besed. Rezultati so bili pridobljeni z obdelavo podatkov v programu IBM SPSS 

Statistics 22.0 in programom Microsoft Office Excel ter predstavljeni opisno in s tabelami. 

Otrok in njegova mati sta bila obravnavana s strani logopedinje, ki ima certifikat za izvajanje 

programa It Takes Two to Talk. Izvedeno je bilo deset srečanj, na katerih je logopedinja 

predstavila različne komunikacijske strategije, ki jih je nato mati ob usmerjanju logopedinje 

tudi preizkusila. 

Podatki so bili zbrani preko desetih opazovanj komunikacije med otrokom in materjo. Prvo in 

sedmo opazovanje je bilo izvedeno na samem srečanju, ostala opazovanja so bila opravljena 

na podlagi posnetkov komunikacije matere in otroka. Pri tem smo uporabo materinih 

komunikacijskih strategij merili z Listo za opazovanje otroka in starša za program It Takes 

Two to Talk (It Takes Two to Talk Child and Parent Observation Form), ki so ga razvili na 

Hanen centru leta 2013. Listo sestavljata dva dela, uporabili smo le drugega, ki ugotavlja 

uporabo strategij za spodbujanje interakcije in uporabo jezikovnih strategij. Otrokova 

komunikacijska aktivnost je bila merjena s štetjem njegovih izjav. Nabor otrokovih glasov in 

besed je bilo ocenjeno z MacArthur-Batesova evidenco komunikacijskega razvoja: Besede in 

povedi (MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (CDI): Words and 

Sentences). Evidenco besed in povedi je na prvem in sedmem opazovanju izpolnila mati 

otroka. 

Rezultati kažejo, da je imel izveden  program It Takes Two to Talk statistično pomemben 

vpliv na materino zavedanje lastne komunikacije in njenega vpliva na govorno-jezikovni 

razvoj otroka. Začela je uporabljati več strategij za spodbujanje interakcije in jezikovnih 

strategij v komunikaciji z otrokom. Otrok je postal aktivnejši v komunikaciji z njo, na 

materine pobude se je vedno odzival, tudi sam je začel dajati več pobud za komunikacijo. 

Program ima prav tako statistično pomemben vpliv na otrokovo uporabo besedne 

komunikacije. Otrok je bil zelo nebesedno aktiven, besednega govora je bilo malo. Ostal je 

nebesedno izrazen, povečal pa je svojo besedno aktivnost. Na razvoj različnih glasov program 

ni statistično pomembno vplival, čeprav je bila vrednost mejna. Na razvoj različnih besed je 

program statistično pomembno vplival, saj otrok uporablja več besed kot na začetku 

programa, tvori tudi enostavne dvobesedne stavke. Kljub otrokovemu napredku se še vedno 

kaže zaostajanje v govorno-jezikovnem razvoju, saj glede na vrstnike pomembno odstopa pri 

naboru različnih glasov in besed.  

Program je otroku in materi nudil osnovo za nadaljevanje s klasično logopedsko terapijo, ki 

bo usmerjena k pridobivanju različnih glasov. Mati in otrok sta se namreč v komunikaciji 

razbremenila, se sprostila. Otrok se nič več ne umika iz govornih situacij, začel je spontano 

ponavljati besede za odraslimi, kar mu omogoča nadaljnje učenje brez dodatnega zunanjega 

pritiska. Tekom izvajanja programa je logopedinja spoznavala mater in otroka ter njuno 

funkcioniranje, kar ji je omogočilo natančnejšo diagnostiko. Opazila je, da otrok spontano 

uporablja predvsem zapornika, tvorjena v zadnjem delu ustne votline (k, g) in slabo 

diferencirane vokale. Besede nenatančno artikulira, tudi pri reprodukciji. Otrokova motorika 

govoril ni šibka, uspe imitirati neglasovne govorne gibe. Bistveno manj uspešen je pri 
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imitiranju gibov z dodanim glasom. Logopedinja ugotavlja težave z usvajanjem artikulacije in 

povezovanjem glasov v različne kombinacije, zato sumi na otroško govorno apraksijo. Ker je 

bil pri otroku govorno-jezikovni zaostanek zgodaj prepoznan in je bil takoj tudi vključen v 

obravnavo, ima optimalne pogoje za napredovanje. 

Glavni pomanjkljivosti magistrskega dela sta majhen vzorec in velika mera subjektivnosti. 

Ocenjevalna lista uporabe strategij ne zajema natančnih ocen, le okvirne (ali se vedenje 

pojavlja pogosto, včasih, redko ali nikoli), zato lahko različni ocenjevalci pogostost vedenja 

različno ocenijo. Prav tako je ocenjevanje odvisno od samega ocenjevalca (osebna vpletenost, 

trenutno razpoloženje …). Subjektivno je tudi štetje besednih in nebesednih izjav, saj lahko 

otrokovo izjavo nekdo interpretira kot besedo s pomenom, drug pa izjave ne zazna kot 

besedne (npr. otrok uporabi besedo »aj« namesto »čaj« – ocenjevalec lahko otrokov namen 

prepozna ali pa ne). 

Glavna prednost je poglobljena obravnava enega primera, ki nudi konkretno osnovo za 

nadaljnje delo in raziskovanje. V Sloveniji je to prva predstavitev programa It Takes Two to 

talk z opravljeno študijo primera. Želimo si, da bi delo spodbudilo poznavanje programa, 

njegove učinkovitosti med slovenskimi logopedi ter kakovostnejše ocenjevanje in obravnavo 

malčkov z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem. 
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