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POVZETEK 

Motnja v duševnem razvoju je stanje, za katero je značilna oviranost posameznika na 
vseh področjih njegovega razvoja in delovanja. Med drugim vpliva tudi na področje 
govora in jezika, odvisno od stopnje motnje v duševnem razvoju. Na vključevanje v 
druţbo pomembno vplivajo govorno-jezikovni primanjkljaji, saj je uspešnost 
komunikacije z bliţnjimi ter predvsem neznanimi ljudmi oteţena. Za napredek oseb z 
motnjo v duševnem razvoju je potrebno dolgotrajno utrjevanje posameznih spretnosti 
in znanj ter multisenzoren pristop. Tega se posluţuje tudi fonomimična metoda, ki 
smo jo uporabili v empiričnem delu magistrskega dela. 
 
V empiričnem delu ţelimo raziskati, ali logopedski trening s fonomimično metodo 
pripomore k izboljšanju stopnje govorne razumljivosti otrok z motnjo v duševnem 
razvoju. V raziskavo smo namreč vključili dečka, ki ima diagnosticirano zmerno 
motnjo v duševnem razvoju, zmerno govorno-jezikovno motnjo ter Downov sindrom, 
in deklico, ki ima laţjo motnjo v duševnem razvoju in laţjo izgubo sluha. Oba sta bila 
v šolskem letu 2017/2018 vključena v četrti razred prilagojenega programa z niţjim 
izobrazbenim standardom. Ţe omenjeni logopedski trening smo izvajali dvakrat 
tedensko od decembra 2017 do marca 2018. Starši in razredničarka so pred 
treningom in po njem ocenili področje govorne razumljivosti, obenem pa smo z 
obema otrokoma dvakrat ocenili tudi področje artikulacije, in sicer pred treningom in 
po njem. Rezultate smo nato med seboj primerjali. 
 
Z raziskavo smo ugotovili, da je pri obeh otrocih po logopedskem treningu s 
fonomimično metodo prišlo do napredka v stopnji govorne razumljivosti in pa tudi na 
področju artikulacije posameznih glasov ter besed. Deček je najbolj napredoval pri 
pravilni artikulaciji sičnikov, šumnikov in nezvočnikov, deklica pa pri sičnikih ter 
šumnikih; posledično pa oba tudi pri izreki besed, ki te glasove vsebujejo. Torej lahko 
zaključimo, da ima logopedski trening s fonomimično metodo pri obeh pozitiven vpliv 
na izgovorjavo glasov in besed ter hkrati tudi na njuno govorno razumljivost.   

 

KLJUČNE BESEDE: govor, govorna razumljivost, motnja v duševnem razvoju, 
Downov sindrom, kognitivni primanjkljaj, fonomimična metoda 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Mental disability is a condition, characterised by impairments in all areas of a persons 
development and function. The affects on one's speech and language abilities 
depend on the level of mental disability. 
Speech and language disabilities have a strong impact on one's social integration 
due to diminished ability to communicate with others. People suffering from mental 
disorders will benefit from long-term training with multisenzor approach enabling 
them in acquiring new knowledge and skills. Phonomimic method used in the 
empirical part of this study is one of such training methods.  
 
Empirical part of this master thesis evaluates the impact of logopedic training with 
phonomimic method on speech intelligibility in children diagnosed with mental 
disability. In our survey we included a boy diagnosed with a moderate mental 
diability, moderate speech and language disorder and Down Syndrome, and a girl, 
diagnosed with a mild mental disability and a mild hearing loss. In year 2017/2018 
both of them attended 4th grade of special school. They participated in the above 
mentioned logopedic training with phonomimic method twice a week from 
December/2017 to March/2018. This master thesis evaluates the results of assesed 
articulation and the results of evaluation of speech intelligibility of these children by 
their parents and their teacher.  
 
Research has shown improvement of speech intelligibility in both children after 
logopedic training with phonomimic method. They also improved in the area of  
correct articulation of individual sounds and words. The boy made the most progress 
in articulation of alveolar and postalveolar fricatives and also plosives, the girl in 
articulation of alveolar and postalveolar fricatives. Both of them also refined 
articulation of words, which include those sounds.  
In conclusion, logopedic training with phonomimic method had a positive impact on 
articulation of individual sounds and words and also on speech intelligibility in both 
children.    

 

KEY WORDS: speech, speech intelligibility, mental disability, Down Syndrome, 
intellectual disability, phonomimic method 
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1 UVOD 

Govorna razumljivost je pojem, ki se nanaša na zmoţnost učinkovite rabe 
komunikacije v vsakodnevnih situacijah in pomembno vpliva na uspešnost 
komunikacije med poslušalcem ter sporočevalcem (Pascoe, 2017). Razumljiv govor 
nam namreč omogoča učinkovito komunikacijo in socialno vključenost v druţbo 
(Ozbič in Kogovšek, 2009). Govorna razumljivost pa nam ni prirojena, ampak jo 
postopoma razvijamo in pridobivamo z učenjem govora in jezika ter s kronološko 
starostjo. Pri treh letih naj bi bil tako otrokov spontan govor razumljiv neznanim 
ljudem vsaj v 50%, medtem ko naj bi bil pri štirih letih kljub prisotnim nekaterim 
artikulacijskim in fonološkim razlikam otrokov spontan govor razumljiv (Pascoe, 
2017). 
Govor je predstavljen kot skupek segmentalnih in prozodičnih elementov, ki jih 
predstavljajo artikulacija, glas, resonanca ter prozodija. Če je moten eden izmed teh 
elementov, je posledično stopnja govorne razumljivosti niţja. Na govorno razumljivost 
pa vpliva tudi narava posameznih jezikov kot na primer določnost fonotaktičnih pravil, 
prozodija in leksikalna kompleksnost (Ozbič in Kogovšek, 2009). 
 
Veliko študij utemeljuje, da je govorna razumljivost resen problem posameznikov z 
Downovim sindromom, ki pogosto vztraja vse ţivljenje, in ima negativne učinke na 
socialno ter poklicno področje osebe (Kent in Vorperian, 2013). Na pogosto niţjo 
stopnjo govorne razumljivosti vplivajo govorno-jezikovni primanjkljaji, ki ovirajo 
vključevanje v vsakodnevne aktivnosti (Roberts, Price in Malkin, 2007).  
Rezultati raziskave so pokazali, da imajo ti otroci več teţav na področju govorne 
razumljivosti (Kumin, 2006). V govoru otrok z Downovim sindromom so namreč 
pogosto prisotni fonološki procesi, in sicer izpuščanje soglasniških sklopov ter 
brisanje zadnjega konsonanta (Martin, Klusek, Estigarribia in Roberts, 2010). 
Govorna razumljivost je slabša pri povezovanju besed v stavke, medtem ko 
posamezne besede lahko pravilno izgovorijo (Wilken, 2012).  
 
Zaradi vztrajnih teţav na področju govora in jezika potrebujejo ti otroci dolgotrajno 
logopedsko obravnavo, pri kateri moramo logopedi v čim večji meri upoštevati 
njihove potrebe, interese, močna področja ter uporabljati multisenzorni pristop 
oziroma podajati informacije preko različnih senzornih kanalov, saj le-to potrebujejo 
za usvajanje in utrjevanje novih spretnosti ter znanj. Na ta način se lahko vzpostavijo 
zelo dobri pogoji in moţnosti za napredovanje otrok z motnjo v duševnem razvoju na 
področju govora in jezika ter komunikacije na splošno. Ena izmed metod 
multisenzornega poučevanja je fonomimična metoda, ki je namenjena učenju in 
utrjevanju ustrezne izreke posameznih glasov pa tudi jezikovnih spretnosti. Slednja je 
lahko prav zaradi pokrivanja vseh senzornih poti za sprejemanje informacij koristna 
za otroke z motnjo v duševnem razvoju, ki imajo teţave s pravilno artikulacijo glasov 
in posledično tudi z govorno razumljivostjo.  
Za laţje načrtovanje ustrezne logopedske obravnave pa potrebujemo logopedi oceno 
stopnje govorne razumljivosti pri posameznem otroku. Uporabimo lahko za to 
namenjeno Lestvico razumljvosti govora v vsakdanjem ţivljenju: slovenščina 
(McLeod, Harrison in McCormack, priredili: Kogovšek in Ozbič, 2012), ki nam poda 
subjektivno oceno staršev o otrokovi funkcionalni razumljivosti govora v vsakdanji 
situaciji z različnimi komunikacijskimi partnerji. Kasneje pa lahko z njo preverjamo 
tudi napredek logopedske terapije. 
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2 KOMUNIKACIJA 
 
Izraz komunikacija izhaja iz latinskega glagola »communicare", čigar pomen je 
skupno napraviti, sporočiti, deliti kaj s kom, posvetovati se, pogovoriti se o čem, 
priobčiti, biti v medsebojni zvezi. Je dvostranski proces, kjer gre za izmenjevanje 
sporočil med komunikacijskima partnerjema (Jelenc, 1998). Večina si pod pojmom 
komunikacija zamišlja govorno-jezikovno komunikacijo, ki pa predstavlja le en del le-
te, saj komuniciramo tudi z izrazom obraza, s kretnjami in celim telesom, seveda 
popolnoma nezavedno (Janeţič, 1991). 
Naše sporočilo je tako sestavljeno iz zgolj 7% besed (vsebine), medtem ko ostalo 
predstavlja nebesedna komunikacija, in sicer 55% govorice telesa in 38% barve 
glasu. H govorici telesa spada mimika, uporaba gest; med zvočno podobo glasu pa 
uvrščamo višino in ton glasu, hitrost in ritem govorjenja ter poudarke (Verbalna in 
neverbalna komunikacija, b.d.). 
Pod pojem komunikacija torej spadajo vsi načini vedenja in izrazne oblike, ki nam 
omogočajo prenos sporočil do drugih ljudi oziroma naših komunikacijskih partnerjev. 
Ţe majhni otroci namreč s svojim jokom, glasovi, očesnim stikom, kazanjem,... 
pokaţejo svoja zanimanja in potrebe, vendar pa so takšne oblike sporazumevanja 
sprejemljive le v kontekstu in pa z ljudmi, ki so otroku blizu. Z vključevanjem v 
različne medsebojne dialoge otrok pridobiva izkušnje in tako postopoma izboljšuje 
svoje komunikacijske spretnosti (Wilken, 2012).  
Komunikacija obsega aktivnost obeh udeleţencev, govorca in poslušalca. Slednji 
mora namreč razumeti, kar mu sogovorec sporoča. V ţivem govoru se vloge pogosto 
izmenjujejo, pri prenašanju sporočil pa lahko prihaja tudi do komunikacijskih šumov 
oziroma nesporazumov zaradi različnih teţav, ki jih imajo osebe z govorom. 
Sporočilo je tako lahko napačno razumljeno, kar zmanjšuje uspešnost procesa 
komunikacije (Janeţič, 1991).  

 

2.1 GOVOR 

Po Slovarju slovenskega knjiţnega jezika je govor oblikovanje besed, stavkov z 
govorilnimi organi, izraţanje misli z govorjenjem, izmenjava mnenj, misli,... (Govor, 
b.d.). 
Marjanovič Umek (1990) definira govor kot zelo pomemben element v človekovem 
razvoju, saj ta oblikuje človeka kot posameznika, obenem pa vzpostavlja 
komunikacijo z okolico. Tako ločimo individualno in druţbeno funkcijo govora.  
Govor predstavlja realizacijo jezika, ki ima zvočno komponento. Obsega artikulacijo 
glasov, ki so določeni za posamezen tip jezika, zdruţevanje le-teh v besede ter 
smiselno uporabo glede na namen. Torej, za normalno realizacijo govora je potrebno 
upoštevati 3 vidike, in sicer artikulacijo, sintakso in pragmatiko. Tekoč govor, 
glasovna jakost in poudarjanje (prozodija) pa še dodatno prispevajo k nemoteni 
komunikaciji (Wilken, 2012). 

Jelenc (1998) opredeljuje govor kot biološko aktivnost, za katero je potrebno 
koordinirano delovanje treh bioloških sistemov. To so: 

 respiracijski sistem – izvor energije v pljučih, diafragmi in respiratornih 
mišicah; 



Plestenjak, N. (2018). Vpliv fonomimične metode na stopnjo govorne razumljivosti otrok z motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta. 

3 
 

 vibracijski sistem – gradijo ga grlo, glasilke in laringalne mišice, ki so potrebni 
za oblikovanje osnovnega glasu; 

 artikulacijski sistem – gradijo artikulatorji (ustnice, jezik, zobje, nebo), ki 
omogočajo tvorjenje glasov.  

Marjanovič Umek in Fekonja (2001) opišeta govor kot interakcijo oblike, vsebine in 
uporabe ter definirata njegovo uporabo, in sicer za izraţanje ter interpretacijo. 

Govor je orodje, ki omogoča posamezniku komunikacijo z druţbo. Je kompleksna 
spretnost, za katero je potrebno usklajeno delovanje številnih sistemov, da se 
pravilno razvije (Vizjak Kure, 2010). 
  
Ti sistemi so (Omerza, 1972):  

- pravilno razvite psihične funkcije, kot so pozornost, zaznavanje, 
predstavljanje, mišljenje, občutenje, fantazija in pomnjenje ter dobro razvit 
slušni spomin; 

- zdrav ţivčni sistem, še posebej sistem govornih središč v moţganski skorji in 
ţivčnih zvez med njimi, ki nadzorujejo in usklajujejo delovanje različnih delov 
govornega mehanizma; 

- pravilno razviti čuti, predvsem sluh, ki je najpomembnejši za sprejemanje in 
razlikovanje različnih glasov, zlogov, besed in stavkov, ki jih uporabljamo v 
vsakodnevnem govoru; 

- zdrava in pravilno razvita govorila; 
- pravilen govor okolja, v katerem ţivi otrok. 

 

2.2 JEZIK 

V Encyclopædia Britannica (2018) je jezik opredeljen kot sistem konvencionalnih 
govorjenih, ročnih in pisnih simbolov, s katerimi se ljudje kot neka druţbena skupina 
in pripadniki kulture lahko izrazijo. Funkcije jezika so komunikacija, izraţanje 
identitete, igra, izraţanje domišljije in sproščanje čustev. 
Je komunikacijski sistem, ki vsebuje ţe vnaprej dogovorjene znake (Wilken, 2012). 
Predstavlja abstrakten sistem simbolov, ki ga uporabljajo ljudje določene jezikovne 
skupnosti (Jelenc, 1998). Ločimo govorjeni jezik, katerega nabor simbolov sestavljajo 
glasovi, ki nastanejo kot produkt organov, ki se nahajajo med grlom in usti, in 
znakovni jezik, katerega simboli so gibanje rok, telesa, geste in obrazna ekspresija 
(Language, 2018). 
 
Ţerdin (2011) opredeljuje jezik kot sredstvo, ki nam omogoča sporazumevanje. 
Zaradi njega se razlikujemo od drugih ţivih bitij. Je več kot le besedni jezik, 
pridruţeni so namreč tudi naslednji elementi: mimika obraza, pogled, drţa, gibi rok in 
telesa, izreka glasov, ritem, glasnost, poudarek, intonacija, barva glasu, tekočnost 
izraţanja,... 
Jezikovni sistem gradijo podsistemi oziroma pravila, ki se jih je za pravilno rabo 
jezika potrebno naučiti. To so: fonologija, morfologija, sintaksa, semantika in 
pragmatika (Jelenc, 1998). 
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2.3 RAZVOJ GOVORA IN JEZIKA 

V prvih mesecih ţivljenja dojenček razvija najpomembnejšo spretnost, in sicer 
poslušanje, medtem ko njegovo izraţanje predstavlja jok. Kasneje pa mora otrok 
najprej razumeti govorca, preden se lahko sam govorno izrazi. Razvoj poslušanja se 
prične med 26. in 28. tednom nosečnosti, saj takrat plod ţe reagira na zvok (Vizjak 
Kure, 2010). Kmalu po rojstvu je novorojenček ţe sposoben obrniti glavo proti zvoku, 
pri 2. tednu pa loči človeški glas od drugih glasov. Ko je star dva meseca, različno 
reagira glede na emocionalno kvaliteto človeškega glasu, saj se na jezo odzove z 
jokom, prijateljski glas pa sproţi smeh. Med moškim in ţenskim glasom razlikuje pri 
štirih mesecih, pri šestih pa začne zaznavati tudi ton in ritem (Marjanovič Umek, 
1990). Sposobnost poslušanja in oglašanja sovpadata in se prepletata, zato je teţko 
izolirano določiti njune mejnike (Vizjak Kure, 2010). V 1. letu starosti ločimo štiri 
pomembne mejnike v izgovorjavi glasov. Kot ţe vemo, je otrokov prvi glas jok in je 
prva dva meseca to edina otrokova vokalizacija, ki jo spreminja glede na vzrok. Nato 
sledi naslednja oblika vokalizacije, ki jo imenujemo gruljenje. Ta se pojavi pribliţno na 
začetku 2. meseca, z njo nam otrok sporoča, da je vesel in zadovoljen. Je podobno 
joku, predstavlja predvsem samoglasniške glasove. Gruljenje se ne razvije le pri 
otrocih s tipičnim razvojem, temveč tudi pri gluhih otrocih, ki so se rodili gluhim 
staršem. Nato sledi faza bebljanja, ki se pojavi okoli 6. meseca starosti in vsebuje 
tako samoglasnike kot soglasnike, ki jih kombinira in zdruţuje v zloge. Bebljanje je ţe 
veliko bolj podobno govoru, otrok kaţe večjo kontrolo nad izgovorjavo, kar 
predstavlja pomembne temelje za govorni razvoj. Pri dopolnjenem 1. letu starosti pa 
lahko govorimo o izgovorjavi po govornem vzorcu. Otrok namreč vse bolj uporablja 
glasove materinega jezika (Omerza, 1972). Pomembno vlogo pri tem imajo vidni, 
tipni in kinestetični draţljaji, saj z njihovo pomočjo loči lego in gibanje posameznih 
delov govornega mehanizma, ki so pri govoru aktivirani (Omerza, 1972). 
Prvo besedo predstavlja skupina glasov, ki ima pomen. Večinoma se pojavi med 8. in 
15. mesecem starosti (Marjanovič Umek, 1990). 
 
Glavne značilnosti razvoja govora in jezika glede na starost otroka so predstavljene v 
tabeli spodaj. Zajeto je tako obdobje dojenčka kot tudi nadaljnji razvoj otroka. 

 

STAROST POSLUŠANJE IN RAZUMEVANJE GOVOR 

Rojstvo – 3 meseci  se prestraši glasnih zvokov 

 utihne ali se nasmehne, ko 

mu nekdo govori 

 če prepozna glas, preneha z 

jokanjem 

 zmanjša ali poveča sesanje v 

primeru zvoka 

 ustvarja zvoke uţitka 

 jok se razlikuje glede na 

potrebe 

 se nasmehne, ko te vidi 

 v 3. mesecu se pojavi 

gruljenje  

4 – 6 mesecev  premika oči v smeri izvora 

zvoka 

 prepozna domač, poznan 

glas 

 se odziva na spremembe 

tona našega glasu 

 opazi zvočne igrače 

 bebljanje postaja podobno 

govoru z različnimi glasovi, 

tudi /p/, /b/ in /m/ 

 vokalne igre 

 se smehlja in smeje 

 vokalizira, ko je  vznemirjen 

ali ko mu je  nelagodno 



Plestenjak, N. (2018). Vpliv fonomimične metode na stopnjo govorne razumljivosti otrok z motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta. 

5 
 

STAROST POSLUŠANJE IN RAZUMEVANJE GOVOR 

 je pozoren na glasbo  gruli, ko je sam ali ko se z 

njim igramo 

7 mesecev – 1 leto  uţiva v igri ku-ku 

 se obrača in gleda v smeri 

zvoka 

 posluša, ko se mu govori 

 prepozna besede za znane 

predmete kot na primer 

»čevelj«, »knjiga«, »sok« 

 se začne odzivati na pobude 

kot na primer »Pridi sem.«, 

»Ţeliš še?« 

 pri enajstih mesecih ţe 

razume »ne ne« 

 bebljanje ima kratke in dolge 

skupine glasov kot na primer 

»tata upup bibibibi« 

 z jokom ţeli vzbuditi 

pozornost 

 »dada«, »baba« so del 

vokalnih iger, kar še ne 

predstavlja asociacije na 

osebo ali objekt 

 uporabi govor ali nejokajoče 

glasove za pridobitev in 

ohranjanje pozornosti 

 uporablja geste za 

komunikacijo (mahanje, 

iztegnjene roke za dvig) 

 imitira raznolike govorne 

glasove 

 ima eno ali dve besedi 

(»ata«, »mama«, »kuţa«) 

okoli prvega rojstnega dne, 

glasovi še niso nujno 

popolnoma čisti 

1 – 2 leti  na zahtevo pokaţe nekaj 

delov telesa 

 sledi enostavnim navodilom 

in razume enostavna 

vprašanja (»Zakotali ţogo.«, 

»Poljubi dojenčka.«, »Kje je 

tvoj čevelj?«) 

 posluša preproste zgodbe, 

pesmi in rime 

 glede na navodilo pokaţe 

sliko v knjigi 

 pri dveh letih prepozna 150-

300 besed 

 vsak mesec izgovori več 

besed 

 uporablja nekaj eno- ali 

dvobesednih vprašanj (»Kje 

muca?«, »Kaj je to?«, »Greš 

adijo?«) 

 zdruţi dve besedi (»še 

piškot«, »ne sok«, »mami 

knjiga«) 

 uporablja veliko različnih 

soglasnikov na začetku 

besed 

2 – 3 leta  razume razliko v pomenu 

besed (»pojdi-stop«, »v-na«, 

»majhen-velik«, »zgoraj-

spodaj«) 

 sledi dvema navodiloma 

(»Pojdi po knjigo in jo daj na 

mizo.«) 

 posluša in uţiva v branju 

knjig daljše časovno obdobje 

 pri treh letih razume ţe 800-

1000 besed 

 ima besedo za skoraj vse 

 uporablja dve ali tri besede 

za govorjenje o in 

povpraševanje po stvareh 

 uporablja glasove /k/, /g/, /f/, 

/t/ in /n/ 

 poskuša z novimi glasovi 

 artikulacija se ne razvija tako 

hitro kot besednjak 

 znanim ljudem je večino časa 

otrokov govor razumljiv 
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STAROST POSLUŠANJE IN RAZUMEVANJE GOVOR 

 pogosto vpraša po ali usmeri 

pozornost na predmete s 

poimenovanjem le-teh 

 sprašuje »Zakaj?« 

 lahko jeclja na besedah ali 

glasovih 

3 – 4 leta  nas sliši, ko ga pokličemo iz 

druge sobe 

 posluša televizijo ali radio na 

isti glasnosti kot ostali člani 

druţine 

 razume nekaj besed za 

barve (»rdeča«, »modra«, 

»zelena«) 

 razume nekaj besed za 

oblike (»kvadrat«, »krog«) 

 razume besede, ki 

označujejo druţino (»brat«, 

»babica« in »teta«) 

 prepozna mnoţino, spol in 

pridevnike 

 razume ţe bolj kompleksne 

stavke 

 govori o aktivnostih v 

vrtcu ali pri prijatelju 

doma 

 govori o tem, kaj se je 

dogajalo čez dan (tvori 

pribliţno štiri stavke 

naenkrat) 

 ljudje izven druţine 

večinoma razumejo 

otrokov govor 

 odgovori na preprosta 

vprašanja »Kdo?«, 

»Kaj?« in »Kje?« 

 sprašuje z vprašalnicama 

»Kje?« in »Kako?« 

 izgovarja besede, ki se 

rimajo (»ana-banana«) 

 uporablja osebne zaimke 

(»jaz«, »ti«, »mi«, »oni«) 

 uporablja besede v 

mnoţini (»igrače«, 

»avtobusi«, »ptiči«) 

 uporablja veliko stavkov s 

štirimi besedami ali več 

 ponavadi govori brez 

ponavljajočih zlogov ali 

besed 

 razumljivost govora je 

skoraj 100% 

 pogoste so teţave z 

izgovorom glasov /l/ in /r/ 

4 – 6 let  razume 2500-3000 besed 

 razume besede za vrstni red 

(»prvi«, »naslednji«, 

»zadnji«) 

 razume besede, ki določajo 

čas (»včeraj«, »danes«, 

»jutri«) 

 sledi trem navodilom kot na 

primer »Obleci piţamo, umij 

si zobe in izberi knjigo.« 

 sledi navodilom kot na primer 

 v besedah izgovarja vse 

govorne glasove (lahko 

so prisotne napake pri 

glasovih, ki so teţje 

izgovorljivi: /l/, /s/, /r/, /v/, 

/z/, /c/, /č/, /ţ/ in /š/) 

 se odziva na vprašanje 

»Kaj si rekel?« 

 večino časa govori brez 

ponavljanja glasov in 

besed 
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STAROST POSLUŠANJE IN RAZUMEVANJE GOVOR 

»Nariši krog na papir okoli 

nečesa, kar ješ.« 

 sliši in razume večino, kar je 

povedano doma ali v vrtcu 

 poimenuje črke in 

številke 

 uporablja stavke, ki imajo 

več kot eno akcijsko 

besedo, kot na primer 

skakati, igrati, dobiti 

 pripoveduje kratko 

zgodbo 

 nadaljuje pogovor 

 govor prilagaja glede na 

poslušalca in prostor (z 

mlajšimi otroki lahko 

uporablja krajše stavke in 

govori glasneje zunaj kot 

notri) 

 sintaksa je pravilna pri 

šestih letih 

 tvori pet- do šestbesedne 

stavke, govor je tekoč 

Tabela 1: Govorno-jezikovni razvoj otroka (ASHA, b. d., Marjanovič Umek, 1990) 

Na govorni razvoj pa vplivajo različni dejavniki, ki jih delimo glede na njihov izvor. To 
so notranji dejavniki, ki so psihološki, fiziološki, ter zunanji. Te pa delimo na socialne 
in sociološke. Notranje dejavnike predstavljajo prirojene predispozicije za razvoj 
govora, motivacija ter čustveno stanje, medtem ko zunanji dejavniki zajemajo socialni 
poloţaj druţine, izobrazbeno strukturo staršev in širše druţbeno okolje, v katero je 
vpeta otrokova druţina (Kranjc, 1999).  
Vsak posamezen dejavnik ali skupek le-teh lahko pozitivno vpliva na govorno-
jezikovni razvoj otroka, v nasprotnem primeru, če je vpliv negativen, pa lahko pride 
do manjših ali večjih odstopanj na tem področju razvoja. 
 

2.4 GOVORNO-JEZIKOVNE MOTNJE (GJM) 

Za otroke z govorno-jezikovno motnjo je značilna zmanjšana zmoţnost usvajanja, 
razumevanja, izraţanja in/ali smiselne uporabe govora, jezika ter komunikacije, kar 
pomembno vpliva na otrokovo sporazumevanje v vsakodnevnih situacijah in učenje. 
Odstopanja se kaţejo tudi v interakciji z okoljem ter vedenjem ţe v predšolskem in 
tudi v šolskem obdobju. Pri otrocih z GJM je ponavadi prisotno neskladje med 
besednimi in nebesednimi sposobnostmi, kjer so pogosto nebesedne sposobnosti 
višje od besednih.  
Teţave se lahko pojavljajo na enem ali na več različnih področjih komunikacije, in 
sicer pragmatiki, semantiki, sintaksi, fonologiji, artikulaciji in fluentnosti govora. 
Motnje na področju govora so lahko organsko ali funkcionalno pogojene. Za 
organske motnje je značilna kakšna organska poškodba, bolezen ali pomanjkljivost 
govornega mehanizma, v nasprotnem primeru pa gre za funkcionalno pogojeno 
motnjo (Grobler, 2014).  
Ločimo laţjo, zmerno, teţjo in teţko GJM (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). 
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O GJM govorimo takrat, kadar ta »pomembno vpliva na otrokove vzgojno-
izobraţevalne potrebe in njegovo delovanje ter uspešnost v vzgojno-izobraţevalnem 
procesu«. Lahko je diagnosticirana kot primarna, ali pa sekundarna motnja (kot 
posledica drugih motenj) ali pa kot pridruţena motnja drugim motnjam. Odstopanja 
pa morajo biti dokazana v »skladu s strokovnimi standardi po kriterijih za opredelitev 
GJM« (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 
otrok s posebnimi potrebami, 2015, str. 15).  
 

2.4.1 GOVORNE MOTNJE 

»O govorni motnji govorimo tedaj, ko govor otroka toliko odstopa od drugih, da 
privlači pozornost poslušalca sam način govorjenja, ne pa vsebina« (Grobler, 2014, 
str. 193). Govorna motnja je stanje, v katerem ima oseba teţave z artikulacijo in 
oblikovanjem govornih glasov, ko ţeli stopiti v komunikacijo z drugimi. Pogoste 
govorne motnje so: artikulacijske motnje, fonološke motnje, motnje fluentnosti in 
glasovne motnje (Speech disorders – children, 2018). 
Zdruţenje American-Speech-Language-Hearing Association (ASHA, b. d.) deli 
govorne motnje na otroško govorno apraksijo, dizartrijo, orofacialne miofunkcionalne 
motnje, artikulacijske motnje, jecljanje in glasovne motnje. 
 
Hočevar Bolteţar (2010) pa loči govorne motnje na fonacijske, artikulacijske, 
subsimbolične in simbolične motnje ter na motnje govornega tempa. Fonacijske 
motnje predstavljajo motnje pri nastanku glasu. Te se lahko pridruţujejo motnjam 
artikulacije ali govornega ritma pa tudi centralno nevrološkim pogojenim motnjam ter 
drugim boleznim v predelu ušes, nosu, ust, ţrela in grla.  
 

2.4.1.1 Artikulacijske motnje 

Motnje artikulacije (izreke) obsegajo različne motnje izreke, kar vpliva na razumljivost 
govora (Wilken, 2012). Artikulacijske motnje se kaţejo kot nepravilni izgovor 
posameznih glasov. Pojavljajo se tri oblike artikulacijskih motenj, in sicer: omisija, 
substitucija in distorzija. Vsaka izmed teh različno vpliva na kakovost in razumljivost 
celotnega govora. Za omisijo je značilno izpuščanje posameznega glasu, ki najbolj 
vpliva na razumljivost govora, sledi substitucija, kjer gre za zamenjevanje glasu iz 
iste glasovne skupine, ter distorzija, ki predstavlja izkrivljeno izgovorjavo glasu. 
Slednja najmanj vpliva na kakovost govorjenega sporočila (Globačnik, 1999). 

 

Najpogostejše artikulacijske motnje so (Globačnik, 1999): 

 sigmatizem – motnja glasov /s/, /z/, /c/, /š/, /ţ/ in /č/, 

 rotacizem – motnja glasu /r/, 

 lambdacizem – motnja glasu /l/, 

 kapacizem in gamacizem – motnji glasov /k/ in /g/, 

 tetacizem in deltacizem – motnja glasov /t/ in /d/, 

 tetizem – glasovi /s/, /c/, /š/, /č/ in /k/ so zamenjani z glasom /t/, glasovi /z/, /ţ/ 
in /g/ pa z glasom /d/. 
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Otroci imajo pogosto največ teţav s sičniki in šumniki ter glasom /r/. Za te glasove so 
namreč potrebne dobro razvite sposobnosti slušnega sprejemanja oziroma 
percepcije, razločevanja ali diskriminacije ter zelo natančni gibi jezika in drugih 
govoril, kar je za otroke zelo zahtevno (Grobler, 2014). 
 

Vzroke artikulacijskih teţav delimo na organske in funkcionalne. Organske vzroke 
predstavljajo anomalije govornega aparata, in sicer razcep neba ter ustnic-
cheilognatopalatos hisis-zajčja ustnica, anomalije čeljusti kot so prognatija, progenija, 
odprt griz; anomalije jezika kot je nespreten, velik, asimetričen jezik ali jezik z 
enostransko parezo, prekratko podjezičnico ali sublingualno vezjo. Če je mehko nebo 
prekratko ali ni dovolj gibljivo, je lahko prisotno nosljanje. K organskim vzrokom 
artikulacijskih teţav pa uvrščamo tudi teţave s sluhom oziroma otogene dislalije 
(Ţnidarič, 1993).  
Slab fonematski sluh, slab govorni vzor, dvojezičnost, zaostajanje v intelektualnem 
razvoju, nespretnost govoril, zapuščenost,... pa spadajo med funkcionalne vzroke 
(Ţnidarič, 1993 v Berger, 1987). 
 

2.4.1.2 Fonološke motnje 

Za to motnjo je značilno izpuščanje ali zamenjevanje prvih ali zadnjih glasov v besedi 
(ponavadi konsonantov), medtem ko lahko otrok v neki drugi besedi tarčni glas 
pravilno izgovori (Speech disorders – children, 2018).  
Otrok si s fonološkimi procesi pomaga pri artikulaciji tistih glasov, ki so mu teţje 
izgovorljivi, ter hkrati pri kombinaciji glasov, ki so za izgovor in za zaznavo bolj 
zapleteni (Ozbič idr., 2015). 
 
Otroci okoli 4. leta starosti namreč še niso sposobni popolnoma koordinirati gibov 
svojega govornega aparata. Posledično so določeni glasovi, kombinacije glasov, 
prehodi iz enega glasu v drugega preteţki za izgovor. Tako lahko otrok uporabi drug 
glas, ki je laţje izgovorljiv ali pa preoblikuje besedo tako, da je prehod enostavnejši. 
Te spremembe pa niso tako slučajne. Obstajajo namreč določena pravila, ki so po 
vsej verjetnosti genetsko vprogramirana in pomagajo pri določanju, katere 
poenostavljene glasove in kombinacije glasov naj otrok uporablja. Otrok se teh 
procesov ne zaveda, saj se odvijajo na nezavedni ravni (Williamson, 2014). 
 

2.4.1.3 Motnje tekočnosti 

Na področju tekočnosti govora ločimo dva pojma, in sicer jecljanje ter brbotanje. Za 
jecljanje so značilne različne disfluence v govoru. Ločimo namreč ponavljanje glasov, 
zlogov, besed, delov stavka, lahko pa osebe tudi dodajajo razne fraze, besede ali 
dele besed. V govoru so lahko prisotne blokade, ki nastanejo zaradi toničnega ali 
kloničnega krča glasilk (Podbreţnik, 2012). Pojavljajo se tudi frustracije ob poskusih 
komunikacije, premikanje glave in meţikanje med govorom, zadrega ob govoru. 
Jecljanje je najpogostejša oblika motenj fluentnosti (Speech disorders – children, 
2018).  

Brbotanje pa prepoznamo po hitrem govoru; pri daljši komunikaciji se govor slabša, 
prihaja do ponavljanja zlogov, besed in delov stavka. Oseba teţav ne zaznava, 
medtem ko se osebe, ki jecljajo, zavedajo svoje motnje (Podbreţnik, 2012). 
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2.4.1.4 Glasovne motnje 

Hočevar Bolteţar (2010) pravi, da »glasovno motnjo predstavlja vsaka neugodna 
sprememba v glasu, ki jo zaznamo s sluhom« (str. 84). S pojmom disfonija se 
označuje vse vrste glasovnih motenj, in sicer odstopanje višine, glasnosti, kvalitete 
glasu, ritma in prozodičnih elementov, medtem ko izraz hripavost predstavlja samo 
odstopanja v kvaliteti glasu (Hočevar Bolteţar, 2010).  
Ponavadi delimo glasovne motnje na organske in funkcionalne. Pri organskih 
disfonijah gre lahko za strukturno okvaro, ki se odkrije na otorinolaringološkem 
pregledu, medtem ko je za funkcionalno motnjo značilna prekomerna ali napačna 
raba vokalnega aparata, ki je na videz anatomsko in funkcionalno popolnoma 
normalen (Hočevar Bolteţar, 2010).  
Najpogostejši simptom je hripavost, kjer gre za spremembo zvena glasu (Wilken, 
2012). Še nekateri drugi znaki glasovne motnje so: lomljenje glasu, nenadna 
sprememba višine glasu, preglasen ali preneţen glas, pomanjkanje zraka med 
govorom, hipernazalnost ali hiponazalnost (Speech disorders – children, 2018). 
 

2.4.2 JEZIKOVNE MOTNJE 

Jezikovna motnja je motnja procesiranja jezikovnih informacij. Teţave se lahko 
pojavljajo na področju slovnice (sintaksa, morfologija), semantike ali na drugih 
področjih jezika. Jezikovna motnja je lahko receptivna (razumevanje jezika), 
ekspresivna (izraţanje jezika) ali oboje in lahko vpliva na govorjeni ter pisni jezik. 
Trenutni podatki kaţejo, da ima kar 7% otrok jezikovno motnjo, ki je pri dečkih 
dvakrat pogostejša kot pri deklicah (Language disorder, 2017). 

 

Najpogostejši znaki oziroma simptomi jezikovne motnje so (Pogoste govorno-
jezikovne motnje, 2017): 
-odsotnost govorno-jezikovne komunikacije (otrok ne komunicira ali pa se posluţuje 
gest, oglašanja, kazanja v komunikaciji), 
-zakasnel razvoj govorno-jezikovne komunikacije (otrok ne kaţe ţelje po 
komunikaciji, v primerjavi z ostalimi vrstniki zaostaja na govorno-jezikovnem 
področju), 
-slabša slušna pozornost (otrok ima teţave s poslušanjem zaradi drugih motečih 
draţljajev), 
-slabo razumevanje govora odraslih (otrok ima teţave z razumevanjem navodil, 
samega govora odraslih), 
-slaba razumljivost otrokovega govora (otrokov govor odrasli v njegovi okolici teţko 
razumejo), 
-skromen besedni zaklad (otrok uporablja manj besed kot njegovi vrstniki), 
-neustrezna dolžina in struktura stavka (otrok tvori kratke stavke in zamenjuje vrstni 
red besed), 
-slovnično neustrezni ali slovnično skopi stavki (otrok ima teţave s pravilno rabo 
veznikov, predlogov, zaimkov; izpušča besedne vrste), 
-napačna raba besednih končnic (otrok napačno uporablja spol, število, sklon), 
-napačna raba besed pri sporočanju (otrok posplošuje stavke, saj ne najde ustreznih 
besed), 
-slabo razvita sposobnost zavedanja in ločevanja glasov. 
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2.4.2.1 Ekspresivna jezikovna motnja  

Je »specifična razvojna motnja, pri kateri je otrokova sposobnost pomenskega 
uporabljanja govorno-jezikovnega izraţanja opazno pod ustreznim nivojem za 
njegovo mentalno starost, toda pri kateri je razumevanje jezikovnega izraţanja 
znotraj normalnih mej. Lahko obstajajo abnormnosti v artikulaciji ali pa tudi ne. 
Razvojna disfazija ali afazija, ekspresivnega (pomenskega tipa)« (MKB – 10, 2008, 
str. 283). 
 

2.4.2.2 Receptivna jezikovna motnja  

Je »specifična razvojna motnja, pri kateri je otrokovo razumevanje jezikovnega 
izraţanja pod ustrezno ravnjo glede na njegovo mentalno starost. V skoraj vseh 
primerih je bistveno prizadeto tudi ekspresivno (pomensko) jezikovno izraţanje, 
običajne pa so abnormalnosti pri tvorbi glasov in povedi. Prirojeno avditorno 
nezaznavanje, razvojna disfazija ali afazija – receptivni tip, Wernickejeva afazija, 
besedna gluhost« (MKB – 10, 2008, str. 283). 
 
ASHA (b. d.) pa razdeli jezikovne motnje na jezikovne motnje predšolskih otrok, 
teţave z učenjem, ki temeljijo na jeziku (branje, pisanje, črkovanje), in na selektivni 
mutizem. 
 

2.5 GOVORNA RAZUMLJIVOST 

Govorna razumljivost se nanaša na samo razumevanje govora, ujemanje med 
namenom sporočevalca in odziva poslušalca ter zmoţnost učinkovite rabe 
komunikacije v vsakodnevnih situacijah (Pascoe, 2017). Pojem govorna razumljivost 
je definiran kot količina govorčevega sporočila, ki jo lahko razume poslušalec 
(Kogovšek in Ozbič, 2009). Na samo uspešnost komunikacije ima torej velik vpliv 
govorna razumljivost osebe. Je glavni kriterij pri vrednotenju otrokovega 
komunikacijskega poskusa, ki pa ga je pogosto teţko oceniti. Znano je, da je višja 
stopnja govorne razumljivosti povezana z višjo kronološko starostjo. Pri treh letih naj 
bi bil otrokov spontan govor razumljiv neznanim ljudem vsaj okoli 50%. Pri štirih letih 
pa naj bi bil kljub nekaterim artikulacijskim in fonološkim razlikam otrokov spontan 
govor razumljiv (Pascoe, 2017). Gordon Brannan in Hodson (2000 v Pascoe, 2017) 
sta v svoji raziskavi ugotovila, da vsak otrok, ki je starejši od štirih let in ima manj kot 
66% razumljivost govora, kar pomeni, da nepoznani poslušalec razume manj kot dve 
tretjini otrokovega govora, potrebuje na področju govora strokovno pomoč. 
 
Kot smo ţe prej omenili, pa so za ustrezen razvoj govora potrebni številni dejavniki, 
in sicer (Janeţič, 1991): 

 anatomski in fiziološki dejavniki, med katere spadajo zdrav ţivčni sistem z 
zdravimi govornimi središči in ţivčnimi zvezami med njimi, ki nadzorujejo in 
usklajujejo delovanje govoril; ustrezna duševna osnova, razvita čutila, zdrava 
in spretna govorila ter razvita motorika; 

 socialni dejavnik, kamor spada pravilen in zgleden govor otrokovega okolja; 

 psihološki dejavniki, ki predstavljajo pozitiven čustven odnos, motivacijo 
otroka, da govori in spoštovanje otrokove osebnosti. 
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Govor je nek skupek segmentalnih in prozodičnih elementov, ki jih predstavljajo 
artikulacija, glas, resonanca ter prozodija. Če je moten eden izmed teh elementov, je 
posledično stopnja govorne razumljivosti niţja (Ozbič in Kogovšek, 2009). Za 
razumevanje pojma govorna razumljivost je tako potrebno poznati pomemben vidik 
interakcije segmentalnih in suprasegmentalnih faktorjev (Pascoe, 2017). 
Na govorno razumljivost pa vpliva tudi narava posameznih jezikov. Vsak jezik ima 
namreč svojo prozodijo, leksikalno kompleksnost, fonotaktična pravila,... Slednja 
določajo »stopnjo artikulacijske kompleksnosti in posledično stopnjo zahtevanega 
artikulacijskega napora ob organizaciji artikulacijskega giba za fluenten, koordiniran 
govor« (Ozbič in Kogovšek, 2009, str. 399). Vsak jezik ima tudi svoj poseben 
fonološki sistem, število fonemov pa vpliva na kompleksnost zlogov (Ozbič in 
Kogovšek, 2009).  
 
Ključna značilnost otrok z GJM je ta, da so pogosto pomembno manj govorno 
razumljivi kot otroci brez tovrstnih teţav enake starosti. Pogosto je prisotna 
pomembna razlika med razumljivostjo posameznih besed in samo razumljivostjo 
govora v celoti, med razumljivostjo v odnosu do bliţnjih druţinskih članov ali 
nepoznanih poslušalcev ter med razumljivostjo poznane ali nepoznane teme 
pogovora. Včasih sorojenci bolje razumejo, kaj ţeli povedati njihov brat ali sestra kot 
pa njihovi starši (Bowen, 2013).  
 

2.5.1 MERJENJE GOVORNE RAZUMLJIVOSTI 

  
Pascoe (2017) opiše tri pristope merjenja govorne razumljivosti, in sicer: 

1. Naloga identifikacije besed  
Takšne naloge zahtevajo od poslušalca ali skupine poslušalcev, da zapišejo, 
kar otrok reče. V večini so naloge odprtega tipa, kjer je poslušalcem podano 
navodilo, naj zapišejo tisto, kar mislijo, da otrok pove. V nekaterih primerih pa 
so izbrane naloge odprtega tipa, kjer imajo poslušalci podan razpon moţnih 
alternativ, med katerimi potem izberejo odgovor. Postopek točkovanja je 
različen, vendar je ponavadi kriterij točkovanja kar število vseh pravilnih 
ključnih ali pa vseh pravilno zaznanih besed. 
 

2. Ocenjevalna lestvica za poslušalce 
Poslušalci morajo oceniti otrokovo razumljivost na podlagi ocenjevalne 
lestvice. Interval na lestvici zahteva, da poslušalec poda oceno za vsako 
zabeleţeno besedo – najpogostejše so 5, 7 ali 9 stopenjske lestvice, kjer 
pomeni 1= popolnoma nerazumljivo, 9= popolnoma razumljivo. Neposredna 
magnituda ocenjevanja potrebuje oceno – običajno odstotke – od delov 
stavkov, ki so bili razumljeni, na primer 100% pomeni, da je poslušalec 
razumel celotni stavek, 50% pa prepodpostavlja, da je razumel le polovico 
vseh besed. 
 

3. Formalna ocenjevanja 
Obstaja nekaj objavljenih ocenjevanj razumljivosti, ki uporabljajo eno ali obe 
zgoraj opisani metodi. The Children’s Speech Intelligibility Measure (CSIM, 
Wilcox in Morris, 1999) je namenjena ocenjevanju razumljivosti posamezne 
besede. Iz določenega niza besed je naključno izbranih 50 besed, ki jih mora 
otrok ponoviti in je ob tem posnet na kaseto. Dva do trije poslušalci nato 
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poslušajo posnetek in transkribirajo besede ali pa izbirajo med ţe podanimi 
besedami. 

Stopnja govorne razumljivosti se pogosto uporablja pri sklepanju kliničnih odločitev, 
zato morajo biti meritve točne in zanesljive. Takšna merjenja so pomembna tudi za 
strokovnjake, saj jim omogoča spremljanje morebitnega napredka oziroma 
sprememb v otrokovi govorni razumljivosti kot rezultat terapije, saj je, kot sta dejala 
Dodd in Bradford (2000 v Pascoe, 2017), govorna razumljivost dolgoročni cilj pri 
logopedskih terapijah večine otrok z GJM. 

 

3 MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU (MDR) 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju so najštevilčnejša skupina otrok s posebnimi 
potrebami. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je v celotni populaciji 2,5 
% ljudi z MDR, dandanes pa se vse manj izpostavlja število, temveč gledamo na 
pojav relativno skozi kriterije potrebne pomoči in prilagoditev (Opara, 2005).  

Prevalenca MDR je 1-2% splošne populacije, razmerje med spoloma pa sta dve 
osebi ţenskega spola na eno osebo moškega spola. Najpogosteje je zastopana laţja 
MDR, in sicer z 85%. Oseb z zmerno MDR pa je okoli 10% celotne populacije 
(Nedog, 2008). 
 

3.1 DEFINICIJA MDR 

MDR je nevrološko pogojena razvojna motnja, ki se pojavi pred dopolnjenim 
osemnajstim letom. Zanjo so značilne pomembno nižje intelektualne sposobnosti, ki 
zajemajo zniţane sposobnosti učenja, sklepanja in reševanja problemskih okoliščin 
ter zniţane sposobnosti abstraktnega mišljenja in presojanja. Odstopanja pa so 
prisotna tudi na področju prilagoditvenih spretnosti, ki se kaţejo na področjih govora 
in komunikacije, skrbi zase, samostojnosti, socialnih spretnosti, učnih in delovnih 
zmoţnosti, funkcionalnih učnih sposobnosti, sposobnosti praktičnih znanj ter skrbi za 
lastno varnost (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). 

Jurišić (b. d.) pravi, da je za razumevanje definicije MDR potrebno upoštevati 
naslednjih pet dejavnikov: 

 pri ocenjevanju omejitev v delovanju osebe moramo upoštevati tudi kulturno 
okolje in vrstnike, 

 pri oceni je potrebno upoštevati tudi kulturno in jezikovno raznolikost, 
različnost v komunikaciji, dejavnike čutil, gibanja in vedenja; 

 za vsakega posameznika so vedno značilne določene omejitve in močna 
področja, 

 za razvoj potrebnega sistema pomoči je potreben opis omejitev ali šibkosti in 
tudi močnih področij, 

 z ustrezno obliko pomoči se ţivljenjsko delovanje oseb z MDR na dolgi rok 
splošno izboljša. 
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3.2 KLASIFIKACIJA MDR 
 
Stopnja MDR se določi na podlagi IQ rezultata in ugotovljenih prilagoditvenih funkcij. 
Za definicijo MDR je določena meja IQ 70. To je vrednost dveh standardnih deviacij 
pod povprečjem splošne populacije (Nedog, 2008).  
Pri določanju stopnje MDR si pomagamo s standardiziranimi inteligenčnimi testi.  

Tako ločimo (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015; ICD-10, 2016): 
-otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju (imajo IQ med 50 in 69, pri odraslih je 
mentalna starost od 9 do 12 let): 
Imajo zniţane sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj, načrtovanje, 
organizacijo in samo izvedbo aktivnosti. Njihov jezik je preprostejši, miselni procesi 
potekajo na bolj konkretni ravni. S prilagoditvami in individualnim pristopom usvojijo 
temeljna šolska znanja, ki pa ne dosegajo minimalnih standardov znanja določenih z 
izobraţevalnim programom. Usposobijo se za manj zahtevno poklicno delo in 
samostojno socialno ţivljenje.  
 
-otroke z zmerno motnjo v duševnem razvoju (imajo IQ med 35 in 49, pri odraslih je 
mentalna starost od 6 do 9 let): 
Imajo zelo različno razvite sposobnosti. Lahko so zelo uspešni na gibalnem, 
likovnem, glasbenem področju, na področju šolskih znanj pa lahko usvojijo osnove 
branja, pisanja in računanja. V učnem procesu potrebujejo prilagoditve in konkretna 
ponazorila. Svoje potrebe in ţelje znajo izraziti, pri tem lahko uporabljajo nadomestno 
komunikacijo. Potrebujejo konstantno podporo in različno stopnjo pomoči. Lahko 
opravljajo nezahtevno, enostavno delo. 
 
-otroke s težjo motnjo v duševnem razvoju (imajo IQ med 20 in 34, pri odraslih je 
mentalna starost od 3 do 6 let): 
Pogosto imajo prisotne teţave v gibanju ter druge razvojne motnje in bolezni. 
Enostavna navodila in sporočila razumejo ter se nanje tudi odzovejo. Zmorejo izraziti 
svoje ţelje in potrebe, pri tem uporabljajo dopolnilno ali nadomestno komunikacijo. 
Ne zmorejo skrbeti zase, zato potrebujejo pomoč drugih. Lahko se usposobijo za 
najenostavnejša opravila.  
 
-otroke s težko motnjo v duševnem razvoju (imajo IQ pod 20, pri odraslih je mentalna 
starost pod tremi leti): 
Pogosto imajo teţke dodatne motnje, bolezni in obolenja ter velike teţave pri gibanju. 
Potrebno je stalno varstvo, nega in pomoč. Zelo je omejeno razumevanje sporočil in 
navodil ter odzivanje nanje. Osnove govora in sporazumevanja so zelo redko 
prisotne. Lahko se usposobijo za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. 
 
Intelektualne sposobnosti in prilagoditvene funkcije pa se lahko sčasoma tudi 
spremenijo. Lahko se namreč izboljšajo kot rezultat treninga in rehabilitacije, zato je 
zelo pomembno, da se diagnoza postavi glede na trenutno funkcioniranje otroka 
(ICD-10, 2016). 
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3.3 VZROKI MDR 
 
MDR lahko nastane zaradi različnih stanj, ki škodujejo razvoju moţganov pred 
rojstvom, ob rojstvu ali v zgodnjih otroških letih (Causes and Prevention of Intellectual 
Disabilities, 2011). Vzroke za MDR je teţko določiti, še posebej za laţjo MDR. V 
grobem pa ločimo genetske dejavnike kot so Downov sindrom, fetalni alkoholni 
sindrom (FAS) in fragilni X sindrom ter zunanje dejavnike in sicer infekcije, 
pomanjkanje kisika med nosečnostjo ali porodom,... (Causes and Prevention of 
Intellectual Disabilities, 2011). Socialni ali psihološki dejavniki tukaj običajno niso 
vzrok (Hrastar, 2012). 
 

Najpogostejši vzroki za MDR so (Intellectual disability, 2016; Causes and Prevention 

of Intellectual Disabilities, 2011):  

-genetski dejavniki, kjer prihaja do napake pri dedovanju ali delitvi genov (Downov 
sindrom, X fragilni sindrom in fenilketonurija), 
-težave med nosečnostjo (alkoholizem matere, rdečke, toksoplazmoza, okoljski 
toksini), 
-težave med porodom (pomanjkanje kisika, prezgodnji porod, nizka porodna teţa), 
-zdravstvene težave (oslovski kašelj, ošpice, meningitis, nezadostna prehranjenost, 
izpostavljenost strupenim snovem kot je svinec, ţivo srebro), 
-revščina in kulturna deprivacija (podhranjenost, neustrezna zdravstvena nega, 
izpostavljenost škodljivim snovem). 
 

3.4 OSEBNOSTNE ZNAČILNOSTI OSEB Z MDR 

Osebe z MDR se po osebnostnih značilnostih zelo razlikujejo med seboj, saj so lahko 
zelo mirne oziroma hipokinetične ali pa tudi nemirne oziroma hiperkinetične. Zanje je 
značilno hitro menjavanje razpoloţenja, teţave imajo pri učenju, saj so v tem procesu 
zaradi zniţanih sposobnosti počasnejše. Pogosto so prisotne teţave na področju 
vida, sluha in gibanja (Nedog, 2008).  
Kljub MDR imajo te osebe enake potrebe in čustva kot tipična populacija, zato jim je 
potrebno omogočiti pravico do vsaj podobnega ţivljenja, kot ga imajo drugi v enakem 
okolju (Nedog, 2008).  
Osebe z MDR imajo namreč ţeljo postati v odraslem obdobju samostojne in si 
pridobiti neko obliko zaposlitve. Temu se lahko v veliki meri pribliţajo osebe z laţjo 
MDR, saj potrebujejo le nekaj dodatnega usposabljanja za samostojno ţivljenje, 
medtem ko potrebujejo osebe s teţjo in teţko MDR pomoč ter podporo vse ţivljenje 
(Hrastar, 2012). 
 

3.5 GOVOR IN JEZIK OSEB Z MDR 

Pri osebah z MDR so pogosto prisotne govorne teţave, med njimi motnje artikulacije, 
in jezikovne teţave (Ţagar, 2012). Pri otrocih z laţjo MDR so prisotne vse oblike 
govorne motenosti, ki jih imajo tudi otroci s tipičnim razvojem, vendar so pri njih 
pogostejše. Pogosto gre tudi za več govornih motenj hkrati (Smole, 2004 v Böhme, 
1980).  
Govorni in jezikovni zaostanki so značilni za hujše oblike zaostajanja v razvoju, 
medtem ko imajo otroci z laţjo MDR pogosto le jezikovne motnje. V primerjavi z 
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otroki s tipičnim razvojem imajo otroci z MDR v predšolskem obdobju revnejši 
besednjak glede na nivo abstraktnosti in uporabljajo več samostalnikov kot glagolov. 
Na področju vsakdanje funkcionalne komunikacije se z vrstniki ob koncu šolskega 
obdobja večinoma povsem izenačijo (Smole, 2004).  
Gramatičnost jezika je majhna. Značilen je telegrafski govor, ki se kaţe v pogostem 
izpuščanju členov, predlogov, zaimkov, pomoţnih glagolov, veznikov,... (Smole, 2004 
v Fletcher in Ingham, 1995). Uporabljajo predvsem enostavne stavke, tvorjene brez 
odvisnikov. Dolţina le-teh je v vseh obdobjih krajša. Otroci z laţjo MDR imajo 
pogostejše artikulacijske teţave, in sicer zaradi mehanskih ter avditivnih deficitov. K 
dislaliji so pogosto pridruţene še glasovne motnje, upočasnjen razvoj govora in 
zatikanje (Smole, 2004). 
 

4 DOWNOV SINDROM (DS) 

Downov sindrom je prvi opisal Langdon Down leta 1866, po katerem se omenjeni 
sindrom tudi imenuje. Zanj je značilen biološko dedni vzrok. Osebe z DS imajo tri 
kromosome 21 namesto dveh (Halder, 2009). Ta pojav imenujemo trisomija 21, kar 
povzroča posebne telesne in umske značilnosti, ki jih s splošnim izrazom opredelimo 
kot DS. Pri tem je potrebno poudariti, da je dodatni kromosom normalen kromosom 
21, ki ga lahko otrok prejme le od matere ali očeta. To pomeni, da so otroci z DS 
podobni ostalim druţinskim članom, saj ti otroci podedujejo druţinski genetski zapis 
(Cunningham, 1999). DS pa je tudi najpogostejši genetski dejavnik, ki povzroča MDR 
(Martin, Klusek, Estigarribia in Roberts, 2010).  
 

4.1 OBLIKE 

Poznamo tri različne kariotipe, ki so povezani z Downovim sindromom:  
-prosta trisomija 21 
Glede na kromosomske raziskave je ta najpogosteje prisotna oblika in se pojavi v 90-
95% primerov. O njej govorimo takrat, kadar je prisoten dodatni kromosom 21 med 
samo prvo delitvijo ali zgolj v jajčecu ali spermiju. Tako bo vsaka novo nastala celica 
imela 47 kromosomov, trije od teh bodo enaki (Cunningham, 1999). 
 
-mozaična trisomija 21 

Pojavi se takrat, ko ima človek v telesu dve vrsti celic, in sicer normalne in 
trisomične. Slednje nastanejo, ko se kromosomski par med eno izmed delitev ne loči 
ali če se dodatni kromosom v trisomičnem jajčecu med eno izmed celičnih delitev 
izgubi. Prisotnih je le nekaj trisomičnih celic, medtem ko so ostale celice normalne 
(Buckley, 2000). Te vrste kariotip je redek pojav, saj je pribliţno od 2 do 5 primerov 
na 100 primerov DS (Cunningham, 1999). Nekatere novejše raziskave pa poročajo o 
malo več kot 1% ljudi z DS (Cunningham, 2016). Ti otroci imajo lahko manjše 
zaostanke na nekaterih področjih razvoja, vseeno pa so prisotne podobne teţave na 
področju učenja in jezika kot pri ostalih osebah z DS (Buckley, 2000).  
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-translokacijska trisomija 21 
Gre za spremembo lokacije dodatnega kromosoma, saj se le-ta prilepi na drug 
kromosom, ponavadi na enega izmed kromosomov skupine D. To se zgodi od 3 do 5 
primerov na 100 primerov DS (Cunningham, 1999).  

Znotraj le-teh pa se pojavljajo tudi različne vrste translokacij. Le redke pa so 
kombinacije mozaičnih translokacij (Cunningham, 1999). 
 

4.2 TESTI ZA UGOTAVLJANJE DS 

Na voljo sta dva tipa prenatalnih testov. To so presejalni testi, ki pokaţejo stopnjo 
tveganja za otroka z DS, in diagnostični, ki povejo, ali ima zarodek DS. Za presejalne 
teste je značilno, da niso invazivni, za izvedbo le-teh je potrebna materina kri ali 
ultrazvočna preiskava. Drugače pa je pri diagnostičnih testih, ki so invazivni, in lahko 
pride do spontanega splava, vendar pa je moţnost napak zelo majhna. Med te teste 
spadata biopsija horionskih resic in amniocenteza. Tovrstne teste ponudijo predvsem 
materam, ki ţe imajo otroka z DS in se njihova starost giblje med 35. in 38. letom ter 
tistim materam, ki jim ţe na presejalnem testu pokaţe višje tveganje za sindrom 
(Cunningham, 2016). 
 

4.3 ZNAČILNOSTI OTROK Z DS 

Cunningham (1999) deli značilnosti sindroma na tri področja: 
 

4.3.1 TELESNE IN ZDRAVSTVENE ZNAČILNOSTI 

Najpogostejše značilnosti pri dojenčkih, ki jih je tudi najlaţje opaziti, so (Cunningham, 

1999): 

 Poloţaj očesnih reţ je poševno navzgor in navzven, pogosto sta ozki in kratki. 

 Na notranji strani očesa je pogosto koţna guba (epikantalna guba). 

 Na robovih šarenice so pri 30-70% otrok lahko vidne bele pikice 
(Brushfieldove pege). 

 Nosni lok je nizek, ličnice so visoke, zato je obraz videti bolj plosk in nos 
izgleda majhen in širok. 

 Glava je ponavadi manjša od povprečja, zadnja stran pa je nekoliko 
sploščena, zato je glava okrogle oblike.  

 Ušesa so nekoliko manjše velikosti, njihov poloţaj je niţje kot običajno. Včasih 
imajo prepognjen vrh ušesa, pri manj kot polovici otrok pa je ušesna mečica 
manjša ali pa je sploh ni.  

 Usta so majhna in ustnice tanke. Ustna votlina je ponavadi manjša, značilno je 
visoko (gotsko) nebo, mišice jezika in čeljusti so ohlapne, zato imajo usta 
pogosto odprta; otroci pogosto molijo jezik iz ust. 

 Majhni otroci imajo kratek vrat, ob straneh in na zadnjem delu pa so pogosto 
lahko vidne gube odvečne koţe, ki izginejo, ko otroci zrastejo. 

 Roke in noge so glede na trup pogostokrat kratke, dlani otrok z DS pa so 
ponavadi široke in ploščate, prsti pa kratki. 
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 Tudi prsti na nogah so kratki, stopala pa široka. Palec je na nogah in na rokah 
bolj odmaknjen od ostalih prstov. 

 Značilen je slab mišični tonus (hipotonija) in ohlapnost mišic, prisotna pa je 
lahko tudi čezmerna gibljivost sklepov (hipersenzibilnost). 

 Refleksi so slabši in jih je teţje izzvati. Jok je pri dveh tretjinah otrok šibkejši, 
jokajo poredko.    

To so opaznejši znaki, ki so prisotni pri vsaj 50% novorojenčkov z DS, običajno pa 
kar pri 60-80% (Cunningham, 2016). 
 

4.3.2 OSEBNOSTNE IN VEDENJSKE ZNAČILNOSTI 

Dokazano je, da obstaja veliko različnih značajev in osebnosti, tako kot je to pri 
otrocih oziroma osebah s tipičnim razvojem. Imamo namreč druţabne, nastopaške 
kot tudi mirne, srameţljive otroke z DS (Cunningham, 1999).    

V dobi dojenčka in novorojenčka je za otroke z DS značilno, da so zelo tihi, mirni in 
da veliko spijo. Jočejo veliko manj kot otroci s tipičnim razvojem. Temperament in 
obnašanje otroka z DS sta povezana z razvojno stopnjo otroka, ne z njegovo 
starostjo. Enoletni in dvoletni otroci s tipičnim razvojem imajo veliko več izbruhov jeze 
in svojevoljnosti kot otroci z DS, vendar ti pri treh, štirih letih ne zaostajajo več toliko 
na tem področju. Ko se njihova hoja izboljša, postanejo bolj nagajivi in teţavni. Takrat 
začnejo raziskovati in zahtevajo veliko pozornosti (Cunningham, 1999).  

Raziskave so pokazale, da so otroci z DS podobni drugim otrokom na enaki razvojni 
stopnji. Vseeno pa se moramo zavedati, da so nekoliko manj čustveni in odzivni kot 
drugi otroci. Vedenjske teţave so bolj izrazite takrat, ko se govor in komunikacija ne 
razvijeta v zadostni meri. Zmoţnost sporazumevanja namreč pomembno vpliva na 
razvoj osebnosti in vzdrţevanje primernega značaja (Cunningham, 1999).    
 

4.3.3 KOGNITIVNE ZNAČILNOSTI 

Umske sposobnosti se pri otrocih z DS razvijajo počasneje kot pri otrocih s tipičnim 
razvojem (Cunningham, 1999). Boljše testne doseţke in višje rezultate pri testih 
intelektualnih sposobnostih dosegajo tisti otroci z DS, ki ţivijo v pozitivnem in 
spodbudnem druţinskem okolju. Tako kot za otroke s tipičnim razvojem tudi za 
otroke z DS velja, da spol, socialno-ekonomski dejavniki in izobrazba staršev 
pomembno vplivajo na rezultate testov intelektualnih sposobnosti. Večina oseb z DS 
ima laţjo ali zmerno MDR (Cunningham, 2016). 
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4.4 GOVOR IN JEZIK OTROK Z DS 

 

4.4.1 RAZVOJ GOVORA IN JEZIKA 

 

 otroci z DS otroci s tipičnim razvojem 

dejavnost povprečje  povprečje  

 Starost Razpon Starost Razpon 

Se odzove na zvoke. 1 0,5 - 1,5 0 - 1  

Se obrne tja, od koder 

prihaja zvok. 
7 4 - 8 4 2 - 6 

Reče ati, mama. 
11 7 - 18 8 5 - 14 

Se odzove na znane 

besede. 
13 10 - 18 8 5 - 14 

Se odzove na 

preprosta verbalna 

navodila. 

16 12 - 24 10 6 - 14 

Blebeta, da bi se 

izrazil. 
18 12 - 30 12 9 - 18 

Izreče prvo besedo ali 

besede. 
18 13 - 36 14 10 - 23 

S kretnjami pokaţe, 

kaj potrebuje. 
22 14 - 30 14,5 11 - 19 

Sestavi nekaj stavkov 

z dvema besedama. 
30 18 – 60+   

Besede uporablja 

spontano in z 

namenom 

komuniciranja.  

1,5 – 6 let    

Tabela 2: Komunikacijske dejavnosti (starost v mesecih) (Cunningham, 2016) 

Proti koncu 2. leta otroci z DS ţe smiselno uporabljajo zloge »da-da« in »ma-ma«, 
usvojijo pa tudi nekatere druge zloge. V tem obdobju pričnejo tudi čebljati, 
uporabljajo kretnje, s katerimi pokaţejo, kaj ţelijo (Cunningham, 1999). Pojavijo se 
prve besede (»mama«, »ata«, »avto«, »ţoga«), vendar je njihov izgovor zelo 
poenostavljen. Otrokov govor je večinoma razumljiv samo bliţnjim osebam (Wilken, 
2012). Razumejo enostavna navodila, začnejo posnemati posamezne besede. Radi 
čebljajo, poslušajo in sodelujejo v pogovorih z drugimi ljudmi. Med 3. in 5. letom se 
pri večini otrok z DS glede na ostala področja upočasni razvoj govora in komunikacije 



Plestenjak, N. (2018). Vpliv fonomimične metode na stopnjo govorne razumljivosti otrok z motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta. 

20 
 

(Cunningham, 1999). Velike teţave imajo s sporazumevanjem, sporočanjem in 
spraševanjem zaradi pomanjkanja besed (Wilken, 2012). Pričnejo s poimenovanjem 
raznih slik in razumejo navodila, kot na primer:«Pojdi po medvedka.« Njihov pasivni 
besednjak je kar širok, vendar večina otrok ni gostobesednih. Okoli 5. leta se besedni 
zaklad poveča, otrok začne zdruţevati po dve, tri besede v stavek. Prisotne so 
artikulacijske teţave (Cunningham, 1999). 
Kasneje, ko je otrok starejši, postane komunikacija preprostejša. Otrok začne govoriti 
o stvareh, ki ga zanimajo in kaj se mu je zgodilo. Pogoste so tudi teţave na področju 
razumevanja jezika in izraţanja, ki se kaţejo kot nerazumevanje odprtih vprašanj, 
nezmoţnost obnavljanja preproste zgodbe ali opisa dogajanja na sliki (Cunningham, 
1999). 

Za DS je značilen profil močnih in šibkih področij. Močno področje predstavlja 
socialni razvoj in razumevanje socialnih situacij, medtem ko imajo ti otroci po drugi 
strani velike teţave na področju razvoja govora in jezika. Tudi tu pa se kaţejo 
določena odstopanja (Buckley, 2002). Komunikacijske veščine imajo namreč dobro 
razvite, saj uporabljajo neverbalno komunikacijo, kretnje, razumevanje je dobro. Na 
področju jezika se v času otroštva kaţe zaostanek v razvoju besednega zaklada, kjer 
je razumevanje pred izraţanjem. V času najstništva se zaostanek zmanjša. 
Specifične teţave pa se kaţejo na področju slovnice, tako pri razumevanju kot 
izraţanju. Govor je oteţen zaradi teţav planiranja, artikulacije in fonologije (Buckley, 
2002). Vzroki za zaostanek govora so govorno-motorične teţave, ki ovirajo zmoţnost 
prepoznavnih govornih glasov in besed; ter oslabljen kratkoročni avditivni spomin 
(Buckley, 2000).  

Otroci z Downovim sindromom so vizualna bitja, kar pomeni, da se laţje učijo preko 
vidne kot preko govorjene informacije. Raba znakovnega jezika in branja pozitivno 
vpliva na napredek na področju govora in jezika tako pri otrocih kot pri odraslih z DS 
(Buckley, 2000). 
 

4.4.2 GOVOR  

4.4.2.1 Motnje artikulacije 

Pri osebah z DS je lahko prisotna motorična in funkcionalna oviranost jezika, ustnic, 
sprememba neba, čeljusti in zobovja ter splošna hipotonija, kar oteţuje primarno 
funkcijo govornih organov in posledično vpliva na artikulacijo glasov. V veliki meri je 
lahko ovirano tudi sesanje, ţvečenje, poţiranje in pitje (Wilken, 2012).  

Pri artikulaciji soglasnikov /k/, /g/, /t/, /d/, /n/ in /l/ zapora traja dalj časa, saj je stik 
med jezikom in nebom močnejši, tudi sami prehodi med samoglasniki so daljši 
(Wilken, 2012). Za otroke z DS je za izgovor glasov bolj kot dentalno-alveolarni 
poloţaj (pritisk jezika ob zobe in dlesni) značilna velarna (mehkonebna), faringealna 
(goltna, ţrelna) in glotalna (jezična) artikulacija (Wilken, 2012 v Johansson, 1996). Pri 
izgovorjavi posameznih besed le-te poenostavijo z zmanjšanjem glasov ali zlogov kot 
je potem na primer beseda »banana« le »nana« ali »na«. Pogosto prisotna je tudi 
perseveracija, kjer gre za ponavljanje besede ali fraze, ter predučinek ali posledični 
učinek, kar pomeni, da otrok z začetnim glasom besede začne tudi naslednji zlog ali 
pa da v izgovor vključi glas s konca besede. Redko imajo teţave z izgovorjavo glasov 
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/n/, /p/ in /b/, pogosteje pa z glasovoma /f/ in /v/. Slednje se pojavljajo zaradi prisotnih 
orofacialnih ovir in motoričnih teţav zaradi hipotonije (Wilken, 2012).  
Za osebe z DS je pogosto značilno, da izolirane glasove izgovarjajo pravilno, tudi 
besede večinoma pravilno izgovorijo. Teţave v govorni razumljivosti pa nastanejo pri 
povezovanju besed v stavke (Wilken, 2012).   
Kljub utrjevanju in avtomatizaciji spretnosti pa se še vedno pojavljajo napake, kar se 
kaţe pri izgovorjavi in fonoloških napakah. Takšna nedoslednost je opazna tudi pri 
strukturi stavka in zaznavnem procesiranju (Cunningham, 2016). 
   

4.4.2.2 Motnje tekočnosti 

V primerjavi z ostalimi prebivalci so motnje v tekočnosti govora pogostejše pri osebah 
z MDR, še posebej pri osebah z DS. Pri moških z DS je jecljanje štirikrat pogostejše 
kot pri ţenskah, kar velja tudi za ostalo prebivalstvo. Ponavadi se jecljanje pojavi 
med 8. in 10. letom starosti, in sicer večinoma pri otrocih z dokaj visokimi jezikovnimi 
zmoţnostmi (Wilken, 2012). Nefluentnost govora lahko še dodatno zmanjša 
razumljivost govorca in obenem oteţi govorno izraţanje otrok z DS (Bray, 2007). 

Na prisotnost motnje lahko vpliva razkorak med zahtevanimi govornimi odzivi in 
individualnimi jezikovnimi sposobnostmi, ovirana motorika govoril, kognitivne 
zmoţnosti in psiholingvistični dejavniki, kar pomeni, da na motnje fluentnosti pri 
otrocih z MDR vpliva njihov upočasnjen govorno-jezikovni razvoj (Wilken, 2012).  

Motnje v fluentnosti govora se lahko pri osebah z DS kaţejo kot (Dysfluency, 
Stammering and Down's Syndrome, 2018): 
-ponavljanje celotnih besed ali delov besed, medtem ko oseba razmišlja o 
naslednjem delu stavka; 
-dolgi premori v sredini stavkov, ko oseba ne ve, kako bi stavek nadaljevala; 
-premori na nenavadnih koncih stavka, po kateri sledi hiter izgovor dveh ali treh 
besed z moţno slabšo razumljivostjo, ki se lahko pojavi zaradi teţav v jezikovnem 
programu ali v pretvarjanju jezika v program govornih mišic; 
-poudarki na napačni besedi v stavku ali na napačnem delu besede, 
-teţave pri iskanju pravega glasu za začetek besede, ki se lahko pojavijo, ko 
jezikovni program ni dovolj natančno načrtovan ali pa ni dovolj organiziran nadzor 
govornih mišic;  
-moţne teţave pri poslušanju drugih in/ali nezmoţnost zaznavanja nerazumevanja 
povedanega pri sogovorniku, ki lahko vodi v negotov, omahujoč govor; komunikacija 
med osebo z DS in sogovornikom je porušena. 
 

4.4.2.3  Glasovne motnje 

Pri osebah z DS se pojavljajo tako organske kot funkcionalne disfonije. Značilen je 
hripav glas, ki se pojavi zaradi suhe in zadebeljene sluznice (miksedem ţrela); 
zmanjšan glasovni razpon, niţja frekvenca posameznih glasov, lahko so prisotni tudi 
nepravilni tresljaji pri ustničnih glasovih. Na spremembo glasu vplivajo tudi 
nenormalna resonanca glasu, šepetanje, nepravilno dihanje, splošna hipotonija in 
gastroezofagealni refluks. Vzroke za glasovne motnje lahko najdemo tudi v motnjah 
sluha in slušnega zaznavanja, saj so te pri otrocih z DS zelo pogoste (Wilken, 2012). 
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Grla oseb z DS proizvajajo normalne vibracije. Za manjše grlo so značilni višji toni. 
Medtem ko so ţenski glasovi višji od moških, so pri osebah z DS, kjer je grlo fizično 
manjše in s povprečno ali nadpovprečno osnovno frekvenco, zaznani glasovi kot 
precej nizki, hripavi (Pryce, 1994). 
 

4.4.3 JEZIK 

4.4.3.1 Sintaksa in pragmatika 

Za večino otrok z DS je značilen skromen besedni zaklad, izraţanje je omejeno na 
enobesedni stavek ali na malo členjene večbesedne stavke (Wilken, 2012). 
Samostalniki so pridobljeni še dokaj diferencirano, medtem ko se pri glagolih in 
pridevnikih posluţujejo predvsem rabe splošnih besed (Wilken, 2012 v Baun, 1981). 
Besedišče otroka z DS naj bi do 12. leta starosti vsebovalo 2000 besed, ki pa se 
razvija tudi kasneje, v obdobju odraslosti (Cunningham, 2016). V govoru so prisotne 
neustrezne slovnične oblike in sintaktične napake. Prihaja do tvorjenja nepravilnih 
edninskih in mnoţinskih oblik, besednega reda, pregibanja besed, veznikov,... Veliko 
otrok pa je vseeno sposobnih oblikovati enostavne stavke s pravilnim vrstnim redom. 
Teţave pa jim povzročajo podredni stavki. Velikokrat slabo razumejo daljša navodila 
in manj pogosto uporabljane slovnične strukture kot je na primer pasivna oblika 
glagola. Pogosto je prisotno tudi neskladje med ravnjo spontanega izraţanja in 
otrokovimi dejanskimi zmoţnostmi, saj nekateri otroci kljub temu da znajo govoriti 
slovnično pravilno, uporabljajo skrajšano obliko oziroma telegramski govor (Wilken, 
2012).  

Na splošno pa je komunikacija oteţena tudi, kadar ne razumejo pomena sporočila ali 
vprašanj, kar pri osebah z MDR vzbudi nemoč. Takrat oseba samodejno ponovi 
vprašanje, saj ne pozna jasnega namena pogovora (Wilken, 2012 v Baun, 1981). Pri 
osebah z DS je torej receptivni jezik boljši kot ekspresivni jezik in besedišče je boljše 
kot sintaksa (Martin, Klusek, Estigarribia in Roberts, 2010). 
 

4.4.4 GOVORNA RAZUMLJIVOST 

Veliko študij utemeljuje, da je govorna razumljivost resen problem posameznikov z 
DS, ki pogosto vztraja vse ţivljenje, in ima negativne učinke na socialno ter poklicno 
področje osebe (Kent in Vorperian, 2013). Na pogosto niţjo stopnjo govorne 
razumljivosti vplivajo govorno-jezikovni primanjkljaji, ki ovirajo vključevanje v 
vsakodnevne aktivnosti (Roberts, Price in Malkin, 2007). Gre za prepletanje 
zaostankov in odstopanj na področju fonologije ter motorike govoril (Bray, 2007). 
Vzroke za teţave v govorni produkciji lahko iščemo v anatomskih, fizioloških in 
nevroloških faktorjih kot so izguba sluha, spremembe v motoriki govoril ter kognitivne 
zmoţnosti (Coppens Hofman idr., 2012).  
Kent in Vorperian (2013) predpostavljata, da na zmanjšano razumljivost govora 
vplivajo tako glas, produkcija govornih glasov, tekočnost kot tudi prozodija, vendar 
izpostavita, da bi za bolj točne rezultate in podatke potrebovali veliko število 
udeleţencev (vzorec) ter različne metode raziskovanja. 
Za otroke z DS so pogosto značilni določeni fonološki procesi, in sicer izpuščanje 
soglasniških sklopov ter brisanje zadnjega konsonanta (Martin, Klusek, Estigarribia in 
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Roberts, 2010). Govorna razumljivost je slabša pri povezovanju besed v stavke, 
medtem ko posamezne besede lahko pravilno izgovorijo (Wilken, 2012).  
Wild, Vorperian, Kent, Bolt in Austin (2018) so z rezultati študije pokazali, da se 
govorna razumljivost pri osebah z DS izboljša, še posebej med 4. in 16. letom 
starosti, z usvajanjem pravilne artikulacije samoglasnikov, ki poleg soglasnikov v 
veliki meri pripomorejo k stopnji govorne razumljivosti. Samoglasniki pa se časovno 
različno pojavijo, nizek samoglasnik /a/ naj bi se namreč razvil v poznejših letih kot 
visoka samoglasnika /u/ in /i/. Izkazalo se je tudi, da imajo moški z DS večinoma niţjo 
stopnjo govorne razumljivosti kot ţenske. 

Sedanje raziskave so opisale in dokumentirale značilnosti otroške govorne apraksije 
tudi pri otrocih z DS, ki vpliva ne samo na omejene oralnomotorične spretnosti 
temveč tudi na zmanjšanje stopnje govorne razumljivosti. Klinični znaki govorne 
apraksije pri otrocih z DS so zmanjšanje govorne razumljivosti z dolţino besednih 
zvez oziroma povedi, nekonsistentne napake v govoru, teţave pri zaporedju gibov 
govornega aparata in izreki glasov ter vzorec receptivnega jezika nad ekspresivnim. 
Rezultati raziskave so pokazali, da imajo ti otroci več teţav na področju govorne 
razumljivosti (Kumin, 2006). 

Če ţelimo pomagati posameznemu otroku z apraksijo govora, je potrebno vedeti, 
kateri faktorji (segmentalni, suprasegmentalni) imajo največji vpliv na razumljivost 
govora, saj bo na slednjih potem večji poudarek v terapiji. Zavedati pa se moramo, 
da se faktorji od otroka do otroka razlikujejo (Pascoe, 2017).  
 

5 OTROŠKA GOVORNA APRAKSIJA (OGA) 

Otroška govorna apraksija je nevrološka otroška (pediatrična) govorno-glasovna 
motnja, kjer je motena natančnost in konsistentnost govornega gibanja kljub 
odsotnosti nevromišičnih primanjkljajev (abnormalni refleksi, tonus). OGA se lahko 
pojavi kot rezultat poznane nevrološke okvare v povezavi s kompleksnimi 
nevrološkimi motnjami znanega ali neznanega izvora ali kot idiopatska nevrološka 
govorno-glasovna motnja. Okvara načrtovanja in/ali programiranja sekvenc gibanja 
se kaţe kot napaka v govorno-glasovni produkciji in prozodiji (Kent in Vorperian, 
2013).  

Lucker-Lazerson (2003) pravi, da imajo otroci z OGA teţave pri prenašanju 
govornega sporočila od njihovih moţganov do njihovih ust. OGA namreč vpliva na 
sposobnost načrtovanja kompleksnih gibov, še posebej na sposobnost zdruţevanja 
gibalnih enot v celoto. Na stopnji izvrševanja je lahko otrok sposoben artikulirati 
posamezen glas, vendar ga ne zmore ustrezno zdruţiti v zlog; na stopnji načrtovanja 
pa je otrok lahko sposoben povedati nekaj samostojnih stavkov o zgodbi, katerih ne 
zmore organizirati v koherentno pripoved (Velleman, 2003).  

Segmentalne in suprasegmentalne značilnosti, ki se konstantno pojavljajo pri 
primanjkljaju načrtovanja in programiranja govornega gibanja, so (Kent in Vorperian, 
2013):  

 nekonsistentne napake soglasnikov in samoglasnikov v ponavljajoči izgovorjavi 
zlogov ali besed, 
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 podaljšani ali moteni koartikularni prehodi med glasovi in zlogi besed, 

 neustrezna prozodija, predvsem neprimerno naglaševanje in poudarjanje 
besed. 

 
Zgoraj naštete značilnosti govora OGA so edine, ki so splošno diagnostično veljavne 
(Kent in Vorperian, 2013). Pa vendar te značilnosti govora niso nujni in zadostni 
znaki za določanje OGA (Childhood Apraxia of Speech, b. d).    
 
Pogoste značilnosti OGA so tudi (Characteristics of Childhood Apraxia of Speech, 
2017): 

 sposobnost razumevanja je veliko boljša kot sposobnost izraţanja, 

 omejena vokalizacija in glasovna igra v obdobju otroštva, 

 omejeno število konsonantov, 

 pogosto so prisotne motnje hranjenja v obdobju otroštva, 

 napake v izgovoru vokalov in distorzije, 

 moţen razvoj neverbalne komunikacije in gest, 

 povezan govor je slabše razumljiv, medtem ko je ponavljanje izoliranih glasov 
ustrezno; 

 brisanje začetnih in končnih konsonantov, brisanje konsonantskih sklopov, 
omisije, distorzije, substitucije zlogov (govorne napake so pogosto 
nepredvidljive in nekonsistentne); 

 količina napak se povečuje z dolţino izjav, teţave so prisotne tudi pri 
izgovorjavi večzloţnih besed; 

 napake pri artikulaciji zvenečih/nezvenečih glasov, 

 napake so odvisne od kompleksnosti spreminjanja poloţaja govoril, 

 nameščanje govoril v ustrezen poloţaj, podaljševanje glasov, ponavljanje; 

 počasna stopnja ponavljanja in nepravilno ponavljanje zaporedja, 

 z verbalno apraksijo se lahko včasih pojavi oralna apraksija (nezmoţnost 
nastavitve jezika, ustnic v določen poloţaj glede na zahtevo)  

 sopojavljanje z drugimi govorno-jezikovnimi teţavami (zgolj apraksija govora 
je redkost), 

 drugi »blaţji« nevrološki znaki (teţave s koordinacijo in organizacijo 
finomotoričnih spretnosti). 

 
Prepoznanim znakom OGA se spreminja pogostost pojavljanja glede na teţavnost 
naloge, resnost sodelovanja in starost (Childhood Apraxia of Speech, b. d).  
 

Postavljanje diagnoze OGA je lahko teţavno, še posebej, kadar je ta motnja 
komorbidna z drugimi govorno-jezikovnimi nepravilnostmi, povezanimi z DS. Le-ta se 
namreč diagnosticira na predpostavljanju, da ni dokazov o kraniofacialnih 
nepravilnostih ali nevroloških nepravilnostih v govorni muskulaturi oziroma mišičju. 
Tega pa ne moremo trditi za osebe z DS, saj imajo, vsaj minimalno, hipotono mišičje 
in precej značilne obrazne poteze. Nekatere od teh vplivajo na orofaringealne 
strukture, ki so vpletene v govor. Tudi visoko tveganje za brbotanje in jecljanje 
oteţuje zanesljivo diagnosticiranje OGA. Pri samem postopku diagnosticiranja je tako 
potrebno upoštevati kombinacijo artikulacijskih motenj, abnormalnega mišičnega 
tonusa in motenj tekočnosti, ki so pogoste za posameznike z DS. Največji izziv je 
torej razlikovati značilnosti OGA od nevroloških, strukturnih in drugih sopojavljajočih 
se abnormalnosti (Kent in Vorperian, 2013). 
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6 IZGUBA SLUHA (IS) 

Po kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 
posebnimi potrebami (2015) je naglušni otrok tisti, ki »ima povprečno izgubo sluha na 
govornem področju na frekvencah 500, 1000, 2000 in 4000 Hz manj kot 110 dB, 
gluhi otrok pa več kot 110 dB« (str. 11).  
Glede na stopnjo IS ločimo laţjo, zmerno, teţko, najteţjo in popolno IS. Naglušni 
otroci imajo diagnosticirano eno izmed prvih treh stopenj IS, medtem ko gluhe otroke 
delimo na dve skupini, in sicer na otroke z najteţjo IS ter na otroke s popolno IS 
(Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 
posebnimi potrebami, 2015). 

Za naglušne otroke je značilno zoţanje slušnega polja in delna oviranost 
sporazumevanja s pomočjo govora, saj imajo teţave pri poslušanju govora in pri 
komunikaciji, ki jih lahko zmanjšamo z uporabo raznih slušnih pripomočkov. Pri 
gluhih otrocih pa ojačitev zvoka ne koristi (Kogovšek, Ozbič in Košir, 2009).  

Glede na vrsto pa poznamo tri tipe IS (Hearing loss, 2018): 
-senzorinevralna izguba sluha 

Je najbolj pogosta izguba sluha. Je trajna in nastane s poškodbo lasnih celic v 

notranjem ušesu ali s poškodbo slušnega ţivca. Večina odraslih z izgubo sluha ima 

tovrstno izgubo sluha. Posledica je slabše razumevanje glasov ali govora kljub temu, 

da je slednji dovolj glasen. 

 

-konduktivna izguba sluha 

Povzroči jo mehanska napaka v zunanjem ali srednjem ušesu ali ovira v sluhovodu 

kot je na primer ušesno maslo, ki preprečuje zvoku, da pripotuje do bobniča. Ta 

izguba je lahko trajna, pogosteje pa je le začasna in se lahko medicinsko ozdravi.  

 

-kombinacija senzorinevralne in konduktivne izgube sluha.  

 
IS pri otrocih lahko povzročijo kongenitalni faktorji, poškodba glave, zdravila, otroške 
bolezni, vztrajne in ponavljajoče se infekcije srednjega ušesa, deformacije sluhovoda 
ali slabo delovanje bobniča (Hearing loss, 2018).   
 
Otrok se uči govora, jezika in poslušanja ter razvija spretnosti sporazumevanja 
primarno po slušno-govorni poti, zato vrsta ter stopnja IS, čas nastanka in 
rehabilitacija vplivajo na pridobivanje govorno-jezikovnih in komunikacijskih veščin, 
hkrati pa na te vplivajo tudi osebnostne, intelektualne ter druge lastnosti 
posameznika (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). Gluhi in naglušni so tako zelo 
heterogena skupina, ki se razlikuje tudi glede na oţje in širše okolje, ki obdaja 
vsakega posameznika in mu lahko nudi pomoč v komunikacijskem razvoju ali pa ga 
pri tem zgolj zavira. So skupina oseb s posebnimi potrebami, ki imajo zaradi 
primanjkljajev na področju komunikacije teţave v pridobivanju informacij, znanja, 
poklicnega izobraţevanja in zaposlovanja (Kogovšek, Ozbič in Košir, 2009).  
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7 VPLIV MOTORIKE NA GOVOR 

Razvitost fine in grobe motorike pri otroku vpliva na celostni otrokov razvoj, zato je 
pomembno, da ju spodbujamo s takšnimi gibalnimi dejavnostmi, ki so primerne 
otrokovi starosti. Potrebno je podpiranje izbire prednostne roke, saj so ročne in 
jezikovne spretnosti povezane med seboj. Povezanost motorike in jezika je večja, ko 
je otrok mlajši ali ko je na niţji intelektualni ravni, zato je to znanje dobro uporabiti še 
posebej pri otrocih z MDR. Jezikovno območje je namreč v velikih moţganih zelo 
blizu motoričnemu območju in ga dejansko lahko štejemo kot del tega. Velik del 
motoričnega področja pa predstavlja roka, ki je tudi najbliţje govornemu predelu. Na 
podlagi teh ugotovitev sklepajo, da lahko vaje motorike, in sicer vaje ročnih ter prstnih 
spretnosti, pozitivno vplivajo na jezikovni razvoj. Za to lahko izkoristimo dejavnosti iz 
vsakdanjega ţivljenja kot so: privijanje zamaška tube, steklenice ali kozarca, 
oţemanje brisače, pripenjanje perila s kljukicami, rezanje sadja in zelenjave. Za 
urjenje fine motorike so ustrezne tudi vaje, ki vključujejo uporabo škarij, lepila, barvic, 
ter nizanje kroglic na vrvico, vstavljanje zatičev in gnetenje (Wilken, 2012).  

Eden izmed anatomskih in fizioloških dejavnikov, ki vpliva na razvitost govora, je torej 
razvita motorika. Vsaka komunikacija namreč sloni na gibanju in če je le-to moteno, 
se pojavi primanjkljaj v pridobivanju gibalnih spretnosti, kar pripelje do omejenega 
obsega izkušenj in spoznavanja okolja, omejenega besedišča ter znanja. Motnje 
gibanja pa slabo vplivajo tudi na delovanje govornih organov in artikulacijo glasov 
(Janeţič, 1991).  

Novejše raziskave kaţejo, da razvoj prstne in ročne motorike pozitivno vpliva na 
jezikovne sposobnosti. Kretnje, ki jih uporabljamo ob govoru, predstavljajo vizualno in 
motorično komponento ter imajo obenem tudi pozitiven učinek. Gibanje rok pri 
kretnjah naj bi namreč spodbujalo gibanje ust, saj sta moţganski površini, ki 
usmerjata gibanje rok in ust, sosednji površini (Wilken, 2012). Torej, z urjenjem 
motorike rok, dlani in prstov bomo otroku omogočili bolje razvite govorno-jezikovne 
sposobnosti, saj bo s tem postopoma pridobival pravilno artikulacijo glasov in 
izgovorjavo besed (Bivic, b. d.).  

Povezanost motorike in orofacialne motorike pa velja tudi za otroke z laţjo MDR, kar 
je z raziskavo dokazal Smole (2004). 

 

8 FONOMIMIČNA METODA (FM) 

Ustanovitelj fonomimične metode je Augustin Grosselin, ki jo je sprva oblikoval z 
namenom učenja branja svojih otrok. Leta 1864 pa je FM in fonomimično abecedo, 
sestavljeno iz 32-ih gest, tudi objavil (Augustin Grosselin, 2017).  

Ta metoda posreduje informacije o glasu oziroma o besedi preko vizualnega kanala v 
obliki gest in kretenj ter avditivnega kanala, kot je zvok glasu v besedi (Chaabi, 
Azmani, Azmani, 2018).  
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8.1 TEMELJI METODE 
 
Otroci se v svojih prvih letih ţivljenja in času zgodnjega šolanja pri igri kar naprej 
posluţujejo onomatopoije, ki predstavlja posnemanje šumov, zvokov, oglašanja 
predmetov, ki so del njihove igre. Z izgovarjanjem različnih skupin glasov, zlogov, 
besed tako urijo artikulacijo, poslušanje in slušno razločevanje posameznih glasov. 
Otroci radi poslušajo pesmi in zgodbe z onomatopoijo ter jih tudi sami pripovedujejo. 
Radi sodelujejo tudi pri tvorbi verzov, iskanju rim, izmišljanju in dopolnjevanju 
zgodb,... Vse te dejavnosti pa so vključene pri FM, kjer gre za spoznavanje glasov ob 
slikah (Fajfar, 1996). 
 
Za FM je značilna metoda pogovora, demonstracije in igre. 
V samem procesu ozaveščanja in utrjevanja glasov pa se upošteva načela 
individualizacije, zavestne aktivnosti, sistematičnosti in postopnosti, nazornosti ter 
učiteljeve vodilne vloge (Fajfar, 1996).  
 

8.2 OPIS METODE 

FM je metoda, kjer otrok spoznava posamezen glas preko ilustracije, pesmi in 
kretnje. Pri tem gre torej za multisenzoren pristop, saj so pokriti vsi kanali za 
sprejemanje (čutilo za vid, sluh in tip) (Fajfar, 1996). Za vsak glas je torej značilna 
določena kretnja, gib, pesmica in slika; vse te elemente pa spremlja tudi poudarjena 
mimika na obrazu in izgovorjava posameznega glasu. Ko otrok giba ne potrebuje 
več, ga opusti (Oder, 2016). 
 
To metodo se uporablja predvsem v šolah s prilagojenim programom z niţjim 
izobrazbenim standardom. Otroci z MDR namreč potrebujejo v sklopu poučevanja 
pridobivanje informacij po različnih senzornih poteh. Zanje so se izkazale za še 
posebej pomembne tipne izkušnje in gibalno – mišični občutki, saj ti pozitivno vplivajo 
na vidno in slušno dojemanje ter pomnjenje (Ţerdin, 2003). 
Ob pripovedovanju zgodbe in petju pesmi so otroci dodatno motivirani za artikulacijo 
glasov, pri tem pa moramo še posebej paziti, da je le-ta od pričetka pravilna, da se 
napačen izgovor ne utrdi. Najbolje je, da začnemo ozaveščati najprej tiste glasove, ki 
jih otrok pravilno izgovarja. To so samoglasniki. Običajno pričnemo kar z vsemi 
petimi samoglasniki naenkrat. Ob redni vsakodnevni vadbi glasove utrjujemo in 
postopoma dodajamo nove. Nadaljujemo z zvenečimi in trajajočimi glasovi, 
nezvenečimi in trajajočimi glasovi, nezvenečimi hipnimi glasovi in na koncu z 
zvenečimi hipnimi glasovi. Pesmice ob slikah opuščamo, da ostane le še glas ob 
sliki. Ko otrok spozna ţe vsaj sedem do osem glasov, jih pričnemo vezati v zloge 
oziroma logatome. S ponavljanjem glasov pridobijo otroci s pomočjo vidnih, slušnih, 
tipnih stimulacij mnogo vidnih, slušnih ter tipnih vtisov. Ko otrok vidi sliko, dobi 
asociacijo na določen glas, pesmico ali gib, ki je določen za vsak glas posebej. Ta ga 
potem pripelje do glasu, ki ga slika ponazarja. Pomembno je, da otrok pravilno 
artikulira glas ob določeni sliki, saj se v nasprotnem primeru napačna artikulacija 
glasu lahko utrdi (Fajfar, 1996). 
Pri delu z učenci s teţavami na področju artikulacije posameznih glasov ter 
jezikovnih spretnosti je torej lahko logopedom in specialnim pedagogom, ki so 
zaposleni v osnovnih šolah s prilagojenim programom, fonomimična metoda v veliko 
pomoč in oporo (Fajfar, 1996). 
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8.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI METODE 

Ta metoda je koristna za otroke, ki so kinestetični tipi, in jim tako omogoča podporo, 
medtem ko bi drugim otrokom učenje gibov lahko predstavljalo dodatno obremenitev. 
Tistim otrokom, ki jim ta metoda ustreza, so pri kazanju gibov hitri in ne zamujajo. Na 
začetku uporabljajo obe roki, nato sledi enoročno kazanje gibov, ki pa postanejo 
precej  poenostavljeni. Starši imajo pogosto predsodke do FM, saj so mnenja, da gre 
za govorico gluhih ljudi. Vendar pa otrok te gibe uporablja, dokler jih potrebuje, nato 
jih opusti (Ţerdin, 2011). Prednost te metode in pripadajočega slikovnega materiala 
pa je tudi uvajanje otroka v začetno branje, čeprav še ne pozna črk (Fajfar, 1996). 
 
S študijem literature smo ugotovili, da je bilo na področju FM raziskovanje do sedaj 
usmerjeno predvsem v začetno opismenjevanje, mi pa smo se posvetili proučevanju 
vpliva te metode na področje govorne razumljivosti, saj menimo, da bi tudi tu lahko 
uporabili njene prednosti in korist. V nadaljnjih poglavjih bomo predstavili naše 
ugotovitve.   
 
 

9 EMPIRIČNI DEL 

9.1  Problem raziskave  

V empiričnem delu magistrskega dela se bomo osredotočili na fonomimično metodo 
in govorno razumljivost otrok z motnjo v duševnem razvoju ter na njuno morebitno 
medsebojno povezanost. Zanima nas namreč, ali logopedski trening s fonomimično 
metodo vpliva na artikulacijo posameznih besed oziroma na govorno razumljivost 
otrok z motnjo v duševnem razvoju.  
Staršem in razredničarki smo zato razdelili vprašalnik s postavkami o govorni 
razumljivosti otrok, s pomočjo katerega smo pridobili povprečne ocene o stopnji 
govorne razumljivosti oziroma koliko razumejo oba otroka njuni bliţnji, neznanci in 
vrstniki, pred logopedskim treningom ter po njem in jih med seboj primerjali. Z 
izvajanjem testa artikulacije pred logopedskim treningom in po njem pa smo pridobili 
potrebne informacije o artikulaciji izoliranih besed in artikulaciji glasov obeh otrok, jih 
tudi med seboj primerjali ter zabeleţili izboljšanje oziroma napredek. Artikulacijo 
posameznih besed smo tako na obeh testiranjih primerjali s pravilnim izgovorom 
besed odraslega govorca in izračunali odstotek ujemanja glasov v besedi ter 
odstotek ujemanja celotne besede.  
Nazadnje pa nas zanima tudi, koliko in kako se ocene govorne razumljivosti obeh 
otrok različnih ocenjevalcev (starši, razredničarka, raziskovalka) razlikujejo med 
seboj.  
 

9.2  Cilji in raziskovalna vprašanja  

Cilj raziskave je bil pridobiti podatke o govorni razumljivosti otrok z motnjo v 
duševnem razvoju pred logopedskim treningom s fonomimično metodo in po njem ter 
ugotoviti, ali je prišlo do pomembnega napredka na področju govorne razumljivosti 
ter artikulacije posameznih besed vključenih otrok.  
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9.2.1  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1.) Kolikšna je stopnja govorne razumljivosti otrok z motnjo v duševnem razvoju 
glede na ICS lestvico pred logopedskim treningom s fonomimično metodo in 
po njem? 

2.) Ali se je govorna razumljivost obeh otrok z motnjo v duševnem razvoju 
izboljšala ob uporabi fonomimične metode? 

3.) Ali se je artikulacija posameznih besed pri obeh otrocih ob uporabi 
fonomimične metode izboljšala? 

4.) Kako se ocene govorne razumljivosti obeh otrok treh različnih ocenjevalcev 
(starši, razredničarka, raziskovalka) med seboj razlikujejo? 

 

9.3  Raziskovalne metode 

9.3.1  VZOREC 

Vzorec predstavlja: 

a) dva otroka iz gorenjske regije, stara od 10 do 11 let, s katerima smo izvajali 
logopedski trening s fonomimično metodo: 

 deček z Downovim sindromom, zmerno motnjo v duševnem razvoju in 
zmerno govorno-jezikovno motnjo (starost: 10 let) 

 deklica z laţjo motnjo v duševnem razvoju in laţjo izgubo sluha 
(starost: 11 let) 
 

Oba otroka sta obiskovala četrti razred prilagojenega programa z niţjim izobrazbenim 
standardom. Podatke smo pridobili s pomočjo zvočnih posnetkov obeh otrok pri 
izvajanju testa artikulacije pred logopedskim treningom in po njem. 
 
 

b) za pridobitev podatkov o govorni razumljivosti obeh otrok pa smo vključili še 
njuna starša in razredničarko.  
 

9.3.2  INSTRUMENTARIJ 
 

1. Test artikulacije po Globačnikovi: je pripomoček za ocenjevanje artikulacije, ki 
ugotavlja izreko glasu v različnih legah v besedi. Test sestavljata dve veliki sliki, 
kjer so prikazani različni pojmi, ki vsebujejo različne soglasniške skupine, obenem 
pa vsebuje tudi manjše slike, ki omogočajo preverjanje vsakega soglasnika v 
začetni, sredinski in končni poziciji. Izvajamo ga tako, da otroku predloţimo 
posamezno sličico, ki jo mora poimenovati.   

Test artikulacije sestavlja 60 besed oziroma sličic, in sicer: ['pi:pa], ['ka:pa], ['klo:p], 
[ba'lo:n], ['bo:bən], [gɔ'lo:p], ['mɛ:tla], [o'ma:ra], ['d:im], ['ve:tərniʦa], ['kra:va], ['lɛ:w], 
[trɔ'be:nta], ['a:wto], ['li:st], [drɛ'vo:], ['zve:zda], [la'bo:t], [fi'ʒə:u], [tɛlɛ'fo:n], ['krɔ:f], 
['ʒa:ba], ['ro:ʒa], ['pɔ:uʃ], ['rɔ:ka], ['u:ra], ['dɛna:r], ['kʎu:ʧ], [ɔb'le:ka], [glaw'ni:k], 
['gu:mbi], ['nɔ:ge], ['ro:k], ['xla:ʧɛ], [u'xo:], ['ɔ:rɛx], [ʦɔ'pa:ti], ['vi:liʦe], ['lɔ:nɛʦ], ['ʧe:vəʎ], 
[ɔ'ʧa:la], ['lu:ʧ], ['la:dja], [kɔ'lo:], [mɛ'tu:ʎ], ['sɔ:va], ['pi:smɔ], ['no:s], ['za:jɛʦ], ['va:za], 
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['mi:za], ['ʃka:rjɛ], ['xru:ʃka], ['mi:ʃ], ['ja:bɔwkɔ], ['ja:jʦɛ], ['zma:j], [nɔga'vi:ʦɛ], [ba'na:na], 
['slɔ:n].  

Besede se razlikujejo glede na dolţino oziroma število zlogov in mesto naglasa. V 
testu so zajete enozloţne do štirizloţne besede, naglas pa je lahko na začetku, na 
sredini ali na koncu besede. 
 
 
Način vrednotenja: 
 
Pri testu artikulacije po Globačnikovi je bilo merilo za vrednotenje pravilno 
izgovorjena beseda. Govor vsakega otroka smo med izvajanjem testa posneli, kar 
nam je omogočalo laţjo in natančnejšo analizo posamezne izgovorjene besede. 
Izgovorjene besede obeh otrok smo tako primerjali s ciljnim izgovorom odraslih. 
Pravilno izgovorjeno besedo smo točkovali z 1 točko, nepravilno izgovorjeno z 0 točk. 
Sešteli smo točke vseh besed in delili z vsoto vseh besed, torej s številom 60, ter 
pomnoţili rezultat s številom 100. Tako smo pridobili odstotke, ki so nam povedali, v 
kolikšni meri se otrokova izgovorjava ujema z izgovorjavo odrasle osebe. Primerjali 
smo tudi ujemanje soglasnikov in samoglasnikov v besedi ter izračunali odstotek 
ujemanja glasov znotraj posamezne besede. Ta odstotek smo dobili tako, da smo za 
vsako besedo sešteli pravilno izgovorjene glasove, seštevek delili s številom vseh 
glasov v besedi ter mnoţili s 100. Nazadnje smo odstotke posameznih besed sešteli 
in delili s številom vseh besed, torej s 60.  

 
2. ICS: vprašalnik oziroma lestvica »ICS lestvica – Lestvica o razumljivosti govora«, 

ki sta jo v slovenščino prevedli in priredili Kogovšek ter Ozbič leta 2013. Lahko jo 
uporabljamo za predšolske in šolske otroke. Omogoča nam vpogled v otrokovo 
govorno razumljivost v vsakdanjih situacijah z različnimi komunikacijskimi partnerji 
(starši, vrstniki, neznanci,...) v okviru sedmih postavk z lestvico od 1 do 5. Izpolnijo 
jo starši. V raziskavi smo to lestvico predali v reševanje tudi razredničarki obeh 
otrok. Tako smo lahko dobljene rezultate primerjali z rezultati staršev.  
 

 
Način vrednotenja: 

ICS lestvica razumljivosti nam je omogočila vpogled v povprečne ocene staršev in 
razredničarke o govorni razumljivosti obeh otrok. Le-ti so ocenjevali otrokov govor z 
lestvico od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da govor otroka ni nikoli razumljiv, število 5 pa, da 
je govor otroka vedno razumljiv. Pri vsaki postavki je bilo potrebno obkroţiti le eno 
število. 

Rezultate staršev in razredničarke smo nato sešteli, delili s številom postavk in tako 
dobili povprečje. ICS lestvica razumljivosti, ki je bila namenjena staršem, je 
vsebovala vseh 7 postavk, zato smo seštevek točk delili s številom 7, medtem ko je 
ICS lestvica razumljivosti, namenjena razredničarki, vsebovala le 5 postavk. Izločili 
smo namreč postavki, ki sta se nanašali na govorno razumljivost v druţinskem 
okolju. Končni seštevek tega vprašalnika smo zato delili s številom 5. Tako smo 
pridobili povprečni rezultat govorne razumljivosti. 
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9.3.3  POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

9.3.3.1 Način izvedbe 
 
Podatke za raziskavo smo začeli zbirati v novembru leta 2017. Najprej smo 
ravnatelju OŠ Helene Puhar predstavili namene raziskave in zaprosili za soglasje za 
vključenost otrok. Nato smo se obrnili na starše otrok, jim okvirno predstavili potek 
raziskave ter jih zaprosili za soglasje, obenem pa smo jim v reševanje predloţili tudi 
ICS lestvico. Prosili smo jih tudi za dovoljenje za snemanje njihovega otroka ter jim 
zagotovili varovanje osebnih podatkov. Za sodelovanje smo zaprosili tudi 
razredničarko obeh otrok, saj je imela poleg staršev najboljši vpogled v otrokovo 
govorno razumljivost. Vprašalnik smo torej razdelili staršem, pri obeh otrocih sta ga 
reševali materi, ter razredničarki. Postopek smo ponovili po logopedskem treningu s 
fonomimično metodo, in sicer v marcu. 
Z obema otrokoma smo izvedli test artikulacije, in sicer pred logopedskim treningom 
in po njem. Slikovni material je sestavljalo 60 črno-belih slik, ki sta jih morala otroka 
poimenovati. Hkrati so bile prikazane tri slike, ki so predstavljale posamezen tarčni 
glas v začetni, sredinski in končni legi v besedi. Potek testa artikulacije oziroma 
izgovor besed obeh otrok smo za laţjo kasnejšo analizo posneli. Med 
poimenovanjem sličic sta otroka občasno potrebovala pomoč, ki smo jo ponudili v 
obliki ponujanja izbire, opisovanja stvari, ponujanja prvega glasu ali zloga v besedi in 
z neposredno ponovitvijo besede za odraslo osebo. 
 

9.3.3.2 Logopedski program 

Oblikovali smo logopedski trening s fonomimično metodo, kjer smo utrjevali glasove 
in fonomimične znake ter slednje uporabljali v pomoč pri artikulaciji posameznih 
besed. Potekal je z obema otrokoma hkrati dvakrat tedensko po 30 minut. Imeli smo 
24 srečanj, od tega je bilo šest zaporednih srečanj določenih z začetno motivacijsko 
dejavnostjo in dvema igrama oziroma vajama, kjer smo uporabljali fonomimično 
metodo. Vsako srečanje se je nato štirikrat ponovilo, tako da je bil celotni trening 
sestavljen iz štirih sklopov po šest srečanj. Logopedski trening smo izvajali okvirno tri 
mesece; od začetka decembra do konca marca.  
 
Globalni cilj logopedskega treninga s fonomimično metodo je bil izboljšanje 
artikulacije posameznih glasov in besed ter posledično tudi govorne razumljivosti. 
 
Logopedski trening je obsegal vaje motorike govoril, saj imata oba učenca velike 
teţave na področju orientacije jezika, in vaje izpiha skozi nos ter usta. Občasno pa 
smo delali vaje tudi za fino motoriko rok in prstov. Te vaje so bile zastavljene kot 
uvodna motivacija in priprava na nadaljnje delo. Sledilo je ponavljanje glasov in 
fonomimičnih znakov ob ilustracijah, ki smo se jih naučili ţe v preteklem šolskem letu 
ob ilustraciji in petju pesmi. Glasove in zanje določene fonomimične znake smo 
utrjevali ob didaktičnih igrah Spomin, Polţek in Kača, ki so navedene ter opisane v 
knjigi Pridobivajmo – izgovarjajmo glasove (Fajfar, 1996).  
Pri igri Spomin gre za iskanje parov. Ko je posameznik na potezi, obrne dve sličici, 
artikulira glasova, ki sta na sličici prikazana, in če predstavljata par (1. sličica 
prikazuje ilustracijo glasu, 2. fonomimičen znak in črko), sličici vzame, pove besedo 
na zahtevan glas in je ponovno na vrsti, v nasprotnem primeru je na potezi naslednji 
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igralec. Igra je končana, ko so najdeni vsi pari glasov. Zmaga tisti, ki ima največ 
parov.  
Pri igri Polţek se igralci z metanjem igralne kocke pomikajo po igralni plošči, ki je v 
obliki polţeve hišice, na katero se predhodno poloţijo sličice za fonomimične znake. 
Ko igralec prispe na določeno polje, pogleda sličico, artikulira glas, ki ga sličica 
predstavlja in pokaţe znak. Pove tudi besedo na glas, ki ga sličica ponazarja. Zmaga 
tisti, ki prvi pride na cilj.  
Pri igri Kača se igralci z metanjem igralne kocke pomikajo po igralni plošči, ki je v 
obliki kače, na katero se predhodno poloţijo sličice za fonomimične znake. Ko prispe 
na določeno polje, ki ga predstavlja zlog, ga igralec s pomočjo fonomimičnega znaka 
prebere in pove besedo na ta zlog. Zmaga tisti, ki prvi pride na cilj.  
 
Občasno smo se preizkusili tudi v igrah Domino in Figa moţ. 
Igro Domino sestavlja 28 slikovnih domin, na katerih so slike fonomimičnih znakov za 
glasove /b/, /d/, /g/, /p/, /t/ in /k/. Namenjena je torej utrjevanju hipnih zvenečih in 
nezvenečih glasov. Igramo po navodilih za domino. 
 
Igra Figa moţ vsebuje 51 kart (50 kart-25 parov z ilustracijo in pesmico za določen 
glas in 1 karta s sliko fige) in je namenjena predvsem utrjevanju fonomimičnih 
znakov, kasneje pa tudi branju ter pomnjenju pesmic. Igramo jo po pravilih igre s 
kartami Črni Peter. Dodali smo, da je bilo potrebno za vsak najdeni par glasu 
povedati besedo. 
  
Pri samih vajah smo se osredotočili predvsem na artikulacijo pripornikov (sičnikov, 
šumnikov), zapornikov slovenskega jezika ter glasu /r/, saj imata otroka pri teh največ 
teţav. Izgovorjavo smo urili s poimenovanjem sličic (tarčni glasovi na začetku, na 
sredini in na koncu besede), kjer smo v pomoč uporabljali fonomimične znake in 
glasove tudi slušno razlikovali. 

 

Način vrednotenja:  

Pri logopedskem treningu s fonomimično metodo smo ovrednotili samo igre in vaje, ki 
so vključevale komponento fonomimične metode, medtem ko uvodnih vaj za 
motivacijo, razvijanje motorike govoril in fine motorike rok ter prstov nismo točkovali v 
namen analize.  

Igra Spomin 

Igra je sestavljena iz štirih elementov. Prvi element ocenjuje ustreznost artikulacije 
posameznih glasov, drugi uporabo fonomimičnih znakov, tretji prepoznavanje parov 
glasov in zadnji artikulacijo besede na zahtevan glas. Pravilnost vsakega elementa je 
točkovana z eno točko. Tako lahko dobi igralec z eno potezo v igri maksimalno 4 
točke in najmanj 0 točk. Minimalno število točk pri igri je 0, maksimalno število pa je 
odvisno od poteka igre oziroma kolikokrat je igralec na vrsti. 

Vaja slušnega razlikovanja sičnikov in šumnikov 

Igra je sestavljena iz štirih elementov. Prvi element ocenjuje ustrezno poimenovanje 
sličice, drugi pravilno artikulacijo glasu, tretji uporabo fonomimičnih znakov ter zadnji 
slušno zaznavo pravega glasu. Pravilnost vsakega elementa je točkovana z eno 
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točko. Igralec lahko na eno potezo dobi pri tej vaji maksimalno 4 točke in najmanj 0 
točk. V okviru vaje pa ima vsak igralec 12 potez. Maksimalno število točk pri tej vaji je 
48, najmanj pa 0.  

Igra Polţek 

Igra je sestavljena iz treh elementov. Prvi element ocenjuje pravilno artikulacijo glasu, 
drugi uporabo fonomimičnih znakov in tretji artikulacijo besede na zahtevan glas. 
Pravilnost vsakega elementa je točkovana z eno točko. Igralec lahko dobi na potezo 
v igri maksimalno 3 točke in minimalno 0 točk. Število potez je odvisno od samega 
poteka igre, zato maksimalnega števila točk ne moremo določiti; minimalno število 
točk na igro pa je 0.  

Igra Kača 

Igra je sestavljena iz štirih elementov. Prvi element ocenjuje ustreznost artikulacije 
obeh glasov, drugi uporabo obeh fonomimičnih znakov, tretji ocenjuje zdruţevanje 
obeh glasov v zlog ter zadnji artikulacijo besede na zahtevan zlog. Pravilnost tako 
prvega kot drugega elementa je točkovana z dvema točkama, pravilnost tretjega in 
zadnjega pa z eno točko na potezo. Igralec lahko na potezo dobi maksimalno 6 točk 
in minimalno 0. Potek igre vpliva na število potez, tako da ne moremo določiti 
maksimalnega števila točk; minimalno število točk na igro pa je 0.  

Igra Domino 

Igra je sestavljena iz treh elementov. Prvi element ocenjuje pravilno artikulacijo glasu, 
drugi uporabo fonomimičnega znaka, zadnji pa ocenjuje artikulacijo besede na 
zahtevan glas. Pravilnost prvega in drugega elementa je točkovana z dvema 
točkama, pravilnost zadnjega elementa pa z eno točko na potezo. Z eno potezo v igri 
lahko igralec doseţe maksimalno 5 točk, minimalno pa 0. Maksimalno število točk je 
odvisno od poteka igre, minimalno število je 0. 

Igra Figa moţ 

Igra je sestavljena iz štirih elementov. Prvi element ocenjuje pravilno artikulacijo 
glasu, drugi uporabo fonomimičnega znaka, tretji element ocenjuje prepoznavanje 
parov glasov in zadnji artikulacijo besede na zahtevan glas. Pravilnost vseh 
elementov je točkovana z eno točko na potezo. V eni potezi lahko igralec dobi 
maksimalno 4 točke in minimalno 0 točk. Potek igre vpliva na maksimalno število 
točk, zato ga ne moremo določiti; minimalno število doseţenih točk pa je 0. 

Vaja slušnega razlikovanja zvenečih in nezvenečih nezvočnikov  

Vaja je sestavljena iz štirih elementov. Prvi element ocenjuje ustrezno poimenovanje 
sličice, drugi pravilno artikulacijo glasu, tretji uporabo fonomimičnih znakov ter zadnji 
slušno zaznavo pravega glasu. Pravilnost vsakega elementa je točkovana z eno 
točko. Igralec lahko na eno potezo v igri dobi maksimalno 4 točke in najmanj 0 točk. 
V okviru vaje pa ima vsak igralec 12 potez. Maksimalno število točk pri tej vaji je 48, 
najmanj pa 0.  
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9.3.4  POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Za obdelavo podatkov smo uporabili kvalitativno statistiko. Za analizo podatkov, ki 
smo jih pridobili s pomočjo ţe omenjenega testa artikulacije, smo uporabili 
računalniški program Speech Analyzer. Ta je namenjen akustični analizi govornih 
glasov, omogoča poslušanje posameznih izsekov otrokovega govora, ponovno 
poslušanje, upočasnitev posameznega dela posnetka, med drugim pa ima tudi 
funkcijo dodajanja ortografskega in fonetskega zapisa besede. Tako smo lahko z IPA 
znaki zapisali izgovor posamezne besede. Predhodno pa smo s programom Cool 
Edit razrezali zvočni posnetek na manjše izseke, ki so za laţjo analizo vsebovali le 
posamezno besedo. Uporabili smo tudi program Phonology Assistant za prikaz 
prisotnosti vseh fonemov, v programu Microsoft Excel pa smo zbirali podatke in 
preverjali fonemsko ujemanje soglasnikov in samoglasnikov ter primerjali izgovorjene 
besede z zaţeleno izgovorjeno besedo odrasle osebe (ujemanje/neujemanje, f in %). 

Tudi odgovore na postavke vprašalnika o razumljivosti govora smo vnesli v program 
Excel, kjer smo posamezne rezultate tudi analizirali. Razredničarka je ocenila stopnjo 
govorne razumljivosti otroka s pomočjo petih postavk na lestvici od 1 do 5 (1 – nikoli, 
2 – redko, 3 – včasih, 4 – pogosto, 5 – vedno), starši pa sedem postavk na lestvici od 
1 do 5 (1 – nikoli, 2 – redko, 3 – včasih, 4 – pogosto, 5 – vedno). 
Naredili smo primerjavo med rezultati in tako ugotovili, ali se je stopnja govorne 
razumljivosti po logopedskem treningu izboljšala in koliko so se ocene ocenjevalcev 
razlikovale med seboj. Na koncu pa smo pridobljene rezultate primerjali z dejanskim 
stanjem, ki smo ga pridobili z analizo transkripcije testiranih besed. 
 
Programi, ki smo jih za obdelavo rezultatov uporabili, so: 

 Cool Edit Pro 2.1, ki omogoča rezanje zvočnega posnetka na manjše enote; 

 Speech Analyzer 3.1, program, ki omogoča ortografski in fonetski zapis 
besede z IPA znaki; 

 Phonology Assistant 3.6.3, ki omogoča delo s podatki iz programa Speech 
Analyzer, in izdela tabele s prisotnimi konsonanti ter vokali; 

 Microsoft Excel 2010, ki omogoča zbiranje podatkov v tabelah za laţjo analizo. 
 

9.3.5  STATISTIČNE METODE 

Podatke smo prikazali s pomočjo opisne statistike (točke, odstotki) in so predstavljeni 
tabelarično ter grafično. Primerjali smo namreč povprečne ocene govorne 
razumljivosti otrok, ki so jih podali starši in razredničarka, opisali smo ujemanje 
izgovorjenih besed obeh otrok s pravilno izgovorjavo odrasle osebe ter opisno 
predstavili rezultate otrok, ki smo jih pridobili z analizo uspešnosti iger in vaj 
logopedskega treninga s fonomimično metodo. 

S točkami so predstavljene povprečne ocene govorne razumljivosti otrok, v odstotkih 
pa so podani rezultati analize artikulacije besed in uspešnosti na logopedskem 
treningu obeh otrok.  
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10  ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 

10.1  Razumljivost govora 
 
Interpretacijo rezultatov na področju razumljivosti govora smo naredili glede na spol 
ter glede na 1. in 2. ocenjevanje staršev ter razredničarke. 
 
 

 

1. ocenjevanje 2. ocenjevanje 

deček deklica deček deklica 

starši 3,4 3,6 3,6 4 

razredničarka 3,6 5 3,8 4,8 

povprečje 3,5 4,3 3,7 4,4 

Tabela 3: Povprečne ocene razumljivosti govora obeh otrok (starši, razredničarka) 

Za ocenjevanje razumljivosti govora v vsakdanjih situacijah smo uporabili vprašalnik 
ICS oziroma tako imenovano lestvico razumljivosti govora v vsakdanjem ţivljenju. 
Vprašalnik smo nekoliko prilagodili glede na vlogo ocenjevalca (starš, razredničarka). 
O razumljivosti govora obeh otrok so starši izpolnjevali 7 postavk, razredničarka pa le 
5. Pri slednjem vprašalniku smo namreč izpustili dve vprašanji, ki se dotikata 
področja razumljivosti govora v oţji in razširjeni druţini, saj razredničarka vpogleda v 
to področje ni imela.  
Iz tabele je razvidno, da so starši za oba otroka podali višje ocene na 2. ocenjevanju 
kot na prvem. Tudi razredničarka je pri 2. ocenjevanju podala pri dečku višjo oceno, 
medtem ko je govorno razumljivost deklice ocenila niţje kot na prvem. Kot je bilo 
pričakovano, so v povprečju ocenili, da se je stopnja govorne razumljivosti pri obeh 
otrocih po logopedskem treningu s fonomimično metodo zvišala. Vidimo tudi, da je 
tako pri 1. kot pri 2. ocenjevanju dekličin govor bolj razumljiv, saj je od staršev in 
razredničarke dobila višje ocene kot deček. Te ugotovitve lahko poveţemo s 
teoretičnim okvirjem, opisanim v Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (2015), kjer je 
navedeno, da je »stopnja motnje v duševnem razvoju definirana ne le na osnovi IQ 
rezultata, temveč tudi na osnovi prilagoditvenih funkcij« (str. 6), kamor spada tudi 
področje govora in komunikacije. Tako smo lahko pričakovali, da bo imel deček z 
diagnosticirano zmerno MDR večje teţave na področju komunikacije oziroma niţjo 
stopnjo govorne razumljivosti kot deklica, ki ima laţjo MDR. 

Če primerjamo ocene staršev in razredničarke, pa lahko opazimo, da je 
razredničarka na obeh ocenjevanjih podala obema otrokoma višje ocene kot starši. 
Rezultati vprašancev se razlikujejo predvsem pri obeh ocenjevanjih deklice, saj je 
med ocenama dokaj velik razpon. Razlog za to pripisujemo večji motiviranosti 
deklice, da bi sošolci in razredničarka njen govor razumeli, medtem ko so bliţnji 
sorodniki ter prijatelji nanj ţe navajeni in ga tako laţje razumejo. Pri dečku pa sta si 
oceni pri obeh ocenjevanjih precej podobni oziroma blizu na številski premici, kar 
pomeni, da so starši in razredničarka precej enotno ocenili njegovo stopnjo govorne 
razumljivosti. To lahko dobro vidimo na grafu 1 in grafu 2.  
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Graf 1: Primerjava povprečnih ocen med ocenjevalci (1. ocenjevanje) 

 

 

 
Graf 2: Primerjava povprečnih ocen med ocenjevalci (2. ocenjevanje) 
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DEČEK 

 1. ocenjevanje 2. ocenjevanje 

vprašanja/postavke starši razredničarka starši razredničarka 

1. Ali vi razumete 

(svojega) otroka? 
4 4 4 4 

2. Ali oţji člani druţine 

razumejo govor vašega 

otroka? 

4 / 4 / 

3. Ali člani razširjene 

druţine razumejo govor 

vašega otroka? 

3 / 4 / 

4. Ali otrokovi prijatelji 

razumejo govor 

(vašega) otroka? 

3 4 3 4 

5. Ali drugi znanci 

razumejo govor 

(vašega) otroka? 

3 3 3 4 

6. Ali otrokovi učitelji 

razumejo govor vašega 

otroka/Ali vi, kot 

učiteljica, razumete 

otroka? 

4 4 4 4 

7. Ali ostale neznane 

osebe razumejo govor 

(vašega) otroka? 

3 3 3 3 

skupni seštevek 24/7 18/5 25/7 19/5 

povprečje skupnega 

seštevka 
3,4 3,6 3,6 3,8 

Tabela 4: Ocene ocenjevalcev za dečka 

Če najprej pogledamo ocene staršev, vidimo, da so na 1. ocenjevanju ocenili, da 
sami in oţji člani druţine pogosto razumejo svojega otroka, prav tako pa učitelji, 
medtem ko razširjeni člani druţine, znanci in otrokovi prijatelji le včasih. Tako so 
menili tudi za neznance. Na 2. ocenjevanju so starši podali večinoma enake ocene, 
le 3. vprašanje so ocenili višje, in sicer z oceno 4, kar pomeni, da je dečkov govor 
članom razširjene druţine pogosto razumljiv.  
Če pogledamo ocene razredničarke, pa lahko vidimo, da je na 1. ocenjevanju 
ocenila, da sama in v vlogi učiteljice pogosto razume govor dečka. Takšno oceno je 
podala tudi za 4. vprašanje, kar pomeni, da je tudi prijateljem pogosto razumljiv. 
Ocenila pa je, da je deček drugim znancem in neznancem le včasih govorno 
razumljiv. Pri 2. ocenjevanju je razredničarka posamezne postavke skoraj enako 
ocenila, le pri 5. vprašanju je podala višjo oceno, in sicer da drugi znanci pogosto 
razumejo govor dečka. 
S primerjanjem ocen med starši in razredničarko lahko vidimo, da se v večini 
vprašanj ne razlikujejo, pri 1. ocenjevanju se oceni vprašancev razhajata le pri 4. 
vprašanju, kjer so starši ocenili, da je govor njihovega otroka prijateljem le včasih 
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razumljiv, razredničarka pa je bila mnenja, da je pogosto razumljiv. Pri 2. ocenjevanju 
pa se oceni vprašancev razlikujeta pri dveh postavkah in sicer pri 4. ter 5. vprašanju, 
kjer so starši ocenili, da je govor njihovega otroka prijateljem in drugim znancem le 
včasih razumljiv, razredničarka pa je pri obeh postavkah podala oceno, da je govor 
dečka pogosto razumljiv.  

 
Graf 3: Razlike med povprečnimi ocenami staršev in razredničarke 

Iz grafa 3 lahko jasno razberemo, da je razredničarka tako pri 1. kot pri 2. 
ocenjevanju ocenila govorno razumljivost dečka višje kot starši. Oba vprašanca pa 
menita, da se je govorna razumljivost dečka glede na 1. ocenjevanje nekoliko 
izboljšala. Razlika med povprečnima ocenama ocenjevalcev je na obeh ocenjevanjih 
enaka.  
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4 5 4 5 

2. Ali oţji člani druţine 

razumejo govor 

vašega otroka? 

4 / 4 / 

3. Ali člani razširjene 

druţine razumejo 

govor vašega otroka? 

4 / 4 / 
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 1. ocenjevanje 2. ocenjevanje 

vprašanja/postavke starši razredničarka starši razredničarka 

5. Ali drugi znanci 

razumejo govor 

(vašega) otroka? 

3 5 4 5 

6. Ali otrokovi učitelji 

razumejo govor 

vašega otroka/Ali vi, 

kot učiteljica, 

razumete otroka? 

4 5 4 5 

7. Ali ostale neznane 

osebe razumejo 

govor (vašega) 

otroka? 

3 5 4 4 

skupni seštevek 25/7 25/5 28/7 24/5 

povprečje skupnega 

seštevka 
3,6 5 4 4,8 

Tabela 5: Ocene ocenjevalcev za deklico 

Če pogledamo najprej ocene staršev, so na 1. ocenjevanju ocenili, da jim je dekličin 
govor pogosto razumljiv. Tako so menili tudi za člane oţje in razširjene druţine ter 
dekličine učitelje. Ocenili pa so, da je govor deklice prijateljem, znancem in drugim 
neznanim osebam le včasih razumljiv. Pri 2. ocenjevanju se ocene razlikujejo pri treh 
vprašanjih, in sicer pri 4., 5. in 6. vprašanju, kjer so podali višje ocene. Ocenili so 
namreč, da je dekličin govor pogosto razumljiv tudi njenim prijateljem, znancem in 
neznanim osebam.  
 
Pri preverjanju ocen, ki jih je podala razredničarka, pa lahko opazimo, da je pri 1. 
ocenjevanju visoko ocenila dekličino govorno razumljivost, saj je vse postavke 
oziroma vprašanja ovrednotila z najvišjo oceno. To pomeni, da je dekličin govor 
vedno razumljiv, in sicer z različnimi sogovorniki. Pri 2. ocenjevanju so ocene 
večinoma enake, niţjo oceno je podala le pri zadnjem vprašanju, kjer je menila, da je 
dekličin govor neznanim osebam pogosto razumljiv. 
 
Če primerjamo ocene med starši in razredničarko, ugotavljamo, da se ocene pri 1. 
ocenjevanju razhajajo pri vseh postavkah oziroma vprašanjih; razredničarka je 
namreč podala višje ocene kot starši. Za dve točki višje je razumljivost dekličinega 
govora ocenila pri 4., 5. in 7. vprašanju, kar pomeni, da je dekličin govor vedno 
razumljiv prijateljem, znancem in drugim neznanim osebam, medtem ko so starši 
ocenili, da je le včasih razumljiv. Oceno višje pa je razredničarka prisodila 1. in 6. 
vprašanju, kjer je ocenila, da govor deklice vedno razume; starši pa so bili mnenja, 
da razumejo dekličin govor, prav tako pa njeni učitelji.  
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Graf 4: Razlike med ocenami staršev in razredničarke 

Iz grafa 4 je razvidno, da so starši na 2. ocenjevanju ocenili, da se je dekličina 
govorna razumljivost izboljšala, medtem ko je razredničarka ocenila, da je le-ta 
nekoliko niţja kot na 1. ocenjevanju. Posledično se je razlika med povprečnima 
ocenama ocenjevalcev na 2. ocenjevanju zmanjšala.  
 

10.2  Artikulacija posameznih besed  
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 1. testiranje 2. testiranje 
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deklice 
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R 

ROKA 'rɔ:ka 'χɔːka 'ɾɔːka 'χɔːka 'ɽɔːka 

URA 'u:ra 'uːχa 'uːɾa 'uːχa 'uːɽa 

DENAR 'dɛna:r 'dɛnaːχ 'd ɛːnaɾ 'dɛːnaχ 'dɛːnaɽ 

K 

KLJUČ 'kʎu:ʧ 'luːʧ 'kʎuːtç 'kʎuːʧ 'kʎuːʧ 

OBLEKA ɔb'le:ka ɔb'leːka ɔb'leːka ɔb'leːka ɔb'leːka 

GLAVNIK glaw'ni:k ɡlaw'niːk klaw'niːk glaw'ni:k glaw'niːk 

G 

GUMBI 'gu:mbi 'ɡuːmpi 'puːmbi 'ɡuːmpi 'guːmbi 

NOGE 'nɔ:ge 'nɔːɡa 'nɔːɡa 'nɔːka 'nɔːɡa 

ROG 'ro:k nɔka'χoːɡ nɔsɔ'ɾoːk nɔs ɔ 'ɾoːg nɔsɔ'ɹoːk 
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 1. testiranje 2. testiranje 

glas beseda fonetski 

zapis 

izgovor 

dečka 

izgovor 

deklice 

izgovor 

dečka 

izgovor 

deklice 

 

H 

HLAČE 'xla:ʧɛ 'xlaːʧɛ 'xlaːʧɛ 'xlaːʧɛ 'xlaːʧɛ 

UHO u'xo: ɑ'xoː u'xoː 'u'xo u'xoː 

OREH 'ɔ:rɛx 'ɔːχɛx 'ɔːlɛx 'ɔːχɛx 'ɔːɹɛx 

C 

COPATI ʦɔ'pa:ti ʦɔ'paːta tçɔ'paːti ʦɔ'pa:ti ʦu'paːti 

VILICE 'vi:liʦe 'wiːliʦa 'viliːʦʲa 'vi:liʦe 'viːlʦa 

LONEC 'lɔ:nɛʦ 'lɔːnɛʦ 'lɔːnɛʦ 'lɔ:nɛʦ 'lɔːnɛʦ 

Č 

ČEVELJ 'ʧe:vəʎ 'ʧeːvəʎ 'tçeːvɛʎ 'ʧe:vʎi 'ʧeːvəʎ 

OČALA ɔ'ʧa:la ɔ'ʧaːla ɔ'ʧaːla ɔ'ʧa:la ɔ'ʧaːla 

LUČ 'lu:ʧ 'lɔːʧ 'kluːtç 'lu:ʧ 'luːʧ 

L 

LADJA 'la:dja laː'tja 'laːdja 'la:dja 'laːdja 

KOLO kɔ'lo: kɑ'loː kɔ'loː kɔ'lo: kɔ'loː 

METULJ mɛ'tu:ʎ mɛ'tɔːʎ mɛ'tuːʎ ma'tu:ʎ mɛ'tuːʎ 

S 

SOVA 'sɔ:va 'sʲɔːva 'sɔːva 'sɔ:va 'sɔːva 

PISMO 'pi:smɔ 'piːsʲmɔ 'piːsmɔ 'pi:sma 'piːsmɔ 

NOS 'no:s 'noːs 'noːs 'no:s 'noːs 

Z 

ZAJEC 'za:jɛʦ 'zːaːjɛʦ 'zʲaːjɛʦ 'sa:jɛʦ 'zaːjʦ 

VAZA 'va:za 'vaːza 'waːza 'vaːza 'ʋaːza 

MIZA 'mi:za 'miːza 'miːza 'miːza 'miːza 

Š 

ŠKARJE 'ʃka:rjɛ 'çkaːjɛ 'çkaːɾjɛ 'ʃkaːjɛ 'çkaːɹjɛ 

HRUŠKA 'xru:ʃka 'xuːçka 'xuːçka 'xuːʃka 'kuːʃka 

MIŠ 'mi:ʃ 'mi:ʃ 'miːç 'miːʃ 'miːʃ 

J 

JABOLKO 'ja:bɔwkɔ 'jaːbɔkɔː 'jaːbukɔ 'ja:bɔwkɔ 'ja:bɔwkɔ 

JAJCE 'ja:jʦɛ 'jaːjʦɛ 'jaːjʦa 'ja:jʦɛ 'ja:jʦɛ 

ZMAJ 'zma:j 'ʦmaːj 'zʲmaːj 'smaːj 'zma:j 

N NOGAVICE nɔga'vi:ʦɛ nɔɡa'viːʦa nɔɡawi'ʦɛː nɔga'vi:ʦɛ nɔgɔ'vi:ʦɛ 
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 1. testiranje 2. testiranje 

glas beseda fonetski 

zapis 

izgovor 

dečka 

izgovor 

deklice 

izgovor 

dečka 

izgovor 

deklice 

 

BANANA ba'na:na pa'nɑː ba'naːna ba'na:na ba'na:na 

SLON 'slɔ:n 'sʲlɔːn 'slɔːn 'slɔ:n 'slɔ:n 

Tabela 6: Transkribcija izgovora besed obeh otrok 

Za preverjanje artikulacije posameznih besed smo uporabili za slovenščino 
standardiziran test artikulacije po Globačnikovi (1999). Testirali smo poimenovanje 
60-ih sličic, znotraj katerih so zajeti vsi soglasniki slovenskega jezika v začetni, 
sredinski in končni legi besede. 
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DEČEK 
 

1.      testiranje 2.      testiranje 

glas beseda fonetski zapis zgradba besede 
izgovor 
dečka 

ujemanje 
besede 

ujemanje 
besede v % 

izgovor 
dečka 

ujemanje 
besede 

ujemanje 
besede v % 

P 

PIPA 'pi:pa CVCV 'piːpa 1 100 'piːpa 1 100 

KAPA 'ka:pa CVCV 'kaːpa 1 100 'kaːpa 1 100 

KLOP 'klo:p CCVC 'kloːp 1 100 'kloːp 1 100 

B 

BALON ba'lo:n CVCVC pa'loːn 0 80 ba'loːn 1 100 

BOBEN 'bo:bən CVCVC 'poːbən 0 80 'boːbən 1 100 

GOLOB gɔ'lo:p CVCVC ɡʰɑ'loːp 0 60 gɔ'lo:p 1 100 

M 

METLA 'mɛ:tla CVCCV 'mɛːtla 1 100 'mɛːtla 1 100 

OMARA o'ma:ra VCVCV ɔ'maːxa 0 80 ɔ'maːxa 1 80 

DIM 'd:im CVC 'tiːm 0 66,7 'tiːm 0 66,7 

V 

VETERNICA 've:tərniʦa CVCVCCVCV 'vɛːtəiʦa 0 78 'veːtɛiniʦa 0 88,9 

KRAVA 'kra:va CCVCV 'klaːva 0 80 'klaːva 0 80 

LEV 'lɛ:w CVV 'lɛːw 1 100 'lɛ:w 1 100 

T 

TROBENTA trɔ'be:nta CCVCVCCV tɔ'peːta 0 62,5 tɔ'beːnta 0 87,5 

AVTO 'a:wto VVCV 'aːwtɔ 1 100 'a:wtɔ 1 100 

LIST 'li:st CVCC 'liːsʲt 0 75 'liːst 1 100 

D 

DREVO drɛ'vo: CCVCV tɛ'voː 0 60 txɛ'voː 0 60 

ZVEZDA 'zve:zda CCVCCV 'sveːsta 0 50 'sveːsta 0 50 

LABOD la'bo:t CVCVC la'boːt 1 100 lɛ'poːt 0 80 

F 

FIŢOL fi'ʒə:u CVCVV 'pisəːu 0 60 fi'soːu 0 60 

TELEFON tɛlɛ'fo:n CVCVCVC tɛtɛ'voːn 0 71,4 tɛlɛ'voːn 0 85,7 

KROF 'krɔ:f CCVC 'klɔːf 0 75 'klɔːfi 0 75 

Ţ 
ŢABA 'ʒa:ba CVCV 'çaːpa 0 50 'ʃaːpa 0 50 

ROŢA 'ro:ʒa CVCV 'xoːʒ a 0 75 'xoːʒa 0 75 
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DEČEK 

 
1.      testiranje 2.      testiranje 

beseda fonetski zapis zgradba besede 
izgovor 
dečka 

ujemanje 
besede 

ujemanje 
besede v % 

izgovor 
dečka 

ujemanje 
besede 

ujemanje 
besede v % 

POLŢ 'pɔ:uʃ CVVC 'pɔːuʒ  1 100 'pɔːuʒ 1 100 

R 

ROKA 'rɔ:ka CVCV 'xɔːka 0 75 'xɔːka 0 75 

URA 'u:ra VCV 'uːxa 0 66,7 'uːxa 0 66,7 

DENAR dɛ'naːr CVCVC dɛ'naːx 0 80 dɛ'naːx 0 80 

K 

KLJUČ 'kʎu:ʧ CCVC 'luːʧ 0 75 'kʎuːʧ 1 100 

OBLEKA ɔb'le:ka CCCVCV ɔb'leːka 1 100 ɔb'leːka 1 100 

GLAVNIK glaw'ni:k CCVCCVC ɡlaw'niːk 1 100 glaw'ni:k 1 100 

G 

GUMBI 'gu:mbi CVCCV 'ɡuːmpi 0 80 'ɡuːmpi 0 80 

NOGE 'nɔ:ge CVCV 'nɔːɡa 1 100 'nɔːka 0 75 

ROG 'ro:k CVC nɔka'xoːɡ 0 66,7 nɔs ɔ 'ɾoːg 1 100 

H 

HLAČE 'xla:ʧɛ CCVCV 'xlaːʧɛ 1 100 'xlaːːʧɛ 1 100 

UHO u'xo: VCV ɑ'xʰoː 0 33,3 'uːxo 1 100 

OREH 'ɔ:rɛx VCVC 'ɔːxɛx 0 75 'ɔːxɛx 0 75 

C 

COPATI ʦɔ'pa:ti CVCVCV ʦɔ'paːta 1 100 ʦɔ'pa:ti 1 100 

VILICE 'vi:liʦe CVCVCV 'wiːliʦa 0 83,3 'vi:liʦe 1 100 

LONEC 'lɔ:nɛʦ CVCVC 'lɔːnɛʦ 1 100 'lɔ:nɛʦ 1 100 

Č 

ČEVELJ 'ʧe:vəʎ CVCVC 'ʧeːvəʎ 1 100 'ʧe:vʎi 1 100 

OČALA ɔ'ʧa:la VCVCV ɔ'ʧaːla 1 100 ɔ'ʧa:la 1 100 

LUČ 'lu:ʧ CVC 'lɔːʧ 0 66,7 'lu:ʧ 1 100 

 LADJA 'la:dja CVCCV 'laːtja 0 80 'la:dja 1 100 
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Tabela 7: Ujemanje besed dečka s ciljno izgovorjavo odrasle osebe 

 
 
 
 
 
 

L 

  
 

DEČEK 
 

1.      testiranje 2.      testiranje 

beseda fonetski zapis zgradba besede 
izgovor 
dečka 

ujemanje 
besede 

ujemanje 
besede v % 

izgovor 
dečka 

ujemanje 
besede 

ujemanje 
besede v % 

KOLO kɔ'lo: CVCV kɑ'loː 0 75 kɔ'lo: 1 100 

METULJ mɛ'tu:ʎ CVCVC mɛ'tɔːʎ 0 80 ma'tu:ʎ 0 80 

S 

SOVA 'sɔ:va CVCV 'sʲɔːva 0 75 'sɔ:va 1 100 

PISMO 'pi:smɔ CVCCV 'piːsʲmɔ 0 80 'pi:sma 1 100 

NOS 'no:s CVC 'noːs 1 100 'no:s 1 100 

Z 

ZAJEC 'za:jɛʦ CVCVC 'zːaːjɛʦ 1 100 'sa:jɛʦ 0 80 

VAZA 'va:za CVCV 'vaːza 1 100 'vaːza 1 100 

MIZA 'mi:za CVCV 'miːza 1 100 'miːza 1 100 

Š 

ŠKARJE 'ʃka:rjɛ CCVCCV 'çkaːjɛ 0 66,7 'ʃkaːjɛ 0 66,7 

HRUŠKA 'xru:ʃka CCVCCV 'xuːçka 0 66,7 'xuːʃka 0 83,3 

MIŠ 'mi:ʃ CVC 'mi:ʃ 1 100 'miːʃ 1 100 

J 

JABOLKO 'ja:bɔwkɔ CVCVVCV 'jaːbɔkɔː 0 85,7 'ja:bɔwkɔ 1 100 

JAJCE 'ja:jʦɛ CVCCV 'jaːjʦɛ 1 100 'ja:jʦɛ 1 100 

ZMAJ 'zma:j CCVC 'ʦmaːj 0 75 'smaːj 0 75 

N 

NOGAVICE nɔga'vi:ʦɛ CVCVCVCV nɔɡa'viːʦa 1 100 nɔga'vi:ʦɛ 1 100 

BANANA ba'na:na CVCVCV pa'nɑː 0 50 ba'na:na 1 100 

SLON 'slɔ:n CCVC 'sʲlɔːn 0 75 'slɔ:n 1 100 

    
∑ 23 

 
∑ 37 

 
    ∑/60x100 38,33% 80,59 ∑/60x100 61,67% 89,60 
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Iz tabele lahko vidimo, da se je dečkova artikulacija besed pri 1. testiranju ujemala s ciljno izgovorjavo besed odrasle osebe le v 
38,33%. Pri 2. testiranju pa je ujemanje dečkove artikulacije s ciljno izgovorjavo odraslega govorca naraslo na kar 61,67%. Pri 1. 
testiranju je bila v povprečju posamezna beseda izgovorjena z 80,59% pravilnostjo, pri 2. pa se je odstotek pravilno izgovorjene 
besede zvišal na 89,60%. Odstotki nam povedo, da se je dečkova artikulacija posameznih glasov in besed izboljšala ter se tako bolj 
pribliţala ciljni izgovorjavi odrasle osebe. Izboljšala se je namreč v 19-ih besedah (označeno z zeleno barvo), od teh je v 15-ih 
besedah izboljšal artikulacijo besede na 100%, v treh primerih pa na več kot 85%. Dečkov izgovor besede se je poslabšal le v treh 
primerih, in sicer v besedah »labod«, »zajec« ter v besedi »noga« (označeno z rdečo barvo). Med ponovno izvedenim testom 
artikulacije si je pri izgovoru nekaterih besed pomagal s fonomimičnimi znaki.  
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10.2.1  PRISOTNOST SOGLASNIKOV IN SAMOGLASNIKOV V IZGOVORJAVI 

DEČKA 

 

SOGLASNIKI 

 

    
Slika 1: Prisotnost soglasnikov na 1. testiranju 
 

 

     
Slika 2: Prisotnost soglasnikov na 2. testiranju                                                 
 

Na sliki 1 lahko vidimo, da je bilo v dečkovi izgovorjavi besed iz artikulacijskega testa 
prisotnih 25 soglasnikov, od tega 5 soglasnikov, ki niso glasovi slovenskega jezika. 
Največ teţav je imel na 1. testiranju z izgovorjavo sičnikov, šumnikov in glasom /r/. 
Na 2. testiranju pa se je število izgovorjenih soglasnikov zmanjšalo na 22, od tega so 
bili vsi, razen dveh, glasovi slovenskega jezika. Sičniki in šumniki so bili na 2. 
testiranju izrečeni pravilno, medtem ko artikulacija glasu /r/ še vedno ni bila ustrezna. 
Sklepamo lahko, da se je izgovorjava posameznih glasov pri dečku med 1. in 2. 
testiranjem izboljšala.  
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SAMOGLASNIKI 

 

 

Slika 3: Prisotnost samoglasnikov na 1. testiranju 
             

 

     

Slika 4: Prisotnost samoglasnikov na 2. testiranju 

 
Če si ogledamo sliki 3 in 4, lahko vidimo, da se je količina samoglasnikov med 
obema testiranjema zmanjšala za en glas. Pri obeh so bili pri artikulaciji besed v 
sklopu artikulacijskega testa samoglasniki, ki so bili izrečeni kratko in dolgo, pri 1. 
testiranju ni bilo le kratkih ozkih glasov /e/ in /o/. Pri 1. testiranju je bil v dečkovem 
izgovoru prisoten tudi glas /a/, ki je bil izrečen zadaj, medtem ko ga pri 2. testiranju ni 
bilo. Pri 2. testiranju pa je bil izrečen glas /a/, ki je bil dodatno podaljšan, kar se je 
pojavilo le pri artikulaciji ene besede, in sicer v besedi »hlače«.   
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DEKLICA 
 

1.      testiranje 2.      testiranje 

glas beseda fonetski zapis zgradba besede 
izgovor 
deklice 

ujemanje 
besede 

ujemanje 
besede v % 

izgovor 
deklice 

ujemanje 
besede 

ujemanje 
besede v % 

P 

PIPA 'pi:pa CVCV 'piːpʲa 0 75 'piːpa 1 100 

KAPA 'ka:pa CVCV 'kaːpa 1 100 'kaːpa 1 100 

KLOP 'klo:p CCVC 'kloːpʦa 1 100 'kloːp 1 100 

B 

BALON ba'lo:n CVCVC bɛ'loːn 0 80 ba'loːn 1 100 

BOBEN 'bo:bən CVCVC 'boːbən 1 100 'boːbən 1 100 

GOLOB gɔ'lo:p CVCVC ɡɔ'joːp 0 80 gɔ'loːp 1 100 

M 

METLA 'mɛ:tla CVCCV 'mɛːtla 1 100 'mɛːtla 1 100 

OMARA o'ma:ra VCVCV u'maːra 1 100 ɔ'maːɹa 0 80 

DIM 'd:im CVC 'diːm 1 100 'diːm 1 100 

V 

VETERNICA 've:tərniʦa CVCVCCVCV 'veːtəɾniʦa 0 88,9 'veːtəɾniʦa 0 88,9 

KRAVA 'kra:va CCVCV 'kɾaːva 0 80 'kɾaːva 0 80 

LEV 'lɛ:w CVV 'lɛːw 1 100 'lɛːʋ 0 66,7 

T 

TROBENTA trɔ'be:nta CCVCVCCV tu'beːnta 0 75 tu'beːnta 0 75 

AVTO 'a:wto VVCV 'aːwtɔ 1 100 'aːwtɔ 1 100 

LIST 'li:st CVCC 'liːst 1 100 'liːst 1 100 

D 

DREVO drɛ'vo: CCVCV dɾɛ'voː 0 80 dɾɛ'voː 0 80 

ZVEZDA 'zve:zda CCVCCV 'zʲveːzʲda 0 66,7 'zveːzda 1 100 

LABOD la'bo:t CVCVC la'boːt 1 100 'laːbot 1 100 

F 

FIŢOL fi'ʒə:u CVCVV vi'ʒ oːu 0 60 fiː'ʒəuː 1 100 

TELEFON tɛlɛ'fo:n CVCVCVC tɛl'foːn 0 85,7 tɛl'foːn 0 85,7 

KROF 'krɔ:f CCVC 'kɾɔːf 0 75 'kɹɔːf 0 75 

Ţ 
ŢABA 'ʒa:ba CVCV 'ʒaːba 1 100 'ʒaːba 1 100 

ROŢA 'ro:ʒa CVCV 'ɾoːʒ a 0 75 'ɹoːʒa 0 75 
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DEKLICA 
 

1.      testiranje 2.      testiranje 

beseda fonetski zapis zgradba besede 
izgovor 
deklice 

ujemanje 
besede 

ujemanje 
besede v % 

izgovor 
deklice 

ujemanje 
besede 

ujemanje 
besede v % 

POLŢ 'pɔ:uʃ CVVC 'pɔːuç 0 75 'pɔːuʃ 1 100 

R 

ROKA 'rɔ:ka CVCV 'ɾɔːka 0 75 'ɽɔːka 0 75 

URA 'u:ra VCV 'uːɾa 0 66,7 'uːɽa 0 66,7 

DENAR 'dɛna:r CVCVC 'd ɛːnaɾ 0 60 dɛːnaɽ 0 60 

K 

KLJUČ 'kʎu:ʧ CCVC 'kʎuːtç 0 75 'kʎuːʧ 1 100 

OBLEKA ɔb'le:ka CCCVCV ɔb'leːka 1 100 ɔb'leːka 1 100 

GLAVNIK glaw'ni:k CCVCCVC klaw'niːk 0 85,7 glaw'niːk 1 100 

G 

GUMBI 'gu:mbi CVCCV 'puːmbi 0 80 'guːmbi 1 100 

NOGE 'nɔ:ge CVCV 'nɔːɡa 1 100 'nɔːɡa 1 100 

ROG 'ro:k CVC nɔsɔ'ɾoːk 0 66,7 nɔsɔ'ɹoːk 0 66,7 

H 

HLAČE 'xla:ʧɛ CCVCV 'xlaːʧɛ 1 100 'xlaːʧɛ 1 100 

UHO u'xo: VCV u'xoː 1 100 u'xoː 1 100 

OREH 'ɔ:rɛx VCVC 'ɔːlɛx 0 75 'ɔːɹɛx 0 75 

C 

COPATI ʦɔ'pa:ti CVCVCV tçɔ'paːti 0 83,3 ʦu'paːti 1 83,3 

VILICE 'vi:liʦe CVCVCV 'viliːʦʲa 0 83,3 'viːlʦa 1 83,3 

LONEC 'lɔ:nɛʦ CVCVC 'lɔːnɛʦ 1 100 'lɔːnɛʦ 1 100 

Č 

ČEVELJ 'ʧe:vəʎ CVCVC 'tçeːvɛʎ 0 80 'ʧeːvəʎ 1 100 

OČALA ɔ'ʧa:la VCVCV ɔ'ʧaːla 1 100 ɔ'ʧaːla 1 100 

LUČ 'lu:ʧ CVC 'kluːtç 0 66,7 'luːʧ 1 100 
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DEKLICA 
 

1.      testiranje 2.      testiranje 

glas beseda fonetski zapis zgradba besede 
izgovor 
deklice 

ujemanje 
besede 

ujemanje 
besede v % 

izgovor 
deklice 

ujemanje 
besede 

ujemanje 
besede v % 

L 

LADJA 'la:dja CVCCV 'laːdja 1 100 'laːdja 1 100 

KOLO kɔ'lo: CVCV kɔ'loː 1 100 kɔ'loː 1 100 

METULJ mɛ'tu:ʎ CVCVC mɛ'tuːʎ 1 100 mɛ'tuːʎ 1 100 

S 

SOVA 'sɔ:va CVCV 'sɔːva 1 100 'sɔːva 1 100 

PISMO 'pi:smɔ CVCCV 'piːsmɔ 1 100 'piːsmɔ 1 100 

NOS 'no:s CVC 'noːs 1 100 'noːs 1 100 

Z 

ZAJEC 'za:jɛʦ CVCVC 'zʲaːjɛʦ 0 80 'zaːjʦ 1 100 

VAZA 'va:za CVCV 'waːza 0 75 'ʋaːza 0 75 

MIZA 'mi:za CVCV 'miːza 1 100 'miːza 1 100 

Š 

ŠKARJE 'ʃka:rjɛ CCVCCV 'çkaːɾjɛ 0 66,7 'çkaːɹjɛ 0 66,7 

HRUŠKA 'xru:ʃka CCVCCV 'xuːçka 0 66,7 'kuːʃka 0 66,7 

MIŠ 'mi:ʃ CVC 'miːç 0 66,7 'miːʃ 1 100 

J 

JABOLKO 'ja:bɔwkɔ CVCVVCV 'jaːbukɔ 0 71,4 'ja:bɔwkɔ 1 100 

JAJCE 'ja:jʦɛ CVCCV 'jaːjʦa 1 100 'ja:jʦɛ 1 100 

ZMAJ 'zma:j CCVC 'zʲmaːj 0 75 'zma:j 1 100 

N 

NOGAVICE nɔga'vi:ʦɛ CVCVCVCV nɔɡawi'tsɛː 0 87,5 nɔgɔ'vi:ʦɛ 1 87,5 

BANANA ba'na:na CVCVCV ba'naːna 1 100 ba'na:na 1 100 

SLON 'slɔ:n CCVC 'slɔːn 1 100 'slɔ:n 1 100 

    ∑ 27  ∑ 43  

    ∑/60x100 45% 86,38% ∑/60x100 71,67% 91,54% 
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Tabela 8: Ujemanje besed deklice s ciljno izgovorjavo odrasle osebe 

 
Iz tabele 8 je razvidno, da se je dekličina artikulacija besed pri 1. testiranju ujemala s ciljnim izgovorom besed odrasle osebe v 45%. 
Pri 2. testiranju, torej po opravljenem logopedskem treningu s fonomimično metodo, pa je ujemanje s ciljnim izgovorom odrasle 
osebe naraslo na 71,67%. Kot pravilno smo upoštevali tudi besede, ki so bile izgovorjene v gorenjskem narečju. To so bile besede 
»copati«, »vilice«, »zajec« in »nogavice«, katerih odstotki ujemanja besede so v tabeli v odebeljenem tisku. Pri 1. testiranju je 
povprečje pravilno izgovorjene posamezne besede znašalo 86,38 %, na 2. testiranju pa se je ta odstotek zvišal na 91,54%, kar 
pomeni, da se je dekličina artikulacija posameznih glasov in besed izboljšala oziroma zelo pribliţala ciljni izgovorjavi odrasle osebe. 
Na 2. testiranju je deklica izboljšala izgovor 17-ih besed (označeno z zeleno barvo), od tega je vse izgovorila pravilno, vendar 
nekatere ne s 100% ujemanjem glasov odraslega govorca, saj so bile, je ţe zgoraj zapisano, nekatere izrečene narečno. Dekličin 
izgovor besed se je poslabšal le v dveh primerih, in sicer v besedi »omara« ter v besedi »lev« (označeno z rdečo barvo).  
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10.2.2  PRISOTNOST SOGLASNIKOV IN SAMOGLASNIKOV V IZGOVORJAVI 

DEKLICE 

 

SOGLASNIKI 

 

 
Slika 5: Prisotnost soglasnikov na 1. testiranju 
 

 

 
Slika 6: Prisotnost soglasnikov na 2. testiranju 
                                                       

Če pogledamo sliko 5, lahko vidimo, da je bilo v dekličinem izgovoru besed 
artikulacijskega testa pri 1. testiranju prisotnih 27 soglasnikov, od tega tudi 6 
soglasnikov, ki niso glasovi slovenskega jezika. Deklica je imela največ teţav z 
izgovorjavo sičnikov in šumnikov ter glasom /r/. Tudi artikulacija nezvočnikov, 
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natančneje glasu /d/, ni bila popolna, saj je bil glas odzvenjen. Slika 6 pa nam kaţe, 
da se je pri 2. testiranju zmanjšalo število artikuliranih soglasnikov na 24, od tega so 
bili le še štirje soglasniki, ki niso glasovi slovenskega jezika. Število soglasnikov, ki 
niso glasovi slovenskega jezika, se je torej zmanjšalo. Tako lahko sklepamo, da se je 
izgovorjava posameznih glasov med obema testiranjema izboljšala, še posebej 
artikulacija nezvočnikov, sičnikov in šumnikov. 

 

SAMOGLASNIKI 

    

Slika 7: Prisotnost samoglasnikov na 1. testiranju 
         

 

  

Slika 8: Prisotnost samoglasnikov na 2. testiranju 

 
Če primerjamo sliki 7 in 8, lahko vidimo, da se po številu samoglasnikov ne 
razlikujeta in da so prisotni vsi samoglasniki slovenskega jezika. Razlika je le v tem, 
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da je bil na 1. testiranju prisoten kratek glas /e/, ki ga na 2. testiranju ni bilo; na 2. pa 
je bil zaznan kratek glas /o/, medtem ko na 1. testiranju ni bil izgovorjen.                               
 

 ujemanje celotne besede s ciljno izgovorjavo odrasle 

osebe v % 

1. testiranje 2. testiranje 

deček 38,33 61,67 

deklica 45 71,67 

povprečje ujemanja besed obeh 

otrok 
41,67 66,67 

Tabela 9: Ujemanje besed s ciljno izgovorjavo odrasle osebe 

Iz zgornje tabele je razvidno, da tako pri 1. kot pri 2. testiranju dekličina izgovorjava 
manj odstopa od ciljne izgovorjave odrasle osebe kot dečkova. Pri obeh pa je 
odstotek ujemanja celotne besede s ciljno izgovorjavo odrasle osebe pri 2. testiranju 
višji od 1., kar lahko dobro vidimo na grafu 5. To pomeni, da se je njuna izgovorjava 
posameznih besed na 2. testiranju izboljšala, in sicer za več kot 20%.  
Povprečna ocena ujemanja obeh otrok s ciljno izgovorjavo odraslega govorca je bila 
na 1. testiranju 41,67%, na 2. pa se je njuna skupno povprečje zvišalo na 66,67%. 

 

 
Graf 5: Ujemanje besed s ciljno izgovorjavo odrasle osebe
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 deleţ ujemanja glasov v besedi s ciljno izgovorjavo 

odrasle osebe v % 

1. testiranje 2. testiranje 

deček 80,59 89,60 

deklica 86,38 91,54 

povprečje ujemanja glasov v 

besedi obeh otrok 
83,49 90,57 

Tabela 10: Povprečje ujemanja glasov izgovorjenih besed obeh otrok 

Na podlagi tabele 10 in grafa 6 lahko vidimo, da je imel deček na obeh testiranjih niţji 
odstotek ujemanja vseh glasov (konsonantov in vokalov) v besedi s ciljno izgovorjavo 
odrasle osebe kot deklica, saj ima večje teţave na področju artikulacije. Se je pa v 
primerjavi z dekličinim rezultatom na 2. testiranju njegov rezultat izboljšal za več 
odstotkov, tako da se je končna razlika med njunima povprečnima rezultatoma zelo 
zmanjšala. Iz tega lahko sklepamo, da je deček bolj napredoval pri sami artikulaciji 
posameznih glasov in besed kot deklica. 
 

 
Graf 6: Ujemanje glasov izgovorjenih besed obeh otrok 
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10.3  Uspešnost na igrah/vajah logopedskega treninga 

 
1. sklop 2. sklop 3. sklop 4. sklop povprečje 

srečanje igra/vaja M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ 

1. 

 

Spomin 

 

92,29 92,75 83,89 89,47 94,20 96 95,06 94,05 91,36 93,07 

Sl. raz. 

sič., šum. 

79,17 81,94 83,33 71,16 75 92,31 97,92 94,23 83,86 84,91 

2. 

 

Polţek 

 

83,33 88,89 91,67 72,22 100 91,67 91,67 88,89 91,67 85,42 

Kača 

 

92,50 79,17 93,75 90,63 92,50 85,42 100 87,50 94,69 85,68 

3. 

 

Domino 

 

78,97 84,90 86,28 97,22 96,08 97,37 93,75 98,9 88,77 94,60 

Figa moţ 

 

69,23 70,83 84,38 75 96,88 88,89 96,43 100 86,73 83,68 

4. 

 

Sl. raz. z., ne. 

nezvo. 
66,67 81,25 70,83 79,17 83,33 87,50 85,42 95,80 76,56 85,93 

Spomin 

 

83,13 94,58 96,74 88,16 91,76 95 98,75 99,11 92,60 94,21 

5. 

 

Polţek 

 

94,44 85,19 93,33 100 100 94,44 96,30 100 96,02 94,91 

Figa moţ 

 

62,50 77,78 90,63 90,63 71,88 81,25 96,43 88,89 80,36 84,64 

6. 

 

Kača 

 

98,58 92,50 96,88 83,93 91,67 87,50 87,50 96,43 93,66 90,09 

Sl. raz. 

sič., šum. 

75 69,23 81,25 94,23 95,84 100 95,84 100 86,98 90,87 

povprečje 81,18 83,35 87,74 85,96 90,67 91,45 94,56 95,32 88,54 89 

Tabela 11: Uspešnost obeh otrok pri posameznih igrah/vajah 

Iz tabele 11 in grafa 7 lahko vidimo, da se je odstotek uspešnosti pri deklici iz sklopa 
v sklop srečanj logopedskega treninga povečeval. Takšno sliko oziroma naraščanje 
odstotkov uspešnosti iger in vaj med posameznimi sklopi srečanj lahko opazimo tudi 
pri dečku. Graf jasno kaţe, da premica uspešnosti logopedskega treninga pri obeh 
otrocih vztrajno narašča, kar pomeni, da sta pri izbranih igrah oziroma vajah 
konstantno napredovala. 
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Če primerjamo končna povprečna rezultata uspešnosti celotnega logopedskega 
treninga s fonomimično metodo, lahko vidimo, da sta si rezultata med deklico in 
dečkom zelo podobna. Dekličin povprečni rezultat celotnega logopedskega treninga 
je le za malenkost višji kot dečkov.  

 

 
Graf 7: Uspešnost obeh otrok med posameznimi sklopi logopedskega treninga 
 

 

10.3.1  REZULTATI POSAMEZNIH SREČANJ 

 

DEČEK 

70

75

80

85

90

95

100

1. sklop 2. sklop 3. sklop 4. sklop

deček

deklica

srečanje igra/vaja 1.  2. 3. 4. povprečje povprečje na 

srečanje 

1. 

Spomin 

 

90,64 83,75 93,15 94,05 90,57 

 

 

87,22 Sl. raz. 

sič., šum. 

79,17 83,33 75 97,92 83,86 

2. 

Polţek 

 

83,33 91,67 100 91,67 91,67 

 

 

93,18 Kača 

 

92,50 93,75 92,50 100 94,69 



Plestenjak, N. (2018). Vpliv fonomimične metode na stopnjo govorne razumljivosti otrok z motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta. 

60 
 

Tabela 12: Globalni rezultati dečka na logopedskem treningu 

Iz tabele 12 vidimo, da je deček iz sklopa v sklop srečanj logopedskega treninga 
napredoval. V povprečju je bil najbolj uspešen na 2. srečanju od šestih, kjer se je 
preizkušal v igrah Polţek in Kača. Pri teh je poleg tarčnih glasov (sičnikov, šumnikov, 
nezvočnikov in glasu /r/) vključena tudi artikulacija drugih glasov slovenskega jezika, 
s katerimi si je lahko zvišal povprečni rezultat. Najniţje povprečje pa je dosegel na 4. 
srečanju, kjer je moral v besedah slušno razlikovati zveneče in nezveneče 
nezvočnike ter igrati igro Spomin. Prva vaja je dečku precej zniţala povprečje, kar 
smo lahko pričakovali, saj je imel pred začetkom logopedskega treninga velike 
teţave na področju pravilne izgovorjave nezvočnikov.  
Če pogledamo bolj podrobno posamezne igre, je konstantno napredoval le pri vajah 
slušnega razlikovanja zvenečih in nezvenečih nezvočnikov, kjer je stalno iz sklopa v 
sklop logopedskega treninga izboljševal ali vsaj izenačil svoj povprečni rezultat. Pri 
tej vaji je imel namreč največ moţnosti za izboljšanje. Pri drugih igrah pa je bilo 
prisotno nazadovanje vsaj v enem sklopu srečanj logopedskega treninga. Sklepamo, 
da sta mu nekoliko upadli pozornost in koncentracija. 

 

 

 

srečanje igra/vaja 1. 2. 3. 4. povprečje povprečje na 

srečanje 

3. 

Domino 

 

78,97 86,28 96,08 93,75 88,77 

 

 

87,75 Figa moţ 

 

69,23 84,38 96,88 96,43 86,73 

4. 

Sl. raz. z., ne. 

nezvo. 
66,67 70,83 83,33 85,42 76,56 

 

 

84,58 
Spomin 

 

83,13 96,74 91,76 98,75 92,60 

5. 

Polţek 

 

94,44 93,33 100 96,30 96,02 

 

 

88,19 Figa moţ 

 

62,50 90,63 71,88 96,43 80,36 

6. 

Kača 

 

98,58 96,88 91,67 87,50 93,66 

 

 

90,32 Sl. raz. 

sič., šum. 

75 81,25 95,84 95,84 86,98 

povprečje 81,18 87,74 90,67 94,56 88,54 88,54 
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DEKLICA 

Tabela 13: Globalni rezultati deklice na logopedskem treningu 

Tudi pri deklici se je uspešnost med sklopi srečanj logopedskega treninga višala, kar 
lahko vidimo v tabeli 13. Najvišje povprečje je dosegla na 6. srečanju, na katerem je 
sodelovala v igri Kača, in pri vaji slušnega razlikovanja sičnikov ter šumnikov, kjer je 
kljub začetnim teţavam vedno bolj napredovala, tudi do 100% uspešnosti celotne 
vaje. Iz tega lahko sklepamo, da je izboljšala artikulacijo sičnikov in šumnikov, saj ta 

srečanje igra/vaja 1.  2. 3. 4. povprečje 
povprečje na 

srečanje 

1. 

Spomin 

 

92,75 89,47 96 94,05 93,07 

 

 

88,99 Sl. raz. 

sič., šum. 

81,94 71,16 92,31 94,23 84,91 

2. 

Polţek 

 

88,89 72,22 91,67 88,89 85,42 

 

 

85,55 Kača 

 

79,17 90,63 85,42 87,50 85,68 

3. 

Domino 

 

84,90 97,22 97,37 98,90 94,60 

 

 

89,14 Figa moţ 

 

70,83 75 88,89 100 83,68 

4. 

Sl. raz. z., ne. 

nezvo. 
81,25 79,17 87,50 95,80 85,93 

 

 

90,07 
Spomin 

 

94,58 88,16 95 99,11 94,21 

 

5. 

Polţek 

 

85,19 100 94,44 100 94,91 

 

 

89,78 Figa moţ 

 

77,78 90,63 81,25 88,89 84,64 

6. 

Kača 

 

92,50 83,93 87,50 96,43 90,09 

 

 

90,48 Sl. raz. 

sič., šum. 

69,23 94,23 100 100 90,87 

povprečje 83,25 85,96 91,45 95,32 89 89 
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vaja temelji zgolj na urjenju artikulacije teh glasov. V povprečju pa je bila najmanj 
uspešna na 2. srečanju, ki je vključevalo igro Kača in igro Polţek. Ti vsebujeta 
trening artikulacije različnih glasov slovenskega jezika in je zatorej potrebne veliko 
koncentracije, ki je je deklici občasno primanjkovalo.  
Če pogledamo bolj podrobno dekličino uspešnost na posameznih igrah in vajah iz 
sklopa v sklop, lahko vidimo, da se je povprečni rezultat konstantno izboljševal zgolj 
pri igri Domino. Sprva je imela namreč nekaj teţav s pravilno artikulacijo 
nezvočnikov, vendar je hitro usvojila njihovo izreko. Pri ostalih igrah je povprečni 
rezultat vsaj v enem sklopu srečanj nekoliko upadel, kar lahko pripišemo slabši 
pozornosti in koncentraciji.  

 

srečanje 

povprečje na srečanje 

skupno povprečje 

M Ţ 

1. 87,22 88,99 88,11 

2. 93,18 85,55 89,37 

3. 87,75 89,14 88,45 

4. 84,58 90,07 87,33 

5. 88,19 89,78 88,99 

6. 90,32 90,48 90,40 

Tabela 14: Skupno povprečje uspešnosti otrok na srečanjih 

 

 
Graf 8: Povprečna uspešnost obeh otrok na posameznih srečanjih 
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Na grafu 8 lahko vidimo, da se povprečni rezultati obeh otrok najbolj razlikujejo na 2. 
srečanju, kjer je bil v povprečju precej uspešnejši deček in na 4. srečanju, kjer je bila 
uspešnejša deklica. V okviru slednjega srečanja je bila namreč vaja slušnega 
razlikovanja nezvočnikov, kjer je deček zaradi teţav z artikulacijo teh glasov dobil 
najniţjo oceno. Le-to pa je deklica dosegla na 2. srečanju. Na ostalih srečanjih ni 
tako velikega odstopanja med dobljenimi povprečnimi rezultati otrok, še najbolj so si 
podobni na 6. srečanju, kjer sta povprečna rezultata tesno skupaj. Na vseh srečanjih, 
razen na 2., je deklica dosegla višje povprečne rezultate kot deček. Razlog za to 
vidimo predvsem v dekličini večji notranji in zunanji motivaciji, medtem ko je deček 
večkrat jemal logopedski trening bolj kot igro. Menimo, da bi glede na svoje 
sposobnosti lahko dosegel tudi višje rezultate.  
V tabeli 14 in na grafu 8 lahko vidimo, da sta bila skupaj najuspešnejša na 6. 
srečanju, najmanj pa na 4. srečanju.  

 

10.3.2  USPEŠNOST NA POSAMEZNIH IGRAH/VAJAH 

 

igra/vaja srečanje 

povprečje povprečje obeh srečanj 
skupno 

povprečje 
M Ţ M Ţ 

Spomin 

1. 90,57 93,07 

91,59 93,32 92,46 

4. 92,60 94,21 

Sluš. raz. sič., 

šum. 

1. 83,86 84,91 

85,42 87,89 86,66 

6. 86,98 90,87 

Polţek 

2. 91,67 85,42 

93,85 90,17 92,01 

5. 96,02 94,91 

Kača 

2. 94,69 85,68 

94,18 87,89 91,04 

6. 93,66 90,09 

Figa moţ 

3. 86,73 83,68 

83,55 84,16 83,86 

5. 80,36 84,64 

Domino 3. 88,77 94,60 88,77 94,60 91,69 

Sluš. raz. z., 

ne. nezv. 
4. 76,56 85,93 76,56 85,93 81,25 

 Tabela 15: Uspešnost obeh otrok pri posameznih igrah/vajah 

 



Plestenjak, N. (2018). Vpliv fonomimične metode na stopnjo govorne razumljivosti otrok z motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta. 

64 
 

 
Graf 9: Povprečna uspešnost obeh otrok pri posameznih igrah/vajah 

 
V tabeli 15 in na grafu 9 lahko vidimo, da sta v povprečju oba otroka dosegala precej 
visoke rezultate pri posameznih igrah in vajah, kar pripisujemo ţe predhodnemu 
poznavanju le-teh (igre Spomin, Polţek, Kača). Deček je bil najuspešnejši pri igri 
Kača. Deklica pa je najvišje rezultate dosegla pri igri Domino, kljub temu da smo to 
igro igrali prvič. Pri slušnem razlikovanju zvenečih in nezvenečih nezvočnikov je imel 
deček najniţji rezultat, saj ima zaradi hipotonije govoril teţave s pravilno artikulacijo 
teh glasov, katerim se včasih pridruţijo tudi teţave s slušnim razlikovanjem. Deklica 
pa je bila najmanj uspešna pri igri Figa moţ, pri kateri imata otroka sicer zelo 
podoben povprečni rezultat. Njuno neuspešnost pripisujemo nepoznavanju te igre. 
Povprečna rezultata obeh otrok pa se najbolj razhajata pri vaji slušnega razlikovanja 
zvenečih in nezvenečih nezvočnikov, saj deklica nima večjih teţav z artikulacijo teh 
glasov. Pri tej vaji sta bila zato skupaj najmanj uspešna, najboljši skupni rezultat pa 
sta dosegla pri igri Spomin; dosegla sta zelo visoke povprečne rezultate. Razlog za 
to vidimo v tem, da sta igro pred začetkom logopedskega treninga ţe večkrat igrala in 
da je bil poudarek na pravilni artikulaciji vseh glasov slovenskega jezika, ne le 
tarčnih.  
 

 M │∆│ Ţ │∆│ 

igra, vaja/sklop 1. 4.  1.  4.  

Spomin 87,71 96,91 9,2 93,67 96,58 2,91 

Sluš. raz. 

sič., šum. 
78,59 96,88 18,29 75,59 97,12 21,53 

Polţek 88,89 93,99 5,10 87,04 94,45 7,41 

Kača 95,54 93,75 (-)1,79 85,84 91,97 6,13 
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 M │∆│ Ţ │∆│ 

igra, vaja/sklop 1. 4.  1.  4.  

Figa moţ 65,87 96,43 30,89 74,31 94,45 20,14 

Domino 78,97 93,75 14,78 84,90 98,90 14 

Sluš. raz.  

z., ne. nezv. 
66,67 85,42 18,75 81,25 95,80 14,55 

Tabela 16: Napredek med 1. in 4. (zadnjim) sklopom logopedskega treninga 

V tabeli 16 lahko vidimo, da je deček med 1. in 4. (zadnjim) sklopom srečanj 
logopedskega treninga napredoval pri skoraj vseh igrah, razen pri igri Kača, kjer je 
nekoliko nazadoval, vendar je razlika med povprečnima rezultatoma zelo majhna. 
Največji napredek je dosegel pri igri Figa moţ, saj je povprečni rezultat izboljšal za 
dobrih 30%. V 1. sklopu srečanj je imel pri tej igri najniţji rezultat, na kar je vplivalo 
nepoznavanje igre, njenih pravil in samega poteka. Do najmanjšega napredka v tem 
času je prišlo pri igri Polţek, pri kateri pa je bil ţe ob pričetku zelo uspešen. Deklica je 
napredovala pri vseh igrah oziroma vajah, še posebej pri vaji slušnega razlikovanja 
sičnikov in šumnikov, kar pomeni, da je tekom treninga napredovala na pravilni 
artikulaciji teh glasov. Zelo je izboljšala tudi povprečni rezultat pri igri Figa moţ, kjer 
je imela najniţji začetni rezultat tako kot deček. Najmanjši napredek pa je deklica 
dosegla pri igri Spomin, kjer je imela najmanj moţnosti za izboljšanje povprečnega 
rezultata, saj je imela ţe v 1. sklopu srečanj visok odstotek uspešnosti.  
 

 

10.3.3  USPEŠNOST PRI POSAMEZNIH ELEMENTIH IGRE/VAJE 

 

10.3.3.1 Igra Spomin 

 

srečanje 1.  4. povprečje 
skupno 

povprečje 
elementi M Ţ M Ţ M Ţ 

Pravilno artikulira 

zahtevan glas. 
86,29 86,29 87,37 88,26 86,83 87,28 87,06 

Pokaţe fonomimičen 

znak. 
97,91 90,98 96,46 96 97,19 93,49 95,34 

Prepozna par. 89,88 100 96,88 100 93,38 100 96,69 

Pove besedo na 

zahtevan glas. 
90,57 95 89,58 92,58 90,08 93,79 91,94 
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srečanje 1.  4. povprečje 
skupno 

povprečje 
elementi M Ţ M Ţ M Ţ 

povprečje 91,14 93,07 92,57 94,21 91,86 93,64 92,75 

Tabela 17: Uspešnost obeh otrok pri elementih igre Spomin 

 

Igra Spomin je bila sestavljena iz naslednjih štirih elementov: 

 pravilno artikulira zahtevan glas, 

 pokaţe fonomimičen znak, 

 prepozna par, 

 pove besedo na zahtevan glas. 

V zgornji tabeli lahko vidimo, da je deček pogosteje uporabljal fonomimične znake kot 
deklica, vendar pa je bil nekoliko manj uspešen pri pravilni artikulaciji posameznih 
glasov, saj ima večje teţave na področju artikulacije. Deklica je bila uspešnejša tudi 
pri prepoznavanju parov sličic, kjer je dosegla 100% uspešnost, in tvorjenju besede 
na zahtevan glas. Skupaj sta najvišje povprečje dosegla pri prepoznavanju parov, 
najniţje pa pri artikulaciji posameznih glasov, saj imata tu največ teţav. V povprečju 
je bila deklica pri tej igri nekoliko uspešnejša. Pri vseh elementih igre je imela namreč 
višjo uspešnost kot deček, le pri rabi fonomimičnih znakov je imel deček višji 
povprečni rezultat. Kot smo ţe omenili v besedilu zgoraj, je bil deček bolj dovzeten za 
učenje fonomimične metode in je pogosto fonomimične znake tudi spontano 
uporabljal.  

 
Graf 10: Uspešnost otrok pri igri Spomin med sklopi treninga 

 
Na grafu 10 lahko vidimo, da se je dečkov povprečni rezultat med sklopi 
logopedskega treninga s fonomimično metodo konstantno zviševal, kar pripisujemo 
dečkovemu navdušenju nad to igro; medtem ko je bil dekličin povprečni rezultat v 2. 
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sklopu nekoliko slabši, potem pa se je tudi njen rezultat le še zviševal. Sklepamo, da 
je bil slabši vmesni povprečni rezultat deklice posledica nemotiviranosti za igro 
obenem pa pomanjkanje natančnosti pri izreki.  
 

10.3.3.2 Vaja slušnega razlikovanja sičnikov in šumnikov 

 

srečanje 1.  6. povprečje 
skupno 

povprečje 
elementi M Ţ M Ţ M Ţ 

Ustrezno poimenuje 

sličico. 
85,42 90,07 87,50 90,39 86,46 90,23 88,35 

Pravilno artikulira 

glas. 
89,58 81,30 91,67 88,46 90,63 84,88 87,76 

Pokaţe fonomimičen 

znak. 
70,83 68,27 70,83 86,54 70,83 77,41 74,12 

Slušno zazna pravi 

glas. 
89,59 100 97,92 98,08 93,76 99,04 96,40 

povprečje 83,86 84,91 86,98 90,87 85,42 87,89 86,66 

Tabela 18: Uspešnost obeh otrok pri elementih vaje slušnega razlik. sičnikov in 
šumnikov 

 

V tabeli 18 lahko vidimo, da je bila vaja slušnega razlikovanja sičnikov in šumnikov 

sestavljena iz naslednjih elementov: 

 ustrezno poimenuje sličico, 

 pravilno artikulira glas, 

 pokaţe fonomimičen znak, 

 slušno zazna pravi glas. 

 

Deček je bil najuspešnejši pri slušnem zaznavanju pravega glasu, saj ima to veščino 
dokaj dobro usvojeno, medtem ko je najniţje povprečje dosegel pri kazanju 
fonomimičnih znakov. Takšni oziroma zelo podobni rezultati so se pokazali tudi pri 
deklici, saj nima večjih teţav s slušnim zaznavanjem in razlikovanjem glasov, zato 
sta bila skupaj najuspešnejša prav pri zadnjem elementu vaje, torej slušnem 
zaznavanju pravega glasu. V splošnem je bila deklica pri tej vaji uspešnejša, in sicer 
pri skoraj vseh njenih elementih, le pri pravilni artikulaciji glasov je imela niţje 
povprečje kot deček, saj ima večje teţave na področju artikulacije sičnikov in 
šumnikov. 
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Graf 11: Uspešnost otrok pri vaji slušnega razlik. sičnikov in šumnikov med sklopi 

treninga 

 
Na zgornjem grafu lahko vidimo, da so se povprečni rezultati tako pri deklici kot pri 
dečku med posameznimi sklopi logopedskega treninga izboljševali. Pri dečku so se v 
zadnjem delu treninga še opazneje zvišali, saj je v povprečju izboljšal slušno 
razlikovanje glasov za 8%. Deklica pa je pokazala napredek predvsem pri pravilni 
artikulaciji glasov in uporabi fonomimičnih znakov, iz česar lahko v tem primeru 
sklepamo, da uporaba fonomimičnih znakov pozitivno vpliva na pravilno artikulacijo 
posameznih glasov. 
 

10.3.3.3 Igra Polţek 

 

srečanje 2. 5. povprečje 
skupno 

povprečje 
elementi M Ţ M Ţ M Ţ 

Pravilno artikulira 

glas. 
92,71 79,17 88,06 94,45 90,39 86,81 88,6 

Pokaţe fonomimičen 

znak. 
96,88 77,08 100 93,06 98,44 85,07 91,76 

Pove besedo na 

zahtevan glas. 
85,42 100 100 97,22 92,71 98,61 95,66 

povprečje 91,67 85,42 96,02 94,91 93,85 90,16 92,01 

Tabela 19: Uspešnost obeh otrok pri elementih igre Polţek 
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V tabeli 19 lahko vidimo, da je bila igra Polţek sestavljena iz naslednjih elementov: 

 pravilno artikulira glas, 

 pokaţe fonomimičen znak, 

 pove besedo na zahtevan glas. 

 

Deček je dosegel najvišje rezultate pri rabi fonomimičnih znakov, medtem ko je bila 
deklica v povprečju najuspešnejša pri tvorjenju besede na zahtevan glas. Najniţje 
rezultate je dobila pri kazanju fonomimičnih znakov, saj le-teh ponavadi spontano še 
ne uporablja; deček pa je bil najmanj uspešen pri pravilni artikulaciji glasov. Skupaj 
sta najvišje povprečje dosegla pri tvorjenju besede na zahtevan glas, saj nimata 
večjih teţav s priklicem besed na zahtevan glas; najniţje pa pri pravilni artikulaciji 
glasov, ki je njuno šibko področje. 
V splošnem je bil deček pri tej igri uspešnejši, pri elementih pravilne artikulacije glasu 
in kazanju fonomimičnih znakov je namreč dosegel višje povprečne rezultate, iz 
česar lahko ponovno sklepamo, da ima uporaba fonomimičnih znakov pozitiven vpliv 
na pravilno artikulacijo glasov.  
 
 

 
Graf 12: Uspešnost otrok pri igri Polţek med sklopi treninga 

 
Na grafu 12 lahko vidimo, da je deček prve tri sklope srečanj logopedskega treninga 
konstantno napredoval in dosegel tudi 100% uspešnost pri igri, medtem ko je v 
zadnjem sklopu dobil nekoliko niţji povprečni rezultat. Sklepamo lahko, da je do tega 
prišlo zaradi upada motivacije, ker igra ni bila več tako zanimiva, saj sta jo oba ţe 
večkrat igrala tudi pred logopedskim treningom. Deklica je imela najniţji povprečni 
rezultat v 2. sklopu srečanj, nato pa so se njeni povprečni rezultati le še zviševali, saj 
je precej izboljšala artikulacijo posameznih glasov in rabo fonomimičnih znakov. Tudi 
tukaj lahko vidimo pozitiven vpliv uporabe fonomimičnih znakov na pravilno 
artikulacijo glasov. 
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10.3.3.4 Igra Kača  

 

srečanje 2. 6. povprečje 
skupno 

povprečje 
elementi M Ţ M Ţ M Ţ 

Pravilno artikulira oba 

glasova. 
97,50 92,71 89,79 92,14 93,65 92,43 93,04 

Pokaţe oba 

fonomimična znaka. 
92,50 85,42 93,33 90,36 92,92 87,89 90,41 

Zdruţi oba glasova v 

zlog. 
100 100 100 100 100 100 100 

Pove besedo na 

zahtevan zlog. 
88,75 64,58 82,50 77,86 85,63 71,22 78,43 

povprečje 94,69 85,68 91,41 90,09 93,05 87,89 90,22 

Tabela 20: Uspešnost obeh otrok pri elementih igre Kača 

 

Igra Kača je bila sestavljena iz naslednjih elementov: 

 pravilno artikulira oba glasova, 

 pokaţe oba fonomimična znaka, 

 zdruţi oba glasova v zlog, 

 pove besedo na zahtevan glas. 

V zgornji tabeli lahko vidimo, da sta bila oba otroka najuspešnejša pri zdruţevanju 
glasov v zlog, kjer sta dosegla 100% uspešnost, saj imata branje posameznih zlogov  
dobro usvojeno. Najmanj uspešna pa sta bila pri tvorjenju besed na zahtevan zlog, 
še posebej deklica. Menimo, da je razlog v skromnejšem aktivnem besednjaku, ki je 
posledica diagnosticirane MDR. Iskanje besede na določen zlog namreč zahteva 
bogat aktiven besednjak.  
V povprečju je pri tej igri dosegel višje rezultate deček, saj je bil uspešnejši pri vseh 
elementih igre razen pri zdruţevanju glasov v zloge, kjer sta dosegla enak rezultat.  
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Graf 13: Uspešnost otrok pri igri Kača med sklopi treninga 

Na grafu 13 lahko opazimo veliko razhajanje povprečnih rezultatov med deklico in 
dečkom. Ta je bil namreč pri tej igri v povprečju uspešnejši skozi celotni logopedski 
trening. Vidimo, da je bil v 1. sklopu logopedskega treninga zelo uspešen, potem pa 
je njegovo povprečje pričelo upadati, saj so bile takrat prisotne večje teţave na 
področju artikulacije glasov in pri iskanju besede na zahtevan zlog. Razlog za to 
vidimo v poteku igre, na katerega nismo imeli vpliva, saj je met igralne kocke določal, 
katere glasove je moral artikulirati, zdruţiti v zlog in tvoriti besedo z zahtevanim 
zlogom. Zato sklepamo, da je moral deček pri igri izgovoriti več tistih glasov, pri 
katerih mu je artikulacija predstavljala teţavo. V zadnjem sklopu se je povprečni 
rezultat nekoliko izboljšal. Pri dekličini krivulji pa lahko opazimo postopno izboljšanje, 
v zadnjem sklopu srečanj pa večji napredek v uspešnosti pri tej igri, saj je zvišala 
povprečni rezultat uporabe fonomimičnih znakov ter tvorjenja besede na zahtevan 
zlog. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je deklica pri tej igri poleg urjenja pravilne 
artikulacije glasov postopoma širila tudi svoje besedišče. 

 

10.3.3.5 Igra Figa moţ  

 

srečanje 3. 5. povprečje 
skupno 

povprečje 
elementi M Ţ M Ţ M Ţ 

Pravilno artikulira 

glas. 
88,70 88,20 68,75 88,20 78,73 88,20 83,47 

Pokaţe fonomimičen 

znak. 
86,54 64,93 81,25 62,15 83,90 63,54 73,72 

Prepozna par. 77,16 88,89 83,93 94,45 80,55 91,67 86,11 
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srečanje 3. 5. povprečje 
skupno 

povprečje 
elementi M Ţ M Ţ M Ţ 

Pove besedo na 

zahtevan glas. 
94,51 92,71 87,50 93,75 91,01 93,23 92,12 

povprečje 86,73 83,68 80,36 84,64 83,55 84,16 83,86 

Tabela 21: Uspešnost obeh otrok pri elementih igre Figa moţ 

 

Igra Figa moţ je bila sestavljena iz naslednjih elementov: 

 pravilno artikulira glas, 

 pokaţe fonomimičen znak, 

 prepozna par, 

 pove besedo na zahtevan glas. 

Iz tabele 21 je razvidno, da je bil deček najuspešnejši pri artikulaciji besede na 
zahtevan glas, medtem ko je imel največ teţav pri pravilni artikulaciji glasov. Tudi 
deklica je dosegla najvišji rezultat pri tvorjenju besede na zahtevan glas, tako da sta 
imela skupaj pri tem elementu igre najvišje povprečje. Najmanj uspešna pa je bila 
deklica pri uporabi fonomimičnih znakov, saj te še nima avtomatizirane. Pri vseh 
ostalih elementih igre je bila uspešnejša od dečka, zato ima povprečni rezultat 
celotne igre višji. K temu rezultatu je zelo pripomogel njen trud, ki ga je vloţila v igro, 
saj ji je bila ta zelo pri srcu.  
Kljub temu da sta se z igro spoznala šele med logopedskim treningom in potrebovala 
čas, da sta usvojila pravila ter ugotovila, kateri pari kartic sodijo skupaj, sta zelo 
izboljšala povprečni rezultat prepoznavanja parov. 
 

  
Graf 14: Uspešnost otrok pri igri Figa moţ med sklopi treninga 
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Če pogledamo na grafu 14 dečkovo krivuljo, vidimo, da je imel nekoliko slabši 
povprečni rezultat le v 3. sklopu srečanj, kjer sta zbranost in motivacija nekoliko 
upadli, nato pa je uspešnost pri igri spet začela rasti, saj se je v njem ponovno 
prebudila tekmovalnost in ţelja po dobrih rezultatih. Pri deklici pa lahko opazimo 
stalno rast oziroma izboljševanje povprečnih rezultatov pri tej igri sorazmerno s 
spoznavanjem in navajanjem na novo igro.  
 

10.3.3.6 Igra Domino 

 

srečanje 3. 
skupno 

povprečje 
elementi M Ţ 

Pravilno artikulira 

glasova na domini. 
77,78 90,63 84,21 

Pokaţe oba 

fonomimična znaka. 
98,53 95,67 97,10 

Artikulira besedo na 

zahtevan glas. 
90 97,50 93,75 

povprečje 88,77 94,6 91,69 

Tabela 22: Uspešnost obeh otrok pri elementih igre Domino 

 

Iz tabele 22 je razvidno, da je bila igra Domino sestavljena iz naslednjih elementov: 

 pravilno artikulira glasova na domini, 

 pokaţe oba fonomimična znaka, 

 artikulira besedo na zahtevan glas. 

Deček je bil najuspešnejši pri uporabi fonomimičnih znakov, medtem ko je dobil 
najniţji povprečni rezultat pri pravilni artikulaciji glasov. To smo lahko pričakovali, saj 
ima, kot smo ţe omenili, velike teţave z artikulacijo nezvočnikov; ta igra pa je v celoti 
namenjena urjenju pravilne artikulacije omenjenih glasov. Deklica je najvišji rezultat 
dobila pri tvorjenju besede na zahtevan glas, najniţjega pa pri pravilni artikulaciji 
glasov, saj so tudi pri njej občasno še prisotne teţave na področju artikulacije 
nezvočnikov. Njen povprečni rezultat pa je bil vendarle nekoliko višji od dečkovega. 
Skupaj sta bila tako najmanj uspešna pri pravilni artikulaciji glasov, najbolj pa pri 
uporabi fonomimičnih znakov. V povprečju je bila deklica pri tej igri uspešnejša, kar je 
razvidno na grafu 15. 
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Graf 15: Uspešnost otrok pri igri Domino med sklopi treninga 

 

Na grafu 15 lahko vidimo, da sta iz sklopa v sklop srečanj logopedskega treninga oba 
otroka napredovala, k čemur je pripomoglo tudi navajanje na igro in njena pravila, saj 
sta se z njo prvič spoznala med logopedskim treningom. Deček je v zadnjem sklopu 
dobil nekoliko niţji povprečni rezultat, medtem ko se je deklica zelo pribliţala 100% 
uspešnosti pri tej igri. K temu je pripomoglo dekličino izboljšanje artikulacije 
nezvočnikov.  
 

10.3.3.7 Vaja slušnega razlikovanja zvenečih in nezvenečih nezvočnikov 

 

srečanje 4. 
skupno 

povprečje 
elementi M Ţ 

Ustrezno poimenuje 

sličico. 
72,92 77,08 75 

Pravilno artikulira 

glas. 
75 93,75 84,38 

Pokaţe fonomimičen 

znak. 
64,59 75 69,80 

Slušno zazna pravi 

glas. 
93,75 97,92 95,84 

povprečje 76,57 85,94 81,26 

Tabela 23: Uspešnost obeh otrok pri elementih vaje slušnega razlik. nezvočnikov 
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Vaja slušnega razlikovanja nezvočnikov je bila sestavljena iz naslednjih elementov: 

 ustrezno poimenuje sličico, 

 pravilno artikulira glas, 

 pokaţe fonomimičen znak, 

 slušno zazna pravi glas. 

V zgornji tabeli lahko vidimo, da sta bila oba otroka v povprečju najuspešnejša pri 
slušnem zaznavanju pravega glasu in slušnem razlikovanju, saj imata to veščino 
dokaj dobro usvojeno, medtem ko sta najniţji povprečni rezultat dobila pri uporabi 
fonomimičnih znakov. Pri elementu pravilne artikulacije glasov je imel deček precej 
niţji povprečni rezultat, za skoraj 20% od deklice, saj mu artikulacija nezvočnikov 
predstavlja večje teţave. Deklica je bila pri vseh elementih vaje uspešnejša od 
dečka, saj je imela pri tej vaji višji povprečni rezultat v vseh sklopih srečanj, kar lahko 
vidimo na grafu 16.  

 

 
Graf 16: Uspešnost otrok pri slušnem razlik. nezvočnikov med sklopi treninga 

 

Na grafu 16 lahko vidimo tudi, da je deček iz sklopa v sklop srečanj napredoval, 
medtem ko je dekličina krivulja pričela padati v 2. sklopu logopedskega treninga, kjer 
je imela večje teţave s poimenovanjem sličic in pravilno artikulacijo glasov. To 
pripisujemo pomanjkanju pozornosti in slabšemu razpoloţenju tistega dne; nato pa 
so se njeni povprečni rezultati postopoma v okviru 3. in 4. sklopa srečanj izboljšali. K 
temu je v veliki meri pripomoglo postopno spoznavanje in usvajanje te igre, pri kateri 
sprva oba nista bila tako samozavestna in prepričana vase.  
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10.3.4  POVEZANOST PRAVILNE ARTIKULACIJE GLASOV IN UPORABE 

FONOMIMIČNIH ZNAKOV 

 

element pravilna artikulacija glasov uporaba fonomimičnih znakov 

igra, vaja M Ţ M Ţ 

Spomin 86,83 87,28 97,19 93,49 

Sluš. raz. sič., 
šum. 

90,63 84,88 70,83 77,41 

Polţek 90,39 86,81 98,44 85,07 

Kača 93,65 92,43 92,92 87,89 

Figa moţ 78,73 88,2 83,9 63,54 

Domino 77,78 90,63 98,53 95,67 

Sluš. raz. zv., 
nez. ne. 

75 93,75 64,59 75 

povprečje 84,72 89,14 86,63 82,58 

Tabela 24: Povprečni rezultati obeh otrok pri elementih pravilne artikulacije glasov in 
uporabe fonomimičnih znakov posameznih iger/vaj 

V zgornji tabeli lahko vidimo, da je imel deček v sklopu celotnega logopedskega 
treninga niţje povprečje na področju pravilne artikulacije glasov kot deklica, kar je 
bilo pričakovano, saj ima večje artikulacijske teţave. Višji povprečni rezultat pa je 
dosegel na področju uporabe fonomimičnih znakov, ki jih je pogosto spontano 
uporabljal tudi ţe pred logopedskim treningom. Deklica je višje povprečje dosegla pri 
elementu pravilne artikulacije glasov, medtem ko je imela povprečni rezultat pri 
uporabi fonomimičnih znakov nekoliko niţji, saj se nanjo ni tako zanašala kot deček. 
Ta je imel višji odstotek pri uporabi fonomimičnih znakov, niţji pa pri elementu 
pravilne artikulacije.  
 
 
 

element pravilna artikulacija glasov uporaba fonomimičnih znakov 

sklop M Ţ M Ţ 

1.  80,39 88,44 75,94 68,03 

2. 82,29 78,88 88,4 81,51 

3. 91,34 91,91 88,11 83,62 

4. 90,38 94,63 97,43 95,33 
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element pravilna artikulacija glasov uporaba fonomimičnih znakov 

sklop M Ţ M Ţ 

povprečje 86,1 88,47 87,47 82,12 

Tabela 25: Povprečni rezultati obeh otrok pri elementih pravilne artikulacije glasov in 
uporabe fonomimičnih znakov na posameznih sklopih 

V tabeli 25 lahko vidimo, da je deček med sklopi logopedskega treninga napredoval 
tako na področju pravilne artikulacije glasov kot tudi uporabe fonomimičnih znakov, le 
v 3. sklopu je bil pri elementu uporabe fonomimičnih znakov povprečni rezultat 
nekoliko niţji; v 4. sklopu pa je imel nekoliko niţje povprečje pri elementu pravilne 
artikulacije glasov. Tudi pri deklici lahko vidimo, da je na obeh področjih konstantno 
napredovala, le v 2. sklopu je povprečni rezultat pri uporabi pravilne artikulacije 
glasov nekoliko upadel. To smo lahko pričakovali, saj je utrjevanje novih spretnosti 
dolgotrajno.  
 

DEČEK 

 

sklop 1. 2. 3. 4. 

igra, vaja sreč. 
pravilna 

artik. 
fono. 
znak 

pravilna 
artik. 

fono. 
znak 

pravilna 
artik. 

fono. 
znak 

pravilna 
artik. 

fono. 
znak 

Spomin 

1. 88 96 85 100 86,96 95,65 85,19 100 

4. 80 90 86,96 100 87,5 95,83 95 100 

Sl. raz. sič., 
šum. 

1. 83,33 58,33 91,67 58,33 83,33 66,67 100 100 

6. 83,33 33,33 91,67 58,33 100 91,67 91,67 100 

Polţek 

2. 83,33 100 100 100 100 100 87,5 87,5 

5. 83,33 100 80 100 100 100 88,89 100 

Kača 

2. 90 100 100 100 100 70 100 100 

6. 91,67 83,33 87,5 100 100 100 80 90 

Figa moţ 

3. 92,31 46,15 62,5 100 100 100 100 100 

5. 37,5 62,5 62,5 100 75 62,5 100 100 

Domino 3. 76,92 100 64,71 94,12 88,24 100 81,25 100 

Sluš. raz. z., 
ne. nezv. 

4. 75 41,67 75 50 75 75 75 91,67 

povprečje 80,39 75,94 82,29 88,40 91,34 88,11 90,38 97,43 

Tabela 26: Pregled pravilne artikulacije glasov in uporabe fonomimičnih znakov na 
treningu 
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V zgornji tabeli lahko vidimo, da je v večini srečanj, kjer je prisoten visok odstotek 
uporabe fonomimičnih znakov, prisoten tudi visok odstotek pravilne artikulacije 
glasov. Velik razkorak med rezultati obeh elementov pa se kaţe pri igrah Figa moţ, 
Domino, pri vajah slušnega razlikovanja sičnikov in šumnikov ter slušnega 
razlikovanja nezvočnikov v 1. in 2. sklopu treninga. Razlog za takšne rezultate vidimo 
v nepoznavanju teh iger in posledično slabši koncentraciji ter nezmoţnosti uspeha na 
obeh elementih hkrati. V povprečju se je pravilna artikulacija glasov iz sklopa v sklop 
logopedskega treninga zviševala, temu pa je sledilo naraščanje odstotka uporabe 
fonomimičnih znakov, le v 3. sklopu pa je povprečje malenkost upadlo. Uporaba 
fonomimičnih znakov je bila najniţja v 1. sklopu, kar smo pričakovali, saj se je deček 
še navajal na sam potek iger oziroma vaj in ga je bilo potrebno na začetku spodbujati 
k uporabi znakov.   
 

 
Graf 17: Povezanost pravilne artikulacije glasov in uporabe fonomimičnih znakov v 

povprečju 

 
Pri igrah Spomin, Polţek in Kača je deček dosegel visoke rezultate na področju 
pravilne artikulacije glasov, obenem pa je imel tudi visok odstotek uporabe 
fonomimičnih znakov. Pri igri Domino visok odstotek uporabe fonomimičnih znakov v 
povprečju ni pomembno vplival na pravilno artikulacijo glasov, saj je povprečje 
slednje precej niţje kot povprečni rezultat uporabe fonomimičnih znakov. Niţji 
povprečni odstotek uporabe fonomimičnih znakov pri vaji slušnega razlikovanja 
sičnikov in šumnikov ter nezvočnikov ni vplival na povprečni rezultat pravilne 
artikulacije glasov, saj je ta kljub temu precej višji. 
Pri nekaterih igrah bi tako lahko govorili o pozitivni korelaciji med pravilno artikulacijo 
glasov in uporabo fonomimičnih znakov, medtem ko za druge igre, vaje ne drţi.  
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DEKLICA 

sklop 1. 2. 3. 4. 

igra, vaja sreč. 
pravilna 

artik. 
fono. 
znak 

pravilna 
artik. 

fono. 
znak 

pravilna 
artik. 

fono. 
znak 

pravilna 
artik. 

fono. 
znak 

Spomin 
1. 100 81 71,43 96,43 88 96 85,71 90,48 

4. 92,59 100 76 92 88 92 96,43 100 

Sl. raz. 
sič., šum. 

1. 94,44 50 61,54 30,77 76,92 100 92,31 92,31 

6. 61,54 46,15 92,31 100 100 100 100 100 

Polţek 

2. 83,33 83,33 50 66,67 100 75 83,33 83,33 

5. 77,78 88,89 100 100 100 83,33 100 100 

Kača 

2. 83,33 83,33 87,5 100 100 58,33 100 100 

6. 100 90 78,57 71,43 90 100 100 100 

Figa moţ 

3. 100 33,33 75 37,5 77,78 88,89 100 100 

5. 88,89 33,33 87,50 100 87,50 37,50 88,89 77,78 

Domino 3. 79,41 85,29 91,67 100 94,74 97,37 96,7 100 

Sluš. raz. 
z., ne. 
nezv. 

4. 100 41,67 75 83,33 100 75 100 100 

povprečje 88,44 68,03 78,88 81,51 91,91 83,62 94,63 95,33 

Tabela 27: Pregled pravilne artikulacije glasov in uporabe fonomimičnih znakov na 
treningu 

Če pogledamo tabelo 27, lahko vidimo, da so se povprečni rezultati med sklopi 
srečanj zviševali pri obeh elementih, le v 2. sklopu je povprečje uporabe 
fonomimičnih znakov naraslo, povprečje pravilne artikulacije glasov pa je upadlo. 
Tudi tukaj se kaţe velik razkorak med rezultati obeh elementov, in sicer pri igri Figa 
moţ, pri vajah slušnega razlikovanja sičnikov in šumnikov ter slušnega razlikovanja 
nezvočnikov v 1. in 2. sklopu, pa tudi v 3. sklopu treninga. Razlog za takšne rezultate 
ponovno vidimo v nepoznavanju teh iger in posledično slabši koncentraciji ter 
nezmoţnosti uspeha pri obeh elementih hkrati. To pa v dekličinem primeru ne velja 
za igro Domino, kjer je pri obeh elementih dosegala visoke povprečne rezultate.  
Najniţje povprečje uporabe fonomimičnih znakov je bilo v 1. sklopu srečanj, kar smo 
pričakovali, saj se je deklica še privajala na posamezne igre oziroma vaje in je 
potrebovala spodbudo pri uporabi znakov. Presenetil pa nas je najniţji rezultat 
pravilne artikulacije glasov, ki se je pojavil šele v 2. sklopu srečanj. Razlog za to 
pripisujemo samemu poteku iger, na katerega nismo imeli vpliva, in pa morebitni 
slabši zbranosti. 
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Graf 18: Povezanost pravilne artikulacije glasov in uporabe fonomimičnih znakov v 

povprečju 

 
Tudi pri deklici ni v povprečju med posameznimi igrami in vajami razvidne večje 
povezanosti med uporabo fonomimičnih znakov in pravilno artikulacijo glasov. Pri igri 
Figa moţ in vaji slušnega razlikovanja zvenečih ter nezvenečih nezvočnikov ima kljub 
nizkemu povprečju uporabe fonomimičnih znakov visoko oziroma višje povprečje 
pravilne artikulacije glasov. Pri igrah Spomin in Domino pa je prisotno visoko 
povprečje uporabe fonomimičnih znakov, vendar niţje povprečje pravilne artikulacije 
glasov.  
 

 

11   ANALIZA RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 
 

1.) Kolikšna je stopnja govorne razumljivosti otrok z motnjo v duševnem razvoju 
glede na ICS lestvico pred logopedskim treningom s fonomimično metodo in po 
njem? 

Stopnja govorne razumljivosti obeh otrok z motnjo v duševnem razvoju je bila glede 
na ICS lestvico pred logopedskim treningom s fonomimično metodo niţja od stopnje 
govorne razumljivosti otrok s tipičnim razvojem oziroma otrok, ki nimajo teţav v 
govorno-jezikovni komunikaciji. Tako se je izkazalo tudi po opravljenem logopedskem 
treningu s fonomimično metodo.  
Kot vemo, govor predstavljajo različni elementi, in sicer artikulacija, glas, resonanca 
in prozodija. Če je eden izmed teh elementov moten, je posledično tudi stopnja 
govorne razumljivosti niţja (Ozbič in Kogovšek, 2009). V našem primeru je pri obeh 
otrocih ta element artikulacija, ki zniţuje njuno stopnjo govorne razumljivosti.   
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1. ocenjevanje 2. ocenjevanje 

deček deklica deček deklica 

povprečje 

(starši, razredničarka) 
3,5 4,3 3,7 4,4 

 Tabela 28: Povprečna ocena ocenjevalcev pred logopedskim treningom in po njem 

Iz tabele 28 je razvidno, da nihče od otrok ni dobil najvišje moţne povprečne ocene 5 
na lestvici razumljivosti v vsakdanji situaciji oziroma na ICS lestvici. Od doseganja 
najvišje stopnje govorne razumljivosti pa je po ocenah ocenjevalcev najbolj odstopal 
deček, in sicer pri 1. kot tudi pri 2. ocenjevanju, ki se je izvajalo po logopedskem 
treningu s fonomimično metodo. Razlog za dečkov nizek povprečni rezultat sta 
diagnozi zmerne motnje v duševnem razvoju in zmerne govorno-jezikovne motnje. 
Slednja je namreč ena izmed pomembnih dejavnikov, ki v veliki meri vpliva na 
razumljivost otrokovega govora s strani staršev, sorodnikov, učiteljev ter neznanih 
oseb v otrokovem ţivljenju. Bowen (2013) pravi, da so ključne značilnosti otrok z 
govorno-jezikovno motnjo te, da so pogosto pomembno manj razumljivi kot otroci 
brez tovrstnih teţav enake starosti in da so opazne razlike med razumljivostjo otroka 
v odnosu do bliţnjih druţinskih članov ali nepoznanih poslušalcev. Tudi pri analizi 
naših rezultatov smo opazili, da so se pri dečku z zmerno govorno-jezikovno motnjo 
povprečne ocene ocenjevalcev govorne razumljivosti nekoliko razlikovale, vendar pa 
so bile te razlike pri deklici občutno večje kljub temu da nima diagnoze govorno-
jezikovne motnje. Razredničarka je namreč na obeh ocenjevanjih ocenila njeno 
stopnjo govorne razumljivosti precej višje kot starši. Na 1. ocenjevanju sta se 
povprečni oceni razlikovali za več kot eno točko (1,4 točke), pri 2. pa sta se nekoliko 
pribliţali in je bila njuna razlika manjša od ene točke (0,8 točke), saj so starši 
dekličino stopnjo govorne razumljivosti ocenili nekoliko višje, razredničarka pa je 
podala malenkost niţjo povprečno oceno. Razlog za takšno razhajanje ocen se 
verjetno kaţe v drugačnem pojmovanju govorne razumljivosti.  
Hkrati pa na ocenjevani govorno-jezikovni primanjkljaj vpliva pri obeh otrocih ţe 
zgoraj omenjena motnja v duševnem razvoju, ki glede na stopnjo pogojuje teţave na 
vseh področjih razvoja, med drugim tudi na področju govora in jezika ter na stopnji 
govorne razumljivosti. To lahko jasno vidimo pri nizki stopnji govorne razumljivosti 
dečka, medtem ko je dekličina stopnja le-te višja, saj ima diagnosticirano laţjo motnjo 
v duševnem razvoju. Deklica ima tudi laţjo izgubo sluha, vendar je ta ne ovira pri 
funkcioniranju v vsakdanjem ţivljenju in komunikaciji. 
 

2.) Ali se je govorna razumljivost obeh otrok z motnjo v duševnem razvoju izboljšala 
ob uporabi fonomimične metode? 
 

Če pogledamo tabelo 27, lahko vidimo, da se je pri obeh otrocih govorna razumljivost 
po logopedskem treningu s fonomimično metodo izboljšala, saj so bile povprečne 
ocene ocenjevalcev na 2. ocenjevanju pri obeh otrocih v večini višje kot na 1., ki je 
bilo izvedeno pred treningom. Povprečne ocene kaţejo, da se je pri dečku 
razumljivost govora med obema ocenjevanjema izboljšala za 0,2 točke, kar je več kot 
pri deklici, pri kateri je bila višja le za 0,1 točke. Na to je vplivala predvsem ocena 
razredničarke, ki je na 2. ocenjevanju ocenila, da se je dekličina stopnja govorne 
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razumljivosti zniţala. Pri tem lahko le ugibamo, ali se je razredničarka na 1. 
ocenjevanju nekoliko prenaglila pri podajanju ocen ali pa je njeno mnenje res takšno, 
da je deklica na področju govorne razumljivosti nekoliko nazadovala. V tem času sta 
bila oba otroka vključena samo v tovrstno obliko pomoči na področju govora in jezika, 
zato lahko sklepamo, da je k izboljšanju govorne razumljivosti največ doprinesel prav 
logopedski trening s fonomimično metodo, ki je omogočil in uril usvajanje pravilne 
artikulacije posameznih glasov.  
Pri obeh otrocih se je stopnja govorne razumljivosti le malo zvišala, zato lahko 
sklepamo, da je bilo tromesečno obdobje logopedskega treninga prekratko za 
doseganje boljših rezultatov. Tudi Dodd in Bradford (v Pascoe, 2017) trdita, da je 
govorna razumljivost dolgoročni cilj pri logopedski terapiji večine otrok z govorno-
jezikovno motnjo. To lahko jasno vidimo pri dečku, ki ima zmerno govorno-jezikovno 
motnjo. Kljub manjšemu izboljšanju ima namreč še vedno precej nizko stopnjo 
govorne razumljivosti, zato bi v nadaljnje na tem področju zagotovo še potreboval 
redno logopedsko pomoč. 

 

3.) Ali se je artikulacija posameznih besed pri obeh otrocih ob uporabi fonomimične 
metode izboljšala? 

Artikulacija posameznih besed se je na 2. testiranju oziroma ob ponovni uporabi testa 
artikulacije izboljšala pri obeh otrocih, in sicer tako na področju ujemanja posameznih 
glasov z izgovorjenimi glasovi odraslega govorca kot tudi na področju ujemanja 
celotne besede s ciljno izgovorjavo odraslega govorca. Oba sta v povprečju zelo 
napredovala. Pri izgovorjavi večine besed sta dosegla popolno ujemanje glasov 
oziroma besede, kar je zelo dober rezultat. Sklepamo lahko, da je k temu največ 
pripomogel logopedski trening s fonomimično metodo, ki smo ga izvajali med obema 
testiranjema. Ta je namreč temeljil na multisenzornem pristopu, saj smo oba otroka 
spodbujali k uporabi več kanalov informacij, in sicer vizualnega (slika), avditivnega 
(zvok/glas) ter kinestetičnega (kretnja/fonomimični znak); vsi ti so namreč zelo 
pomembni pri usvajanju in utrjevanju novih znanj ter spretnosti, predvsem pri otrocih 
z motnjo v duševnem razvoju. Zanje so še posebej pomembne tipne izkušnje in 
gibalno-mišični občutki, saj ti pozitivno vplivajo na vidno in slušno dojemanje ter 
pomnjenje (Ţerdin, 2003). 
Tudi Wilken (2012) pravi, da imajo kretnje, ki jih sestavljata vizualna in motorična 
komponeneta, pozitiven učinek na govor, saj naj bi gibanje rok pri kretnjah 
spodbujalo tudi gibanje ust. Povezanost motorike rok in orofacialne motorike pa velja 
tudi za otroke z laţjo motnjo v duševnem razvoju, kar je z raziskavo dokazal Smole 
(2004).  
Za usvajanje pravilne artikulacije glasov pa je bil poleg avditivne in kinestetične 
informacije pomemben tudi zgoraj omenjen vizualni kanal, saj je za otroke z 
Downovim sindromom značilno, da so vizualna bitja (Buckley, 2000), in zato laţje 
sprejemajo informacije po tej poti. 
Trening je bil usmerjen predvsem na urjenje artikulacije tistih glasov, ki so otrokoma 
predstavljali teţavo pri izgovoru in jima posledično zniţevali povprečni rezultat 
ujemanja glasov in besed s ciljnim izgovorom odraslega govorca. Skozi daljše 
časovno obdobje smo stalno utrjevali nove spretnosti (pravilno artikulacijo glasov, 
uporabo fonomimičnih znakov in druge), nekatere pa tudi avtomatizirali. Z analizo 
rezultatov smo spoznali, da to vseeno ni dovolj za dokončno odpravo napak v 
izgovoru; kar je ţe ugotovil in zapisal tudi Cunningham (2016).  
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Če povzamemo, kljub ţe omenjeni doseţeni niţji stopnji govorne razumljivosti se je 
otrokoma zelo zvišal odstotek pravilne artikulacije posameznih besed, kar še posebej 
velja za dečka. Ti rezultati tako sovpadajo z ugotovitvami Ette Wilken (2012), ki pravi, 
da je za otroke z Downovim sindromom značilno, da lahko izgovorijo posamezne 
besede pravilno, medtem ko je pri povezovanju besed v stavke govorna razumljivost 
slabša.  

 

4.) Kako se ocene govorne razumljivosti obeh otrok treh različnih ocenjevalcev 
(starši, razredničarka, raziskovalka) med seboj razlikujejo? 
 

 1. ocenjevanje 2. ocenjevanje 

ocenjevalec 

M Ţ M Ţ 

točke odstotki točke odstotki točke odstotki točke odstotki 

starši 3,4         68% 3,6          72% 3,6        72% 4             80% 

razredničarka 3,6         72% 5           100% 3,8        76% 4,8          96% 

 odstotki povprečje odstotki povprečje odstotki povprečje odstotki povprečje 

raziskovalka 

ujemanje 

besede 
38,30 

 

59,45% 

45 
 

65,69% 

61,70 
 

75,65% 

71,70 
 

81,63% ujemanje 

glasov 
80,59 86,38 89,60 91,54 

povprečje / 66,48% / 79,23% / 74,55% / 85,88% 

Tabela 29: Ocene vseh ocenjevalcev 

V tabeli 29 in na grafih 19 ter 20 lahko vidimo, da so se ocene vseh treh 
ocenjevalcev na splošno najbolj razhajale pri deklici, in sicer na 1. pa tudi na 2. 
ocenjevanju, kjer je večje odstopanje vidno med starši in razredničarko. Na 1. 
ocenjevanju pri dečku zelo odstopa ocena raziskovalke, katere odstotki predstavljajo 
povprečje ujemanja celotne besede in posameznih glasov z izgovorjavo odraslega 
govorca. Ta povprečna ocena je namreč precej niţja kot ocena staršev in 
razredničarke. Na tem mestu se moramo zavedati, da te ocene teţko primerjamo, saj 
se stopnja funkcionalne govorne razumljivosti precej razlikuje od pravilne artikulacije 
posameznih besed in glasov, kar še posebej velja za osebe oziroma otroke z 
Downovim sindromom.  
Wilken (2012) namreč pravi, da je zanje pogosto značilno, da izolirane glasove 
izgovarjajo pravilno, prav tako pa tudi večino besed. Teţave v govorni razumljivosti 
pa nastopijo pri povezovanju besed v stavke.  
V našem primeru pa je slika na 1. ocenjevanju ravno nasprotna, saj sta oba, deklica 
in deček, dobila niţje rezultate na področju ujemanja glasov in besed kot pa na 
področju funkcionalne govorne razumljivosti, saj sta imela oba precej nizek odstotek 
ujemanja besed. Ta odstotek sta oba v 2. ocenjevanju izboljšala za več kot 20%. 
Na 1. ocenjevanju (graf 19) je pri deklici najbolj izstopala ocena razredničarke, saj ji 
je določila najvišjo stopnjo govorne razumljivosti.   
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Graf 19: Primerjava ocen med ocenjevalci (1. ocenjevanje) 
 
Iz 2. ocenjevanja (graf 20) pa je razvidno, da so se povprečne ocene ocenjevalcev 
pri obeh otrocih zelo pribliţale med seboj. Vidimo, da so starši govorno razumljivost 
obeh otrok ocenili niţje kot je povprečje pravilno izgovorjenih besed, razredničarka 
pa je ponovno podala višjo oceno govorne razumljivosti otrok kot starši in 
raziskovalka. 
Zaključimo lahko, da se ocene ocenjevalcev razlikujejo med seboj na obeh 
ocenjevanjih, in sicer zaradi različnega poznavanja otrok ter drugačnega načina 
ocenjevanja, zaradi česar jih teţko med seboj primerjamo. Starši in razredničarka so 
namreč podali subjektivno mnenje o govorni razumljivosti obeh otrok, medtem ko je 
raziskovalka uporabila objektiven, za slovenščino standardiziran test za oceno 
artikulacije (Globačnik, 1999).     
 

 
Graf 20: Primerjava ocen med ocenjevalci (2. ocenjevanje)
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12 SKLEP 
 
Govorna razumljivost je ena izmed temeljnih vidikov govora in jezika, ki mora biti 
zagotovljena za uspešno komunikacijo in sporazumevanje z druţbo v vsakodnevnih 
situacijah. Visoka stopnja le-te nam omogoča uspešno prenašanje sporočil, idej, 
misli, ki jih ţelimo podeliti s sogovornikom znotraj komunikacijskega odnosa, hkrati 
pa krepi našo osebnostno strukturo in samopodobo. Zaradi različnih vzrokov, ki 
vplivajo na govorno razumljivost, pa je lahko ta komunikacijski proces moten oziroma 
omejen, kar lahko povzroči frustriranost, jezo ter občutek nemoči pri posamezniku.  
Osebe z motnjo v duševnem razvoju imajo doţivljenjske teţave na področju govora 
in jezika, posledično tudi na področju govorne razumljivosti. Za zmanjšanje teh 
primanjkljajev je tako potrebna dolgotrajna logopedska obravnava, ki obsega 
kontinuirano delo na tem področju, med drugim tudi na pravilni artikulaciji glasov in 
besed. Za usvajanje novih znanj in spretnosti potrebujejo te osebe veliko utrjevanja 
in ponavljanja, zelo jim koristi multisenzoren pristop, česar se posluţuje tudi 
fonomimična metoda, ki smo jo uporabili v raziskavi.  

Empirični del magistrskega dela smo izvedli z dvema otrokoma, dečkom in deklico, ki 
imata diagnosticirano motnjo v duševnem razvoju, in sicer deček zmerno, deklica pa 
laţjo. Oba sta bila vključena v četrti razred prilagojenega programa z niţjim 
izobrazbenim standardom. Cilj raziskave je bil oceniti stopnjo govorne razumljivosti in 
artikulacijo besed pri obeh otrocih glede na ciljno izgovorjavo besed odraslega 
govorca. Zanimalo nas je tudi, ali logopedski trening pripomore k napredku govorne 
razumljivosti in artikulacije posameznih glasov ter besed obeh otrok. 
Z raziskavo smo spoznali, da se je obema otrokoma izboljšala stopnja govorne 
razumljivosti, hkrati pa sta napredovala tudi pri pravilni artikulaciji posameznih glasov 
in besed, saj sta oba zmanjšala prisotnost glasov, ki niso glasovi slovenskega jezika, 
izboljšala pa sta tudi povprečje ujemanja besed s ciljno izgovorjavo besed odraslega 
govorca. Glede na pridobljene rezultate lahko trdimo, da je deček pri tem napredoval 
nekoliko bolj kot deklica. Na logopedskem treningu pa je bila deklica v povprečju 
malenkost uspešnejša, sicer pa sta oba izboljševala rezultate iz sklopa v sklop 
posameznih srečanj logopedskega treninga. Po prvem sklopu srečanj logopedskega 
treninga s fonomimično metodo sta bila oba otroka najmanj uspešna pri igri Figa 
moţ, saj je bila zanju to nova igra in sta se s pravili le-te šele spoznavala. Niţje 
rezultate pa sta na začetku dobivala tudi pri vajah in igrah, ki so vključevale 
artikulacijo sičnikov, šumnikov ter nezvočnikov, s katerimi sta imela največ teţav na 
področju izgovorjave glasov. Pri slednjih pa sta iz prvega v četrti, zadnji sklop srečanj 
tudi najbolj napredovala. Deklica je največji napredek dosegla pri vaji slušnega 
razlikovanja sičnikov in šumnikov, k čemur je v veliki meri pripomoglo izboljšanje 
artikulacije sičnikov in šumnikov; deček pa pri igri Figa moţ, saj je zelo napredoval pri 
pravilni artikulaciji glasov, uporabi fonomimičnih znakov in prepoznavanju parov 
glasov. Izboljšanje artikulacije glasov in posameznih besed lahko pripišemo 
logopedskemu treningu s fonomimično metodo, saj je v tem relativno kratkem času 
prišlo do opaznih in pomembnih izboljšav na področju artikulacije glasov ter izoliranih 
besed pri obeh otrocih, druge oblike pomoči pa na področju govora in jezika v tem 
času nista imela. V prihodnje bi bilo potrebno delati bolj tarčno še na pravilni 
artikulaciji glasu /r/, ki ga še nista usvojila, in pa na razumljivosti spontanega govora, 
ne zgolj besed, saj pri ocenah govorne razumljivosti, podanih od staršev in 
razredničarke, ni bilo večjih sprememb. Na področju posameznih besed pa bi se 
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osredotočili predvsem na artikulacijo večzloţnih besed s konsonantskimi sklopi, ki 
predstavljajo večji izziv za pravilen izgovor.  
Raziskava je torej pokazala, da logopedski trening s fonomimično metodo 
pomembno vpliva na izboljšanje artikulacije in posledično tudi same govorne 
razumljivosti pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju. Ta metoda namreč pokriva vse 
kanale sprejemanja, kar pripomore k otrokovi laţji zapomnitvi ter kasnejši izvedbi 
naučenega giba in glasu. 
Če sklenemo, to magistrsko delo ponuja še en pristop oziroma poudarja pomen pred 
leti ustvarjene, in ţal ţe nekolike pozabljene fonomimične metode, vsem strokovnim 
delavcem, ki se ukvarjajo s področjem govora, jezika in komunikacije pri osebah z 
motnjo v duševnem razvoju, ter logopedom/surdopedagogom in specialnim 
rehabilitacijskim pedagogom, saj ima le-ta pozitiven vpliv na motivacijo, sodelovanje 
ter usvajanje in utrjevanje novo naučenih govorno-jezikovnih spretnosti pri otrocih. 
    
Posploševanje dobljenih rezultatov na celotno populacijo otrok z motnjo v duševnem 
razvoju pa vendarle ni mogoče, saj ta raziskava temelji le na študiji primera.  
Zanimivo pa bi bilo videti, kakšne rezultate bi pridobili, če bi vzorec povečali in 
primerjali rezultate s skupino otrok z govorno-jezikovno motnjo brez kognitivnih 
primanjkljajev. 
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DOPIS ZA RAVNATELJA OŠ HELENE PUHAR 

 

Pozdravljeni, sem Nadja Plestenjak, diplomirana profesorica logopedije in 
surdopedagogike. Trenutno zaključujem magistrski študij z raziskovanjem teme Vpliv 
fonomimične metode na stopnjo govorne razumljivosti otrok z motnjo v duševnem 
razvoju.  

Za motnjo v duševnem razvoju so značilne niţje intelektualne sposobnosti, sočasno 
pa se pojavljajo odstopanja na področju prilagoditvenih funkcij. Pogosto so prisotne 
jezikovne in govorne teţave, med njimi motnje artikulacije, ki vplivajo na govorno 
razumljivost in posledično tudi na uspešnost komunikacije osebe z okoljem. 
Napredek oseb s tovrstnimi teţavami je mogoč z dolgotrajnim utrjevanjem ter 
pristopom, ki podaja informacije preko različnih kanalov za sprejemanje, česar se 
posluţuje tudi fonomimična metoda. 
 
Ker ţelim raziskati področje govora, govorne razumljivosti pri otrocih z motnjo v 
duševnem razvoju ter vpliv fonomimične metode na artikulacijo besed ter samega 
govora, Vas naprošam, da učenca iz OŠ Helene Puhar sodelujeta v moji magistrski 
raziskavi. 
 
Obvezujem se, da bom obema učencema, ki bosta sodelovala v raziskavi, zagotovila 
popolno anonimnost in spoštovala zakon o varovanju osebnih podatkov. Njun govor 
bo tudi posnet, saj bom le tako lahko pridobila natančne podatke in jih kasneje laţje 
zapisala.  
 

 

Najlepša hvala za sodelovanje! 

 

Nadja Plestenjak 

 

 

Podpis ravnatelja:_______________________ 
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SOGLASJE STARŠEV 

 

Pozdravljeni, 

sem Nadja Plestenjak, diplomirana profesorica logopedije in surdopedagogike. 
Pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Vpliv fonomimične metode na stopnjo 
govorne razumljivosti otrok z motnjo v duševnem razvoju (mentorica doc. dr. 
Damjana Kogovšek, somentorica: as. dr. Jerneja Novšak Brce).  

Za motnjo v duševnem razvoju so značilne niţje intelektualne sposobnosti, sočasno 
pa se pojavljajo odstopanja na področju prilagoditvenih funkcij. Pogosto so prisotne 
jezikovne in govorne teţave, med njimi motnje artikulacije, ki vplivajo na govorno 
razumljivost in posledično tudi na uspešnost komunikacije osebe z okoljem. 
Napredek oseb s tovrstnimi teţavami je mogoč z dolgotrajnim utrjevanjem ter 
pristopom, ki podaja informacije preko različnih kanalov za sprejemanje, česar se 
posluţuje tudi fonomimična metoda. 
Z raziskavo ţelim ugotoviti, ali uporaba fonomimične metode v okviru 
vsakotedenskega logopedskega treninga izboljša govorno razumljivost oziroma 
artikulacijo posameznih besed oseb z motnjo v duševnem razvoju. V sklopu 
empiričnega dela bom izvajala trimesečni logopedski trening s fonomimično metodo, 
ki bo potekal dvakrat tedensko. Pred treningom in po njem bom govor otroka za bolj 
natančno analizo in končno primerjavo tudi posnela.  
Obvezujem se, da bom tekom raziskave zagotovila popolno anonimnost in 
spoštovala zakon o varovanju osebnih podatkov.   

Prosim, da s podpisom spodnjega obrazca dovolite, da Vaš otrok sodeluje v moji 
magistrski raziskavi. 

V primeru soglašanja prilagam še vprašalnik o govorni razumljivosti (ICS lestvica), za 
katerega vljudno prosim, da ga izpolnete in vrnete razredničarki, saj mi boste s tem 
podali pomembne informacije o govorni razumljivosti  Vašega otroka.  

 

Iskreno se zahvaljujem za sodelovanje in Vas lepo pozdravljam, 

Nadja Plestenjak 

 

 

DOVOLJENJE ZA SODELOVANJE OTROKA V RAZISKAVI 

Spodaj podpisani/a (ime in priimek) _________________________________, 
stanujoč/a ______________________________ dovoljujem, da moj otrok (ime in 
priimek otroka) ______________________________ sodeluje v raziskavi. 

 
                             Podpis: 
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LESTVICA RAZUMLJIVOSTI GOVORA V VSAKDANJEM ŢIVLJENJU 
 
 

Starost otroka:    Spol:    Datum izpolnjevanja:  
  
Naslednja vprašanja se nanašajo na stopnjo razumljivosti otrokovega govora, in 
sicer, koliko je govor vašega otroka razumljiv drugim ljudem oz. osebam (koliko ljudi 
vašega otroka razume). Ko odgovarjate na vprašanja, vas naprošamo, da razmišljate 
o otrokovem govoru v preteklem mesecu. Obkroţite le eno število za vsako 
postavljeno vprašanje. 
 
 
 
 

 vedno pogosto včasih redko nikoli 

1. Ali vi razumete govor svojega 
otroka? 

5 4 3 2 1 

2. Ali oţji člani druţine razumejo 
govor vašega otroka?  

5 4 3 2 1 

3. Ali člani razširjene druţine 
razumejo govor vašega otroka?  

5 4 3 2 1 

4. Ali otrokovi prijatelji razumejo 
govor vašega otroka?  

5 4 3 2 1 

5. Ali drugi znanci razumejo govor 
vašega otroka?  

5 4 3 2 1 

6. Ali otrokovi učitelji razumejo 
govor vašega otroka?  

5 4 3 2 1 

7. Ali ostale neznane osebe 
razumejo govor vašega otroka?  

5 4 3 2 1 

Skupni seštevek =         /35 

Povprečje skupnega seštevka =         /7 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

Sem Nadja Plestenjak, diplomirana profesorica logopedije in surdopedagogike. V 
okviru magistrske naloge raziskujem temo Vpliv fonomimične metode na stopnjo 
govorne razumljivosti otrok z motnjo v duševnem razvoju. Zanima me, ali logopedski 
trening s fonomimično metodo lahko izboljša samo artikulacijo posameznih besed in 
na splošno govorno razumljivost otrok z motnjo v duševnem razvoju. Vljudno Vas 
prosim za sodelovanje, saj mi boste tako podali pomembne informacije o govorni 
razumljivosti posameznega otroka. Vsi podatki bodo namenjeni izključno moji 
raziskavi in bodo objavljeni anonimno. 
 
 
 
 

LESTVICA RAZUMLJIVOSTI GOVORA V VSAKDANJEM ŢIVLJENJU 
 
 

Starost otroka:    Spol:    Datum izpolnjevanja:  
  
Naslednja vprašanja se nanašajo na stopnjo razumljivosti otrokovega govora, in 
sicer, koliko je govor otroka razumljiv drugim ljudem oz. osebam (koliko ljudi otroka 
razume). Ko odgovarjate na vprašanja, vas naprošamo, da razmišljate o otrokovem 
govoru v preteklem mesecu. Obkroţite le eno število za vsako postavljeno vprašanje.  
 
 

 vedno pogosto včasih redko nikoli 

1. Ali vi razumete govor otroka? 5 4 3 2 1 

2. Ali otrokovi prijatelji razumejo 
govor otroka?  

5 4 3 2 1 

3. Ali drugi znanci razumejo govor 
otroka?  

5 4 3 2 1 

4. Ali Vi, kot učiteljica, razumete 
govor otroka?  

5 4 3 2 1 

5. Ali ostale neznane osebe 
razumejo govor otroka?  

5 4 3 2 1 

Skupni seštevek =           /25 

Povprečje skupnega seštevka =     /5 
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LOGOPEDSKI TRENING - DEČEK 

1. srečanje 

VAJA OCENJEVANJE MAX točk 
1. SKLOP  

5.12. 
2. SKLOP 

11.1. 
3. SKLOP 

1.2. 
4. SKLOP 

1.3. 

Motorika 
govoril 

Jezik pomika levo 
in desno. 

1 1 1 1 1 

Ustnice obrne 
navznoter. 

1 1 1 1 1 

Z jezikom 
»umiva« zobe od 
znotraj (zgoraj, 

spodaj). 

2 1 2 2 1 

Z jezikom naredi 
»bulo«. 

2 1 1 1 2 

Z jezikom oblizne 
ustnico (zgoraj, 

spodaj). 
2 2 2 1 2 

Z jezikom 
»umiva« zobe od 

zunaj (zgoraj, 
spodaj). 

2 2 2 2 1 

Ustnice oblikuje v 
šobo. 

1 1 1 1 0 

 Skupaj:      

Igra 
Spomin 

Pravilno artikulira 
zahtevan glas. 

1 
 

22/25 
(88%) 

 
17/20 
(85%) 

 
20/23 

(86,96%) 

 
23/27 

(85,19%) 

Pokaţe 
fonomimičen 

znak. 
1 

 
24/25 
(96%) 

 
20/20 

(100%) 

 
22/23 

(95,65%) 

 
27/27 

(100%) 

Prepozna par. 1 
 

13/14 
(92,86%) 

 
4/6 

(66,67%) 

 
10/10 

(100%) 

 
16/16 

(100%) 

Pove besedo na 
zahtevan glas. 

1 
12/14 

(85,71%) 
5/6 

(83,33%) 
9/10 

(90%) 
15/16 

(93,75%) 

 Skupaj: 
4 (na 

potezo) 
(90,64%) (83,75%) (93,15%) (94,74%) 

Slušno 
razlik. 
glasov 
(sičniki, 
šumniki) 

Ustrezno 
poimenuje sličico. 

1 
 

10/12 
(83,33%) 

 
10/12 

(83,33%) 

 
10/12 

(83,33%) 

 
11/12 

(91,67%) 

Pravilno artikulira 
glas. 

1 
 

10/12 
(83,33%) 

 
11/12 

(91,67%) 

 
10/12 

(83,33%) 

 
12/12 

(100%) 

Pokaţe 
fonomimičen 

znak. 
1 

 
7/12 

(58,33%) 

 
7/12 

(58,33%) 

 
8/12 

(66,67%) 

 
12/12 

(100%) 

Slušno zazna 
pravi glas. 

1 
 

11/12 
(91,67%) 

 
12/12 

(100%) 

 
8/12 

(66,67%) 

 
12/12 

(100%) 

 Skupaj: 
4 (na 

potezo) 
(79,17%) (83,33%) (75%) (97,92%) 
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2. srečanje 

VAJA OCENJEVANJE MAX T 
1. SKLOP 

7.12. 
2. SKLOP 

9.1. 
3. SKLOP 

6.2. 
4. SKLOP 

6.3. 

Vaja izpiha 
(pihanje 

vate) 

Izpih skozi usta 
(vato odpihne z 

roke) 
1 

3 poskusi 
 

3/3 
 

3 poskusi 
 

3/3 

3 poskusi 
 

3/3 

3 poskusi 
 

3/3 

Izpih skozi nos 
(vato odpihne z 

roke) 
1 

3 poskusi 
 

1/3 
 

3 poskusi 
 

1/3 

3 poskusi 
 

1/3 

3 poskusi 
 

2/3 

Vaja 
vsrkavanja 

S slamico 
prenese kos 

papirja. 
1 

3 poskusi 
 

3/3 

3 poskusi 
 

3/3 

3 poskusi 
 

3/3 

3 poskusi 
 

3/3 

 Skupaj: 
3 (na 1 
poskus) 

    

Igra 
Polţek 

Pravilno 
artikulira glas. 

1 
 

5/6 
(83,33%) 

 
4/4 

(100%) 

 
6/6 

(100%) 

 
7/8 

(87,5%) 

Pokaţe 
fonomimičen 

znak. 
1 

 
6/6 

(100%) 

 
4/4 

(100%) 

 
6/6 

(100%) 

 
7/8 

(87,5%) 

Artikulira besedo 
na zahtevan 

glas. 
1 

 
4/6 

(66,67%) 

 
3/4 

(75%) 

 
6/6 

(100%) 

 
8/8 

(100%) 

 Skupaj: 
3 (na 

potezo) 
(83,33%) (91,67%) (100%) (91,67%) 

Igra Kača 

Pravilno 
artikulira oba 

glasova. 
2 

 
9/10 

(90%) 

 
8/8 

(100%) 

 
10/10 

(100%) 

 
14/14 

(100%) 

Pokaţe oba 
fonomimična 

znaka. 
2 

 
10/10 

(100%) 

 
8/8 

(100%) 

 
7/10 

(70%) 

 
14/14 

(100%) 

Zdruţi oba 
glasova v zlog. 

1 
 

5/5 
(100%) 

 
4/4 

(100%) 

 
5/5 

(100%) 

 
7/7 

(100%) 

Artikulira besedo 
na zahtevan 

zlog. 
1 

 
4/5 

80%) 

 
3/4 

(75%) 

 
5/5 

(100%) 

 
7/7 

(100%) 

 Skupaj: 
6 (na 

potezo) 
(92,5%) (93,75%) (92,5%) (100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plestenjak, N. (2018). Vpliv fonomimične metode na stopnjo govorne razumljivosti otrok z motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta. 

98 
 

3. srečanje 

VAJA OCENJEVANJE 
MAX T 

 
1. SKLOP 

        12.12. 
2. SKLOP 

18.1. 
3. SKLOP 

9.2. 
4. SKLOP 

13.3. 

Oralna 
motorika 

Jezik postavi na 
zg. zobe. 

1 0 1 1 0 

Jezik pomika 
levo in desno. 

1 1 1 1 0 

Z jezikom 
»umiva« zobe 
od znotraj (zg., 

sp.). 

2 1 0 1 0 

Z jezikom naredi 
»bulo«. 

2 1 1 2 0 

Z jezikom 
oblizne ustnico 

(zg., sp.). 
2 2 0 2 0 

Z jezikom umiva 
zobe od zunaj 

(zg., sp.). 
2 1 0 0 0 

 Skupaj:      

Igra 
Domino 

Pravilno 
artikulira 

glasova na 
domini. 

2 
 

20/26 
(76,92%) 

 
22/34 

(64,71%) 

 
30/34 

(88,24%) 

 
26/32 

(81,25%) 

Pokaţe oba 
fonomimična 

znaka. 
2 

 
26/26 

(100%) 

 
32/34 

(94,12%) 

 
34/34 

(100%) 

 
32/32 

(100%) 

Artikulira besedo 
na zahtevan 

glas. 
1 

 
6/10 

(60%) 

 
13/13 

(100%) 

 
9/9 

(100%) 

 
10/10 

(100%) 

 Skupaj: 
5 (na 

potezo) 
(78,97%) (86,28%) (96,08%) (93,75%) 

Igra Figa 
moţ 

Pravilno 
artikulira glas. 

1 
 

12/13 
(92,31%) 

 
5/8 

(62,5%) 

 
8/8 

(100%) 

 
7/7 

(100%) 

Pokaţe 
fonomimičen 

znak. 
1 

 
6/13 

(46,15%) 

 
8/8 

(100%) 

 
8/8 

(100%) 

 
7/7 

(100%) 

Prepozna par. 1 
 

6/13 
(46,15%) 

 
6/8 

(75%) 

 
7/8 

(87,5%) 
 

 
7/7 

(100%) 

Artikulira besedo 
na zahtevan 

glas. 
1 

 
12/13 

(92,31%) 

 
8/8 

(100%) 

 
8/8 

(100%) 

 
6/7 

(85,71%) 

 Skupaj: 
4 (na 

potezo) 
(69,23%) (84,38%) (96,88%) (96,43%) 
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4. srečanje 

VAJA OCENJEVANJE MAX T 
1. SKLOP 

15.12. 
2. SKLOP 

23.1. 
3. SKLOP 

13.2. 
4. SKLOP 

15.3. 

Pihanje 
ţogice s 
slamico 

Jakost izpiha 
skozi usta 
(ţogica se 

počasi odkotali) 

1 
3 poskusi 

 
3/3 

3 poskusi 
 

1/3 

3 poskusi 
 

2/3 

3 poskusi 
 

3/3 

Jakost izpiha 
skozi usta 

(ţogica se hitro 
odkotali) 

1 
3 poskusi 

 
3/3 

3 poskusi 
 

3/3 

3 poskusi 
 

2/3 

3 poskusi 
 

2/3 

 Skupaj: 
2 (na 1 
poskus) 

    

Slušno 
razlik. 
glasov 
(pari p, 

b; t, d; k, 
g) 

Ustrezno 
poimenuje 
sličico. 

1 
 

9/12 
(75%) 

 
7/12 

(58,33%) 

 
10/12 

(83,33%) 

 
9/12 

(75%) 

Pravilno 
artikulira glas. 

1 
 

9/12 
(75%) 

 
9/12 

(75%) 

 
9/12 

(75%) 

 
9/12 

(75%) 

Pokaţe 
fonomimičen 

znak. 
1 

 
5/12 

(41,67%) 

 
6/12 

(50%) 

 
9/12 

(75%) 

 
11/12 

(91,67%) 

Slušno zazna 
pravi glas. 

1 
 

9/12 
(75%) 

 
12/12 

(100%) 

 
12/12 

(100%) 

 
12/12 

(100%) 

 Skupaj: 
4 (na 

potezo) 
(66,67%) (70,83%) (83,33%) (85,42%) 

Igra 
Spomin 

Pravilno 
artikulira glas. 

1 
 

16/20 
(80%) 

 
20/23 

(86,96%) 

 
21/24 

(87,5%) 

 
19/20 
(95%) 

Pokaţe 
fonomimičen 

znak. 
1 

 
18/20 
(90%) 

 
23/23 

(100%) 

 
23/24 

(95,83%) 

 
20/20 

(100%) 

Prepozna par. 1 

 
7/8 

(87,5%) 
 

 
11/11 

(100%) 

 
12/12 

(100%) 

 
7/7 

(100%) 

Artikulira besedo 
na najden par- 

glas. 
1 

 
6/8 

(75%) 

 
11/11 

(100%) 

 
10/12 

(83,33%) 

 
7/7 

(100%) 

 Skupaj: 
4 (na 

potezo) 
(83,13%) (96,74%) (91,67%) (98,75%) 
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5. srečanje                    

VAJA OCENJEVANJE MAX T 
1. SKLOP  

21.12. 
2. SKLOP 

25.1. 
3. SKLOP 

15.2. 
4. SKLOP 

20.3. 

Vaje za 
razvoj 

motorike 
rok in 
prstov 

Tleska s prsti 
(obe roki). 

1 0 0 0 0 

Dviguje vsak 
prst posebej od 
podlage (obe 

roki). 

1 0 0 0 0 

Z roko se prime 
za nasprotno 

uho (ponovi še z 
drugo roko). 

1 1 1 1 1 

Stisne ščipalko 
za perilo (obe 

roki). 
1 1 1 1 1 

Izvede kretnjo 
»plazenja« kače 

(obe roki). 
1 1 1 1 1 

 Skupaj: 5     

Igra 
Polţek 

Pravilno 
artikulira glas. 

1 
 
 
 

 
5/6 

(83,33%) 

 
4/5 

(80%) 

 
6/6 

(100%) 

 
8/9 

(88,89%) 

Pokaţe 
fonomimičen 

znak. 

1 
 
 
 

 
6/6 

(100%) 

 
5/5 

(100%) 

 
6/6 

(100%) 

 
9/9 

(100%) 

Pove besedo na 
zahtevan glas. 

1 
 
 
 

 
6/6 

100%) 

 
5/5 

(100%) 

 
6/6 

(100%) 

 
9/9 

(100%) 

 Skupaj: 
3 (na 

potezo) 
(94,44%) (93,33%) (100%) (96,3%) 

Figa moţ 

Pravilno 
artikulira glas. 

1 
 

3/8 
(37,5%) 

 
5/8 

(62,5%) 

 
6/8 

(75%) 

 
7/7 

(100%) 

Pokaţe 
fonomimičen 

znak. 
1 

 
5/8 

(62,5%) 

 
8/8 

(100%) 

 
5/8 

(62,5%) 

 
7/7 

(100%) 

Prepozna par. 1 
 

7/8 
(87,5%) 

 
8/8 

(100%) 

 
5/8 

(62,5%) 

 
6/7 

(85,71%) 

Artikulira besedo 
na glas. 

1 
5/8 

(62,5%) 
8/8 

(100%) 
7/8 

(87,5%) 
7/7 

(100%) 

 Skupaj: 
4 (na 

potezo) 
(62,5%) (90,63%) (71,88%) (96,43%) 
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6. srečanje 

VAJA OCENJEVANJE MAX T 
1. SKLOP 

4.1. 
2. SKLOP 

30.1. 
3. SKLOP 

27.2. 
4. SKLOP 

22.3. 

Oralna 
motorika 

Jezik postavi na 
zg. zobe. 

1 1 1 1 1 

Jezik pomika levo 
in desno. 

1 1 1 1 1 

Z jezikom 
»umiva« zobe od 
znotraj (zg., sp.). 

2 1 1 2 1 

Z jezikom naredi 
»bulo«. 

2 2 2 2 2 

Z jezikom oblizne 
ustnico (zg., sp.). 

2 1 2 2 2 

Z jezikom umiva 
zobe od zunaj 

(zg., sp.). 
2 1 1 0 0 

 Skupaj: 9     

Igra 
Kača 

Pravilno artikulira 
oba glasova. 

2 
 

11/12 
(91,67%) 

 
7/8 

(87,5%) 

 
12/12 

(100%) 

 
8/10 

(80%) 

Pokaţe oba 
fonomimična 

znaka. 
2 

 
10/12 

(83,33%) 

 
8/8 

(100%) 

 
12/12 

(100%) 

 
9/10 

(90%) 

Zdruţi oba 
glasova v zlog. 

1 
 
 

 
6/6 

(100%) 

 
4/4 

(100%) 

 
6/6 

(100%) 

 
5/5 

(100%) 

Artikulira besedo 
na zahtevan zlog. 

1 
 

5/6 
(83,33%) 

 
4/4 

(100%) 

 
4/6 

(66,67%) 

 
4/5 

(80%) 

 Skupaj: 
6 (na 

potezo) 
(89,58%) (96,88%) (91,67%) (87,5%) 

Slušno 
razlikova

nje 
glasov 
(sičniki, 
šumniki) 

Ustrezno 
poimenuje sličico. 

1 
 

10/12 
(83,33%) 

 
10/12 

(83,33%) 

 
11/12 

(91,67%) 

 
11/12 

(91,67%) 

Pravilno artikulira 
glas. 

1 
 
 

 
10/12 

(83,33%) 

 
11/12 

(91,67%) 

 
12/12 

(100%) 

 
11/12 

(91,67%) 

Pokaţe 
fonomimičen 

znak. 
1 

 
4/12 

(33,33%) 

 
7/12 

(58,33%) 

 
11/12 

(91,67%) 

 
12/12 

(100%) 

Slušno zazna 
pravi glas. 

1 
 
 

 
12/12 

(100%) 

 
11/12 

(91,67%) 

 
12/12 

(100%) 

 
12/12 

(100%) 

 Skupaj: 
4 (na 

potezo) 
(75%) (81,25%) (95, 84%) (95, 84%) 
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LOGOPEDSKI TRENING - DEKLICA 

1. srečanje 

VAJA OCENJEVANJE 
MAX 
točk 

1.  SKLOP 
5.12. 

2. SKLOP 
11.1. 

3. SKLOP 
1.2. 

4. SKLOP 
1.3. 

Motorika 
govoril 

Jezik pomika levo 
in desno. 

1 0 1 1 1 

Ustnice obrne 
navznoter. 

1 0 0 0 0 

Z jezikom 
»umiva« zobe od 
znotraj (zgoraj, 

spodaj). 

2 1 0 1 1 

Z jezikom naredi 
»bulo«. 

2 0 1 0 1 

Z jezikom oblizne 
ustnico (zgoraj, 

spodaj). 
2 1 1 1 2 

Z jezikom 
»umiva« zobe od 

zunaj (zgoraj, 
spodaj). 

2 1 0 0 0 

Ustnice oblikuje v 
šobo. 

1 1 1 1 1 

 Skupaj: 10     

Igra 
Spomin 

Pravilno artikulira 
zahtevan glas. 

1 
 

21/21 
(100%) 

 
20/28  

(71,43%) 

 
22/25 
(88%) 

 
18/21 

(85,71%) 

Pokaţe 
fonomimičen 

znak. 
1 

 
17/21 
(81%) 

 
27/28 

(96,43%) 

 
24/25 
(96%) 

 
19/21 

(90,48%) 

Prepozna par. 1 
 

10/10 
(100%) 

 
18/18 

(100%) 

 
14/14 

(100%) 

 
9/9 

(100%) 

Pove besedo na 
zahtevan glas. 

1 
9/10 

(90%) 
9/10 

(90%) 
14/14 

(100%) 
14/14 

(100%) 

 Skupaj: 
4 (na 

potezo) 
(92,75%) (89,47%) (96%) (94,05%) 

Slušno 
razlik. 
glasov 
(sičniki, 
šumniki) 

Ustrezno 
poimenuje sličico. 

1 
 

15/18 
(83,33%) 

 
12/13 

(92,31%) 

 
12/13 

(92,31%) 

 
12/13 

(92,31%) 
 

Pravilno artikulira 
glas. 

1 
 

17/18 
(94,44%) 

 
8/13 

(61, 54%) 

 
10/13 

(76, 92%) 

 
12/13 

(92,31%) 

Pokaţe 
fonomimičen 

znak. 
1 

 
9/18 

(50%) 

 
4/13 

(30,77%) 

 
13/13 

(100%) 

 
12/13 

(92,31%) 
 

Slušno zazna 
pravi glas 

1 
 

18/18 
(100%) 

 
13/13 

(100%) 

 
13/13 

(100%) 

 
13/13 

(100%) 

 Skupaj: 
4 (na 

potezo) 
(81,94%) (71,16%) (92,31%) (94,23%) 
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2. srečanje 

VAJA OCENJEVANJE MAX T 
1. SKLOP 

7.12. 
2. SKLOP 

9.1. 
3. SKLOP 

6.2. 
4. SKLOP 

6.3. 

Vaja izpiha 
(pihanje 

vate) 

Izpih skozi usta 
(vato odpihne z 

roke) 
1 

3 poskusi 
 

3/3 
(100%) 

3 poskusi 
 

3/3 
(100%) 

3 poskusi 
 

3/3 
(100%) 

3 poskusi 
 

3/3 

Izpih skozi nos 
(vato odpihne z 

roke) 
1 

3 poskusi 
 

2/3 
(66,67%) 

3 poskusi 
 

2/3 
(66,67%) 

3 poskusi 
 

3/3 
(100%) 

3 poskusi 
 

2/3 

Vaja 
vsrkavanja 

S slamico 
prenese kos 

papirja. 
1 

3 poskusi 
3/3 

(100%) 

3 poskusi 
3/3 

(100%) 

3 poskusi 
3/3 

(100%) 

3 poskusi 
3/3 

 Skupaj: 
3 (na 1 
poskus) 

    

Igra 
Polţek 

Pravilno 
artikulira glas. 

1 
 

5/6 
(83,33%) 

 
3/6 

(50%) 

 
4/4 

(100%) 

 
5/6 

(83,33%) 

Pokaţe 
fonomimičen 

znak. 
1 

 
5/6 

(83,33%) 

 
4/6 

(66,67%) 

 
3/4 

(75%) 

 
5/6 

(83,33%) 

Artikulira besedo 
na zahtevan 

glas. 
1 

 
6/6 

(100%) 

 
6/6 

(100%) 

 
4/4 

(100%) 

 
6/6 

(100%) 

 Skupaj: 
3 (na 

potezo) 
(88,89%) (72,22%) (91,67%) (88,89%) 

Igra Kača 

Pravilno 
artikulira oba 

glasova. 
2 

 
10/12 

(83,33%) 

 
7/8 

(87,5%) 

 
12/12 

(100%) 

 
12/12 

(100%) 

Pokaţe oba 
fonomimična 

znaka. 
2 

 
10/12 

(83,33%) 

 
8/8 

(100%) 

 
7/12 

(58,33%) 

 
12/12 

(100%) 

Zdruţi oba 
glasova v zlog. 

1 
 

6/6 
(100%) 

 
4/4 

(100%) 

 
6/6 

(100%) 

 
6/6 

(100%) 

Artikulira besedo 
na zahtevan 

zlog. 
1 

 
3/6 

(50%) 

 
3/4 

(75%) 

 
5/6 

(83,33%) 

 
3/6 

(50%) 

 Skupaj: 
6 (na 

potezo) 
(79,17%) (90,63%) (85, 42%) (87,5%) 
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3. srečanje 

VAJA OCENJEVANJE 
MAX T 

 
1. SKLOP 

12.12. 
2. SKLOP 

18.1. 
3. SKLOP 

9.2. 
4. SKLOP 

13.3. 

Oralna 
motorika 

Jezik postavi na 
zg. zobe. 

1 0 0 1 1 

Jezik pomika levo 
in desno. 

1 1 1 1 1 

Z jezikom 
»umiva« zobe od 
znotraj (zg., sp.). 

2 0 0 1 1 

Z jezikom naredi 
»bulo«. 

2 0 1 1 1 

Z jezikom oblizne 
ustnico (zg., sp.). 

2 1 2 1 1 

Z jezikom umiva 
zobe od zunaj 

(zg., sp.). 
2 1 0 0 1 

 Skupaj: 9     

Igra 
Domino 

Pravilno artikulira 
glasova na 

domini. 
2 

27/34 
(79,41%) 

11/12 
(91, 67%) 

36/38 
(94,74%) 

29/30 
(96,7%) 

Pokaţe oba 
fonomimična 

znaka. 
2 

29/34 
(85,29%) 

12/12 
(100%) 

37/38 
(97,37%) 

30/30 
(100%) 

Artikulira besedo 
na zahtevan glas. 

1 
9/10 

(90%) 
5/5 

(100%) 
10/10 

(100%) 
8/8 

(100%) 

 Skupaj: 
5 (na 

potezo) 
(84,9%) (97,22%) (97,37%) (98,9%) 

Igra Figa 
moţ 

Pravilno artikulira 
glas. 

1 
 

12/12 
(100%) 

 
6/8 

(75%) 

 
7/9 

(77,78%) 

 
9/9 

(100%) 

Pokaţe 
fonomimičen 

znak. 
1 

 
4/12 

(33,33%) 

 
3/8 

(37,5%) 

 
8/9 

(88,89%) 

 
9/9 

(100%) 

Prepozna par. 1 
 

8/12 
(66,67%) 

 
8/8 

(100%) 

 
8/9 

(88,89%) 

 
9/9 

(100%) 

Artikulira besedo 
na zahtevan glas. 

1 
 

10/12 
(83,33%) 

 
7/8 

(87,5%) 

 
9/9 

(100%) 
 

 
9/9 

(100%) 

 Skupaj: 
4 (na 

potezo) 
(70,83%) (75%) (88,89%) (100%) 
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4. srečanje 

VAJA OCENJEVANJE MAX T 
1. SKLOP 

15.12. 
2. SKLOP 

23.1. 
3. SKLOP 

13.2. 
4. SKLOP 

15.3. 

Pihanje 
ţogice s 
slamico 

Jakost izpiha 
skozi usta 
(ţogica se 

počasi odkotali) 

 
1 

3 poskusi 
 

2/3 
(66,67%) 

3 poskusi 
 

3/3 
(100%) 

3 poskusi 
 

3/3 
(100%) 

3 poskusi 
 

3/3 

Jakost izpiha 
skozi usta 

(ţogica se hitro 
odkotali) 

 
1 

3 poskusi 
 

2/3 
(66,67%) 

3 poskusi 
 

1/3 
(33,33%) 

3 poskusi 
 

1/3 
(33,33%) 

3 poskusi 
 

1/3 

 Skupaj: 
2 (na 1 
poskus) 

    

Slušno 
razlik. 
glasov 
(pari p, 

b; t, d; k, 
g) 

Ustrezno 
poimenuje 
sličico. 

 
1 

 
10/12 

(83,33%) 

 
7/12 

(58,33%) 

 
10/12 

(83,33%) 

 
10/12 

(83,33%) 

Pravilno 
artikulira glas. 

 
1 

 
12/12 

(100%) 

 
9/12 

(75%) 

 
12/12 

(100%) 

 
12/12 

(100%) 

Pokaţe 
fonomimičen 

znak. 

 
1 

 
5/12 

(41,67%) 

 
10/12 

(83,33%) 

 
9/12 

(75%) 

 
12/12 

(100%) 

Slušno zazna 
pravi glas. 

 
1 

 
12/12 

(100%) 

 
12/12 

(100%) 

 
11/12 

(91,67%) 

 
12/12 

(100%) 

 Skupaj: 
4 (na 

potezo) 
(81,25%) (79,17%) (87,5%) (95,83%) 

Igra 
Spomin 

Pravilno 
artikulira glas. 

1 
 

25/27 
(92,59%) 

 
19/25 
(76%) 

 
22/25 
(88%) 

 
27/28 

(96,43%) 

Pokaţe 
fonomimičen 

znak. 
1 

 
27/27 

(100%) 

 
23/25 
(92%) 

 
23/25 
(92%) 

 
28/28 

(100%) 

Prepozna par. 1 
 

15/15 
(100%) 

 
13/13 

(100%) 

 
14/14 

(100%) 

 
17/17 

(100%) 

Artikulira besedo 
na najden par- 

glas. 
1 

 
12/14 

(85,71%) 

 
11/13 

(84,62%) 

 
14/14 

(100%) 

 
17/17 

(100%) 

 Skupaj: 
4 (na 

potezo) 
(94,58%) (88,16%) (95%) (99,11%) 
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5. srečanje             

VAJA OCENJEVANJE MAX T 
1. SKLOP 

21.12. 
2. SKLOP 

25.1. 
3. SKLOP 

15.2. 
4. SKLOP 

20.3. 

Vaje za 
razvoj 

motorike 
rok in 
prstov 

Tleska s prsti (obe 
roki). 

1 0 0 0 0 

Dviguje vsak prst 
posebej od 

podlage (obe 
roki). 

1 0 0 0 0 

Z roko se prime 
za nasprotno uho 

(ponovi še z 
drugo roko). 

1 0 1 1 1 

Stisne ščipalko za 
perilo (obe roki). 

1 1 1 1 1 

Izvede kretnjo 
»plazenja« kače 

(obe roki). 
1 1 1 1 1 

 Skupaj: 5     

Igra 
Polţek 

Pravilno artikulira 
glas. 

1 
 
 
 

 
7/9 

(77,78%) 

 
4/4 

(100%) 

 
6/6 

(100%) 

 
5/5 

(100%) 

Pokaţe 
fonomimičen 

znak. 

1 
 
 
 

 
8/9 

(88,89%) 

 
4/4 

(100%) 

 
5/6 

(83,33%) 

 
5/5 

(100%) 

Pove besedo na 
zahtevan glas. 

1 
 
 
 

 
8/9 

(88,89%) 

 
4/4 

(100%) 

 
6/6 

(100%) 
 

 
5/5 

(100%) 

 Skupaj: 
3 (na 

potezo) 
(85,19%) (100%) (94,44%) (100%) 

Figa 
moţ 

Pravilno artikulira 
glas. 

1 
 

8/9 
(88,89%) 

 
7/8 

(87,50%) 

 
7/8 

(87,5%) 

 
8/9 

(88,89%) 

Pokaţe 
fonomimičen 

znak. 
1 

 
3/9 

(33,33%) 

 
8/8 

(100%) 

 
3/8 

(37,5%) 

 
7/9 

(77,78%) 

Prepozna par. 1 
 

8/9 
(88,89%) 

 
8/8 

(100%) 

 
8/8 

(100%) 

 
8/9 

(88,89%) 

Artikulira besedo 
na zahtevan glas. 

1 
 

9/9 
(100%) 

 
6/8 

(75%) 

 
8/8 

(100%) 

 
9/9 

(100%) 

 Skupaj: 
4 (na 

potezo) 
(77,78%) (90,63%) (81,25%) (88,89%) 
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6. srečanje 

VAJA OCENJEVANJE MAX T 
1. SKLOP 

4.1. 
2. SKLOP 

30.1. 
3 SKLOP 

27.2. 
4. SKLOP 

22.3. 

Oralna 
motorika 

Jezik postavi na zg. 
zobe. 

1 1 0 1 1 

Jezik pomika levo 
in desno. 

1 1 1 1 1 

Z jezikom »umiva« 
zobe od znotraj 

(zg., sp.). 
2 0 1 2 1 

Z jezikom naredi 
»bulo«. 

2 1 0 1 1 

Z jezikom oblizne 
ustnico (zg., sp.). 

2 1 2 2 2 

Z jezikom umiva 
zobe od zunaj (zg., 

sp.). 
2 0 0 0 0 

 Skupaj: 9     

Igra 
Kača 

Pravilno artikulira 
oba glasova. 

2 
10/10 

(100%) 
11/14 

(78,57%) 
9/10 

(90%) 
14/14 

(100%) 

Pokaţe oba 
fonomimična 

znaka. 
2 

9/10 
(90%) 

 

10/14 
(71,43%) 

10/10 
(100%) 

 

14/14 
(100%) 

Zdruţi oba glasova 
v zlog. 

1 
 
 

5/5 
(100%) 

7/7 
(100%) 

5/5 
(100%) 

7/7 
(100%) 

Artikulira besedo na 
zahtevan zlog. 

1 
4/5 

(80%) 
6/7 

(85,71%) 

3/5 
(60%) 

 

6/7 
(85,71%) 

 Skupaj: 
6 (na 

potezo) 
(92,5%) (83,93%) (87,5%) (96,43%) 

Slušno 
razlikova

nje 
glasov 
(sičniki, 
šumniki) 

Ustrezno 
poimenuje sličico. 

1 
10/13 

(76,92%) 
11/13 

(84,62%) 
13/13 

(100%) 
13/13 

(100%) 

Pravilno artikulira 
glas. 

1 
 
 

8/13 
(61,54%) 

12/13 
(92,31%) 

13/13 
(100%) 

(100%) 

Pokaţe 
fonomimičen znak. 

1 
6/13 

(46,15%) 
13/13 

(100%) 
13/13 

(100%) 
(100%) 

Slušno zazna pravi 
glas. 

1 
 
 

12/13 
(92,31%) 

13/13 
(100%) 

13/13 
(100%) 

(100%) 

 Skupaj: 
4 (na 

potezo) 
(69,23%) (94,23%) (100%) (100%) 

 


