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POVZETEK   

 

Razvoj govora v predšolskem obdobju je odvisen od več dejavnikov in od razvoja vsakega 

posameznika. V različni literaturi imamo predstavljene okvire, ki razvoj govora povezujejo in 

mu dajejo temeljne značilnosti. Kljub okvirom pa je zelo pomembno, da gledamo na otroka kot 

posameznika.  

Strokovni delavci se pri svojem delu v vrtcu pogosto srečujemo z raznimi odstopanji na 

področju govora in jezika, zato je zelo pomembno, da se vsak strokovni delavec v vrtcu in šoli 

zaveda svoje naloge in pomena znanja. 

V diplomskem delu sem v teoretičnem sklopu predstavila pristope različnih avtorjev k razvoju 

govora. Podrobneje sem predstavila razvoj govora ter dejavnike, ki govor pri predšolskem 

otroku spodbujajo. V nadaljevanju sem opisala najpogostejše govorno-jezikovne težave, s 

katerimi se srečamo pri razvoju predšolskih otrok. Predstavila sem govor in komunikacijo pri 

otrocih s posebnimi potrebami, njihovo različnost oz. podobnost z drugimi otroki. Osredotočila 

sem se na otroke z Downovim sindromom, saj imajo ti otroci individualna odstopanja v 

komunikaciji, jeziku in govoru, ki hkrati vplivajo še na vsa druga področja razvoja. Opredelila 

sem pomen in vrste pozornosti ter se osredotočila na slušno pozornost in njen pomen v 

predšolskem obdobju.  

V empiričnem sklopu diplomskega dela sem si postavila raziskovalna vprašanja in cilje, ki so 

temeljili na pomenu slušne pozornosti v predšolskem obdobju. V začetku meseca aprila 2019 

sem v treh starostnih skupinah izvedla govorno-jezikovno dejavnost. Cel mesec april sem 

izvajala vaje za slušno pozornost, ki sem jih navedla in opisala v diplomskem delu. Na koncu 

meseca aprila sem ponovila govorno-jezikovno dejavnost ter rezultate zapisala in jih med seboj 

primerjala.  

Diplomsko delo sem zaključila s sklepnimi ugotovitvami na podlagi raziskave o pomenu slušne 

pozornosti v predšolskem obdobju. Rezultate sem številčno zapisala in jih primerjala v treh 

različnih starostnih skupinah, izpostavila sem konkretne dejavnosti, ki sem jih izvajala, ter jih 

v celoti opisala.  

Ključne besede: razvoj govora, predšolski otrok, otroci s posebnimi potrebami, vrtec, slušna 

pozornost 



 
 

ABSTRACT  

 

The development of speech in the pre-school period depends on several factors and on the 

development of each individual. Various literature presents the frames that connect the 

development of speech and give it the basic characteristics. Despite the frames, it is very 

important that we look at the child as an individual.  

At our work in kindergarten, professional workers often encounter various deviations in the 

field of speech and language; therefore, it is very important that every professional worker in 

kindergarten and school is aware of his tasks and the importance of knowledge. 

In the theoretical part of the diploma thesis, I present approaches to the development of speech, 

written by various authors. I present in detail the development of speech and the factors that 

promote speech in a pre-school child. In the following, I describe the most common speech and 

language problems encountered in the development of pre-school children. I present speech and 

communication in children with special needs, where they are different or similar to other 

children. I focus on children with Down's syndrome, since these children have individual 

deviations in communication, language and speech, which simultaneously affect all other areas 

of development. I define the importance and types of attention and focus on hearing attention 

and its importance in the pre-school period.  

In the empirical part of the diploma thesis, I set up research questions and goals, based on the 

importance of hearing attention in the pre-school period. In the beginning of April 2019, I 

performed a speech and language activity in three age groups. In the entire month of April, I 

conducted exercises for hearing attention, which I list and describe in the diploma thesis. At the 

end of April, I repeated the speech and language activity and recorded the results and compared 

them with each other.  

I conclude the diploma thesis with conclusions based on the research on the importance of 

hearing attention in the pre-school period. I record the results numerically and compare them 

in three different age groups, I point out the concrete activities I carried out and fully describe 

them. 

Keywords: speech development, preschool child, children with special needs, kindergarten, 

hearing attention 
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I   TEORETIČNI DEL 
 

 

1 UVOD  
 

Igra je otrokova najpomembnejša dejavnost v predšolskem obdobju, saj otrok z njo spoznava 

različne situacije in svet, ki ga obkroža. Med igro se otrok igra z jezikom, ki je del njegovega 

sporazumevanja. V igri s sovrstniki se posamezniku bogati besednjak in kakovost 

komunikacije. Vrtčevsko okolje naj bi vsakemu posamezniku omogočalo različne spodbude in 

priložnosti za uporabo govornih nivojev, raznolikih tiskanih gradiv ter doživljanje jezika. 

Različne govorne igre bi morale biti del vsakodnevnega vrtčevskega življenja (Dolar Bahovec 

in Bregar Golobič, 2004).  

Razvoj jezika se prične ob rojstvu in prav to je ena izmed pomembnejših razlik, ki loči dojenčke 

in malčke od starejših predšolskih otrok. Vsi ljudje smo socialna bitja, z jezikom vzpostavljamo 

in ohranjamo odnose ter se sporazumevamo. Pri dojenčkih se komunikacija prične z različnimi 

oblikami, kot so gruljenje, razni kriki in gibi (Hohmann in Weikart, 2005).  

Dojenček se prej nauči razumeti govor, kot ga uporabljati, zato je za govorni razvoj zelo 

pomembno zgodnje komuniciranje med odraslo osebo in otrokom (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). V obdobju dojenčka se otrok zelo hitro uči, opazuje ljudi okrog sebe ter 

okolje, ki mora biti zanj spodbudno. Z otrokom se lahko pogovarjamo na sprehodu, med 

previjanjem, pestovanjem, pri čemer ni pomembno, kaj vse mu pripovedujemo. Pomembno je, 

da nas otrok sliši (Ručigaj, 2012). 

Starši imajo pri otrokovem razvoju govora aktivno vlogo, saj so prvi, ki izberejo jezik. To se 

opazi predvsem v dvojezičnih družinah, kjer se razlikujeta prvi in drugi jezik. Glavno vlogo 

ima na začetku mati, saj se med njo in otrokom splete posebna vez, ki se opazi ne le v govoru, 

temveč tudi pri gledanju. Različni avtorji so prišli do skupnega dogovora, kjer so se vsi strinjali, 

da na razvoj govora vplivata tako narava kot prirojeni človeški organizem (Kranjc, 1999).  
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2 RAZVOJ GOVORA  
 

Razvoj govora je odvisen od naše dednosti in okolja, v katerem živimo. Na govor vplivajo 

predvsem starši, vrstniki ali sorojenci. Razlike med otroki so velike, proces razvoja govora pa 

je povezan z mišljenjem, zaznavanjem in drugimi sposobnostmi. Za pričetek razvoja govora 

potrebujemo zdrav živčni sistem, razvite psihične funkcije, razvita čutila, zdrave govorne 

organe in dober govorni vzorec v okolju (Nemec in Krajnc, 2011).  

 

2.1 Predjezikovni govor ali predgovorna stopnja   

 

V predgovor spada vse glasovno sporazumevanje, s katerim otrok sporoča svoje želje in 

potrebe:  

– Prvi jok ali primarni krik: ima različne značilnosti, kot so jakost, višina in 

različni vzorci. Takoj po rojstvu je jok prvi znak, ki nam sporoča, da lahko 

govorni organi že proizvajajo glasove.  

 

– Gruljenje: je vrsta komuniciranja, s katerim nam otrok sporoča, da je 

zadovoljen, srečen, razburjen. Gruljenje je značilno tudi za gluhoneme otroke 

(Marjanovič Umek, 1990). Otroci posnemajo glasove, ki jih slišijo v okolici, ali 

pa se z njimi le igrajo. Gruljenje se pojavlja prvih šest mesecev in ni naučeno. 

 

– Glasovno širjenje ali glasovna ekspanzija: imenujemo povečevanje števila 

glasov, ki jih otrok lahko spregovori. Povezano je z organizmom in okoljem. Če 

otrok dobi povratno informacijo, sliši ponavljanje ali prigovarjanje staršev, se 

ga spodbudi k pogostejšemu vokaliziranju. 

 

– Glasovno krčenje ali glasovna kontrakcija: gre za zmanjšanje in krčenje 

različnih glasov. Starši otroku dajejo povratno informacijo na njegovo 

vokaliziranje, vendar v maternem jeziku, kar je razumljivo. Otrok te glasove sliši 

pogosteje in jih uporablja naprej, medtem ko druge, ki niso v maternem jeziku, 

počasi opusti. Krčenje glasov prinese določene težave odraslim, medtem ko jih 

kot dojenčki nismo imeli. 
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– Bebljanje ali čebljanje: gre za povezavo glasov ali zlogov brez pomena. Z drugo 

besedo to imenujemo tudi papagajski govor, kjer otrok posnema glasove 

odraslih. Za odraslega je v ozadju nek pomen, medtem ko ga za otroka ni 

(Nemec in Krajnc, 2011).  

 

2.2 Jezikovni govor ali stopnja pravega govora  

 

Jezikovni govor označujemo s prvo besedo, ki se zgodi nekje med 10. in 14. mesecem. Prva 

beseda pomeni kombinacijo glasov, ki ima za otroka pomen in s katero poimenuje določeno 

stvar (Nemec in Krajnc, 2011). Izgovarjave in aktivne uporabe prve besede ne moremo 

razumeti enako, saj otrok besedo razume približno tri mesece prej, preden jo uporabi. Pomen 

otrokovih prvih besed se razlikuje od pomena pri odraslih. Prve besede govorijo predvsem o 

ljudeh, obleki, hrani, o stvareh v otrokovem okolju (Marjanovič Umek, 1990). 

Pri 13 mesecih otroci določene besede uporabijo za posamezne stvari, kretnje pa nadomestijo 

besede. Pri letu in pol otroci uporabljajo enobesedne stavke, nekje do drugega leta se besednjak 

hitro razširi. Pri otrocih se opazijo individualne razlike v raznolikosti in številu besed.  

Otroci pri nekaterih besedah uporabljajo pomen, ki je preširok (z besedo »dedi« otrok 

poimenuje vse moške, ki imajo sive lase) ali preozek (z besedo »medo« otrok misli samo 

svojega medveda), besede pa so lahko bolj splošne ali specifične (Nemec in Krajnc, 2011).  

Prvi stavki pri otrocih se pojavijo nekje med letom in pol ter dvema letoma starosti. Otroci 

povežejo dve besedi z namenom, da izrazijo svojo željo ali misel. Govor je v začetku sestavljen 

iz ključnih besed, kar imenujemo telegrafski govor. Tukaj se pojavijo velike individualne 

razlike med posamezniki.  

Otroci pri drugem in tretjem letu želijo, da poslušalci razumejo njihovo sporočilo, pri čemer se 

zavedajo vloge stavkov. Pri treh letih govorijo tekoče, uporabljajo še enostavnejše oblike 

glagolov, veznikov ter vprašalnih in nikalnih stavkov.  

Od treh do šestih let se število besed, ki jih otroci uporabljajo, hitro poveča. Proces hitrega 

preslikavanja pomeni, da otroci usvojijo nekatere besede, četudi jih slišijo le enkrat ali dvakrat. 

V tej starosti otroci ločijo, da lahko z dvema besedama poimenujejo isti predmet, enega 

predmeta pa ne morejo poimenovati z dvema lastnima imenoma. Pri treh letih otroci uporabljajo 

dvojino in množino. Med četrtim in petim letom uporabljajo trdilne, nikalne, velelne in 
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vprašalne stavke. Med petim in sedmim letom starosti postane govor zelo primerljiv z govorom 

odraslih (Nemec in Krajnc, 2011).  

Pri komunikaciji govor otroku omogoča, da uporablja organiziran sistem simbolov, tj. jezik. 

Pogosto mislimo, da sta komunikacija in govor isto, vendar se tu motimo. Govor je le del 

komunikacije (Marjanovič Umek, 1990).   

 

2.3 Govor v srednjem in poznem otroštvu  

 

Govorne sposobnosti se razvijajo naprej, več je sestavljenih stavkov, otroci uporabljajo tudi 

humor, ki ga pri šestih letih že razumejo.  

Raziskave so pokazale, da starši pri deklicah uporabljajo več sestavljenega govora in da z njimi 

več govorijo kot z dečki. S prvorojenimi otroki starši preživijo več časa, zato dobijo več 

govornih spodbud kot drugo- in tretjerojenci. Bratci in sestrice med seboj komunicirajo, vendar 

je njihov govor enostavnejši v primerjavi z govorom odraslega (Nemec in Krajnc, 2011). 

 

2.4 Socialni govor 

 

O socialnem govoru govorimo, kadar je otrok sposoben govor prilagajati sogovorcu, med 

pogovorom vpraša, če česa ne razume, in se v pogovor vključuje. Otroci pri štirih letih zmorejo 

uporabljati različen govor v danih situacijah; dveletnemu otroku bodo nekaj pojasnili ali 

povedali na drugačen način, kot bi to pojasnili mami. Do petega in šestega leta se razvija dialog, 

pogovori med otroki pa so lahko v mnogih primerih kratki in togi (Nemec in Krajnc, 2011). 

 

2.5 Zasebni govor 

 

Pri zasebnem govoru se posameznik glasno pogovarja s samim seboj. Zelo pogosto se pojavi v 

zgodnjem in srednjem otroštvu. Mlajši otroci si glasno ponavljajo ritme in zvoke, medtem ko 

starejši otroci glasno razmišljajo. Na ta način si pomagajo pri reševanju problema, zato glasno 

govorjenje s samim seboj ni neprimerno vedenje (Nemec in Krajnc, 2011).  
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Piaget in Vigotski sta navedla različni teoriji o zasebnem govoru.  

Piaget meni, da spremlja otrokovo aktivnost, ki je egocentrična, ter ga povezuje z nezrelostjo 

mišljenja. Otrok še ne razume perspektiv drugih, ki ga obkrožajo, zato izgovori na glas vse, kar 

je v njegovih mislih.  

Vigotski pa trdi, da otroku pomaga povezati govor in misel. Zasebni govor razlaga kot pogovor 

s seboj, gre pa za prehajanje v ponotranjenje govora in kasneje v misel. Njegovo mnenje temelji 

na tem, da se v predšolskem obdobju zasebni govor pojavi večkrat, medtem ko se v osnovni 

šoli njegov delež zmanjša, saj otroci lažje nadzorujejo svoje misli (Nemec in Krajnc, 2011).  

 

2.6 Odloženi razvoj govora     

 

V razvoju govora lahko pride do zaostanka; razlogi, ki privedejo do tega, še niso popolnoma 

jasni. Na to vpliva tudi dednost, nekateri otroci pa morajo določeno besedo slišati večkrat, da 

jo hitreje in lažje usvojijo. Pri razumevanju ali sledenju navodilom otroci nimajo težav, vendar 

se slednje lahko pojavijo kasneje na področju čustev ter socialnem ali spoznavnem področju. 

Če pride do zaostanka v razvoju govora, se to kaže tudi pri igri otrok, saj takšen posameznik ni 

močan na govornem področju in posledično tudi v igri s sovrstniki. To vpliva na otrokovo 

samozavest in lahko kasneje privede do večjega zaostanka v razvoju govora in težav z branjem 

(Nemec in Krajnc, 2011). 

 

2.7 Vloga staršev 

 

Veliko vlogo pri govornem razvoju imajo prav starši. Dojenčki izgovarjajo določene glasove, 

odrasli pa jih za njimi ponavljajo in jim s tem pomagajo napredovati. Otroci besede spoznajo 

tako, da svojo pozornost usmerijo na določen predmet, ki ga nato starši poimenujejo. Ob 

usvajanju besed otroci ponavljajo za odraslimi in se na ta način učijo (Nemec in Krajnc, 2011).  

Od otrokovega rojstva naprej starši z ravnanjem, odzivanjem in drugimi oglašanji postavljajo 

temelj komunikacije. Starši bi otroku radi pomagali, vendar marsikdaj ne vedo, na kakšen način. 

Včasih se sprašujejo, ali so v situaciji ravnali prav ali narobe, ali so storili vse, ali so mu dali 

prave spodbude, da se bo njihov otrok razvijal na področju govora in jezika (Levc, 2014).  
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2.8 Vloga logopeda 

 

Logoped je strokovnjak na področju odkrivanja in terapij za govorne in jezikovne motnje. 

Pri svojem delu svetuje staršem in jih vključuje v proces pomoči otroku. Pomembno je 

sodelovanje med starši in logopedom. Logoped staršem svetuje in jih vodi, starši pa vaje 

nadaljujejo v domačem okolju in jih otroku predstavijo na zanimiv način, ki jim sčasoma preide 

v dnevno rutino. Uspeh je odvisen od obojih (Levc, 2014). 

 

3 GOVORNO-JEZIKOVNE TEŽAVE  
 

V govoru poteka razvoj glasov postopno. Najprej se pojavijo samoglasniki A, E, I, O, U, nato 

soglasniki P, B, N, T, D, K, G. Otrok poleg teh glasov pri treh letih pravilno izgovarja tudi 

glasove J, F, V, T, L in kasneje še sičnike S, Z in C. Do petega leta starosti naj bi otrok pravilno 

izgovarjal šumnike Š, Ž, Č in glas R (Levc, 2014). 

Govorne težave so do petega leta velikokrat razvojno pogojene in se ne pojavijo v obliki motnje. 

Otroka na težave ne smemo namerno opozarjati, vse vaje izvajamo v oblikah, ki so za otroka 

zabavne. Najpogosteje se srečamo z dislalijo, bebljanjem in jecljanjem (Retuznik Bozovičar in 

Krajnc, 2010). 

Dislalija je nepravilno izrekanje glasov, vzrokov za to je več: slab govorni vzorec, odstopanje 

pri delovanju govornih organov, slabše slušno razlikovanje ali slabe navade iz otroških let 

(Levc, 2014).  

 

Bebljanje je slovnično nepopolno govorjenje. Možni vzroki za nastanek bebljanja so otrokova 

naglušnost, zaostajanje v duševnem razvoju, pristop staršev, ki so z njim govorili po otročje 

(Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). 

 

Jecljanje je motnja ritma in tempa govora, v predšolskem obdobju se pojavi najpogosteje. 

Jecljanje lahko spremlja strah pred govorom ali očesnim stikom. Gre za ponavljanje besed, 
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zlogov ali glasov, lahko se pojavi kot vrivanje ali podaljševanje glasov, neslišnih premorov 

(Levc, 2014). 

 

4 GOVOR IN KOMUNIKACIJA PRI OTROCIH S POSEBNIMI 

POTREBAMI  
 

 

Otroci s posebnimi potrebami tako kot vsi drugi potrebujejo nego, izzive, ljubezen ter socialno 

odobravanje s strani okolja. Potrebujejo prilagoditve in strokovno pomoč, kljub temu pa so 

sposobni, da napredujejo na različnih področjih razvoja, so v stiku s sovrstniki in z odraslimi 

osebami ter so aktivni pri igri in ostalih dejavnostih (Nemec in Krajnc, 2011).  

Otroci s posebnimi potrebami so skupina z raznolikimi lastnostmi in posebnostmi (Levc, 2014). 

Kot sta zapisali B. Nemec in M. Krajnc (2011), ločimo različne skupine otrok s posebnimi 

potrebami:  

– otroci z motnjami v duševnem razvoju,  

– slepi in slabovidni otroci,  

– gluhi in naglušni otroci,  

– otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,  

– gibalno ovirani otroci,  

– otroci z motnjami vedenja in osebnosti.  

 

Otroke s posebnimi potrebami lahko kasneje prepoznamo tudi v osnovni šoli, kjer v ospredje 

pridejo jezikovne lastnosti, prav te pa vplivajo na socialno in šolsko uspešnost (Levc, 2011).  

 

4.1 Jezikovno spodbujanje otrok z Downovim sindromom 

 

Komunikacijsko in jezikovno spodbujanje otrok z Downovim sindromom je v zadnjih letih 

napredovalo. Spodbude staršev in njihovih otrok so pripeljale do novih ciljev in metod, ki so 

bile pred tem za marsikoga le nepričakovan napredek. Pri otrocih z Downovim sindromom je 

bilo pomembno ozavestiti, kako pomembna je specifična terapija glede na njihove ovire.  
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V jezikovni rabi pogosto ne ločimo pojmov, kot so govor, jezik in komunikacija, pri otrocih z 

Downovim sindromom pa je to razlikovanje zelo pomembno. Otroci imajo težave pri učenju 

govora, prva beseda se v povprečju pojavi okrog drugega leta starosti. Njihova izreka je 

preprosta, zelo pogosto jo razumejo le ljudje, ki so v bližjem stiku z otrokom. Posamezniki se 

v razvoju jezika zelo razlikujejo. Od pojava prve besede do približno petega leta starosti imajo 

velike težave pri komuniciranju, sporočanju in spraševanju, saj bi radi komunicirali, vendar se 

zaradi pomanjkanja besed pogosto počutijo jezne. Njihovo sporočanje velikokrat spremljajo 

kretnje.  

Jezikovni razvoj pri otrocih z Downovim sindromom je zakasnel, kar vpliva na prizadetost 

govora. Sogovorčevo nerazumevanje začnejo doživljati kot frustracijo, ki lahko vodi tudi do 

prekinitve govorjenja, čeprav njihovo znanje jezika ni tako šibko. Iz tega razloga je pomembno, 

da se zavedamo in prispevamo k izboljšavi in upoštevanju njihovih življenjskih pogojev, ki bi 

se lahko v konkretnih situacijah še dodatno razvijali na posameznih področjih (Wilken, 2012).  

 

4.2 Slušno zaznavanje pri otrocih z Downovim sindromom  

 

Otroci z Downovim sindromom imajo težave s slušnim zaznavanjem. Pomembno je, da otroka 

podpiramo in usmerimo tako, da določen zvok najprej sliši in mu prisluhne. Otrok največ 

pridobi, če zvok zazna in doživi z naravno izkušnjo. Senzorne sposobnosti, ki so pri otrocih z 

Downovim sindromom zapoznele, vplivajo na slušno področje. Če začnemo pozornost 

usmerjati na poslušanje, je to za nadaljnji razvoj zelo pomembno. Njegovo zanimanje 

pritegnemo z očesnim stikom, premori pri govorjenju in poudarjanjem zlogov ter doživetimi 

izkušnjami (Wilken, 2012).  

Pri majhnih otrocih z Downovim sindromom zapoznele zaznavne sposobnosti vplivajo na 

področje sluha, zato je ključna zgodnja obravnava, usmerjena v poslušanje. Poudarjeni zlogi, 

očesni stik in premori pri otroku vzbudijo pozornost na naš obraz in glas. Otrokovo pozornost 

preusmerimo predvsem z doživetimi šumi v doživetih okoliščinah.  

Wilken (2012) je navedla nekaj primerov, kjer otrokovo pozornost usmerimo v zavedanje 

glasov, ki je pomembno za nadaljnji razvoj jezika:  
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– ko otroka ogovarjamo, od njega pričakujemo očesni stik; 

– med nego otroka izvajamo glasnejše šume, ki napovedujejo dejanje (šumenje vode, 

preden ga okopamo, mešanje hrane, preden mu jo ponudimo);  

– znane zvoke v njegovi okolici posnamemo in mu jih večkrat predvajamo;  

– oglašanje živali in predmetov posnamemo in mu ga med ogledovanjem slik 

predvajamo;  

– pokažemo mu predmet, ki oddaja zvok, nato ga skrijemo in pustimo, da ga poišče;  

– pozornost otroka pridobimo z zvoki, ki se pogosto pojavljajo (zvonec, zvonjenje 

telefona);  

– ob določenem zvoku otroka spodbudimo in počakamo, da glavo obrne v smer, iz 

katere zvok prihaja.  

 

Navedene vaje lahko izvajamo tudi v predšolskem in šolskem obdobju, namen je, da otrok loči, 

razločuje in dojema šume glede na smer, višino tona ali ritem. Kontrasti vaj morajo biti v 

začetku jasni, postopoma pa prehajamo na manjše razlike.  

Otrokom z Downovim sindromom je glas osebe bolj zanimiv kot kateri koli drug zvok, zato je 

to treba upoštevati pri razvijanju slušne pozornosti. Otroku pomembna doživetja so v povezavi 

z dogajanji v vsakodnevnem življenju in s tem tudi njihovo prepoznavanje zvokov in glasov. V 

prvem letu starosti moramo izkoristiti otrokovo usmerjeno slušno zaznavanje, saj v nasprotnem 

primeru začne prevladovati vizualna orientacija (Wilken, 2012).  

 

 

5 POZORNOST  
 

Pozornost je proces, pri katerem se osredotočiš na dražljaj iz okolja, vpliva na zaznavanje 

(Nemec in Krajnc, 2011). Kot del telesnih in duševnih zmožnosti deluje samodejno, vendar jo 

lahko sčasoma nadzorujemo in usmerjamo (Amalietti, 2018).  

S. Levc (2014) navaja, da se otrok uči z opazovanjem, s poslušanjem in posnemanjem. Od 

samega začetka nas bo dojenček opazoval, gledal, nas iskal z očmi, kasneje pa nas bo začel tudi 

poslušati in bo pozoren na naš glas. Pri otroku je pozornost kratkotrajna in šibka, medtem ko s 

starostjo postopoma narašča in se izboljšuje. Pri dojenčku pozornost pritegnejo različne 
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informacije iz okolja, kasneje jo prične usmerjati tudi sam (Nemec in Krajnc, 2011). Na 

pozornost vpliva več načinov oz. dejavnikov, ki večinoma delujejo povsem nezavedno 

(Amalietti, 2018). Otroka v začetku njegovega življenja najbolj zanimajo kontrasti in robovi 

raznih figur, ne zanimajo ga povsem novi predmeti, temveč nekoliko bolj poznani (Nemec in 

Krajnc, 2011). V govornem razvoju je zelo pomembna faza zaznavanja glasov, kar pomeni, da 

mora otrok najprej ločiti glasove ljudi od drugih glasov, čemur sledi še razlikovanje človeških 

glasov. Otrok se rodi z izjemnimi slušnimi sposobnostmi, ki mu omogočajo razlikovanje 

glasov. Mnoge študije preučujejo komunikacijo med dojenčkom in starši, kjer lahko že opazimo 

prve začetke procesa za razvijanje pozornosti (Marjanovič Umek, 1990). Hrastar Belšak (2014) 

meni, da lahko pri otrocih že zelo zgodaj opazimo težave s pozornostjo doma ali v vrtcu, kadar 

otrok ni vztrajen ali nas ne razume. Različne vaje za pozornost je treba izvajati z igro, na način, 

ki je otroku zanimiv in blizu. Pri vsem tem je pomembna tudi vztrajnost staršev, vzgojiteljev, 

skrbnikov. 

 

Hrastar Belšak (2014) navaja nekaj pravil, ki se jih moramo držati za zgled otroku pri razvijanju 

pozornosti: vzeti si moramo čas in se umiriti, saj otroci vidijo in čutijo naš nemir; naša navodila 

naj bodo kratka in razumljiva; ko otrok vajo dokonča, je zelo pomembna pohvala, ki otroku 

pomeni zelo veliko in je dodatna motivacija za naprej. Otrok se uči odgovornosti in razvijanja 

pozornosti z našim doslednim ravnanjem in postavljanjem meja. 

 

 

 

5.1 Načela pozornosti 

 

Nemec in Krajnc (2011) sta v svoji knjigi z naslovom Razvoj in učenje predšolskega otroka 

predstavili tri načela, s katerimi opredeljujeta razvoj pozornosti:  

– od pasivne k aktivni aktivnosti – otrok je sprva pozoren na nek dražljaj; ko zasliši 

glasen zvok, barvni ali premikajoči se dražljaj, pa pozornost kmalu preusmeri na 

drugo vsebino. Takšna pozornost je naravna. Če želimo sami izbrati neko vsebino, ki 

nas zanima, smo pri tem aktivni in jo moramo razvijati;  

– od nesistematičnega k sistematičnemu iskanju – raziskovanje nekega predmeta pri 

otroku ne poteka sistematično, ampak naključno. Predmet pride v bližino in s tem že 

sproži otrokovo pozornost; 
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– od široke osredotočenosti k izbiranju informacij in ignoriranju nebistvenih informacij. 

S starostjo se povečuje tudi pozornost, kjer izberemo eno izmed situacij in smo pozorni le 

nanjo kljub vsem dražljajem, ki so prisotni okoli nas. Pri otrocih se to odraža v šolski 

uspešnosti, saj se morajo pri pouku osredotočiti na poslušanje in odmisliti ostale dražljaje 

iz okolja.  

 

5.2 Sluh in slušna pozornost  

 

Razvoj slušnih organov se zaključi že v maternici in s tem je povezana tudi zelo dobra razvitost 

sluha pri novorojenčku. V starejših raziskavah so bili mnenja, da plod v maternici sliši bolj 

malo in da so zvoki nekaterih organov tako glasni, da preglasijo vsak zvok. Današnje raziskave 

pa so dokazale, da plod v maternici sprejema veliko zvokov iz okolice in ne le materinega glasu. 

Dojenčki imajo zelo dobro razvit sluh, zato že takoj po rojstvu obračajo oči v smeri zvoka 

(Nemec in Krajnc, 2011). 

V predšolskem obdobju je slušna pozornost pomembna zaradi več razlogov. S pozornim 

poslušanjem pridobivajo otroci večje besedišče in bolje razumejo povedi. Otroci, ki imajo dobro 

razvito slušno pozornost, lažje sledijo navodilom. Pozornejši so na navodila in razlage, manj 

časa potrebujejo za učenje (Levc, 2014). 
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II   EMPIRIČNI DEL 
 

 

6 OPREDELITEV PROBLEMA  
 

Slušna pozornost je pomembna v vsakdanjem življenju in nas spremlja na vsakem koraku. 

Pomembno je, da zna otrok prisluhniti in tudi slišati. V obdobju zgodnjega otroštva je pozornost 

pri predšolskih otrocih šibkejša, krajša in manj usmerjena (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004). Zdi se mi, da otroci v današnjem času manj poslušajo in niso pozorni na tisto, kar bi 

morali slišati. Njihova obrazna mimika nam lahko daje informacijo, da je otrok zbran in da nas 

posluša. Pa je to res? Odraslim se slušna pozornost ne zdi zahtevna, medtem ko jo predšolski 

otrok zaznava drugače, saj je okrog njega polno drugih dražljajev, ki ga lahko zmotijo.  

Za usmeritev pozornosti na določen zvok se mora otrok umiriti in odmisliti vse ostalo, kar pa 

je za predšolskega otroka, ki je poln domišljije, motiviranosti in željnosti po spoznavanju 

novega, velik izziv. S tem namenom sem želela raziskati, kakšna je slušna pozornost v različnih 

starostnih skupinah, v kolikšni meri se razlikuje, ter preučiti različne načine, s katerimi 

razvijamo slušno pozornost v predšolskem obdobju.  

 

6.1 Cilji  

 

V diplomskem delu sem želela ugotoviti, katere vrste pozornosti poznamo, kaj je slušna 

pozornost in zakaj je tako pomembna v predšolskem obdobju. Prav tako sem želela ugotoviti, 

kateri dejavniki vplivajo na razvoj otrokove slušne pozornosti. Izvajala sem vaje za slušno 

pozornost ter jih primerjala med različnimi starostnimi skupinami. 

 

 

6.2 Raziskovalna vprašanja   

 

Postavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja:  

RV 1: Na kakšne načine lahko pomagamo otroku do boljšega poslušanja in boljše slušne 

pozornosti? 
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RV 2: Ali oz. v kolikšni meri se slušna pozornost razlikuje v različnih starostnih skupinah?  

RV 3: V kolikšni meri se je slušna pozornost spremenila po celomesečnem izvajanju vaj za 

slušno pozornost? 

 

6.3 Raziskovalna metodologija  

 

6.3.1 Vzorec  

 

V vzorec sem vključila 18 naključno izbranih otrok iz treh starostnih skupin drugega 

starostnega obdobja iz Vrtca Zagorje ob Savi. 

 

 

6.3.2 Postopek izbire  

 

Z vzgojiteljicami otrok sem prišla v stik neposredno in se z njimi že vnaprej dogovorila za 

izvajanje vaj za slušno pozornost. Staršem otrok sem pripravila in razdelila soglasja, v katerih 

sem opisala namen izvajanja vaj ter njihove privolitve v zvezi s fotografiranjem in 

sodelovanjem njihovih otrok v raziskavi. Ko sem zbrala vse privolitve, sem pričela z 

izvajanjem.  

Skupino otrok, starih od 5 do 6 let, sem obiskovala na drugi lokaciji, zato je bilo več 

dogovarjanja z vzgojiteljico, ostali dve skupini pa sem testirala na enoti, kjer opravljam delo 

pomočnice vzgojiteljice.  

 

6.3.3 Raziskovalni instrument in postopek zbiranja podatkov  

 

V diplomskem delu sem uporabila kvantitativno in kvalitativno metodo raziskovanja.  

Raziskovanje sem izvedla v mesecu aprilu 2019. V začetku aprila sem otrokom po starostnih 

skupinah prebrala krajšo zgodbo avtorja Marjana Mančka Zajček Uh, ki jim je bila vnaprej 

poznana. Vsak otrok je imel kartonček s sliko zajca. Med poslušanjem so bili pozorni na besedo 

»zajček«; ko se je ta pojavila v zgodbi, so dvignili karton in ga nato spustili. V opazovalno listo 

sem zapisovala, kolikokrat so besedo zaznali.  
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Različne vaje za slušno pozornost sem izvajala cel mesec april 2019. Konec meseca aprila sem 

vajo v vseh treh starostnih skupinah izvedla še enkrat ter rezultate med seboj primerjala. 

 

 

6.3.4 Postopek obdelave podatkov  

 

Vaje, ki sem jih izvajala za slušno pozornost, sem zapisala v Wordov dokument. Zapisovala 

sem jih sproti in se nanje tudi predhodno pripravila, saj sem pri nekaterih potrebovala 

pripomočke ali pomoč sodelavke. Pri vsaki vaji sem izpostavila cilj, ki sem ga z izvajanjem 

želela uresničiti.  

Slušne zaznave otrok pri govorno-jezikovni vaji sem zapisovala v opazovalno listo. Ugotovitve 

sem analizirala in jih med seboj primerjala v treh različnih starostnih skupinah. Podatke sem 

obdelovala v programih Microsoft Excel in Microsoft Word, interpretirala sem jih opisno s 

pomočjo tabel in grafov. 

 

6.4 Primeri vaj za razvijanje slušne pozornosti  

 

6.4.1 Kdo sem jaz?  

 

Pripomočka: blazina, preveza. 

Otroci sedijo v krogu na blazini. Enega od otrok pokličem na sredino, kjer se usede na tla, čez 

oči mu dam prevezo. Na sredino povabim še enega otroka, ta se usede zraven prijatelja, ki ima 

pokrite oči, in ga vpraša: »Kdo sem jaz?« Otrok, ki ima čez oči prevezo, skuša po glasu uganiti, 

kdo sedi poleg njega. Otrok lahko vprašanje ponovi večkrat. S to vajo otrok razlikuje po barvi 

glasu ali zvoku. 

Podobna primera vaj: Konjiček, kdo te jaha, Kdo se skriva pod odejo. 

 

6.4.2 Kaj slišiš? 

 

Pripomočki: blazina, pregradni kotiček ali zavesa, škarje, navaden papir. 
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Otroci se usedejo na blazino, pred njimi postavim pregrado in se skrijem zanjo. Predhodno si 

pripravim vse pripomočke. Otroke povabim, da pozornost usmerijo na zvok, ki ga bodo slišali. 

Najprej vzamem papir in ga s škarjami začnem striči. Otroke vprašam, kaj slišijo oz. mislijo, 

da delam. Ko ugotovijo, nadaljujem z naslednjo metodo. Papir strgam na majhne koščke in jih 

zopet vprašam, kaj slišijo. Za zadnjo tehniko izberem mečkanje papirja.   

 

Pripomočki: blazina, pregradni kotiček ali zavesa, dva steklena kozarca, voda, riž, večji kamni. 

Naslednji dan ponovim isto vajo, le da uporabim drugačne pripomočke. Skrijem se za kotiček 

in pričnem z izvajanjem. Najprej prelivam vodo iz enega steklenega kozarca v drugega, vmes 

vprašam otroke, kaj slišijo. Nato presipavam riž iz enega steklenega kozarca v drugega, na 

koncu vajo ponovim še z večjimi kamni. 

 

Pripomočka: pregradni kotiček, blazina. 

Vajo naslednjič ponovim na isti način, le da zamenjam pripomočke za lastne instrumente in 

tehniko. Začnem s ploskanjem, tleskanjem s prsti, nadaljujem z butanjem noge ob tla ter 

končam z žvižganjem.  

 

6.4.3 Vaja za dobra ušesa  

 

Otroci se poljubno usedejo na blazino ali stol. Navodila jim velevajo, naj pozorno poslušajo in 

ugotovijo, kaj je v pesmi drugače. Zapojem jim že vnaprej poznano pesem in v njej spremenim 

eno besedo. 

 

Avtor: neznani 

Primer: Kdo je ta stric, kdo je ta stric, 

s sabo nosi tisoč bodic, s sabo nosi tisoč bodic? 

Prav mi poveš, prav mi poveš, 

tale striček je boter jež, 
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tale striček je boter jež.  

 

Kdo je ta stric, kdo je ta stric, 

s sabo nosi tisoč bodic, s sabo nosi tisoč bodic? 

Prav mi poveš, prav mi poveš, 

tale striček je boter volk, 

tale striček je boter volk. 

 

Pri naslednji pesmi zamenjam več besed in preverim, ali slišijo oz. ugotovijo napako.  

 

Avtor: neznani 

Primer: Škrateljčki mali so v goro zbežali,  

ojej, ojej, ojej.  

Iz stare navade nosijo brade,  

ojej, ojej, ojej. 

Pri mizi sedijo pa pipe kadijo,  

o fej, o fej, o fej.  

Ko lunica vstaja, vsa družba zaraja,  

juhej, juhej, juhej.  

 

Škrateljčki mali so v hribe zbežali,  

ojej, ojej, ojej.  

Iz stare navade nosijo kape,  

ojej, ojej, ojej. 
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Pri klopi sedijo pa pipe kadijo,  

o fej, o fej, o fej.  

Ko sonce vstaja, vsa družba zaraja,  

juhej, juhej, juhej.  

 

Zahtevnost lahko stopnjujemo naprej in prilagajamo starostni skupini otrok. V nadaljevanju 

lahko zamenjamo več besed ali cel stavek. 

 

6.4.4 Narobe svet 

 

Pripomočki: blazina ali stoli, kartončki z zapisanimi trditvami. 

Otroci se poljubno usedejo na blazino ali stol. Na kartonih imam vnaprej pripravljene 

posamezne povedi iz knjige Marjana Mančka Zajček Uh, ki je otrokom že poznana. Pri prvi 

vaji spremenim nastopajoče osebe ali živali. Vsak otrok povleče svoj karton. Poved, ki je 

napisana na kartonu, preberem, otrok pa mora ugotoviti napako in povedati pravilno rešitev. 

Otroci lahko pomagajo drug drugemu, najprej pa ima priložnost vsak sam. 

V drugi dejavnosti spremenim konec zgodbe ali dodam nov dogodek oz. doživetje. Otroci na 

isti način izvlečejo vsak svoj karton, na katerem je zapisan spremenjen odlomek iz knjige. 

Najprej povabim vsakega posameznika, da ugotovi napako; če ne gre, si med seboj pomagajo. 

Tretjo dejavnost pripravim tako, da na kartone zapišem povedi, ki izhajajo iz vsakdanjega 

življenja, otroci pa morajo ugotoviti, kje je napaka.  

Primeri:  

Juho jemo z vilicami.  

Najprej pojemo sladico in potem kosilo.  

Sonce je modre barve.  

Rokavice nosimo na glavi.  

Najprej prečkamo cesto in potem pogledamo, če prihaja iz strani kakšen avto.  
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6.4.5 Igranje na flavto  

 

Pripomočki: flavta, blazina ali stoli. 

Otroci se usedejo na blazino ali stol. Navodilo, ki ga posredujem otrokom, veleva, da pozorno 

poslušajo melodijo pesmi in ugotovijo, katero pesem igram. Če jo prepoznajo, lahko pripevajo 

ob spremljavi flavte. S to dejavnostjo uresničujemo cilj, da otrok razlikuje pesmi po melodiji. 

 

6.4.6 Kdo prihaja iz gozda?  

 

Pripomočki: pregradni kotiček ali zavesa, ropotulja, palčke.  

Izberem dva ritmična inštrumenta, ki se razlikujeta po zvoku. Otroke povabim v večnamenski 

prostor, pred seboj postavim zaveso ali pregradni kotiček, da otroci ne vidijo, katere 

pripomočke bom uporabljala. Otrokom posredujem navodila in zraven demonstriram gibanje 

zajčka in miške ob spremljavi inštrumenta. Ob zvoku palčk se gibajo kot zajčki; ko zaslišijo 

zvok ropotulje, se gibajo kot miške. Inštrumenta uporabljam izmenično ter opazujem njihovo 

gibanje. 

 

Pripomočki: pregradni kotiček ali zavesa, ropotulja, palčke, boben.  

K ropotulji in palčkam dodam nov inštrument, ki bo ponazarjal gibanje medveda. Za to gibanje 

sem izbrala boben, pri katerem je zvok prodoren in glasen. Vsa tri ritmična glasbila izmenjujem, 

otroci pa na osnovi slušne zaznave ponazarjajo gibanje živali. 

 

Pripomočki: pregradni kotiček ali zavesa, ropotulja, palčke, boben, strgalo s palčko. 

Pri zadnji vaji Kdo prihaja iz gozda dodam še leseno strgalo, s katerim zvočno uprizarjam žabo. 

Vsa ritmična glasbila med dejavnostjo menjam, otroci pa se gibajo na podlagi zvoka, ki ga 

slišijo.  
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6.4.7 Prisluškovanje zvokom v naravi in iz narave 

 

Z otroki se odpravimo v naravo, kjer jih spodbudim, da zaprejo oči in poslušajo, kaj slišijo v 

okolici. Poslušanje je lahko priložnostno na sprehodu ali kot načrtovana dejavnost (npr. 

poslušanje petja ptic, žuborenja potoka, žvižganja, pihanja vetra, sirene rešilnega vozila, vožnje 

traktorja, žuborenja potoka).   

V deževnem vremenu v igralnici odpremo okno, skupaj zapremo oči in prisluhnimo dežnim 

kapljam in grmenju.  

 

6.4.8 Počasni in hitri polži  

 

Melodija pesmi na kitari je izmišljena. Ko otroci slišijo počasno igranje melodije, se plazijo po 

tleh počasi; ko zaslišijo hitro melodijo, se plazijo hitreje. Otrok pri dejavnosti razlikuje med 

hitrim in počasnim tempom.  

 

6.4.9 Poišči me  

 

Otroke peljem v večnamenski prostor, kjer se usedejo na blazino. Enega izmed otrok izštejem 

z izštevanko in mu čez oči zavežem prevezo. Otroku posredujem navodilo, naj me poišče v 

prostoru s prevezanimi očmi. Poljubno se usedem na tla in začnem prepevati različne pesmi. 

Otrok me poišče v prostoru na podlagi slušne zaznave.  

Igro lahko nadgradimo tako, da me v prostoru poiščeta otroka v paru, kasneje je lahko eden 

izmed otrok tisti, ki prepeva pesmi in ga mora drugi poiskati s pomočjo slušne zaznave.  

 

6.4.10 Škrat Piskač  

 

Pripomočki: flavta, različne kape ali klobuki. 

Za dejavnost se pripravim tako, da si na glavo poveznem škratovo kapo in vzamem flavto. 

Otroke povabim, da pridejo v mojo čudežno igralnico, kjer se vsi skupaj spremenimo v škrate. 

Vsak otrok dobi svoj klobuk ali kapo. Posredujem jim navodilo, da ob visokem igranju na flavto 

vsi škratje plešejo v prostoru; ko zaslišijo nizko igranje na flavto, pa se vsi uležejo na tla in 
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zaspijo. Med podajanjem navodil jim demonstriram gibanje škratov, v katere se bodo kmalu 

spremenili tudi sami. 

Vzgojitelj je škrat Piskač, ki igra na flavto različne melodije, ki so lahko izmišljene. Otroci pri 

igri razlikujejo med visokimi in nizkimi toni.  

 

6.4.11 Slušni spomin 

 

Pripomočki: 10 enakih embalaž (sama sem uporabila plastične posodice od čokoladnih 

jajčkov, v katerih se skrivajo igrače), riž, mivka, kamni, voda, majhna plastična figura, 

podstavek. 

Izdelala sem didaktično igro Slušni spomin. Embalažo sem napolnila z različnimi polnili, ki 

se med seboj zelo razlikujejo. Dve enaki embalaži sem napolnila z istim polnilom. 

Uporabljena embalaža mora biti navzven popolnoma enaka, da lahko otroci iščejo pare le na 

podlagi slušne zaznave.  

Slušnemu spominu lahko dodamo še več različnih polnil, da je iskanje parov bolj raznoliko in 

zahtevnejše. 
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA GOVORNO-JEZIKOVNE 

VAJE 
 

7.1 Razlika med prvim in drugim testiranjem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Prvo testiranje v različnih starostnih skupinah 

 

 

Graf 1: Prvo testiranje v različnih starostnih skupinah 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Št
ev

ilo
 o

tr
o

k

Ponovitev besed

Prvo testiranje

3 do 4 let

4  do 5 let

5 do 6 let

Št. otrok/ponovitev 
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Od 3 do 4 

let 

Od 4  do 

5 let 
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let 

1. 2 3 6 

2.  2 3 4 

3. 1 4 5 

4. 2 4 4 

5. 1 2 4 
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7. 2 3 4 

8. 3 2 3 

9. 0 2 3 

10. 2 1 2 

11. 0 3 2 

12. 2 1 2 

13. 1 2 3 

14. 1 4 3 

15. 0 2 3 
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Št. otrok/ponovitev 

besed 

Od 3 do 4 

let 

Od 4 do 

5 let 

Od 5 do 

6 let 

1. 3 4 5 

2.  3 5 5 

3. 3 5 5 

4. 3 5 3 

5. 4 5 4 

6. 4 4 5 

7. 3 4 4 

8. 4 3 5 

9. 6 3 5 

10. 4 4 6 

11. 3 3 6 

12. 4 3 6 

13. 4 4 6 

14. 4 4 6 

15. 3 4 5 

Tabela 2: Drugo testiranje v različnih starostnih skupinah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Drugo testiranje v različnih starostnih skupinah 
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Testirala sem 6 naključno izbranih otrok iz treh različnih starostnih skupin. Iz pridobljenih 

podatkov je razvidno, da imajo otroci v starostnem obdobju od 3 do 4 let najnižjo slušno 

pozornost, uspešnejši so bili otroci, stari od 4 do 5 let, najvišjo slušno pozornost pa so imeli 

otroci v starostni skupini od 5 do 6 let.  

Iz teh ugotovitev lahko sklepamo, da je slušna pozornost pogojena tudi s starostjo otrok.  

Iz grafov 1 in 2 je razvidno, da so imeli otroci iz vseh treh starostnih skupin po izvajanju vaj za 

slušno pozornost višje rezultate.  

Na podlagi pridobljenih podatkov opažam, da vaje za slušno pozornost vplivajo na rezultate v 

vseh treh starostnih skupinah. 

 

 

7.2 Testiranje otrok v starostni skupini od 3 do 4 let 

 

   

Št. 

otrok/ponovitev 

besed 1. testiranje 2. testiranje 

1. 2 3 

2.  2 3 

3. 1 3 

4. 2 3 

5. 1 4 

6. 2 4 

7. 2 3 

8. 3 4 

9. 0 6 

10. 2 4 

11. 0 3 

12. 2 4 

13. 1 4 

14. 1 4 

15. 0 3 

Tabela 3: Slušna zaznava besede »zajček« v starostni skupini od 3 do 4 let 
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Graf 3: Slušna zaznava besede »zajček« v starostni skupini od 3 do 4 let 
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7.3 Testiranje otrok v starostni skupini od 4 do 5 let  

   

Št. 

otrok/ponovitev 

besed 1. testiranje 2. testiranje 

1. 3 4 

2.  3 5 

3. 4 5 

4. 4 5 

5. 2 5 

6. 3 4 

7. 3 4 

8. 2 3 

9. 2 3 

10. 1 4 

11. 3 3 

12. 1 3 

13. 2 4 

14. 4 4 

15. 2 4 

Tabela 4: Slušna zaznava besede »zajček« v starostni skupini od 4 do 5 let 

 

  

Graf 4: Slušna zaznava besede »zajček« v starostni skupini od 4 do 5 let 
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otroci na začetku dejavnosti visoko motivirani za poslušanje zgodbe. Proti koncu zgodbe jim je 

koncentracija pričela upadati, kar je razvidno iz grafa 4.  

 

7.4 Testiranje otrok v starostni skupini od 5 do 6 let  

   

Št. 

otrok/ponovitev 

besed 1. testiranje 2. testiranje 

1. 6 5 

2.  4 5 

3. 5 5 

4. 4 3 

5. 4 4 

6. 3 5 

7. 4 4 

8. 3 5 

9. 3 5 

10. 2 6 

11. 2 6 

12. 2 6 

13. 3 6 

14. 3 6 

15. 3 5 

Tabela 5: Slušna zaznava besede »zajček« v starostni skupini od 5 do 6 let 

 

 

Graf 5: Slušna zaznava besede »zajček« v starostni skupini od 5 do 6 let 

0

1

2

3

4

5

6

7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Št
ev

ilo
 o

tr
o

k

Ponovitev besed

od 5 do 6 let

1. testiranje

2. testiranje



27 
 

 

Graf 5 prikazuje opazno razliko med prvim in drugim testiranjem. 

Pridobljeni rezultati razkrivajo, da so bili pri prvem testiranju rezultati višji na začetku 

dejavnosti, medtem ko so bili pri drugem testiranju rezultati višji in boljši proti koncu 

dejavnosti. Motiviranost otrok pri prvem testiranju je bila višja na začetku, kar je razvidno iz 

grafa 5. Pri drugem testiranju je bila motivacija otrok višja proti koncu, iz česar lahko sklepam, 

da jim je zgodba postala zanimivejša proti koncu, saj je besedo zaporedoma zaznalo vseh šest 

otrok.  

V angleški raziskavi z naslovom The development of auditory attention in children so avtorji 

Gomes, Molholm, Christodoulou, Ritter, Cowan (2000) raziskovali področje slušne pozornosti. 

Raziskavo so oblikovali na podlagi štirih različnih komponent, in sicer določanja smeri zvoka, 

trajanja njihove pozornosti, vsebine zaznavanja in trajanja ohranjanja pozornosti. 

Ugotovili so, da so otroci v zgodnjem otroštvu sposobni avtomatsko izključiti določene 

dražljaje in se osredotočiti le na enega. Razvija se njihovo sprejemanje, nadzorovanje in 

osredotočanje le na določen dražljaj, ki se z leti povečuje. Otrokov razvoj omogoča, da 

nadzorujejo določene situacije, kar so v raziskavi ugotovili pri otrocih, starih od 5 do 6 let, ko 

so bili proti koncu dejavnosti bolj zbrani in fokusirani. To trditev lahko potrdim tudi na podlagi 

lastne raziskave slušne pozornosti, saj je iz grafa 5 razvidno, da so bili otroci v starostni skupini 

od 5 do 6 let proti koncu dejavnosti bolj zbrani in motivirani za dejavnost kot na začetku. Graf 

2 prikazuje, da se z višanjem starosti viša tudi slušna pozornost, kar lahko povežem z 

ugotovitvami avtorjev članka The development of auditory attention in children, da se z leti 

viša njihovo osredotočanje na določen dražljaj. Otroci s posebnimi potrebami imajo zaradi 

težjega zaznavanja več težav tudi na področju slušne pozornosti.  

V članku so izpostavili ugotovitev, da je na področju slušne pozornosti premalo raziskav in da 

bi bilo treba to področje še raziskati, saj obstaja povezava med slušno pozornostjo in 

kognitivnim razvojem, ki pa je še neraziskana (Gomes, Molholm, Christodoulou, Ritter, 

Cowan, 2000).  

V angleškem članku z naslovom Selective auditory attention in 3- to 5-year-old children: An 

event-related potential study so testirali otroke, stare od 3 do 5 let in od 6 do 8 let, ter odrasle v 

starosti od 18 do 35 let. Ugotovili so, da se slušna pozornost razvija tudi v kasnejših obdobjih, 

ne le v predšolskem obdobju, saj so zaznali razvoj tudi v obdobju adolescence (Sanders, 
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Stevens, Coch, Neville, 2005). Na podlagi te ugotovitve lahko potrdim povezavo s svojo 

hipotezo, da se je slušna pozornost v vseh treh starostnih skupinah izboljšala z izvajanjem vaj.  

Pri branju obeh raziskav sem ugotovila, da so slušno pozornost vedno raziskovali na podlagi 

zvočne zaznave tonov, glasnosti in smeri zvoka, nisem pa zasledila dejavnosti z drugih področij. 

Če to primerjam s svojo raziskavo, sem zajela raznolike dejavnosti za razvoj slušne pozornosti 

z različnih področij, ki sem jih izvajala v obliki igre, ki otrokom predstavlja primarno dejavnost. 

Pomembno je, da slušno pozornost razvijamo v predšolskem obdobju in tudi kasneje, kot je 

bilo poudarjeno v obeh raziskavah. To področje je še neraziskano, vendar pri tem ne bi smelo 

ostati. 
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8 SKLEPNE UGOTOVITVE   
 

Slušna pozornost v predšolskem obdobju je pomembna, zato je prav, da smo strokovni delavci 

nanjo pozorni.  

Pripravimo lahko veliko raznolikih dejavnosti, kjer otroci usvajajo slušno pozornost. 

Dejavnosti so lahko načrtovane ali priložnostne, lahko jih načrtujemo v naravi ali znotraj 

prostorov vrtca, pomembno pa je, da imamo zastavljen cilj, kjer otroci razlikujejo različne 

slušne zaznave v različnih konceptih. 

V diplomskem delu sem želela raziskati slušno pozornost v predšolskem obdobju ter poiskati 

različne primere za njeno razvijanje. Iz pridobljenih podatkov sem ugotovila, da je slušna 

pozornost pomembna v predšolskem obdobju in da različne vaje prispevajo k višjim rezultatom. 

Z analizo podatkov sem ugotovila, da se slušna pozornost razlikuje glede na starost otrok in da 

so v vseh treh starostnih obdobjih rezultati višji pri drugem testiranju. Opazila sem, da je bila v 

nekaterih primerih koncentracija otrok proti koncu dejavnosti nižja, iz česar sem sklepala, da je 

bila njihova koncentracija nižja kot na začetku dejavnosti.  

Levc (2014) meni, da je slušna pozornost pomembna za otrokov govorni razvoj in da je 

poslušanje pomembno za širjenje besednjaka ter pomemben dejavnik učne uspešnosti v šoli, če 

jo razvijamo v zgodnjem otroštvu. V vrtcu lahko dosežemo boljše poslušanje z različnimi 

vajami za slušno pozornost. 

Menim, da bi lahko raziskavo za razvijanje slušne pozornosti razširila na večje število otrok, 

saj bi s tem dobila natančnejše podatke. Raziskavo bi lahko izvedla na začetku vrtčevskega leta 

in ponovno proti koncu ter s tem zajela daljše časovno obdobje. Nadgradila bi jo na način, da 

bi testirala otroke iz druge enote ali vrtca in rezultate primerjala med seboj.  
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10 Priloge  
 

11 Soglasje staršev 
 

Spoštovani starši,  

 

sem Urška Drolc, študentka dodiplomskega študija predšolske vzgoje na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani, in pišem diplomsko delo, v okviru katerega bi rada preizkusila 

otroke v različnih dejavnostih, v katerih bom izvajala vaje za slušno pozornost. 

Testiranje bom opravila v manjših skupinah aprila 2019.  

Pridobljeni podatki bodo anonimni in bodo uporabljeni le za raziskovalne namene.  

 

Lepo vas pozdravljam in se vam že vnaprej zahvaljujem za sodelovanje.  

 

Urška Drolc 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOGLASJE STARŠEV/SKRBNIKOV O SODELOVANJU OTROKA V 

TESTIRANJU  

 

Podpisani/-a _____________________ (IME IN PRIIMEK) soglašam, da moj 

otrok/varovanec _____________________ (IME IN PRIIMEK), rojen 

____________________ (dan, mesec, leto):  

– sodeluje v zgoraj opisanem testiranju:     DA     NE  

 

Soglašam tudi:  

– da se lahko zbrani podatki obdelujejo in uporabijo za izdelavo diplomskega dela:      

DA     NE    

– da se lahko slikovno gradivo uporabi v diplomskem delu:    DA     NE 

 

 

Datum: __________________________   Podpis: ________________________ 
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12 Opazovalna lista   
 

1. testiranje 

 

 Od 3 do 4 let Od 4 do 5 let Od 5 do 6 let 

1. beseda    

2. beseda     

3. beseda     

4. beseda    

5. beseda     

6. beseda     

7. beseda     

8. beseda     

9. beseda     

10. beseda    

11. beseda    

12. beseda    

13. beseda    

14. beseda    

15. beseda    
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2. testiranje  

 

 Od 3 do 4 let Od 4 do 5 let Od 5 do 6 let 

1. beseda    

2. beseda     

3. beseda     

4. beseda    

5. beseda     

6. beseda     

7. beseda     

8. beseda     

9. beseda     

10. beseda    

11. beseda    

12. beseda    

13. beseda    

14. beseda    

15. beseda    

 

 

 


