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POVZETEK 

Govorno-jezikovni razvoj je zapleten proces, na katerega vpliva veliko dejavnikov. V 

diplomskem delu smo raziskovali dejavnik okolja, tj. vrtca, saj lahko raven kakovosti vrtca 

vpliva na doseženo stopnjo govorno-jezikove razvitosti otrok, oz. zmanjša ali prepreči pojav 

govorno-jezikovnih težav. Teoretični del predstavlja govorno-jezikovni razvoj otroka, njegove 

govorno-jezikovne zmožnosti, vlogo vzgojitelja na ravni spremljanja oz. ocenjevanja 

otrokovega govorno-jezikovnega razvoja in njegovo zmožnost prepoznavanja kriterijev 

tveganja, ki lahko vodijo do pojava tovrstnih težav. Nato sledita krajša predstavitev govorno-

jezikovnih težav, s katerimi se vzgojitelj srečuje pri svojem delu, in seznam iger, s katerimi 

lahko pomaga otroku s težavami na tem področju razvoja. V poglavjih o kakovosti vrtca sta 

predstavljeni splošna kakovost in kakovost govorno-jezikovnega okolja; slednja na ravni 

Kurikuluma za vrtce, prostora, vzgojiteljevega dela, igre in otrokovih vrstnikov. 

Domači in tuji raziskovalci so opozorili na primanjkljaje vrtcev na področju zagotavljanja 

kakovosti govorno-jezikovnega okolja, zato smo v empiričnem delu raziskali kakovost 

govorno-jezikovnega okolja vrtca in kakovosti dela z otroki z govorno-jezikovnimi težavami. 

Sodelovalo je 5 vrtcev oz. 68 vzgojiteljev. Raziskava je temeljila na opazovanju dela 

vzgojiteljev (usmerjene dejavnosti, rutine ali proste igre, prostora) in rešenih anketnih 

vprašalnikih. Sledili sta analiza opazovanj in rezultatov anketnih vprašanj ter razvrstitev vrtcev 

po doseženi kakovosti. 

Diplomsko raziskovanje je potrdilo razlike v kakovosti vrtcev tako na področju kakovostnega 

govorno-jezikovnega okolja kot na področju kakovosti dela z otroki z govorno-jezikovnimi 

težavami. Rezultati spodbujajo k nadaljnjemu spremljanju kakovosti in njenega vpliva na 

govorno-jezikovni razvoj otrok brez in z govorno-jezikovnimi težavami. 

 

 

Ključne besede: kakovost vrtca, govorno-jezikovno okolje vrtca, govorno-jezikovni razvoj, 

govorno-jezikovne težave, predšolski otrok. 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Speech and language development is a difficult process which depends on many factors. In this 

work the environmental factor (preschool institution) is presented. Quality preschool 

institutions can reduce or impact child speech-language difficulties. Because of this impact, this 

diploma thesis explores quality indicators of speech-language environment in preschool 

institutions. Presented in the theoretical part is a preschool child's speech-language 

development, their speech-language abilities in preschool time, the teacher’s role (evaluation 

of the child's speech-language development, identification of risk factors), list of speech-

language impairments in preschool time and a list of games for teachers who want to help 

children with speech and language difficulties. Further in this diploma thesis there is a 

presentation of the quality of a preschool institution and the quality of speech and language 

environment in preschool organisations. It explores the subjects of the national document 

(named Kurikulum za vrtce), the space for child's play, preschool teachers, games and child's 

peers.  

Domestic and foreign researchers are warning that preschool institutions have problems with 

ensuring quality in the speech-language area. In the following empirical part of this work  the 

research of the quality in the speech-language environment and the research of the quality of 

preschool teacher work with children which have speech-language difficulties is presented. In 

the research, sixty-eight preschool teachers participated. They were observed in three areas 

(their planned activities for children, routine or free time play and their organization of their 

playroom) and were asked to complete the questionnaire. The analysis of results follows.  

The research in this work confirms the differences in the quality between different preschool 

institutions. Differences appeared in both areas (quality speech-language environment and 

quality of work with children which have speech-language difficulties). It also encourages 

preschool teachers to further monitor, evaluate and explore speech-language quality and its 

influence on children’s speech-language development. 

 

 

Key words: preschool quality, speech-language environment in preschool institutions, speech-

language development, speech-language impairment, preschool children. 
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1 UVOD 
 

Govorno-jezikovni razvoj človeka je zapleten proces, ki se prične že v maternici in zaključi šele 

v odrasli dobi (Grginič, 2005). Pred otrokom je tako zahtevna naloga učenja govora oz. jezika, 

pri čemer velja za kritično obdobje razvoja ravno predšolsko obdobje. Takrat je oblika 

otrokovega govora oz. jezika močno odvisna od okolja (Kranjc, 2003), kar pomeni, da otroci v 

spodbudnejšem govorno-jezikovnem okolju napredujejo hitreje. Večina slovenskih otrok 

obiskuje vrtec (Marjanovič Umek, 2014) in v njem preživi veliko časa, zato je vpliv vrtca oz. 

vzgojitelja zelo pomemben. Žal se vrtci na področju govorno-jezikovne kakovosti med seboj 

močno razlikujejo, kar vpliva na pojav neenotnih oz. različno kakovostnih vrtčevskih izkušenj 

(Lešnik in Marjanovič Umek, 2005). Vsak otrok si zasluži visoko kakovostne izkušnje, zato je 

v diplomskem delu kakovost govorno-jezikovnega okolja raziskana na ravni Kurikuluma za 

vrtce, prostora in vzgojiteljevega dela. 

Kurikulum za vrtce (1999) poudarja vlogo kakovostnih interakcij v oddelku vrtca ob otrokovi 

verbalni participaciji, ki jo zagotavlja vzgojitelj z igro ali vsakodnevnimi pogovori z otroki. 

Glavni cilj predstavlja razvoj otrokove jezikovne zmožnosti. 

Kakovosten prostor omogoča otrokom v oddelku stalne verbalne in neverbalne interakcije tako 

z vrstniki kot odraslimi (Erženičnik Pačnik, 2007). V igralnici so zato kotički, ki s svojo vsebino 

in didaktičnimi materiali omogočajo vse sporazumevalne dejavnosti. Otrok se skozi igranje v 

njih uri v spretnostih sporazumevanja (Marjanovič Umek, 2012) – govorjenju, poslušanju, 

predbranju in predpisanju. 

Najpomembnejši kazalec zagotavljanja kakovosti na govorno-jezikovnem področju je 

vzgojitelj1, zato mora biti naloga vrtcev zagotavljanje kakovostnih strokovnih delavcev. Ti že 

s svojim prihodom v oddelek, znanjem o lastnem jeziku, kulturnim kapitalom in uporabljenim 

jezikovnim kodom določijo kakovost jezikovnega koda otrok (Baloh, 2015). Zaradi opisane 

moči vzgojitelja je potrebno (p)ostati kritičen do njegovega dela, predvsem pri kazalcih 

procesne kakovosti govorno-jezikovnega okolja. Slovenski raziskovalci opozarjajo, da imajo 

vzgojitelji na tem področju težave. D. Skubic (2005) je opozorila na težave pri ustrezni rabi 

posameznih jezikovnih ravni, predvsem skladenjske, kar vpliva na zmanjšano zmožnost 

oblikovanja kakovostnih vprašanj v interakciji z otroki. Na jezikovnem področju je tudi B. 

                                                             
1 V diplomskem delu je uporabljena moška oblika vzgojitelj, ki velja za oba spola. 
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Baloh (2015) potrdila nepoznavanje besedilnih vrst ter opomnila na pomanjkanje spodbujanja 

pripovedovanja. Otroci lahko imajo posledično težave pri poznavanju in uporabi slogovnih 

postopkov tvorjenja besedil (pripovedovanju, razlaganju, utemeljevanju, poročanju itd.). Zaradi 

tega so otroci redkeje vpeti v preizkušanje, ki bi lahko močno spodbudilo njihov govorno-

jezikovni razvoj. Tudi L. Marjanovič Umek in Kroflič (2009) sta opomnila na nepoznavanje 

ustreznih govorno-jezikovnih spodbud vzgojiteljev v obeh starostnih obdobjih. Ob tem se 

pojavlja vprašanje, ali vzgojitelji spodbude vseeno omogočajo, a se tega ne zavedajo, ali pa jih 

ne želijo uporabljati, ker menijo, da jih otroci ne potrebujejo (subjektivne teorije). Na področju 

skupnega branja je T. Jamnik (2003b) opozorila na vzgojiteljevo pomanjkljivo poznavanje 

novejših kakovostnih literarnih del, kar lahko pomeni, da so otroci manj pogosto seznanjeni z 

njimi. B. Baloh (2015) je poudarila tudi, da vzgojitelji vedno manj berejo neumetnostna 

besedila, s katerimi bi se otrok učil raziskovanja in iskanja informacij. 

Zaradi navedenih odkritih težav vzgojiteljev je v diplomskem delu prikazano preučevanje 

kakovosti njihovega dela. Ta je sestavljena iz vzgojiteljeve kompetentnosti vodenja različnih 

komunikacijskih dejavnosti, omogočanja komunikacijsko odzivnega okolja ob upoštevanju 

otrokove participacije, komunikacijskega partnerja, njegovega govornega zgleda, spretnosti 

zastavljanja vprašanj, spretnosti spodbujanja govorno-jezikovnega razvoja različno govorno 

spretnih otrok med različnimi deli dneva (usmerjena dejavnost, prosta igra ali rutina) in 

uspešnega skupnega branja z otroki. 
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1.1 GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ OTROKA 
 

Predjezikovno obdobje 

Predjezikovno obdobje se začne že v času materine nosečnosti. Na tej stopnji otrok že zmore 

zaznati osnovne zvoke in ritem jezika matere (Žnidarič, 1993). Izkušnje v prenatalnem času mu 

pomagajo pri aktivnostih v predjezikovnem obdobju. Namenjene so igri in preizkušanju 

uporabe govornih organov ob emocionalni komunikaciji z otrokovo prvo pomembno osebo 

(Štrekelj, 2013). Otrokov prvi glas v tej komunikaciji je jok, s katerim želi dobiti odziv odrasle 

osebe. Sledi gruljenje, ki poteka refleksno in nenadzorovano. Otrok le preizkuša govorila, ki jih 

ima na voljo. To vodi do pojava bebljanja oz. čebljanja, bolj motorično natančnega ritmičnega 

ponavljanja zlogov, zato so otrokovi glasovi bolj podobni besedam odraslega. Na tej stopnji 

otrok zmore že bolj uspešno posnemati slišani govor odrasle osebe, kar vodi do pojava prve 

prave besede, tj. besede s pomenom (Žnidarič, 1993). 

Jezikovno obdobje 

Mejnik jezikovnega obdobja predstavlja otrokova prva prava beseda (ima nek pomen), ki se 

pojavi med dvanajstim in dvajsetim mesecem. Prvi besedi sledita hiter razvoj govora in jezika, 

pri čemer se pojavita pomembna skoka. Prvi poteka med šestnajstim in dvajsetim mesecem, ko 

otrok 2 besedi združi v stavek. Takrat naj bi poznal že od 50 do 100 besed. Drugi skok pa poteka 

med štiriindvajsetim in tridesetim mesecem, ko se pojavijo stavki iz 3 ali 4 besed ter sosledje 

izjav, s katerimi otrok poskuša jezikovno popraviti obliko stavka. Aktivnosti ob tem skoku 

pomenijo, da je poleg večanja otrokovega besedišča že dobro razvito tudi njegovo govorno 

razumevanje (Marjanovič Umek idr., 2006).  

Med drugim in tretjim letom je otrok že zmožen tvoriti daljša besedila, saj se v tem obdobju 

močno poveča njegovo besedišče in razvije slovnica. V njegovem besedišču se pojavijo 

pridevniki, saj novih besed ne le poimenuje, temveč jih tudi opisuje, oz. pripoveduje o njihovih 

lastnostih (Kranjc, 1999a). Tudi D. Žnidarič (1993) je opozorila na pojav pregibnega govora, 

saj vsebuje nove besedne vrste. Otrokove izjave postanejo daljše, zato lahko tvori že vprašalne 

ali nikalne izjave. Na področju vprašalnih izjav zmore dvigniti intonacijo – uporabi obliko 

vprašalnega stavka in postavlja lažja vprašanja – ter uporablja »da« in »ne« odgovore, po 

tretjem letu pa že oblikuje celovite vprašalne izjave. Pri nikalnih izjavah ima v tem obdobju 

otrok več težav, saj zmore nikalnico »ne« vstavljati v stavek, negativne oblike pa uporablja z 

napakami (Marjanovič Umek idr., 2006).  
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Med četrtim in petim letom poteka razvoj nekaterih metalingvističnih spretnosti, npr. določanje 

besednih vrst in popravljanje lastnih slovničnih napak (prav tam), ki omogočajo otroku 

pravilnejše ter daljše tvorjenje izjav. T. Žerdin (2003) je potrdila, da ima otrok po dopolnjenem 

petem letu že razvito strukturo govora oz. vse elemente jezika. To pomeni, da pozna jezikovna 

pravila, s katerimi poskuša pravilno tvoriti stavke. Osvojene spretnosti mu omogočajo uspešno 

tvorjenje in razumevanje besedil različnih slogovnih postopkov (pripovedovanje, opisovanje, 

poročanje, razlaganje itd.). Zaradi osvojenih spretnosti je pripravljen na tretje obdobje, obdobje 

opismenjevanja, ki se prične s šestim letom starosti (prav tam).  

1.1.1 Govor, jezik in komunikacija 

 

Govor je subjektivna tvorba vsakega posameznika, ki omogoča uspešno jezikovno  

komunikacijo. Poteka v obliki miselne in motorične aktivnosti (Žnidarič, 1993), zato je 

predpogoj uspešnega razvoja razvitost miselnih ter motoričnih komponent. Le-te predstavlja 

zdrav živčni sistem s psihološkimi elementi – pozornostjo, zaznavanjem, pomnjenjem in 

slušnim spominom. Pri motorični aktivnosti pa so pomembna razvita čutila, zdrava govorila in 

dober govorni zgled odraslega oz. vpliv okolja (Bregant, 2013; Žnidarič, 1993). Otrok se mora 

tako govora naučiti z lastno aktivnostjo (Bregant, 2013). V sporazumevalnem procesu z drugo 

osebo se preizkuša v glasovni produkciji – izražanju, zaznavanju in razumevanju elementov 

govora (artikulacija, ritem, fluentnost, intonacija glasu) (Speake, 2003).  

Jezik je simbolni sistem vsake družbe oz. kulture. Da lahko otrok v njej uspešno deluje, mora 

poznati pravila jezika in jih tudi uporabljati. Če je dober uporabnik jezika, mu to omogoča 

uspešno sporazumevanje v družbi oz. pripadajoči kulturi (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 

2008). Poznavanje jezikovnih pravil poteka na ravni morfologije, sintakse, semantike in 

pragmatike. Na področju morfologije gre za poznavanje strukture besed skozi posamezne 

besedilne vrste – otrok spoznava, da obstajajo manjše enote besede, tj. posamezni glasovi. Pri 

sintaksi gre za učenje pravilnega tvorjenja stavkov. To pomeni, da otrok spoznava red besed v 

stavku, pravila za kombinacijo besed ter pravila za oblikovanje besed, tj. pravila sklanjanja in 

spreganja. Semantika predstavlja razvoj konceptov in povezav med njimi. Na tem področju gre 

za razvoj zmožnosti priklica in prepoznavanja besed ter razumevanja in uporabljanja pomenov 

besed v različnih situacijah. Pragmatika pa je namenjena razvoju komunikacijskih zmožnosti v 

interakcijah z drugimi ljudmi (Grobler, 2002; Otto, 2014). Otrokovo preizkušanje uporabe 

jezikovnih pravil naj poteka ob uporabi različnih jezikovnih funkcij (Fekonja, 2002). Le-te bodo 
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namreč otroku omogočile spoznavanje lastnosti jezika v različnih življenjskih situacijah, s 

katerimi se bo moral soočati v družbi.  

Komunikacija je aktivnost vseh živih bitij, saj lahko poteka brez govora oz. jezika. Tudi 

komunikacija otroka z zanj prvo pomembno osebo se začne nebesedno – z jokom, nasmehom 

in mimiko (Marjanovič Umek idr., 2006). Vsakemu otroku je tako omogočena uspešna 

komunikacija s pomembnimi osebami (starši, vzgojitelj) v njegovem življenju, ne glede na 

njegovo raven govorno-jezikovne razvitosti. B. Otto (2014) je opozorila, da morajo te osebe 

prepoznavati njegov način in pomen izražanja, D. Žnidarič (1993) pa na pomembnost besedne 

komunikacije, ki predstavlja ločnico med ljudmi in drugimi živimi bitji. Za razvoj te zmožnosti 

otrok uporablja znake okolja – jezik v sporazumevalnem procesu z drugo osebo (Marjanovič 

Umek in Fekonja Peklaj, 2008). V tem procesu poteka razvoj ekspresivnih in receptivnih 

komunikacijskih zmožnosti, s katerimi otrok razvija zmožnost uspešne socialne uporabe jezika. 

Slednja je sestavljena iz spretnosti vzpostavljanja komunikacije z drugo osebo, očesnega stika, 

procesa izmenjave govora in poslušanja ter razumevanja verbalnih in neverbalnih elementov 

komunikacije (Speake, 2003). 

1.1.2 Spremljanje in ocenjevanje otrokovih govorno-jezikovnih zmožnosti, kazalec zgodnjega 

prepoznavanja otrok z govorno-jezikovnimi težavami 
 

Redno spremljanje otrokovih govorno-jezikovnih zmožnosti bi morala biti pomembna naloga 

vzgojitelja, saj je že Kurikulum za vrtce (1999) opozoril, da mora biti vsakemu otroku v vrtcu 

omogočen optimalen razvoj njegovih zmožnosti. Vzgojitelj mora zato dobro poznati otrokova 

močna in šibka področja v govorno-jezikovnem razvoju (Speake, 2003). Spozna jih z rednim 

in uspešnim spremljanjem. Z rednim spremljanjem oz. ocenjevanjem govorno-jezikovnega 

razvoja dovolj zgodaj opazi morebitne težave ter z njimi seznani starše in vrtčevskega logopeda 

oz. specialnega pedagoga. Tako lahko slednji prej začne obravnavati otroka in mu pomaga 

zmanjšati težave. Slovenski raziskovalki, M. Ozbič in T. Kogovšek (2005), sta potrdili 

pomembno vlogo rednega spremljanja, saj že minimalne težave na področju govora oz. jezika 

zaustavijo oz. spremenijo razvoj na tem področju. M. Ozbič idr. (2012) menijo, da bi moralo 

biti redno spremljanje oz. ocenjevanje govorno-jezikovnega razvoja s primernimi testi tudi 

zakonsko določeno – na ravni Kurikuluma za vrtce. Tako bi bilo tega s strani vzgojiteljev več, 

prav tako bi bilo bolj uspešno, saj bi bili seznanjeni s primernimi tehnikami oz. testi.  

Na področju pogostosti pojava govorno-jezikovnih težav v predšolskem obdobju je T. Bregant 

(2013) opozorila na rezultate večletnih statističnih analiz, ki so potrdili, da ima govorno-
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jezikovne težave 25 % petletnikov. Medtem je A. Gradišar (2003) predstavila rezultate 

logopedov. Slednji naj bi odkrili, da ima v predšolskem obdobju 40–70 % otrok celotne 

populacije tovrstne težave. Ker vzgojitelj preživi v oddelku več časa z otrokom kot logoped, a 

je manj strokovno kompetenten na tem področju, bi bilo smiselno povečati vlogo sodelovanja 

med tema strokovnima delavcema. Vzgojitelj bi s takšnim sodelovanjem razvil zmožnost 

zgodnjega prepoznavanja otrok z govorno-jezikovnimi težavami. 

Spremljanje oz. ocenjevanje govorno-jezikovnega razvoja s strani vzgojitelja bi moralo potekati 

na področjih motorične, govorno-jezikovne in komunikacijske razvitosti.  

Vzgojitelj mora biti pri spremljanju motorične razvitosti pozoren na grobo- in finomotorično 

razvitost telesa. Na področju grobomotorične razvitosti mora opazovati otrokov mišični tonus 

telesa in obraza, saj pomanjkljiva razvitost vpliva na kakovost dihanja in gibljivost govornih 

organov. To pomeni, da lahko težave na področju grobe motorike vplivajo na pojav težav na 

področju govora. Pri spremljanju finomotorične razvitosti mora vzgojitelj usmeriti pozornost 

na gibljivost govornih organov (spodnje in zgornje čeljusti, jezika, ustnic, mehkega neba, 

obliko ustne votline) in njihovo koordinacijo. Vse našteto lahko preveri z igrami za govorne 

organe ali opazovanjem oralno-motoričnih aktivnosti in postopka hranjenja ali pitja (Childhood 

Apraxia, b. d.). 

Spremljanje in ocenjevanje govorno-jezikovne razvitosti otroka mora potekati na vseh 

komunikacijskih stebrih – poslušanju, govorjenju, »branju« in »pisanju«. Otrokova zmožnost 

poslušanja se preverja z aktivnostmi splošnega in govorno-jezikovno specifičnega poslušanja 

(Ozbič idr., 2012). V prvi del sodijo dejavnosti, pri katerih vzgojitelj ocenjuje otrokovo 

zmožnost določanja pogostosti pojavljanja določenega zvoka, intenzivnost, prostorsko 

omejitev (Levc, 2014), trajanje in razlikovanje zvokov. Specifično poslušanje se preverja z 

nalogami razumevanja navodil in zgodb ter prepoznavanjem slušnih informacij verbalno-

jezikovnega tipa (Ozbič idr., 2012). Na področju govora vzgojitelj ocenjuje otrokovo 

razumevanje in izražanje (Ozbič idr., 2013). Preverjanje razumevanja poteka z nalogami, ki 

zahtevajo neverbalni odgovor (Harris, 1993, v Marjanovič Umek idr., 2012). Naloge 

preverjanja izražanja pa zahtevajo verbalni odziv, npr. preverjanje zmožnosti postavljanja 

vprašanj, obnavljanja, pripovedovanja in pogovora (Marjanovič Umek idr., 2012) ali uporabe 

drugih načinov tvorjenja besedil. S takšnimi dejavnostmi dobi vzgojitelj vpogled tudi v 

otrokovo zmožnost vidnega procesiranja in priklica besed, verbalni spomin ter njegovo 

zmožnost fonološkega organiziranja simbolov (Ozbič idr., 2012). Razumljivost govora poteka 
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z ocenjevanjem otrokove izgovarjave glasov, ustreznosti poudarjanja zlogov in intonacije ter 

drugih prozodičnih prvin govora, npr. hitrosti, poudarkov, registra (Childhood Apraxia, b. d.). 

Razumljivost je pogojena tudi z otrokovo uporabo fonoloških procesov, ki jih mora vzgojitelj 

poznati, oz. se mora zavedati otrokove uporabe. Z njimi si otrok pomaga pri izgovarjavi težje 

izgovorljivih glasov ter kombinaciji glasov, ki so poleg težje izgovarjave še zaznavno zapleteni. 

S temi procesi nekatere glasove v govoru izpušča, zamenjuje z lažje izgovorljivimi ali pa jih ne 

izgovori (Ozbič idr., 2015). Razvitost »branja« v vrtcu se preverja s konceptom tiska in 

aktivnostmi predbralnega opismenjevanja, npr. otrok ve, da glasovi ustvarijo besede, zna 

poiskati rimo ali prvi glas. Ocenjevanje zgodnjega pisanja pa poteka z opazovanjem otrokovih 

ročnih aktivnosti, npr. ali napiše svoje ime, piše črke, nariše risbo z zgodbo (Grilc, 2014). 

Vzgojitelj mora na področju komunikacijske razvitosti spremljati otrokovo zmožnost 

sodelovanja v različnih socialnih interakcijah – tako z verbalnimi kot neverbalnimi sredstvi 

sporazumevanja. Tako mora med vsakodnevnimi socialnimi položaji preverjati otrokovo 

odzivnost na poskuse vzpostavljanja komunikacije z njim, njegovo zmožnost verbalnega in 

neverbalnega sporočanja želja in zahtev ter razumevanje sporočil drugih oseb v 

sporazumevalnem procesu (Popčević, 2017). Tako tudi preveri, ali ima otrok razvito zavedanje, 

da komunikacija služi kot pomembno sredstvo pridobivanja pozornosti ljudi, tako odraslih kot 

vrstnikov (Lipičnik, 2014). Pomembno je spremljati tudi otrokovo komunikacijsko delovanje 

med igro. Vzgojitelj mora preveriti, ali je med igro prisotna uporaba besed in glasov, ali otrok 

komentira lastne aktivnosti, in ali razume, da se način komunikacije spreminja glede na položaj 

(Speake, 2003). Igranje trgovine namreč zahteva drugačno komunikacijo kot igranje družine, 

ker tudi v resničnosti komunikacija v trgovini poteka drugače kot komunikacija doma, med 

družinskimi člani. Otrok, ki ima razvito zmožnost spreminjanja vrste komunikacije glede na 

zahtevano socialno zvrst jezika, tudi v resnici zna primerno komunicirati z različnimi ljudmi 

(Popčević, 2017). 

1.1.2.1 Kazalci tveganja 

 

Vzgojiteljeva zmožnost zgodnjega prepoznavanja otrok z govorno-jezikovnimi odstopanji je 

poleg usposobljenosti uspešnega spremljanja oz. ocenjevanja govorno-jezikovnega razvoja 

sestavljena tudi iz usposobljenosti poznavanja kazalcev tveganja, ki lahko vodijo v razvoj 

govorno-jezikovnih težav. Pomembnost usposobljenosti vzgojitelja na tem področju je potrdila 

tudi A. Gradišar (2003). Avtorica je zapisala, da otroci, ki pridejo v osnovno šolo z zaostankom 

v govoru ali jeziku, težje dohitijo vrstnike, ki teh težav nimajo. Ravno zato je odločilno, da 
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vzgojitelj že v predšolskem obdobju prepozna otroke, ki ne dosegajo minimalnih kriterijev 

govorno-jezikovnega razvoja (Speake, 2003), in jih usmeri k vrtčevskemu logopedu oz. 

specialnemu pedagogu.  

Minimalni kazalci tveganja za pojav govorno-jezikovnih težav so predstavljeni skozi 

odstopanja v govorno-jezikovnem razvoju posameznih kronoloških obdobij. 

V obdobju zgodnjega otroštva, ki poteka od rojstva do malčkovega prvega leta, predstavlja 

tveganje za težave v nadaljnjem govorno-jezikovnem razvoju odsotnost zgodnjih govorno-

jezikovnih aktivnosti, tj. gruljenja, čebljanja, posnemanja glasov odraslega, oponašanja 

različnih zvokov, in zgodnjih komunikacijskih aktivnosti, kot so nasmeh, očesni stik, osnovne 

geste, obračanje v smeri zvoka, odzivanje na zvok. Težave lahko napoveduje tudi otrokovo 

nerazumevanje preprostega enodelnega navodila, vprašanja ali ukaza, npr. pokaži na predmet, 

in njegovo nezanimanje za zgodnje aktivnosti petja oz. prstne igre (How does your child hear 

and talk …, b. d. 1; Lipičnik, 2014). 

V obdobju malčka, med prvim in drugim letom starosti, sta glavna kazalca tveganja otrokovo 

skromno besedišče in zakasnel govor (Štrekelj, 2013). Zaradi prvega ima otrok težave z 

razumevanjem besed za poimenovanje znanih predmetov, saj ne zna pokazati nanje ali jih prijeti 

v roke. Prav tako ne razume preprostih enodelnih vprašanj ali navodil in se nanje ne odziva. 

Zaradi zakasnelega govora ne zmore združiti 2 besed v stavek in postaviti preprostih vprašanj, 

npr. »Kje mami?«. Tudi govora odraslih oseb ne zna posnemati. Zaradi opisanih težav otrok ne 

zmore poslušati literarnih del ali pesmi in med branjem ne sodeluje z odraslo osebo, npr. ne 

pokaže na predmete ali ilustracije v knjigi in jih tudi ne poimenuje (How does your child hear 

and talk …, b. d. 2; Lipičnik, 2014). 

Glavni kazalci tveganja pri mlajšem otroku med drugim in tretjim letom so, da ne razume 

sestavljenega navodila, ima težave s poimenovanjem predmetov iz okolice, svojih želja, zahtev 

in potreb pa ne zmore dobro izraziti z besedo, zato imajo starši ter vzgojitelj težave z 

razumevanjem njegovega govora (How does your child hear and talk …, b. d. 3; Lipičnik, 

2014). Nerazumljiv govor je tudi posledica težav s priklicem besed, zaporedij in pregibanjem 

besed (Žerdin, 2003). Zaradi tega ne zmore tvoriti stavkov s 3 besedami ali pripovedovati o 

odsotnih stvareh in ljudeh (How does your child hear and talk …, b. d. 3; Lipičnik, 2014). 

Govor otroka med tretjim in četrtim letom bi moral biti razumljiv tudi drugim, nepoznanim 

ljudem. Če je njegov govor v veliki meri nerazumljiv, je to lahko kazalec tveganja. Temu se 

pogosto pridruži otrokovo nepoznavanje besed za preproste oblike, barve, družinske člane. 
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Lahko ima tudi težave z uporabo vprašalnic (kdo, kaj, kje, kam, kdaj, kako) ali odgovarjanjem 

na takšna vprašanja. Pogosto namesto odgovora le ponovi zastavljeno vprašanje. Pri govoru z 

drugimi ne zmore tvoriti daljših in tekočih stavkov z ustreznim številom (ednino, dvojino ali 

množino), npr. ne zmore pripovedovati o tem, kaj je danes delal ali videl na sprehodu (How 

does your child hear and talk …, b. d. 4; Lipičnik, 2014). Tudi Speake (2003) je opozoril na 

težave s postopkom sestavljanja besed v stavke, izpuščanjem predlogov in uporabo napačnega 

glagolskega časa. Otrok s tovrstnimi težavami tudi neustrezno uporablja prozodične prvine 

govora, tj. izbira ustrezne hitrosti, intonacije, glasnosti (Levc, 2014; Speake, 2003).  

Predšolski otrok bi moral biti med četrtim in petim letom vedno bolj uspešen uporabnik govora 

in jezika skozi različne sporazumevalne dejavnosti. Če vzgojitelj opazi, da ima še vedno težave 

s sporazumevanjem (govorjenjem, poslušanjem, predbranjem in predpisanjem), mora čim 

hitreje pri njegovem govoru in jeziku prepoznati kazalce tveganja. Pogosta kazalca sta šibka 

slušna in vidna pozornost (Ozbič in Kogovšek, 2005). Zaradi tega otrok težje sledi zgodbi 

pripovedovanja, ne zmore odgovarjati na vprašanja o prebranem in težje sledi temi pogovora. 

Poleg tega ne zmore vztrajati v pogovoru z odraslo osebo ali vrstniki in svojega govora ne 

zmore prilagoditi različnim situacijam (How does your child hear and talk …, b. d. 5; Lipičnik, 

2014). Prav tako je iz otrokovega govora še vedno razvidna napačna izgovarjava mnogih glasov 

(Speake, 2003). Zaradi zgoraj naštetih težav se otrok s tovrstnimi težavami le redko igra z 

vrstniki ali sodeluje pri jezikovnih dejavnostih vzgojitelja, kot sta branje in pogovarjanje 

(Gradišar, 2003). Tudi črkovni svet, števila ali rime ga ne zanimajo (How does your child hear 

and talk …, b. d. 5; Lipičnik, 2014).  

1.1.3 Govorno-jezikovne težave otrok 

 

Govorno-jezikovne težave se kažejo v primanjkljajih govora in jezika, saj ima otrok težave z 

obliko, vsebino ter uporabo slovničnih pravil v vseh sporazumevalnih dejavnostih (Ozbič, 

2011). Težave na tem področju vplivajo na pojav težav na ostalih področjih otrokovega razvoja. 

Tako imajo otroci s tovrstnimi težavami težave tudi na emocionalnem, socialnem in 

akademskem oz. izobraževalnem področju (Speake, 2003). Slovenska raziskovalka M. Ozbič 

(2011) je potrdila vpliv opisanih težav – predšolski otrok z govorno-jezikovnimi težavami ob 

vstopu v osnovno šolo namreč hitreje pridobi še specifične učne težave, saj je zmožnost 

uspešnega učenja odvisna od uspešne razvitosti govora oz. jezika.  

Opara (2005) je klasificiral govorno-jezikovne težave na lažje, zmerne, težje in težke. Pri lažjih 

motnjah je razumevanje otroka dobro, a je zmanjšana razumljivost njegovega govora in odstopa 



10 
 

na enem izmed jezikovnih področij (Skamlič idr., 2015). Pri zmernih govorno-jezikovnih 

težavah se pojavi odstopanje na več ali vseh jezikovnih področjih (Opara, 2005), razumevanje 

pa je lahko zmanjšano na višjih jezikovnih ravneh, zato je govor učinkovit le z znanimi osebami 

(Skamlič idr., 2015). Uporabljena je lahko nadomestna komunikacija (Opara, 2005). Težje 

govorno-jezikovne motnje povzročajo veliko omejenost v komunikaciji (Skamlič idr., 2015), 

zato tak otrok potrebuje stalno vodenje in pomoč (Opara, 2005). Sporazumeva se le z gestami, 

glasovi in kratkimi besedami. Pri težkih govorno-jezikovnih motnjah so motena vsa področja 

jezika, govor pa poteka poenostavljeno (Skamlič idr., 2015) oz. s konkretnimi predmeti (Opara, 

2005). 

1.1.3.1 Govorne težave 

 

Govorne težave se lahko pojavljajo pri vseh elementih govora, tj. artikulaciji oz. izreki, r itmu 

in tempu, glasu ter razumljivosti govora (Grilc, 2014). 

Artikulacijske težave oz. motnje izgovarjave so pogojene s slušnim zaznavanjem in fonološkim 

procesiranjem (Grobler, 2002). Pri tovrstnih težavah otrok izpušča, zamenjuje ali napačno 

izgovarja glasove, kar imenujemo dislalija (Grobler, 2002; Žnidarič, 1993). Ta vrsta težav je 

najpogostejša v predšolskem obdobju (Globačnik, 1999). N. Grilc (2014) o tem meni, da je do 

četrtega leta pojav omisij, substitucij ali distorzij glasov sprejemljiv oz. del pričakovanega 

govorno-jezikovnega razvoja, saj mora otrok dobro razviti slušno pozornost, motorično 

gibljivost govoril in fonološko zavedanje. Če je napačna izgovarjava prisotna še po četrtem 

letu, pa lahko govorimo o artikulacijskih težavah. Te se pri tri- ali štiriletniku kažejo z 

menjavanjem šumnikov za sičnike in obratno ali z omisijo glasov k, h, l in r. Pojavijo se lahko 

še distorzije ali substitucije glasu r. Med četrtim in petim letom se lahko opazi distorzijo glasov 

s, z, g, š, ž, č in r ter substitucijo šumnikov in sičnikov, med petim in šestim letom pa pojav 

distorzij glasov s, z in c ter š, ž, in č (Globačnik, 1999). Vzroki za artikulacijske težave so 

organska odstopanja, motorična nespretnost oz. nerazgibanost posameznih govornih organov, 

slab fonemski sluh in slabi govorni modeli v okolju (Grilc, 2014). Nanje lahko vplivajo tudi 

razvade v zgodnjem otroštvu, npr. uporaba dude, in nastanek distorzij (Globačnik, 1999).  

Slovenski fonološki sistem je zapleten, zato se lahko pri otroku v predšolskem obdobju pojavijo 

težave fonološkega zavedanja. Pri tovrstni težavi se nekaterih fonemov ne zmore zavedati, ker 

še nima dobro razvitega slušnega razlikovanja, ali pa mu predstavljajo napor pri izgovarjavi 

(Ozbič idr., 2015; Žnidarič, 1993). Posledično si pomaga s fonološkimi procesi – težko 
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izgovorljive glasove nadomesti z lažjimi, ali pa jih pri izgovorjavi izpusti. Zaradi težav 

fonološkega zavedanje slabše sledi, razume in pomni vsebino povedanega (Ozbič idr., 2015).  

Jecljanje je motnja tekočnosti, fluentnosti in ritma govora. Izraža se skozi ponavljanja, 

podaljševanja, premore glasov ali sklopov in mašila. Normalne netekočnosti se lahko pojavijo 

med osemnajstim mesecem in tretjim letom. Če stanje jecljanja traja več kot pol leta, otrok 

potrebuje obravnavo pri logopedu, ker jecljanje po 18 mesecih le redko izzveni (Novšak Brce, 

2016; Stuttering, b. d.). 

Glasovne motnje so lahko organske (strukturna okvara) ali funkcionalne (zloraba glasu). 

Pojavijo se pri 3, 9 % predšolskih otrok, predvsem zaradi pogostih okužb zgornjih dihal in 

glasnega okolja, ki ima škodljiv vpliv na razvijajoče se glasilke otrok (Jarc in Hočevar Boltežar, 

2011). 

Apraksija je motorična govorna motnja, ki povzroča težave pri prenosu sporočila na poti od 

možganov do govornih organov. Govorni organi se zato pomanjkljivo ali slabo odzivajo. Otrok 

zaradi te težave ne beblja, kasneje spregovori, uporablja le nekatere glasove in besed ne 

izgovarja pravilno. Zaradi slabe motorike govoril ima težave tudi z oralno-motoričnimi 

aktivnostmi, npr. pri hranjenju ali požiranju (Childhood Apraxia, b. d.). 

Dizartrija govora nastane zaradi poškodbe možganov, kar povzroči poškodbe živčne ali mišične 

poti in šibko delovanje govornih organov. Govor je ob tem nerazumljiv zaradi neustrezne 

hitrosti in dihanja, barve glasu ter nenadnih sprememb glasu, npr. govor skozi nos, zadihan glas 

(Dysarthria, b. d.). 

OMD – »orofacial myofunctional disorders« – predstavljajo nenormalni oz. stereotipno- 

motorični vzorci obraza in ust. Kaže se v obliki težav z govorom, dihanjem skozi nos in 

požiranjem. Pogosto je opažen tudi neprimeren položaj jezika – preveč zunaj. Stereotipne 

motorične vzorce lahko povzročijo tudi razne razvade, kot so prst v ustih, grizenje ustnic ali 

nohtov (Orofacial Myofunctional Disorders, b. d.). 

1.1.3.2 Jezikovne težave 

 

Jezikovne težave se pojavljajo na vseh ravneh jezika – morfologiji, sintaksi, semantiki in 

pragmatiki – kar onemogoča nemoten sporazumevalni proces. 

Na področju morfologije so pri otroku opazne težave s pregibanjem, številom, spolom, časom 

in naklonom, kar povzroča težave pri usvajanju novih besed. Pri semantiki so težave z 
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razumevanjem, uporabljanjem in priklicem pomenov, kar povzroča skromno besedišče. Na tem 

področju je tako opaznih več konkretnih kot abstraktnih pojmov, zato nastopijo tudi težave z 

višjimi jezikovnimi nalogami, kot so iskanje sopomenk, protipomenk in nadpomenk ter 

razumevanje metafor. Težave na področju sintakse se kažejo v kratkih in enostavnih stavkih, 

počasnejši zvezi med glagolom in samostalnikom ter pomanjkljivem spreganju in sklanjanju. 

To vpliva na otrokovo zmožnost tvorjenja povedi v pravilnem vrstnem redu (Grobler, 2002). 

Pomanjkljiva pragmatika se izraža skozi slabo razvite komunikacijske zmožnosti (Otto, 2014). 

Motnja nerazvitosti jezikovnih področij se imenuje alalija (Gradišar, 2003). 

Zaradi jezikovnih težav je otrokovo sporazumevanje omejeno. Pojavijo se še težave na obeh 

vidikih jezika, tj. ekspresivnem in receptivnem. Pri prvem ima otrok težave s sporočanjem oz. 

tvorjenjem sporočil, pri drugem pa s sprejemanjem in razumevanjem verbalnih ali neverbalnih 

sporočil drugega, kar imenujemo razvojna disfazija. Pri ekspresivnem načinu ima težave z 

zmožnostjo postavljanja vprašanj, poimenovanjem in oblikovanjem smiselnih odgovorov, pri 

receptivnem pa ne razume navodil, vprašanj in novih ali abstraktnih pojmov (Gradišar, 2003). 

1.1.4 Pomoč otrokom z govorno-jezikovnimi težavami s prilagoditvami dela v oddelku 

 

Vsak vzgojitelj bi moral s prilagoditvami otroku z govorno-jezikovnimi težavami omogočiti 

lažje sodelovanje pri načrtovanih dejavnostih in hitrejše osvajanje znanja na področjih 

jezikovne in sporazumevalne zmožnosti. Tako bo otrok opremljen z veščinami, ki mu bodo 

kasneje v osnovni šoli preprečevale pojav govorno-jezikovnih motenj oz. razvoj specifičnih 

učnih težav (Ozbič idr., 2012), saj mu bodo ponujene prilagoditve omogočale uspešno 

preizkušanje v vseh sporazumevalnih dejavnostih. Prilagoditve vzgojitelja delimo na časovne 

in prostorske ter prilagoditve izvajanja dejavnosti. 

Vzgojitelj omogoči časovne prilagoditve s pogostimi ponovitvami izvajanja dejavnosti, s 

katerimi otrok utrjuje nove pojme in jih počasi posplošuje (Gradišar, 2003). Med izvedbo 

dejavnosti mora večkrat nameniti čas preverjanju otrokovega razumevanja in njegove 

pozornosti sledenja vsebini. Pri komunikaciji z otrokom mora postaviti manj vprašanj, jih po 

potrebi ponoviti ter otroku omogočiti odmor, da lahko oblikuje odgovor (Children with 

language difficulties …, 2015). Odgovore otrok naj vedno pozorno posluša.  

Prostorske prilagoditve pomenijo, da vzgojitelj v igralnici otroku omogoči posebno mesto, brez 

dodatnih motenj, kjer lahko pozorno sledi dejavnosti in zaposlitvi vzgojitelja, npr. v mirnem 
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kotičku, ali poskrbi, da ob izvedbi dejavnosti otrok sedi ob njem, saj tako bolj pozorno sledi 

zaposlitvi (prav tam). Dodatne spodbude in prilagoditve prostora so zapisane v poglavju 1.4.2.  

Prilagoditve izvajanja dejavnosti potekajo tako, da vzgojitelj pripravi dejavnosti, pri katerih so 

omogočene manipulacije s konkretnimi materiali in fotografijami, ter vizualne demonstracije, 

ki otrokom z govorno-jezikovnimi težavami omogočajo lažje osvajanje novih pojmov oz. 

konceptov (prav tam). Z novimi vsebinami mora otroka s tovrstnimi težavami seznanjati 

postopno. Večkrat mora pripraviti dejavnosti z vsebino, ki je otroku znana in zanimiva, da 

doseže njegovo sodelovanje pri zaposlitvi in podaljša njegovo pozornost. Posamezen cilj, ki si 

ga zastavi ob dejavnosti, se mora uresničevati dlje časa skozi različne zaposlitve, načine in 

različna kurikularna področja. Tako otrok dlje časa utrjuje nov pojem in poglablja znanje 

(Gradišar, 2003). S predstavljenimi prilagoditvami otrok z govorno-jezikovnimi težavami 

aktivneje in raje sodeluje pri načrtovanih aktivnostih vzgojitelja. 

1.1.4.1 Igre za govorne organe 

 

Igre za govorne organe omogočajo razgibavanje in motorično pravilno gibanje govornih 

organov. N. Grilc (2014) je vanje uvrstila igre dihanja in izpihovanja (pihanje vate, pihanje 

skozi slamico v vodo), igre mehkega neba (imitacija smrčanja, zehanja, srkanje vode), igre za 

jezik (oblizovanje okoli ust, posnemanje pitja mačke, tleskanje z jezikom), igre za ustnice 

(brnenje avtomobila, pošiljanje poljubov, ustvarjanje šob) ter igre za dobro izreko (posnemanje 

vlaka, mukanje, rezgetanje konja, meketanje, veter, sikanje). 

1.1.4.2 Igre za vidno in slušno zaznavanje 

 

Igre za vidno in slušno zaznavanje pomagajo otroku pri kasnejšem zaznavanju razlik med 

črkami (branje in pisanje) in med glasovi (poslušanje, govorjenje) (Grginič, 2012). Igre so 

kratke in namenjene vsem, ki se bodo preizkušali v vidnem in slušnem razločevanju. Z njimi 

se bodo tudi učili razumeti in slediti korakom navodil.  

Za preizkušanje vidnega zaznavanja so primerne igre iskanja in raziskovanja ter igre motoričnih 

aktivnosti. M. Grginič (prav tam) je tako predlagala iskanje razlik na fotografiji ali v naravi, 

iskanje predmetov, družabne igre (igre s kartami), sestavljanke, razvrščanje in urejanje 

predmetov po lastnosti, opazovanje predmeta ali živali ter igre z znaki oz. simboli, ki jih otrok 

srečuje v vsakdanjem življenju. Med igre motoričnih aktivnosti sodijo igre, ki imajo besedno 

navodilo in gibalno izvedbo, npr. ko zagledaš ta znak, s svojim telesom narediš določeno 

gibalno obliko. 
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Igre slušnega zaznavanja so namenjene spoznavanju lastnosti zvoka – gre za igre določanja 

smeri, vrste, glasnosti in višine zvoka ter učenje zvočnega pomnjenja oz. slušnega spomina 

(Grginič, 2012; Levc, 2014). V prvo skupino sodijo igre poimenovanja vrste zvoka, posnemanja 

zvokov živali ali predmetov in odmev (Levc, 2014). V drugo skupino pa lahko uvrstimo igre s 

črkami (poišči besedo na določeno črko ali si izmisli svojo abecedo), igre z zlogi (zaploskaj 

svoje ime), igre iskanja glasov (prvega ali zadnjega) in igre spomina (ponovi slišani ritmični 

vzorec, ugotovi, katero glasbilo je manjkalo) (Grginič, 2012). 

1.1.4.3 Igre za spodbujanje pozornosti in osredotočenosti 

 

Igre za spodbujanje pozornosti in osredotočenosti so namenjene urjenju usmerjanja pozornosti 

k eni dejavnosti oz. aktivnosti. Pozitivno vplivajo na govorno-jezikovni razvoj, saj je pozornost 

temeljna veščina za dobro izvedene jezikovne dejavnosti – govorjenje, poslušanje, branje in 

pisanje (Grginič, 2012). Igre so kratke in jih lahko izvedemo kjerkoli – primerne so za čakanje 

med rutinskimi dejavnostmi ali uvodne oz. zaključne aktivnosti pri usmerjenih dejavnostih. Za 

čakanje so primerne naslednje igre: ko zaslišiš ta zvok ali ko rečem to besedo, ti narediš to – 

sledi gibalna naloga (Levc, 2014), igre opazovanja (podrobnosti v prostoru, na sliki, posamezni 

del in celota) ter uganke (Grginič, 2012). Kot uvodne oz. zaključne aktivnosti so primerne tiha 

sporočila (telefonček) (Levc, 2014), igra iskanja oseb ali predmetov ter socialne in rajalne igre 

(Grginič, 2012). 

1.2 GOVORNO-JEZIKOVNE ZMOŽNOSTI OTROKA V VRTCU 
 

Govorno-jezikovne zmožnosti otroka temeljijo na 4 stebrih jezika: jezikovni zmožnosti, 

porajajoči se pismenosti, fonološkem zavedanju in zavedanju tiska.  

1.2.1 Jezikovna zmožnost 

 

Jezikovno zmožnost sestavljata slovnična in pragmatična zmožnost (Kranjc, 1999b). Z razvito 

jezikovno zmožnostjo lahko otrok uspešno sodeluje v sporazumevalnem procesu, saj zna 

informacije sporočiti v pravem trenutku in izbrati ustrezni način oz. vzorec njihovega 

posredovanja (Kranjc, 1999a). Otrok tako razvije zmožnost tvorjenja in razumevanja 

jezikovnih besedil v različnih govornih položajih (Kranjc, 1997). M. Grginič (2005) je 

opozorila na občutljivo obdobje razvoja jezikovne zmožnosti med tretjim in sedmim letom, tj. 

predšolsko obdobje, kar pomeni, da mora vzgojitelj imeti znanja o tej zmožnosti in poznati 
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primerne načine njenega spodbujanja. To je potrdil tudi Kurikulum za vrtce (1999), saj je 

uspešen razvoj jezikovne zmožnosti otroka zanj glavni cilj jezikovne vzgoje.  

Pragmatična zmožnost se začne razvijati pred slovnično. Sestavljata jo jezikovni idiolekt 

(individualni stil govora vsakega posameznika z lastnostmi, ki niso skupne drugim) in jezikovni 

register (posameznik mora svoj individualni stil govora prilagoditi pravilom družbe oz. 

socialnim kategorijam jezika, da lahko uspešno komunicira). Z razvito pragmatično zmožnostjo 

otrok presodi kdaj, s kom, kje, kako, zakaj in o čem govoriti (Kranjc, 1999b). 

Otrok pridobiva znanja slovnične zmožnosti, ko se skozi različna besedila uči semantičnih in 

sintaktičnih pravil. Le-ta mu omogočajo razumevanje pomenov besed in tvorjenje slovnično 

pravilnih povedi v sporazumevalnem procesu z drugo osebo. Z razvito slovnično zmožnostjo 

podaja pravilne informacije (pravi pomen) z izbiro pravega načina oz. slovničnega vzorca 

(Kranjc, 1999a). 

Sporazumevalna zmožnost je komunikacijska kompetentnost, sestavljena iz zmožnosti 

sprejemanja, razumevanja in sporočanja besedil v dvosmernem sporazumevalnem procesu 

(Skubic, 2004). Tudi M. Bešter Turk (2011) je potrdila, da razvoj te zmožnost poteka le ob 

aktivni udeležbi komunikacije z drugo osebo. Sestavljena je iz slovnične, sociolingvistične – 

(vpliv različnih družbenih okolij), strateške (poznavanje jezikovnih in nejezikovnih strategij) 

ter diskurzivne zmožnosti (pravila za skladanje povedi v besedilo, kohezija in koherentnost 

besedila) (Canale, 1983, v Bešter Turk, 2011). 

1.2.2 Porajajoča se pismenost 

 

Porajajočo se pismenost v vrtcu sestavljajo otrokove nekonvencionalne oblike branja in pisanja 

(Marjanovič Umek idr., 2006). Z njeno pomočjo otrok pridobiva konceptualno in proceduralno 

znanje (Ruachey in Grauburg, 2006, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008), ki je 

pomembno ob vstopu v aktivno učenje pismenosti v osnovni šoli. Tudi L. Knaflič (2009) je 

potrdila vpliv porajajoče se pismenosti v predšolskem obdobju na proces razvoja kasnejše 

pismenosti. Dobro razvita porajajoča se pismenost naj bi tako pospešila oz. skrajšala proces 

opismenjevanja v osnovni šoli (prav tam). 

Za uspešen razvoj porajajoče se pismenosti mora vzgojitelj ponujati bogato jezikovno okolje. 

D. Skubic (2012) je v raziskavi vzgojiteljevih stališč potrdila njihovo mnenje o lastni zmožnosti 

priprave spodbudnega okolja, saj rezultati kažejo, da le 7,9 % vseh vzgojiteljev meni, da so 

premalo usposobljeni na področju zgodnje pismenosti. Usposobljen vzgojitelj na tem področju 
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v svojem oddelku ponuja veliko tiskanega gradiva, različnih (umetnostnih in neumetnostnih) 

besedil za skupno branje z otrokom ter kotičkov, ki spodbujajo aktivnosti predpisanja in igro z 

jezikom (Marjanovič Umek idr., 2006; Skubic, 2012). Vzgojitelj tudi v izvedbo svojih 

zaposlitev vključuje aktivnosti porajajoče se pismenosti. Pri tem uporablja besedne igre, 

izštevanke, rime ter opazovanje in uporabo tiska v vsakdanjem življenju, npr. izdela čestitke ob 

rojstnem dnevu otroka, za igro trgovine z otroki izdela nakupovalni seznam (Knaflič, 2009). 

1.2.2.1 Fonološka zavest 

 

Razvita fonološka zavest predstavlja del metajezikovne zmožnosti otroka, saj mora spoznati, 

da je fonem abstrakcija resničnih glasov (Ozbič idr., 2015). Občutljivo obdobje razvoja 

zmožnosti poteka med tretjim in četrtim letom (Lonigan idr., 2000, v Marjanovič Umek idr., 

2006), sam razvoj fonološke zavesti pa do otrokovega sedmega leta (Ozbič idr., 2015). Razvito 

fonološko zavedanje pomeni, da otrok razume proces členjenja posameznih enot sporočila, tj. 

izjava–beseda–zlog–črka–glas (Marjanovič Umek idr., 2006). Do uspešnega fonološkega 

zavedanja vodi postopen razvoj po določenih ravneh. Najnižjo raven predstavlja otrokovo 

členjenje izjav na besede, najvišja pa je fonemično zavedanje, pri čemer otrok razume, da so 

besede sestavljene iz posameznih glasov (Chard in Dickinson, 1999, v Marjanovič Umek, 

2007). To stopnjo doseže večina otrok že v vrtcu (Marjanovič Umek, 2007).  

Otrok bi se moral v vrtcu preizkušati v spretnostih fonološkega zavedanja s pomočjo iger 

slušnega zaznavanja in diskriminacije. Za to so primerne igre zlogovanja, rim, iskanja in 

prepoznavanja črk ter igre ustvarjanja novih besed iz podanih glasov (Marjanovič Umek, 2007). 

Preizkušanje v teh spretnostih je pomembno, ker razvito fonološko zavedanje vpliva na razvoj 

drugih govorno-jezikovnih elementov. Tako se tisti otroci, ki so uspešnejši v prepoznavanju 

rim, glasov ali zlogov, hitreje naučijo črk in kasneje tudi brati (Bryant idr., 1990, v Marjanovič 

Umek idr., 2006).  

1.2.2.2 Koncept tiska 

 

Razvoj koncepta tiska poteka od aktivnosti čečkanja do prepoznavanja besed, ilustracij in 

pripovedovanja ob njih (Skubic, 2012). Da bi prišlo do tovrstnih aktivnosti, mora vzgojitelj 

ponujati stalne priložnosti za igro pisanja in srečanja z različnim tiskanim gradivom (Knaflič, 

2009). Ob soočanju z različnim tiskom otrok razvije zavedanje koncepta tiska. Tako spozna 

pomen tiska v vsakdanjem življenju (vir informacij) in pojme, ki so povezani z njim, tj. naslov, 

avtor, ilustracija, črke in drugi znaki v besedilu (Skubic, 2012). L. Marjanovič Umek (2007) je 
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dodala, da otrok z razvitim zavedanjem tiska razume, da je tiskano gradivo del jezikovnega 

sistema, oz. razume povezavo med govorjenim in zapisanim besedilom. To spoznanje vpliva 

na njegov interes zgodnjega poskušanja pisanja (prav tam). 

Koncept tiska se razvija pred grafičnim in fonološkim zavedanjem ter povezavo glas–črka 

(Skubic, 2013), zato bi moral vzgojitelj zavestno spodbujati njegov razvoj. V svoje delo lahko 

vključi branje z diskusijo oz. metodo poudarjenega ozaveščanja tiska (Zucker idr., 2009, v 

Skubic, 2013), pri kateri se z otroki pogovarja o tisku, ga komentira ali jih spodbuja k 

opazovanju določenih elementov tiska, npr. črk, besedila, ilustracij, s katerimi poskrbi tudi za 

razvoj metajezikovnega razumevanja tiska (Skubic, 2013). 

1.3 KAKOVOST V VRTCU 
 

V slovenske vrtce je vključena večina predšolskih otrok; leta 2020 naj bi vrtec obiskovalo kar 

95 % vseh 4-letnih otrok (Marjanovič Umek, 2014). Zaradi visokega deleža in dejstva, da imajo 

otroci iz manj spodbudnega okolja večje tveganje za težave v razvoju (Marjanovič Umek idr., 

2012), je potrebno spregovoriti o sami kakovosti vrtca. Raziskovalci kakovost v vrtcih 

spremljajo in ocenjujejo na strukturni, posredni in procesni ravni (Marjanovič Umek, 2011).  

Na strukturno raven vzgojitelj nima vpliva, saj pogoje določi država (Batistič Zorec, 2006). 

Vanjo uvrščamo izobrazbo vzgojitelja, velikost prostora in material, število otrok v oddelku, 

število ur sočasnosti vzgojitelja in njegovega pomočnika ter nacionalni dokument – Kurikulum 

za vrtce. Predstavljeni elementi določajo organizacijo življenja in dela v vrtcu (Marjanovič 

Umek, 2011). Nekateri kazalci so izbrani dobro, saj omogočajo doseganje višje ravni kakovosti, 

drugi žal ne. Kot dobro izbran kazalec kakovosti sta U. Fekonja Peklaj in L. Marjanovič Umek 

(2006) omenili visoko izobrazbo vzgojitelja. Vpliv izobrazbe se namreč kaže na strani otrok. 

Tisti, ki so v oddelku vzgojiteljev z višjo izobrazbo, imajo pri 3 letih boljše rezultate govornega 

izražanja, saj njihovi vzgojitelji uspešneje spodbujajo in razvijajo jezikovno zmožnost (prav 

tam). Ko se govori o kazalcih strukturne ravni, ki ne omogočajo zadostne kakovosti, se 

najpogosteje omenja razmerje med otroki in odraslimi v oddelku, oz. prevelike skupine otrok 

(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008), kar je lahko razlog za slabše oz. pomanjkljivo 

razvito govorno zmožnost otrok.  

Pri spremljanju kazalcev posredne kakovosti znanstveniki najpogosteje raziskujejo vpliv 

kakovosti interakcij in sodelovanja med zaposlenimi, vrtcem in družino, vrtcem in drugimi vrtci 

oz. ustanovami ter spremljanje profesionalnega razvoja in zadovoljstva vzgojiteljev 
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(Marjanovič Umek, 2005). M. Batistič Zorec (2006) je potrdila pomembnost spremljanja 

profesionalnega razvoja oz. kakovost dela vzgojitelja z rednimi evalvacijami tako na ravni 

oddelka kot vrtca. 

Procesna raven kakovosti predstavlja največ težav na področju spremljanja in ocenjevanja 

kakovosti, saj je s strani države najmanj strukturirana, oz. omogoča največjo avtonomnost ter 

individualno presojo vzgojitelja (Batistič Zorec, 2006; Marjanovič Umek, 2005). Ker je tako 

močno odvisna od vzgojiteljeve zmožnosti poznavanja in zagotavljanja kakovosti pri delu, jo 

je S. Sheridan (2001) poimenovala pedagoška kakovost. Na tej ravni postanejo izrazitejše 

razlike med vzgojitelji, ki zmorejo pri delu doseči višjo kakovost, in tistimi, ki tega ne zmorejo. 

Vzgojitelji, ki dosegajo nižjo kakovost dela, pogosto za svoje manj kakovostno delo krivijo 

druge ali slabe pogoje, npr. premajhen prostor, premalo materiala ali prevelike skupine otrok. 

Medtem vzgojitelji, ki dosegajo višjo kakovost svojega dela, prevzamejo strokovno 

odgovornost za svoje odločitve (Lešnik in Marjanovič Umek, 2005; Sheridan, 2001). 

Pomembnost te ravni se kaže tudi na strani otrok. Raziskovalci opozarjajo, da otroci v okolju z 

višjo procesno kakovostjo razvijejo višje jezikovne, matematične in socialne zmožnosti 

(Marjanovič Umek, 2005). Med najpogosteje predstavljenimi elementi procesne kakovosti so 

vzgojiteljevo načrtovanje, uresničevanje oz. izvajanje kurikuluma, vloga otroka v procesu 

izvajanja kurikuluma ter zmožnost ohranjanja ravnovesja med kurikularnimi dejavnostmi in 

otrokovim razvojem (Marjanovič Umek idr., 2002). Vzgojitelj mora tako na procesni ravni 

omogočiti obogatitveno okolje, v katerem se otroci svobodno igrajo, izbirajo med 

enakovrednimi dejavnostmi različnih področij in aktivno sodelujejo pri načrtovanju ter 

organizaciji dejavnosti in življenja v oddelku (participacija) (Čas, 2014; Vonta, 2009). Takšno 

okolje in vzgojiteljev način dela spodbujata otroke ter odrasle k stalni interakciji oz. uporabi 

sporazumevalnih dejavnosti (Vonta, 2009). Vse, kar vzgojitelj ponudi otrokom, pa je pogojeno 

z njegovim nezavednim vrednotenjem oz. njegovimi subjektivnimi teorijami, ki vplivajo na 

njegovo neposredno delo z otroki (Batistič Zorec, 2003). M. Batistič Zorec (prav tam) in S. 

Sheridan (2001) sta opozorili na subjektivne teorije vzgojitelja, ki vplivajo na raven procesne 

kakovosti – pomen igre in govora za otrokov razvoj, primerne metode in oblike dela, vzgojni 

stil ter otrokov glas oz. participacijo. 

Za zagotavljanje kakovostnih oddelkov je potrebno razviti prepričanje, da nekaj, kar je bilo 

kakovostno nekoč, ne more biti kakovostno danes, saj znanost na področju predšolske vzgoje 

hitro napreduje ter ponuja stalna nova spoznanja in dileme, s katerimi se vzgojitelj ni soočal 

med študijem, ampak šele na delovnem mestu (Marjanovič Umek idr., 2002). Zaradi različnega 
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dodatnega znanja oz. individualnih kompetenc vzgojiteljev obstajajo velike razlike v kakovosti 

pedagoškega dela tako med vrtci kot oddelki znotraj vrtcev (Lešnik in Marjanovič Umek, 

2005). L. Marjanovič Umek (2011) je opozorila, da je le malo oddelkov z visoko kakovostjo, 

najmanj kakovostni pa so oddelki prvega starostnega obdobja. Ker visokokakovostni vrtci 

vplivajo na otrokov celostni razvoj, je potrebno vzgojitelje opremiti z dodatnimi kompetencami, 

ki jim bodo pomagale pri uresničevanju visoko kakovostnega dela (Marjanovič Umek, 2005; 

Sheridan, 2001). 

1.4 KAKOVOSTNO GOVORNO-JEZIKOVNO OKOLJE VRTCA 
 

Čas bivanja otrok v vrtcu se podaljšuje, kar pomeni, da preživijo vedno več časa z vzgojiteljem, 

ki lahko ponuja višjo ali nižjo kakovost govorno-jezikovnega okolja (Marjanovič Umek in 

Fekonja Peklaj, 2008). Tudi M. Erženičnik Pačnik (2008) je opozorila, da lahko vzgojitelj s 

svojim znanjem o kakovosti govorno-jezikovnega okolja, tj. s svojim jezikovnim zgledom ter 

ravnanjem in pripravo okolja, spodbuja ali zavira govorno-jezikovni razvoj otrok. Vzgojitelj, 

ki zmore nuditi kakovostno govorno-jezikovno okolje, lahko zmanjša razlike med otroki iz 

družin različno izobraženih staršev (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008) oz. uspešno 

spodbuja razvoj tako otrok staršev z nižjo izobrazbo kot tistih z višjo (Marjanovič Umek idr., 

2012).  

Kakovostno govorno-jezikovno okolje vrtca omogoča otrokom nenehno aktivno preizkušanje 

v vseh sporazumevalnih dejavnostih (Erženičnik Pačnik, 2008). Le-te potekajo med igro po 

kotičkih, skupnim branjem vzgojitelja z otroki, vsakodnevnimi interakcijami in vzgojiteljevimi 

dejavnostmi. L. Marjanovič Umek in Kroflič (2009) sta ob tem opozorila, da ima vzgojitelj 

težave s poznavanjem oz. razumevanjem načinov, ki spodbujajo govor in posledično tudi druge 

sporazumevalne dejavnosti otrok v obeh starostnih skupinah. Zaradi težav težje spreminja oz. 

dviga kakovost komunikacijskega procesa z otrokom, kar vodi do pogoste izvedbe dejavnosti, 

ki ne spodbujajo dovolj dobro govorno-jezikovnega razvoja vseh otrok.  

Kadar govorimo o govorno-jezikovnem okolju vrtca, je lahko okolje predstavljeno iz fizičnega, 

socialnega, simbolnega ali domišljijskega vidika. Kakovosten fizični prostor je v vzgojnem 

pristopu Reggio Emilia imenovan tudi tretji vzgojitelj, saj lahko že sam prostor s svojo vsebino 

– kotički, didaktičnim materialom in tiskovnim gradivom – spodbuja ali zavira govorno-

jezikovni razvoj. Simbolni vidik predstavljajo vzgojiteljeva pravila, pričakovanja in subjektivne 

teorije (Kroflič, 2016). Socialni elementi prostora zajemajo interakcije med otroki, otroki in 

odraslimi ter odraslima osebama v oddelku. Otrok se v takem prostoru ob igri (z vzgojiteljem 
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ali vrstniki) sreča z uporabo različnih govornih položajev, vlog in izjav (Marjanovič Umek in 

Fekonja Peklaj, 2008). Domišljijski vidik prostora je tesno povezan s socialnim prostorom, ker 

je sestavljen iz otrokove igre in umetniškega izražanja, ki se uresničujeta v interakcijah z 

drugimi osebami v okolju (Kroflič, 2016). 

1.4.1 Kurikulum za vrtce 

 

Kurikulum za vrtce (1999) velja za osrednji dokument dela v vrtcu na nacionalni ravni. Na 

področju govorno-jezikovne kakovosti poudarja pomen zagotovljenih kakovostnih interakcij v 

oddelku. Pri takšnih interakcijah mora biti spodbujena uporaba (lastnih) otrokovih strategij 

izražanja, ki jim omogočajo ter jih spodbujajo k stalnemu besednemu in nebesednemu izražanju 

ter preizkušanju v različnih jezikovnih funkcijah. Pri vlogi vzgojitelja pa poudarja pomen 

pogostih pozitivnih interakcij z otrokom in zmožnost prepoznavanja otrokovega stila izražanja 

oz. komunikacije, saj mora z vsemi uspešno komunicirati. Kurikulum za vrtce (prav tam) 

opozarja na pomembnost vzgojiteljeve odzivnosti v sporazumevalnem procesu z otrokom, 

njegovo zmožnost spodbujanja vseh otrok k razgovoru ter aktivno poslušanje. Uspešnost na teh 

področjih pomeni, da vzgojitelj predstavlja zgled prijetne in spoštljive komunikacije. 

Za doseganje čim višje kakovosti govorno-jezikovnega področja bi morala biti temeljna metoda 

učenja v vrtcu igra. Med igro ima otrok dovolj časa za pogovor, pripovedovanje, razlago, 

opisovanje in dramatizacijo oz. aktivnosti, ki omogočajo razvoj jezikovne zmožnosti. Slednja 

namreč predstavlja osrednji cilj jezikovne vzgoje. Izredno pomembno je tudi preverjanje 

govorno-jezikovne kakovosti s stalnimi evalvacijami oz. vzgojiteljevim kritičnim 

vrednotenjem lastnega dela (prav tam).  

Slovenski raziskovalci opozarjajo na nekaj pomanjkljivosti Kurikuluma za vrtce. Kroflič (1999) 

je opozoril na podobnost vrtčevskega kurikuluma s šolskim in poudaril potrebo po bolj 

strukturiranem skupnem delu, ki bi vzgojiteljem omogočil lažjo interpretacijo ciljev. Opazil je 

tudi težave vzgojiteljev pri interpretaciji oz. razumevanju načel. Čas (2014) je opozoril na 

povečane razlike med izvedbenimi praksami, saj se med vzgojitelji pojavljajo razlike v 

interpretaciji in udejanjanju osnovnih principov oz. načel Kurikuluma za vrtce, kar vodi do 

povečanja razlik v kakovosti vrtcev. M. Batistič Zorec (2006) je poudarila še dejstvo, da enako 

uresničevanje kurikuluma nima enakega učinka na različne otroke. Vzgojitelj mora zato ob 

avtonomnosti, ki mu jo ponuja dokument, najti ustrezne načine, s katerimi bo lahko zagotovil 

optimalen razvoj vseh otrok v oddelku (Kurikulum za vrtce, 1999).  
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1.4.1.1 Jezikovna vzgoja 

 

Jezikovna vzgoja v vrtcu naj poteka v obeh starostnih obdobjih, saj so otroci že od obdobja 

malčka zmožni sooblikovati sporazumevalni proces z odraslo osebo in tako aktivno pridobivati 

jezikovne spretnosti. Uresničevanje jezikovne vzgoje poteka s pomočjo štirih jezikovnih 

stebrov – govorne in književne vzgoje, knjižne vzgoje kot dela informacijskega pred- 

opismenjevanja ter predopismenjevanja (Kranjc, 2011). 

Govorna vzgoja omogoča razvoj govorne kompetence, tj. zmožnosti tvorjenja in razumevanja 

govorjenih besedil oz. sporočil v različnih govornih položajih, ki zahtevajo uporabo različnih 

socialnih zvrsti jezika (prav tam). Za uspešen razvoj zmožnosti tvorjenja govorjenih sporočil 

naj bo otroku omogočena nenehna komunikacija z drugimi v oddelku, tako z odraslo osebo kot 

vrstniki (Kranjc, 2003). Zmožnost razumevanja govorjenih besedil se razvija ob »srečanjih« z 

odraslo osebo, ki uporablja različne govorne položaje, npr. v gledališču, trgovini, knjižnici itd., 

saj je otrok že zelo zgodaj sposoben zaznati razlike med govornimi registri (Kranjc, 2011). Na 

področju spodbujanja razvoja govorne kompetentnosti mora vzgojitelj poznati svoj vpliv izbire 

tem vsakdanjih pogovorov z otrokom in izbire branih ali gledanih vsebin, saj lahko dodatno 

spodbudi ali zavira razvoj na tem področju (Kranjc, 1999b). 

Uspešnost književne vzgoje določa vzgojitelj v sodelovanju s starši, saj slednji zagotavljajo 

otrokom dostop do književnih del različnih zvrsti. Vzgojitelj mora tako za uspešno književno 

vzgojo stalno preverjati lastno literarno razgledanost na vseh treh literarnih zvrsteh – epiki, 

liriki in dramatiki. Vse zvrsti namreč omogočajo pridobivanje jezikovnih znanj. Pri književnosti 

otroci spoznavajo užitek dialoga z besedilom, odraslimi in/ali otroki. Prav tako spoznavajo 

formalne značilnosti zgodbe in pravljična pravila. Pri branju poezije doživljajo zvočnost in 

ritem jezika. Seznanjanje z deli dramatike pa poteka z ogledi umetniških del in predstav. 

Osrednji cilj književne vzgoje tako predstavlja poslušanje različnih literarnih besedil in 

spoznavanje knjig (Jamnik, 2003b). 

Knjižna vzgoja ali informacijsko predopismenjevanje otrokom omogoča pridobivanje znanj z 

različnih področij, do katerih pridejo z iskanjem in uporabo različnih virov. Ob tem spoznavajo, 

da je tisk pomemben element komunikacije, ki omogoča uspešno pridobivanje informacij v 

ustanovah, kot so knjižnica, muzeji, galerije itd., ali na spletu (Kranjc, 1997). S pomočjo knjižne 

vzgoje otrok spoznava estetski in funkcionalni vidik pismenosti. Medtem se funkcionalni vidik 

razvija z branjem neumetnostnih besedil, npr. enciklopedij, ter učenjem števil in njihove vloge 
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v komunikaciji. S predlaganim načinom dela tako otrok razvija strategije uspešnega učenja iz 

učbenikov (Erženičnik Pačnik, 2008; Kranjc, 2003). 

Predopismenjevanje oz. porajajoča se pismenost je v vrtcu sestavljeno iz iger, pri katerih otroci 

pridobivajo znanja in spretnosti na področjih »predbranja« in »predpisanja« (Grginič, 2008). 

Predbranje je omogočeno s prisotnostjo različnih knjig, umetnostnih in neumetnostnih besedil 

ter simbolno in tiskovno bogatih kotičkov. Otrok se bo želel preizkušati v igri pretvarjanja 

branja, kjer bo domiselno oz. po svoje črkoval. V igrah predpisanja se bo preizkušal v igri 

pretvarjanja pisanja ali igri z materiali v kotičkih, npr. z uporabo različnih pisal, materialov za 

razvoj ročnih spretnosti, igro s simboli (Erženičnik Pačnik, 2007). Opisane dejavnosti 

omogočajo razvoj vidnega in slušnega razločevanja oz. spomina, ki veljata za pomembni 

spretnosti uspešnega branja ter pisanja. Vsakodnevne igre predbranja in predpisanja ob aktivni 

uporabi vzgojiteljeva branja ter pisanja omogočajo razvoj spoznanja, da ti aktivnosti 

predstavljata osrednji del dneva v vrtcu in življenju. Tako bo tudi otrok želel razviti enako 

vedenje in stališče do uporabe teh dveh sporazumevalnih aktivnosti (Grginič, 2008). 

1.4.2 Prostor 

 

Igralnica mora biti urejena tako, da ustreza kriterijem bogatega simbolnega okolja. Le-tega 

predstavljajo asimetrični socialni odnosi, popolne jezikovne oblike, predmetne in predstavne 

pretvorbe, skupno branje, uporaba miselnih strategij in obratov ter celotni kulturni kapital 

vzgojitelja (Marjanovič Umek, 2012). M. Erženičnik Pačnik (2008) je k bogatemu simbolnemu 

okolju dodala še tiskovno bogato in literarno estetsko okolje. 

V igralnici mora biti material za pridobivanje formalnega in neformalnega znanja ter spretnosti 

s področja predopismenjevanja. Otrok naj ima na voljo simbolna orodja ter sisteme, ki 

spodbujajo aktivnosti »predbranja« in »predpisanja«, npr. zemljevide, note, znake, števila, črke, 

načrte, risbe (Erženičnik Pačnik, 2008; Marjanovič Umek). Vzgojitelj naj v igralnici pripravi 

igralne kotičke, v katerih se bo otrok preizkušal v govorno-jezikovni zmožnosti. M. Erženičnik 

Pačnik (2007) je predlagala knjižni kotiček, ki omogoča aktivnosti otrokovega »predbranja« in 

skupnega branja vzgojitelja z otrokom, ter kotiček za simbolno igro, v katerem se otrok 

preizkuša v uporabi različnih jezikovnih funkcij skozi sporazumevalni proces z drugo osebo in 

uporabo materiala, opremljenega s tiskom (npr. časopisa, embalaže živil, znakov in simbolov). 

Govorno-jezikovno spodbudna igralnica z materiali in kotički otroke nenehno spodbuja k 

preizkušanju v vseh sporazumevalnih dejavnostih (govorjenju, poslušanju, »predbranju« in 
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»predpisanju«) ob besednih in nebesednih sredstvih sporočanja (Erženičnik Pačnik, 2008; 

Marjanovič Umek, 2012). V spodbudni igralnici uporaba sporazumevalnih dejavnosti 

predstavlja osrednji del dneva, zato otroci tam uspešneje razvijejo svojo jezikovno zmožnost in 

zavedanje o pomembnosti njene uporabe v vsakdanjem življenju (Erženičnik Pačnik, 2007).  

1.4.3 Vzgojitelj 

 

Vzgojitelj je kompetentna odrasla oseba v oddelku, ki s svojimi spoznavnimi in govornimi 

spodbudami ter občutljivostjo in odzivnostjo v interakcijah z otroki predstavlja pomemben 

napovednik govornega razvoja otrok v svojem oddelku (Marjanovič Umek idr., 2006). Njegova 

naloga je priprava vsebinsko in jezikovno bogatega okolja, v katerem imajo otroci dovolj časa 

in vsebin za komunikacijo tako z vrstniki kot vzgojiteljem (Erženičnik Pačnik, 2007). Tako se 

urijo v postopku menjavanja vlog in razvijanja teme ter sodelujejo v različnih govornih 

položajih in jezikovnih vlogah (Marjanovič Umek idr., 2006). Pri komunikaciji z otroki mora 

biti vzgojitelj pozoren na svoj govorno-jezikovni zgled, saj se otroci najhitreje učijo govora oz. 

jezika od osebe, do katere čutijo čustveno navezanost (Erženičnik Pačnik, 2007). L. Marjanovič 

Umek idr. (2012) so opozorili še na vzgojiteljevo nalogo priprave simbolno bogatega okolja, ki 

s primernimi izzivi spodbuja k preizkušanju vseh sporazumevalnih dejavnosti, tj. govorjenja, 

poslušanja, »predbranja« in »predpisanja«. 

Pomembni dejavniki so naslednji: 

 vzgojiteljevo nudenje komunikacijskih dejavnosti v oddelku, 

 vzgojiteljevo omogočanje komunikacijsko odzivnega okolja, 

 vzgojitelj in otrok: komunikacijska partnerja, 

 jezikovni zgled vzgojitelja, 

 vzgojiteljeva vprašanja, 

 načrtovane dejavnosti, 

 čas rutine, 

 skupno branje vzgojitelja in otroka. 

1.4.3.1 Vzgojiteljevo nudenje komunikacijskih dejavnosti v oddelku 

 

Komunikacijske dejavnosti se delijo na ekspresivne in receptivne (Erženičnik Pačnik, 2008). V 

prvo skupino sodita govorjenje in pisanje, v drugo pa poslušanje in branje. Kronološko otrok 

najprej začne poslušati. Na tem področju se mora naučiti slušne pozornosti in razločevanja, saj 

dobro razvita slušna pozornost vpliva na razvoj drugih sporazumevalnih dejavnosti, npr. branje 
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in pisanje (Plut-Pregelj, 1990). Nato sledi razvoj govorne zmožnosti, ki poteka skozi socialne 

interakcije – sporazumevalni proces z drugo osebo (Erženičnik Pačnik, 2008). Tu mora 

vzgojitelj poskrbeti za organizacijo sporazumevalne mreže, ki otroku omogoča nenehno 

besedno in nebesedno sporazumevanje z vrstniki ali odraslimi v oddelku. Pogovor v vrtcu 

omogoča stalnost udeležencev, rabo izbrane socialne zvrsti govora ter stalno tridelno 

pogovorno strukturo, ki omogoča lažje učenje govora in pogovora (Skubic, 2004). Pri tej 

komunikacijski dejavnosti mora vzgojitelj omogočati zasebne pogovore v manjših skupinah, 

kjer imajo otroci več časa za pogovor in dovolj časa za menjavo vlog v komunikacijskem 

procesu (Kranjc in Saksida, 2001, v Marjanovič Umek idr., 2006). V vrtcu se še ne uči branja 

in pisanja, potekajo pa aktivnosti »predbranja« in »predpisanja«, predstavljene v poglavju 1.2.2. 

Vzgojitelj mora zagotavljati preplet vseh komunikacijskih dejavnosti otrok v dnevu ter poznati 

strategije in dejavnosti, s katerimi pri otrocih uspešno spodbuja njihovo uporabo (Marjanovič 

Umek idr., 2006). 

1.4.3.2 Vzgojiteljevo omogočanje komunikacijsko odzivnega okolja 

 

Komunikacijsko odzivno okolje je v vrtčevskih oddelkih tistih vzgojiteljev, ki imajo razvito 

prepričanje o vrednosti pogovora in pozitiven odnos do govornega izražanja otrok, pri svojem 

delu pa zavestno organizirajo čas, namenjen pogovoru z otroki. Razvoj dialoga in pogovora pri 

predšolskih otrocih poteka do šestega leta, zato je stalna odzivnost okolja oz. vzgojitelja zelo 

pomembna. Le-ta se mora odzvati že na otrokovo predkomunikacijo, ko se ta izraža s kretnjo, 

gibi in zvoki. Odzivno okolje omogoča menjavanje vlog, razvijanje teme in govor v različnih 

položajih. Vzgojitelj se mora odzivati z jezikovnimi provokacijami – razširjati in preoblikovati 

izjave otrok, zastavljati nova in odprta vprašanja, komentirati izjave otrok ter povezovati govor 

s pisano besedo (Marjanovič Umek idr., 2006).  

1.4.3.3 Vzgojitelj in otrok: komunikacijska partnerja 

 

Otrok je že okoli drugega leta sposoben govoriti o abstraktnih vsebinah in pripovedovati zgodbe 

(Kranjc, 1999b). Od tretjega leta že tvori daljše in bolj zapletene povedi, brez težav pri izražanju 

časovnih, vzročnih in posledičnih zaporedij, zato mora v komunikacijskem procesu pridobiti 

večjo veljavo – postati mora komunikacijski partner. V tej vlogi nato razvija vrsto govornih 

položajev (ne le govornih vlog) ter razvija in uporablja različne funkcije jezika (Kranjc, 1999a). 

Tako vzgojitelj usposablja otroka za samostojno in svobodno komunikacijo v različnih 

položajih (Erženičnik Pačnik, 2007). 
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Kljub pomembnemu vplivu vloge otroka kot komunikacijskega partnerja pa je D. Skubic (2004) 

opozorila na to, da je njegova vloga v komunikaciji z vzgojiteljem najpogosteje le odzivna ali 

neodzivna – torej ima vlogo molčečega otroka. Vzgojitelj je namreč tisti, ki v oddelku govori 

največ. Na to so opozorili tudi L. Marjanovič Umek idr. (2006), saj naj bi vzgojitelji pri svojem 

govoru najpogosteje uporabljali le regulativno funkcijo jezika, tj. zaprto vodenje, ki ne spodbuja 

otrok k besednemu odzivu.  

1.4.3.4 Jezikovni zgled vzgojitelja 

 

Vzgojitelj se vsak dan sooča z različnimi okoliščinami govornega nastopanja, v katerih tvori 

različna sporočila, namenjena različnim naslovnikom, tj. staršem otrok, otrokom, sodelavcem 

in drugim osebam (Petek, 2013). Ker nastopa v vlogi javnih in uradnih govornih položajev, 

mora paziti na uporabo ustrezne socialne zvrsti jezika (Devjak in Petek, 2011). M. Erženičnik 

Pačnik (2008) je predpisala, kakšen bi moral biti vzgojiteljev jezikovni zgled v obliki 

razširjenega jezikovnega koda: v svojih sporočilih mora uporabljati natančno stavčno ureditev 

in pravilno skladnjo. Poleg tega mora dobro poznati zgradbo govorjenega besedila in celostni 

način govorne predstavitve ter uporabljati verbalna in neverbalna sredstva (Devjak in Petek, 

2011). L. Marjanovič Umek idr. (2006) so dodali, da mora v razširjenem jezikovnem kodu 

uporabljati zapletene govorno-jezikovne izjave in raznoliko besedišče, saj otroci posnemajo 

njegov govor. S poenostavljanjem jezika bi namreč vzgojitelj pri otroku ustvarjal navidezne 

jezikovne nesmisle in povzročal dodatne jezikovne napake (Devjak in Petek, 2011). Otrok tako 

ob vzgojitelju, ki uporablja razširjeni jezikovni kod, sliši manj napak in jih tudi sam naredi manj 

(Marjanovič Umek idr., 2006).  

1.4.3.5 Vzgojiteljeva vprašanja 

 

Vzgojiteljeva izbira vprašanj se tesno povezuje z njegovo kakovostjo vloge jezikovnega zgleda. 

Pomanjkanje znanja jezikovnih ravni vpliva na strukturo vprašanj, ki jih zastavlja otrokom. 

Tako so najpogosteje zastavljena vprašanja nižje ravni, tj. spominska, ki so enostavčna in 

jezikovno nepravilna, zavirajo pa otrokov napredek v tvorjenju jezikovnih struktur, razvijanju 

teme (Skubic, 2005) in preizkušanju različnih jezikovnih funkcij, ki so jih že zmožni uporabljati 

(Fekonja, 2002). U. Fekonja (prav tam) je ugotovila, da otroci na »slaba« vprašanja odgovarjajo 

manj, v odgovore pa ne vključujejo nikalnih in vprašalnih stavkov, oz. je njihov odgovor 

slovnično pomanjkljiv. 
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Velik problem predstavlja postopek izmenjave vprašanj in odgovorov. Vzgojitelj pogosto 

zastavi eno vprašanje vsem otrokom v oddelku z namenom preverjanja znanja in nadzora. V 

pogovor pa se navadno vključujejo le govorno bolj kompetentni otroci, kar omogoča, da 

sporazumevalni proces poteka nemoteno, saj tako vzgojitelju ni potrebno »dolgo« čakati na 

odgovor. Pri tem se kaže pomanjkanje zavedanja o odzivnem času otrok (Skubic, 2004). 

Vprašanja vzgojitelja zajemajo jezikovni, psihološki in pedagoški vidik. Kakovostna vprašanja 

jezikovne ravni so dopolnjevalna, poizvedovalna, odločevalna in alternativna. Psihološka raven 

se deli na višja in nižja vprašanja. Višja spodbujajo višje ravni otrokovega mišljenja oz. 

divergentno mišljenje. Pedagoški vidik jih dodatno razdeli na prava in neprava. Prava so tista, 

ki na prejšnjih dveh ravneh predstavljajo višjo kakovost (prav tam).  

1.4.3.6 Načrtovane dejavnosti 

 

Načrtovane dejavnosti v oddelku morajo biti primerno strukturirane in morajo omogočati 

raznolikost igralnih izkušenj, v katerih se lahko otroci nenehno preizkušajo v svojih govorno-

jezikovnih zmožnostih. Raznolikost se doseže z naslednjimi predlaganimi pari: z igro enako in 

različno starih otrok, igro stalnih (znanih) otrok v oddelku, igro z (neznanimi) otroki iz drugih 

oddelkov, igro z vzgojiteljem in brez njega, igro notri ali zunaj, krajšimi in daljšimi dejavnostmi 

ter raznolikostjo igrač, materialov, prostorov in izdelanih kotičkov. Pozornost mora biti 

namenjena tudi pripravi ustrezne strukturiranosti dejavnosti, saj je pri visoko strukturiranih 

okoljih in dejavnostih manj raznolike igre, ki najbolj uspešno spodbuja otroke k preizkušanju 

govora oz. jezika (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2006). Zgoraj naštete dejavnosti 

omogočajo stalne interakcije otrok z drugimi osebami, ki spodbudno vplivajo na govorni razvoj 

posameznega otroka in celotne skupine (Skubic, 2004).  

B. Baloh (2015) je opozorila na to, da le 40 % vzgojiteljev pripravlja dejavnosti, s katerimi se 

vsakodnevno razvija in spodbuja pripovedovanje otrok, in le 45 % vzgojiteljev otrokom 

omogoča tvorjenje besedil. Iz rezultatov je razvidno, da imajo vzgojitelji težave pri pripravi 

dejavnosti, s katerimi bi se otroci lahko preizkušali v sporazumevalnem procesu in uporabi 

slogovnih postopkov tvorjenja besedil (pripovedovanju, opisovanju, razlaganju, utemeljevanju, 

poročanju in pogovarjanju). U. Fekonja (2002) je potrdila, da med vzgojitelji prevladuje 

uporaba formativne funkcije jezika, pri kateri večino časa govori vzgojitelj, otroci pa so tiho. 
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1.4.3.7 Čas rutine 

 

Čas rutine je pogosto podrejen vzgojiteljevim subjektivnim teorijam in prepričanjem o tem, ali 

je smiselno spodbujati otrokov govorno-jezikovni razvoj med nenačrtovanimi aktivnostmi, 

torej v času rutine (Batistič Zorec, 2003). Ta čas bi moral biti prilagodljiv, otroci pa bi takrat 

morali imeti primerne zadolžitve. Pravila za čas rutine se morajo razložiti in biti dogovorjena 

skupaj z otroki, prav tako bi v tem času otroci lahko reševali socialne izzive med seboj. 

Vzgojitelj bi moral pomagal otrokom pri ubesedovanju čustev in občutij pri soočenju s socialno 

nesprejemljivim vedenjem (Snow in Van Hemel, 2008). Tako oblikovana rutina bi otrokom 

omogočila stalne priložnosti za interakcije in govorno-jezikovno spodbudo (Marjanovič Umek 

in Lešnik Musek, 2006).  

L. Marjanovič Umek (2010) je opozorila, da vzgojitelji med rutino ne spodbujajo dovolj dobro 

otrokovega govorno-jezikovnega razvoja, saj sami v tem času manj pogosto uporabljajo govor, 

manj pogosto otroke spodbujajo h govornemu odzivu in uporabljajo manj simbolnega gradiva. 

Raziskovalka je opozorila tudi na stanje v skupini prvega starostnega obdobja, kjer je rutina 

manj govorno-jezikovno spodbudna kot v oddelkih drugega starostnega obdobja (prav tam). 

Razlog je lahko vzgojiteljeva subjektivna teorija o vlogi rutine v oddelkih prvega starostnega 

obdobja, saj naj bi bila tam namenjena le zdravstveno-higienski skrbi za otroke – hranjenju, 

previjanju in počitku. Ta način je skupek ustaljenih navad in tradicij, kjer se vse pomembno 

dogajanje podreja rutini in ne otrokom (Batistič Zorec, 2003).  

1.4.3.8 Skupno branje vzgojitelja in otroka 

 

Nikoli ni prezgodaj začeti s skupnim branjem oz. pripravami na skupno branje v obliki petja, 

govora ali pripovedovanja, saj že dojenček sliši ritem in melodijo maternega jezika. S takšnim 

začetkom otroku privzgajamo potrebo po skupnem branju (Jamnik, 2003a). Pri drugem letu se 

bo tako otrok že zmogel dejavno vključiti v skupen ritual branja (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2003). 

Sistematično skupno branje otroške literature otroku omogoča višje rezultate na govorno-

jezikovnem področju, saj med branjem razvija fonološko zavedanje, razširja lastno besedišče 

(pri skupnem branju se nauči več besed, kot pri katerikoli drugi jezikovni dejavnosti), razvija 

zmožnost razumevanja besed in metafor ter se izboljša v uporabi jezikovnih funkcij. Prav tako 

otroci, ki so bili med drugim in petim letom izpostavljeni stalnemu skupnemu branju, izražajo 

višjo govorno kompetentnost v vrtčevskem obdobju, pri sedmih letih pa boljše razumejo 
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prebrano besedilo, kot otroci, ki niso bili izpostavljeni sistematičnemu skupnemu branju v vrtcu 

(Marjanovič Umek idr., 2012). Vzgojitelj mora pri skupnem branju omogočiti seznanjanje tako 

z umetnostnimi kot neumetnostnimi besedili. Pri branju neumetnostnih besedil otrok razvija 

pragmatično funkcijo jezika, pri umetnostnih besedilih pa spoznava njegovo estetsko vrednost 

(Jamnik, 2003b). Branju neumetnostnih besedil se vzgojitelji pogosto izogibajo, saj jih le 6 % 

zagotavlja njihovo vsakodnevno branje (Baloh, 2015). Tudi T. Jamnik (2003a) je potrdila, da 

se vzgojitelji premalokrat odzovejo otrokovi želji po enciklopediji ali priročniku.  

Pri skupnem branju se mora vzgojitelj dobro zavedati vrednosti večkratnega branja istega 

literarnega dela. To otrokom nudi varnost in urjenje v usmerjanju pozornosti, prebrana vsebina 

pa jim služi kot predmet predelave v simbolni igri. Branje mora potekati kakovostno, s 

smiselnimi poudarki, hitrostjo in intonacijo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003). Prav tako 

proces skupnega branja pozitivno vpliva na čustveni odnos med otrokom in vzgojiteljem 

(Jamnik, 2003b). Skupno branje zahteva čas, umirjenost in interes tako otroka kot vzgojitelja 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2003).  

1.4.4 Igra otroka 

 

Igra je najpomembnejša aktivnost in metoda učenja otroka v vrtcu, ker z njo najhitreje doseže 

cilj dejavnosti vzgojitelja in najhitreje napreduje v razvoju govorno-jezikovnih zmožnosti 

(Fekonja Peklaj in Marjanovič Umek, 2006). Igra od začetka do konca spodbuja govorno-

jezikovni razvoj. Na začetku morajo otroci doseči dogovor o temi, oz. narediti načrt razvijanja 

igre, ter določiti pretvorbe vlog in igrač. Simbolne pretvorbe mora otrok besedno izraziti in jih 

narediti razumljive drugim (Fekonja, 2002). Z govorom povzroči dekontekstualizacijo igre – 

uporablja izjave »kot da«, izjave za istovetnost, simbolne zamenjave in zmožnost odložene 

imitacije (Marjanovič Umek idr., 2006). U. Fekonja Peklaj in L. Marjanovič Umek (2006) sta 

opozorili še na otrokovo celostno uporabo jezika med igro – uporablja namreč ustrezne registre, 

socialne pretvorbe, različne govorne položaje in metajezikovne izjave. U. Fekonja (2002) je 

dodala, da otrok med igro bolj raznoliko uporablja jezikovne funkcije in se preizkuša v njihovi 

uporabi, kot to počne med vzgojiteljevimi vodenimi dejavnostmi.  

1.4.4.1 Mentalno razvitejši partner 

 

Vzgojitelj se v otrokovo igro vključuje kot mentalno razvitejši partner ter ga usmerja k novim 

in mentalno zahtevnejšim dejavnostim (Zupančič, 2006), kar omogoča otrokovo delovanje v 
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območju bližnjega razvoja. V tej vlogi lahko nudi namerno pomoč v igri in pripravi spodbudno 

fizično okolje ali igro (Oerter, 1993, v Zupančič, 2006). Vlogo mentalno razvitejšega partnerja 

v igri lahko prevzame tudi otrok, ostalim pa predstavlja model za posnemanje dejavnosti 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2003). Mentalno razvitejši partner – vzgojitelj – v igri ponuja 

interakcijsko recipročnost, demonstracije in kognitivno usklajevanje ter usmerja otroka k 

skupni vezani pozornosti na predmet (Zupančič, 2006).  

1.4.5 Vrstniki v oddelku 

 

Vrstniki ponujajo široko paleto socialnih stikov, v katerih se otrok nenehno preizkuša v svoji 

sporazumevalni zmožnosti. Tako razvija zmožnost komuniciranja, razumevanja in uporabe 

recipročnih odnosov (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Prav tako v komunikaciji z 

vrstniki pogosteje uporablja raznolike stavke, npr. priredne, podredne, vprašalne in nikalne 

(Marjanovič Umek idr., 2006). Vrstniki v sporazumevalnem procesu od otroka zahtevajo 

drugače oblikovane izjave, govorne položaje in funkcije kot vzgojitelj. Vpliv vrstnikov je 

pomemben tudi v času rutine – pri zajtrku so namreč drug drugega bolj spodbujali k oblikovanju 

kompleksnejših stavkov kot vzgojitelji pri usmerjeni dejavnosti (Fekonja, 2002).  

Pri vlogi vrstnikov mora biti vzgojitelj pozoren na to, da si otrok za igro ne izbere naključnih 

vrstnikov, temveč na podlagi lastnih igralnih, socialnih in jezikovnih zmožnosti. Tako se otroci 

vedno družijo s podobnimi – tisti z nižjo jezikovno zmožnostjo se družijo z vrstniki, ki imajo 

prav tako težave na tem področju in obratno. Vzgojitelj naj zato pripravlja dejavnosti oz. okolje 

za igro tako, da bo poskrbel za interakcije med tistimi, ki so bolj govorno-jezikovno spretni, s 

tistimi, ki so manj (Ribeiro idr., 2017).  
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2 CILJ DIPLOMSKEGA DELA 
 

Cilj diplomskega dela je bil potrditi razlike v kakovosti govorno-jezikovnega okolja med 

izbranimi vrtci in ugotoviti, ali pričakovane razlike vplivajo na kakovost dela tako z otroki z 

govorno-jezikovnimi težavami kot tudi tistimi, ki v oddelku nimajo težav na tem področju.  

 

2.1 HIPOTEZE 
 

H1: Med vrtci se pojavljajo statistično pomembne razlike v doseganju kakovosti govorno-

jezikovnega okolja. 

H2: Večina vzgojiteljev posameznih vrtcev ne preverja kakovosti govorno-jezikovnega okolja. 

H3: Večina vzgojiteljev posameznih vrtcev prepozna otroke z govorno-jezikovnimi težavami v 

svojem oddelku. 

H4: Večina vzgojiteljev posameznih vrtcev loči otroke z govornimi težavami od tistih z 

jezikovnimi težavami. 

H5: Večina vzgojiteljev posameznih vrtcev pozna ustrezne prilagoditve za delo z otroki z 

govorno-jezikovnimi težavami. 

H6: Večina vzgojiteljev posameznih vrtcev nima dovolj kompetenc za kakovostno delo z otroki 

z govorno-jezikovnimi težavami. 

  



31 
 

3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 

Raziskava je bila izvedena v skladu s kvantitativno raziskovalno paradigmo. Uporabljeni sta 

bili deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda. 

3.1 VZOREC 
 

Raziskovalni vzorec je neslučajnostni in namenski. V raziskavi, ki je potekala v šolskem letu 

2017/2018, je sodelovalo 5 slovenskih vrtcev iz območja Gorenjske in osrednje Slovenije. 

Vrtec A je manjši javni vrtec na Gorenjskem, ki deluje pod okriljem osnovne šole. Vrtec B je 

zasebni vrtec na Gorenjskem, ki izvaja javno veljavni program. Vrtca C in Č sta večja javna 

vrtca na območju Ljubljane. Vrtec D je krščanski zasebni vrtec, ki izvaja javno veljavni 

program. Pri reševanju anketnega vprašalnika je sodelovalo 68 vzgojiteljev, od tega smo jih 25 

tudi opazovali (v vsakem vrtcu 5 vzgojiteljev). 

 

 

Graf 1: Porazdeljenost sodelujočih vzgojiteljev glede na vrtec (A–D) 

Glede na številčno zastopanost anketirancev so vsi vrtci primerljivi; z večjim deležem 

vzgojiteljev izstopa le vrtec Č.  
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Graf 2: Porazdeljenost sodelujočih vzgojiteljev glede na spol 

Večina anketirancev v raziskavi, tj. 95,6 %, je bila ženskega spola.  

 

 

Graf 3: Porazdeljenost sodelujočih vzgojiteljev glede na delovno dobo 

V vrtcih prevladujejo vzgojitelji z delovno dobo 10–20 let. Izstopata le vrtca C in Č; v prvem 

namreč prednjačijo vzgojitelji z delovno dobo do 10 let, v drugem pa vzgojitelji z delovno dobo 

več kot 30 let. 



33 
 

 

Graf 4: Porazdeljenost sodelujočih vzgojiteljev glede na starostno skupino, v kateri delajo 

Med anketiranci prevladujejo tisti vzgojitelji, ki delajo v drugi starostni skupini. 

 

V vzorcu se pojavljajo majhne razlike med anketiranimi osebami, a je primerjava med vrtci 

vseeno sprejemljiva.  

3.2 SPREMENLJIVKE 
 

Neodvisne spremenljivke: 

 spol vzgojitelja, ki ga predstavlja naravni spol, 

 delovna doba vzgojitelja, ki jo predstavljajo leta zaposlitve v vrtcu, 

 starostna skupina otrok, ki jo predstavlja starostna skupina, v kateri je vzgojitelj 

zaposlen, 

 vrtec, ki ga predstavlja ustanova, v kateri je vzgojitelj zaposlen. 

 

Odvisne spremenljivke: 

 strukturna kakovost, ki jo predstavlja vsota odgovorov anketnega vprašalnika            

(21.–23. vprašanje), 

 posredna kakovost, ki jo predstavlja vsota odgovorov anketnega vprašalnika (24. in 

25. vprašanje), 

 procesna kakovost, ki jo predstavlja vsota povprečij kakovosti prostora in dela 

vzgojitelja, 

 kakovost prostora, ki jo predstavljata vsota odgovorov anketnega vprašalnika (govorni 

oz.  jezikovni izzivi: 17. in 18. vprašanje; bralni kotiček: 8. in 11. vprašanje; kotiček za 
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pisanje in risanje: 12. vprašanje) in vsota točk opazovanja (govorni oz. jezikovni izzivi: 

1., 2., 6.–13. trditev; bralni kotiček: 4. in 5. trditev; kotiček za pisanje in risanje: 

3. trditev kazalcev prostora), 

 kakovost dela vzgojitelja, ki jo predstavljata vsota odgovorov anketnega vprašalnika 

(jezikovni zgled: 6. in 7. vprašanje; jezikovna dejavnost otrok: vprašanje 14/I; 

pedagoška oblika: vprašanje 14/II; pedagoška metoda: vprašanje 14/III; usmerjena 

dejavnost: 15. vprašanje; prosta igra ali rutina: 16. vprašanje; igra otrok: 9. in 

10. vprašanje; slogovni postopki tvorjenja besedil: 20. vprašanje; jezikovne funkcije: 

19. vprašanje; soočanje z govorno-jezikovnimi težavami: 5. in 6. trditev 29. vprašanja) 

in vsota točk opazovanja (jezikovni zgled: 1.–3. trditev in 8. trditev kakovostnih 

kazalcev med usmerjeno dejavnostjo ter 18. trditev kakovostnih kazalcev med prosto 

igro/rutino; jezikovna dejavnost otrok: 5.–7. trditev kakovostnih kazalcev med 

usmerjeno dejavnostjo ter 8. in 9. trditev kakovostnih kazalcev med prosto igro ali 

rutino; pedagoška oblika: 16. trditev kakovostnih kazalcev med usmerjeno dejavnostjo; 

pedagoška metoda: 15. in 17. trditev kakovostnih kazalcev med usmerjeno dejavnostjo; 

usmerjena dejavnost: 4.–7. trditev kakovostnih kazalcev med usmerjeno dejavnostjo in 

delež družabnih otrok med dejavnostjo; prosta igra ali rutina: 5.–8., 10., 11., 13.,                 

15.–17. trditev kakovostnih kazalcev med prosto igro ali rutino ter delež družabnih otrok 

med prosto igro; igra otrok: 2.–4. trditev kakovostnih kazalcev med prosto igro ali 

rutino; slogovni postopki tvorjenja besedil: 9. in 10. trditev kakovostnih kazalcev med 

usmerjeno dejavnostjo; jezikovne funkcije: 11. trditev kakovostnih kazalcev med 

usmerjeno dejavnostjo in 14. trditev kakovostnih kazalcev med prosto igro ali rutino; 

soočanje z govorno-jezikovnimi težavami: 14. trditev kakovostnih kazalcev med 

usmerjeno dejavnostjo), 

 kakovost govorno-jezikovnega okolja, ki jo predstavlja vsota strukturne, posredne in 

procesne kakovosti, 

 spremljanje kakovosti govorno-jezikovnega okolja, ki ga predstavljata vsota odgovorov 

anketnega vprašalnika (6. in 7. trditev 23. vprašanja) in vsota točk opazovanja 

(20. trditev kakovostnih kazalcev vzgojitelja med prosto igro ali rutino), 

 prepoznavanje otrok z govorno-jezikovnimi težavami, ki ga predstavlja vsota 

odgovorov anketnega vprašalnika (2. in 6. trditev 26. vprašanja ter 1. in 7. trditev 

29. vprašanja), 
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 zmožnost ločevanja govornih in jezikovnih težav, ki jo predstavlja vsota odgovorov 

anketnega vprašalnika (3. trditev 26. vprašanja in 28. vprašanje), 

 poznavanje vrst prilagoditev za delo z otroki z govorno-jezikovnimi težavami, ki ga 

predstavlja vsota točk anketnega vprašalnika (7. trditev 26. vprašanja in 27. vprašanje), 

 vzgojiteljevo znanje oz. kompetence na področju dela z otroki z govorno-jezikovnimi 

težavami, ki ga predstavlja vsota točk anketnega vprašalnika (4. in 5. trditev 

26. vprašanja). 

3.3 VREDNOTENJE SPREMENLJIVK 
 

Vrednotenje neodvisnih spremenljivk: 

 spol vzgojitelja se vrednoti kot moški ali ženski, 

 delovna doba se vrednoti z leti dela, 

 starostna skupina se vrednoti kot prva ali druga, 

 vrtec se vrednoti s črkami A, B, C, Č in D. 

Vrednotenje odvisnih spremenljivk: 

 odgovori anketnega vprašalnika se vrednotijo z oceno na lestvici, pri čemer pomeni 

1 zagotovo se ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 se ne morem odločiti, 4 se strinjam in 5 se 

popolnoma strinjam, oz. z oceno 1 (ne) ali 2 (da), 

 odgovori opazovanja se vrednotijo z oceno, pri čemer pomeni 1 kazalec se ne pojavi, 

2 kazalec se pomanjkljivo pojavi in 3 kazalec se pojavi. 

3.4 OPIS INSTRUMENTA 
 

V raziskavi je bil uporabljen anonimni anketni vprašalnik, za namen opazovanja dela 

vzgojiteljev pa so bile izdelane tudi liste kazalcev kakovosti. Anketni vprašalnik preverja 

poznavanje in uporabo kazalcev kakovostnega govorno-jezikovnega okolja. Sestavlja ga več 

tipov vprašanj: odprti, zaprti in Likertov tip. Vzgojiteljevi posredovani podatki so spol, delovna 

doba in starostna skupina otrok.  

Liste kazalcev kakovosti omogočajo preverjanje procesne kakovosti govorno-jezikovnega 

okolja vrtca. V ta namen so bile razdeljene na tri opazovana področja: 

1. KAKOVOSTNI KAZALCI VZGOJITELJA za spodbujanje govorno-jezikovnega 

razvoja otrok MED USMERJENO DEJAVNOSTJO, 
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2. KAKOVOSTNI KAZALCI VZGOJITELJA za spodbujanje govorno-jezikovnega 

razvoja otrok MED PROSTO IGRO, 

3. KAKOVOSTNI KAZALCI PROSTORA (IGRALNICE) za spodbujanje govorno-

jezikovnega razvoja otrok. 

3.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 

Zbiranje podatkov je potekalo od julija do septembra 2018. Anonimni anketni vprašalniki za 

vzgojitelje so bili poslani ravnateljicam 5 slovenskih vrtcev, s katerimi je bilo sodelovanje 

predhodno elektronsko dogovorjeno. Ravnateljice so anonimne anketne vprašalnike razdelile 

vzgojiteljem. Izpolnjene vprašalnike smo analizirali po 2 tednih. 

Izvedbo opazovanj so potrdile in določile ravnateljice. Opazovani so bili različni oddelki prve 

in druge starostne skupine, tj. 5 oddelkov v vsakem vrtcu. Beleženje je potekalo s pomočjo 

izdelanih list kazalcev kakovosti: Liste kazalcev kakovosti 1 (30 min), Liste kazalcev 

kakovosti 2 (30 min) in Liste kazalcev kakovosti 3 (po potrebi). 

3.6 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
 

Pridobljeni podatki so bili kvantitativno obdelani s pomočjo programov Microsoft Office 

Excel 2016 in IBM SPSS Statistics 22. V empiričnem delu so bili predstavljeni tabelarno in 

grafično s pomočjo opisne statistike. Za statistično obdelovanje podatkov prve hipoteze je bil 

izveden Shapiro-Wilkov test, ki je omogočil preverjanje normalne porazdelitve podatkov. Ker 

so bili le-ti nenormalno porazdeljeni, je sledil neparametrični Kruskal-Wallisov H-test (za 

neodvisne vzorce), ki je omogočil preverjanje statistično pomembnih razlik. Pri ostalih 

hipotezah so bili podatki normalno porazdeljeni, zato je preverjanje statistično pomembnih 

razlik potekalo z uporabo t-testa neodvisnih vzorcev (3. – 5. hipoteza) ter t-testa 1 vzorca (2. in 

6. hipoteza). Pri potrjevanju hipotez je bila upoštevana p-vrednost tveganja (p = 0,05).  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

4.1 GLOBALNI PREGLED REZULTATOV 
 

Tabela 1: Rezultat kakovosti govorno-jezikovnega okolja vrtcev 

 

 

Rezultati tabele dokazujejo razlike med vrtci. Najboljšo oceno (99,1) je dosegel vrtec Č, torej 

predstavlja najboljše govorno-jezikovno okolje za otroke. Kot slabše govorno-jezikovno okolje 

izstopa vrtec D. Medtem ko sta posredna in strukturna kakovost med vrtci precej usklajeni, pa 

se največje razlike pojavijo v procesni kakovosti (do 38,0 %); največji delež slednje pa 

predstavlja prav vzgojitelj. Tudi L. Marjanovič Umek (2014) je potrdila, da prihaja na področju 

strukturne in posredne kakovosti med vrtci do manjših razlik, kakor pri procesni kakovosti, ki 

je odvisna od uspešnosti dela vzgojitelja. Vzgojitelji pa se zelo razlikujejo, saj se njihove ocene 

nahajajo na intervalu 46,9–64,9. Največje možnosti za izboljšanje kakovosti govorno-

jezikovnega okolja predstavlja predvsem vzgojiteljevo delo. Najboljšo oceno (64,9) je dosegel 

vrtec Č, v katerem so zaposleni vzgojitelji, ki znajo zagotavljati visokokakovostne govorno-

jezikovne izkušnje celoten vrtčevski dan. Poleg zmožnosti omogočanja kakovostnih izkušenj 

ima vrtec Č tudi dobre prostorske pogoje, ki skupaj z vzgojiteljevim poznavanjem pomena 

spodbudnega prostora pozitivno vplivajo na govorno-jezikovni razvoj otrok (Erženičnik 

Pačnik, 2008). 
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4.2 VPLIV KAKOVOSTI VRTCA NA DELO Z OTROKI Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI 

TEŽAVAMI 
 

4.2.1 Spremljanje oz. evalviranje kakovosti govorno-jezikovnega okolja (delo vzgojitelja in 

organizacija prostora) 

 

Tabela 2: Vzgojiteljevo spremljanje govorno-jezikovnih kakovosti 

 

 

Izbrani vrtci se različno zavedajo pomena rednega spremljanja govorno-jezikovnih kakovosti, 

saj njihove ocene nihajo za 20 %. Rezultati ankete kažejo, da se v vrtcu B (povprečje 4,1) 

vzgojitelji najbolj zavedajo vrednosti spremljanja oz. evalviranja govora ali okolja, v vrtcu Č 

pa najmanj (povprečje 3,3). 

Tabela dokazuje, da imajo vrtci težave z rednim spremljanjem oz. evalviranjem govorno-

jezikovnih kakovosti, kar lahko pomeni, da imajo vzgojitelji še vedno premalo znanja o 

pomembnosti in samem postopku kakovostnega spremljanja oz. evalviranja. M. Ozbič idr. 

(2012) so opozorile, da bi moralo spremljanje oz. ocenjevanje potekati redno in biti določeno s 

Kurikulumum za vrtce kot preventiva pred pojavom govorno-jezikovnih težav in kot alternativa 

treningom za krepitev otrokovih šibkih področij pri govoru oz. jeziku. Rezultati prikazujejo, da 

vrtci pogosteje spremljajo oz. evalvirajo govor kot pa okolje. To lahko kaže na vzgojiteljevo 

poznavanje tehnik spremljanja govornega razvoja, ki so jih ustvarili slovenski raziskovalci, 

hkrati pa tudi na njihovo pomanjkanje znanja o spremljanju lastnega dela. Na rezultat je lahko 

vplivala tudi metodološka težava, saj so ocenjevali svoje stališče do postavke in ne svojega 

resničnega dela. 
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4.2.2 Zgodnje prepoznavanje otrok z govorno-jezikovnimi težavami 

 

Tabela 3: Vzgojiteljeva zmožnost zgodnjega prepoznavanja govorno-jezikovnih težav 

 

 

Skupno povprečje kaže, da se v vrtcih A, B in C vzgojitelji čutijo kompetentni v zgodnjem 

prepoznavanju govorno-jezikovnih težav otrok, medtem ko je v vrtcih Č (1,3) in D (1,6) 

povprečje nižje. V prvih treh izbranih vrtcih so vsi anketiranci ocenili, da zmorejo prepoznati 

otroka s tovrstnimi težavami. Zmožnost zgodnjega prepoznavanja je pomemben kazalec 

procesne kakovosti (Marjanovič Umek idr., 2002). Prepoznavanje namreč prepreči otrokovo 

izogibanje besedni komunikaciji in omogoča razvijanje jezikovne zmožnosti v njegovem tempu 

razvoja (Satler, 2016). Prav tako je v teh vrtcih večina vzgojiteljev že imela otroka z govorno-

jezikovnimi težavami v oddelku. Tudi v raziskavi, ki jo je izvedla N. Satler (2016), je večina 

vzgojiteljev (93 %) menila, da je že imela otroka z govorno-jezikovno težavo v svojem oddelku. 

Tako lahko sklepamo, da vrtci po lastni oceni zmorejo prepoznati otroke z govorno-jezikovnimi 

težavami. Najnižjo oceno dosega vrtec Č. Povprečje (1,3) prikazuje mišljenje velikega deleža 

vzgojiteljev v tem vrtcu, da ne zmorejo prepoznati otrok s tovrstnimi odstopanji. Prav tako jih 

v povprečju velik delež (1,3) v oddelku še ni imelo otroka z govorno-jezikovnimi težavami.  

 

Tabela 4: Pomen zgodnjega prepoznavanja govorno-jezikovnih težav 
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Skupno povprečje kaže, da se v vrtcih A in C vzgojitelji najbolj strinjajo z napisanima 

trditvama. V teh vrtcih se vzgojitelji zavedajo lastne vloge v zgodnjem prepoznavanju govorno-

jezikovnih težav ne glede na pogostost otrok s tovrstnimi težavami. Tudi M. Ozbič idr. (2012) 

so potrdile pomembnost vzgojiteljeve vloge pri zgodnjem prepoznavanju težav, saj lahko s tem 

prepreči, da bi se otrokovi govorno-jezikovni primanjkljaji razvili v težave in kasneje v osnovni 

šoli v učne težave. Rezultati kažejo na razlike v stališčih med vrtci. V prvih treh se bolj zavedajo 

pomena vzgojitelja pri zgodnjem prepoznavanju, kot v vrtcih Č in D. Zaradi tega stališča so 

vzgojitelji v prvih treh vrtcih bolj kompetentni oz. hitreje prepoznajo otroke z govorno-

jezikovnimi odstopanji v svojem oddelku. Od tod lahko izvira tudi trditev večine anketirancev, 

da se ne morejo odločiti, ali je v vrtcu vedno več otrok z omenjenimi težavami ali ne (ocene so 

v intervalu 3,6–4,1), saj so tisti, ki se bolj zavedajo lastne vloge pri zgodnjem prepoznavanju, 

uspešnejši pri tem in zaradi tega nimajo občutka, da bi bilo otrok s temi težavami več kot 

običajno.   

4.2.3 Ločevanje govornih in jezikovnih težav 

 

Tabela 5: Zmožnost razlikovanja med govornimi in jezikovnimi težavami 

 

 

Rezultat skupnega povprečja prikazuje razlike med vrtci na področju zmožnosti razlikovanja 

govornih in jezikovnih težav. Iz Tabele 5 je razvidno, da so vzgojitelji v vrtcih A 

(povprečje 1,6), B (povprečje 1,5) in C (povprečje 1,6) uspešnejši pri poznavanju govornih in 

jezikovnih težav ter uspešnejši pri ločevanju tovrstnih težav. To pomeni, da razumejo razlike 

med pojmoma govor (artikulacija, ritem, fluentnost, intonacija glasu) in jezik (oblikoslovje, 

besedotvorje, skladnja in pragmatika) ter znajo opaziti elemente govora ali jezika, pri katerih 

ima otrok težave (Žnidarič, 1993). 
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Medtem vzgojitelji v vrtcih Č in D (povprečje 1,3–1,4) menijo, da ne znajo razlikovati med 

predstavljenimi težavami. To je potrdilo njihovo nepoznavanje posameznih vrst težav, saj jih 

velik delež ni znal navesti pravilnega primera govorne (povprečje 1,2–1,3) ali jezikovne težave 

(povprečje 1,0–1,2). Iz rezultatov je razvidno, da imajo vsi vrtci več težav s poznavanjem 

jezikovnih kot govornih težav, saj je povprečje poznavanja prvih (1,0–1,5) nižje od poznavanja 

slednjih (povprečje 1,2–2,0). 

Iz rezultatov je razvidno, da imajo vzgojitelji po uspešni fazi zgodnjega prepoznavanja nato 

težave pri fazi poznavanja vrste težav. Uspešno poznavanje bi jih usmerilo k izbiri primernih 

spodbud ali prilagoditev za otroka, ki se sooča z govorno-jezikovnimi težavami. 

4.2.4 Poznavanje prilagoditev za delo z otroki z govorno-jezikovnimi težavami 

 

Tabela 6: Poznavanje prilagoditev za delo z otroki z govorno-jezikovnimi težavami 

 

 

Skupno povprečje opozarja na razlike med vrtci na področju poznavanja prilagoditev. Najvišjo 

oceno je dosegel vrtec C (povprečje 1,6), kar pomeni, da njegovi zaposleni poznajo 

prilagoditve, s katerimi lahko pomagajo otrokom z govorno-jezikovnimi težavami v svojem 

oddelku. Najnižjo oceno je dosegel vrtec D (povprečje 1,2), kar pomeni, da imajo vzgojitelji v 

tem vrtcu premalo znanja, s katerim bi lahko tudi otrokom z govorno-jezikovnimi težavami 

omogočili optimalen razvoj govora oz. jezika. V celoti pa se med vrtci pojavljajo velike razlike 

v poznavanju prilagoditev. Povprečje poznavanja prostorskih prilagoditev niha za 1,1–1,7, 

povprečje poznavanja časovnih prilagoditev za 1,2–1,8, povprečje poznavanja prilagoditev 

izvajanja dejavnosti pa za 1,1–1,6. Najvišje ocenjeni vrtec, vrtec C, je poznavanje dokazal tudi 

s pravilnimi primeri posameznih vrst prilagoditev in visokim povprečjem (1,6–1,7). 
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Iz rezultatov je razvidno, da potrebujejo vzgojitelji pomoč pri seznanitvi s posameznimi 

prilagoditvami, ki pomagajo otrokom z govorno-jezikovnimi težavami doseči napredek ravni 

govorno-jezikovne razvitosti. D. Skubic (2004) je potrdila, da mora biti vzgojitelj sposoben 

ustvarjati optimalne pogoje in položaje, ki omogočajo uspešen govorno-jezikovni razvoj 

vsakega posameznika v oddelku, ne glede na njegovo raven govorno-jezikovne razvitosti. 

4.2.5 Kompetentnost vzgojitelja na področju govorno-jezikovnih težav 

 

Tabela 7: Kompetentnost vzgojitelja 

 

 

Skupno povprečje kaže na razlike med vrtci na področju odnosa do stališča o njihovi 

kompetentnosti. Najvišje povprečje dosega vrtec C (1,5), ostali pa verjamejo, da niso pridobili 

dovolj kompetenc za delo z otroki s tovrstnimi težavami (povprečje 1,2–1,3). To je potrdil tudi 

rezultat posameznih povprečij (šolanje in služba oz. vrtec) ter hkrati opozoril na razlike med 

vrtci, saj povprečja nihajo za 1,1–1,6. Tudi N. Satler (2016) je potrdila, da imajo vzgojitelji 

premalo kompetenc na področju dela z otroki z govorno-jezikovnimi težavami. Za uspešno 

soočanje s tovrstnimi težavami otrok v oddelku bi morali sodelovati z usposobljenim 

strokovnim delavcem, npr. specialnim pedagogom ali logopedom.  
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4.3 RAZPOREDITEV VRTCEV PO DOSEŽENI KAKOVOSTI 
 

Tabela 8: Ureditev vrtcev po doseženi kakovosti dela z otroki z govorno-jezikovnimi težavami 

 

 

Tabela 8 prikazuje končno ureditev vrtcev po doseženi oceni kakovosti dela z otroki z govorno-

jezikovnimi težavami. Analiza dosežene kakovosti je predstavljena v poglavju 4.2. Vrtci si 

sledijo v tem zaporedju: C–B–A–D–Č (od najbolj do najmanj uspešnega).  

 

Tabela 9: Ureditev vrtcev po doseženi kakovosti govorno-jezikovnega okolja 

 

Iz Tabele 9 je razvidna končna ureditev vrtcev po doseženi kakovosti govorno-jezikovnega 

okolja. Natančnejša analiza je predstavljena v Tabeli 1. Vrtci si po doseženi kakovosti sledijo 

v zaporedju: Č–B–A–C–D (od najbolj do najmanj uspešnega).  

Iz analize obeh tabel je razvidno, da vrtec C, ki dosega najvišjo kakovost pri delu z otroki z 

govorno-jezikovnimi težavami, hkrati dosega skoraj najnižjo kakovost (je na predzadnjem 

mestu) pri zagotavljanju kakovostnega govorno-jezikovno okolja. Velja tudi obratno, in sicer 

vrtec Č, ki ponuja najvišjo kakovost govorno-jezikovnega okolja, dosega najnižjo kakovost pri 

delu z otroki z govorno-jezikovnimi težavami. Lahko sklepamo, da vrtci ne zmorejo 

zagotavljati enake ravni kakovosti vsem otrokom v oddelku – tistim, ki imajo govorno-
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jezikovne težave, in tistim, ki jih nimajo. Vzgojitelj mora znati zagotavljati kakovostno 

govorno-jezikovno okolje otrokom, ki nimajo govorno-jezikovnih težav. Za uspešno oz. 

kakovostno ponujeno okolje otrokom s težavami pa bi že potrebovali dodatna znanja logopedije 

oz. specialne pedagogike (Satler, 2016). Obenem je potrebno potrditi, da vrtec, ki ponuja visoko 

kakovostno govorno-jezikovno okolje, spodbudno vpliva tudi na otroke s slabše razvito 

govorno-jezikovno zmožnostjo (Marjanovič Umek, 2014). Opisano tako deluje kot varovalni 

dejavnik pred pojavom govorno-jezikovnih težav oz. kasneje govorno-jezikovnih motenj 

(Satler, 2016). 
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4.4 PREVERJANJE HIPOTEZ 
 

4.4.1 Hipoteza 1 

 

H1: Med vrtci se pojavljajo statistično pomembne razlike v doseganju kakovosti govorno-

jezikovnega okolja. 

 

Tabela 10: Kruskal-Wallisov test za neodvisne vzorce 

 

 

V zgornji tabeli smo dokazali, da so razlike, predstavljene v Tabeli 1, statistično pomembne, 

saj je p-vrednost nižja od 0,05. 

Za natančnejše analiziranje statistično pomembnih razlik so v Tabelah 11 in 12 prikazani 

rezultati povprečnih ravni vrtcev in vrednosti hi-kvadrata. 

 

Tabela 11: Povprečne ravni posameznih vrtcev           

RAVNI 

 
VAR00001 N Povprečna raven 

vrtca 

Govorno-

jezikovna 

kakovost 

A 18 29,92 

B 18 54,53 

C 18 43,94 

Č 18 54,11 

D 18 45,00 

Skupaj  90  

 

Tudi povprečne ravni vrtcev prikazujejo razlike med njimi. Najnižjo dosega vrtec A (29,92), 

najvišjo pa vrtec B (54,53). 

 



46 
 

Tabela 12: Analiza povprečnih ravni 

 

 

Zgornja tabela natančneje prikazuje, med katerimi vrtci so se pojavile statistično pomembne 

razlike: med vrtcema A in D ter A in B. Vrtec A ima najnižjo povprečno raven (29,92), vrtec B 

pa najvišjo (54,53). Vrtec D, pri katerem so se tudi pojavile statistično pomembne razlike, ima 

povprečno raven 54,11. 
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Tabela 13: Hi-kvadrat 

Statistična testa a in b 

 Govorno-jezikovna kakovost 

Hi-kvadrat 10,811 

Vrednost df 4 

p-vrednost 0,029 

a – Kruskal-Wallisov test 

b – skupine spremenljivk: VAR00001 

 

Že opisna statistika je nakazovala razlike v kakovosti govorno-jezikovnega okolja med vrtci. 

Razlike so se s statistično analizo izkazale kot statistično pomembne, saj je (χ2(4) = 10,811 in         

p-vrednost = 0,029. Iz opisne statistike je bilo razvidno, da se največje razlike pojavljajo prav 

med vzgojitelji (procesna kakovost). Slednje pomeni, da se izbrani vrtci premalo zavedajo 

vpliva njihovih strokovnih delavcev na raven kakovosti celotnega vrtca, saj jo le-ti s svojim 

znanjem oz. neznanjem močno dvigujejo ali znižujejo.   

4.4.2 Hipoteza 2 

 

H2: Večina vzgojiteljev posameznih vrtcev ne preverja kakovosti govorno-jezikovnega 

okolja. 

 

Tabela 14: Statistična analiza preverjanja kakovosti govorno-jezikovnega okolja 

 

 

Že opisna statistika je opozorila, da se med vrtci pojavljajo razlike v spremljanju, statistična 

analiza pa je dokazala, da obstaja razlika med povprečjem opisne statistike in povprečjem, ki 

ga je dokazala analiza. P-vrednost je pokazala, da pričakovana trditev po opravljeni analizi ne 

drži (večina vzgojiteljev ne preverja kakovosti), kar pomeni, da je Hipoteza 2 zavrnjena, saj 
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večina vzgojiteljev preverja kakovost govorno-jezikovnega okolja, vendar obstajajo razlike v 

pogostosti njihovega rednega spremljanja kakovosti. 

Za zavrnitev te hipoteze smo analizirali le stališče vzgojiteljev in ne dejanskega stanja, zato bi 

bilo v prihodnje smiselno preveriti še njihovo resnično spremljanje kakovosti govorno-

jezikovnega okolja, tj. kako pogosto spremljajo govor otrok oz. sebe ali govorno-jezikovno 

okolje in s katerimi tehnikami. Opisna statistika je namreč pokazala, da so anketiranci 

najpogosteje izbrali oceno 3 (se ne morem odločiti) ali 4 (se strinjam), kar pomeni, da je njihovo 

redno spremljanje vprašljivo. Težave z rednim spremljanjem so se lahko pojavile zaradi 

nepoznavanja vpliva tovrstnega spremljanja na otrokov govorno-jezikovni razvoj ali 

nepoznavanja ustreznih tehnik spremljanja.  

4.4.3 Hipoteza 3 
 

H3: Večina vzgojiteljev posameznih vrtcev prepozna otroke z govorno-jezikovnimi 

težavami v svojem oddelku. 

 

Tabela 15: Statistična analiza preverjanja prepoznavanja otrok z govorno-jezikovnimi težavami  

 

 

Opisna analiza rezultatov je pokazala pomanjkljivo znanje anketirancev na področju zgodnjega 

prepoznavanja govorno-jezikovnih težav. Statistična analiza je to potrdila (p-vrednost), kar 

pomeni, da večina vzgojiteljev posameznih vrtcev ne prepozna otrok s tovrstnimi težavami. 

Zaradi lastnih težav s prepoznavanjem vzgojitelji ne opazijo otrok z govorno-jezikovnimi 

težavami. Tako so otroci že v zgodnjem obdobju – ko bi morali ob usposobljenem vzgojitelju 

zmanjšati primanjkljaje govora ali jezika – s strani vzgojitelja spregledani.  
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4.4.4 Hipoteza 4 

 

H4: Večina vzgojiteljev posameznih vrtcev loči otroke z govornimi težavami od tistih z 

jezikovnimi težavami. 

 

Tabela 16: Statistična analiza preverjanja zmožnosti ločevanja govornih in jezikovnih težav 

 

 

Opisna statistika je dokazala težave vzgojiteljev z ločevanjem govornih in jezikovnih težav. 

Slednje je potrdila tudi statistična analiza (p-vrednost), kar pomeni, da večina vzgojiteljev 

posameznih vrtcev ne loči otrok z govornimi težavami od tistih z jezikovnimi. 

Iz analize rezultatov opisne statistike je razvidno, da imajo vzgojitelji težave z razumevanjem 

pojmov govor in jezik. Nepoznavanje vodi do težjega razlikovanja med težavami, ki se lahko 

pojavijo v enem ali drugem sistemu. Vzgojitelji sicer uspešneje prepoznajo izrazite težave v 

govoru, kot so jecljanje ali težave s šumniki oz. sičniki, manj uspešni pa so pri prepoznavanju 

težav na ravneh jezika (besedišče, razumevanje besed, tvorjenje stavkov itd.).  
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4.4.5 Hipoteza 5 

 

H5: Večina vzgojiteljev posameznih vrtcev pozna ustrezne prilagoditve za delo z otroki z 

govorno-jezikovnimi težavami. 

 

Tabela 17: Statistična analiza preverjanja poznavanja prilagoditev za delo z otroki z govorno-jezikovnimi težavami 

 

 

Opisna statistika je opozorila na vzgojiteljevo nepoznavanje ustreznih prilagoditev za delo z 

otroki z govorno-jezikovnimi težavami. Statistična analiza je to potrdila (p-vrednost), kar 

pomeni, da večina vzgojiteljev posameznih vrtcev ne pozna ustreznih prilagoditev za delo z 

otroki s tovrstnimi težavami. 

Anketiranci niso znali našteti pravilnih prilagoditev, ali pa so jih zamešali. Večina vzgojiteljev 

tako ne ve, katere prilagoditve bi lahko uporabljala pri svojem delu, da bi z njimi pomagala 

otrokom s težavami na tem področju. To lahko pomeni, da imajo vzgojitelji težave tudi pri 

organizaciji in pripravi zaposlitev, ki bi bile govorno-jezikovno spodbudne za vse otroke – tako 

tiste z višje kot nižje razvito govorno-jezikovno zmožnostjo.  
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4.4.6 Hipoteza 6 

 

H6: Večina vzgojiteljev posameznih vrtcev nima dovolj kompetenc za kakovostno delo z 

otroki z govorno-jezikovnimi težavami. 

 

Tabela 18: Statistična analiza preverjanja vzgojiteljeve kompetentnosti 

 

 

Iz opisne statistike je razvidno, da večina vzgojiteljev izbranih vrtcev po lastnem mnenju v času 

šolanja ali na delovnem mestu ni pridobila dovolj znanja za uspešno delo z otroki z govorno-

jezikovnimi težavami. Statistična analiza je to potrdila (p-vrednost).  

Vzgojitelji imajo premalo kompetenc za uspešno in kakovostno delo z otroki z govorno-

jezikovnimi težavami. Čeprav je ukvarjanje s patologijo govorno-jezikovnega razvoja delo 

drugih strok, je potrebno vzgojitelje opremiti s ključnimi oz. splošnimi kompetencami dela z 

otroki s tovrstnimi težavami – torej zgodnjim prepoznavanjem govorno-jezikovnih odstopanj, 

poznavanjem ter nudenjem ustreznih prilagoditev in spodbud – saj preživijo veliko več časa z 

otroki kot logoped ali specialni pedagog. A ker vzgojiteljevo delo in odločitve zaradi 

pomanjkanja znanja pogosto temeljijo na subjektivnih odločitvah, ki lahko škodujejo oz. 

ovirajo otrokov uspešen govorno-jezikovni razvoj, je sodelovanje z vrtčevskim logopedom oz. 

specialnim pedagogom ključnega pomena. Vrtce je potrebno spodbuditi k omogočanju 

primernih izobraževanj in seminarjev, na katerih bodo vzgojitelji pridobili strokovno 

podkrepljena znanja, ki jih bodo lahko uporabili ob sodelovanju s kompetentno osebo na tem 

področju, tj. vrtčevski logoped oz. specialni pedagog.  
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5 SKLEPNE UGOTOVITVE 
 

Glavna naloga vrtcev je zagotavljanje kakovostnega govorno-jezikovnega okolja, ki omogoča 

hitrejši in uspešnejši govorno-jezikovni razvoj otrok v oddelku. Rezultati raziskave so potrdili 

pričakovane razlike med vrtci na področju zagotavljanja visoke kakovosti govorno-jezikovnega 

okolja vrtca (Hipoteza 1). Rezultati kažejo, da najvišjo kakovost dosega vrtec Č, sledijo mu 

vrtci B, A, C in D, ki dosega najnižjo kakovost. Razlike v kakovosti pomenijo, da vsi otroci, ki 

obiskujejo izbrane vrtce, nimajo visoko kakovostnih vrtčevskih izkušenj, čeprav bi jih moral 

zagotavljati vsak vrtec. Do tega lahko pride zaradi vzgojiteljevega pomanjkljivega ali 

nerednega spremljanja kakovosti. Čeprav je statistična analiza potrdila spremljanje kakovosti 

vrtcev (Hipoteza 2), pa je opisna statistika njihovo redno spremljanje postavila pod vprašaj. 

Rezultati dela vzgojiteljev z otroki z govorno-jezikovnimi težavami v oddelku kažejo na  

njihovo pomanjkljivo znanje o delu s to skupino otrok. Potrdili smo tudi pogosto nezmožnost 

vzgojiteljev pri prepoznavanju otrokovih odstopanj na tem področju (Hipoteza 3) ter dokazali 

pomanjkanje njihovega znanja v ločevanju govornih in jezikovnih težav (Hipoteza 4) in 

nepoznavanje ustreznih prilagoditev za to skupino otrok (Hipoteza 5). Na splošno smo potrdili 

pomanjkanje znanj oz. kompetenc vzgojiteljev na področju govorno-jezikovnih težav 

(Hipoteza 6). Tudi pri uspešnem oz. kakovostnem delu z otroki z govorno-jezikovnimi 

težavami je prišlo do razlik. Največ znanja na področju dela z otroki s tovrstnimi težavami je 

pokazal vrtec C, sledijo vrtci B, A, D in Č, ki je bil pri tem najmanj uspešen. Dokazali smo, da 

vrtec Č, ki dosega najvišjo kakovost govorno-jezikovnega okolja, hkrati dosega najnižjo 

kakovost pri delu z otroki z govorno-jezikovnimi težavami. Medtem vrtec C, ki dosega najvišjo 

kakovost dela z otroki z govorno-jezikovnimi težavami, dosega skoraj najnižjo kakovost 

govorno-jezikovnega okolja, ki ga ponuja otrokom. 

Analiza opazovanja in rezultatov anketnih vprašalnikov je pokazala, da vrtci ne zmorejo 

zagotavljati visoke kakovosti otrokom brez (s pripravo kakovostnega govorno-jezikovnega 

okolja) in z govorno-jezikovnimi težavami (zgodnje prepoznavanje, razlikovanje med 

težavami, poznavanje spodbud in prilagoditev). Z rezultati sovpada tudi njihova želja po 

nesodelovanju, saj je bilo težko dobiti vrtce, ki so dovolili izvajanje opazovanja kakovosti na 

tem področju. Tudi pri reševanju anketnih vprašanj so se pojavile težave. Vzgojitelji so menili, 

da je vprašalnik predolg, oz. vsebuje preveč vprašanj odprtega tipa, na katera niso znali 

odgovoriti. 
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Preučevani problem je predstavljen zelo široko, oz. je sestavljen iz mnogih elementov, zato bi 

bilo za resnične in natančnejše rezultate potrebno posamezno preučevanje elementov kakovosti. 

Najbolj pomembno bi bilo preučiti kakovosti vzgojitelja, ki neposredno spodbuja ali zavira 

govorno-jezikovni razvoj otrok, in na kakšne načine dosega ter zagotavlja kakovost dela 

otrokom z ali brez govorno-jezikovnih težav. Bolj resnični rezultati bi bili doseženi tudi z 

večkratnimi opazovanji in intervjuji vzgojiteljev. Ti rezultati tako ne morejo biti posplošeni, saj 

je vzorec premajhen in podatki analizirani preveč splošno. 

Pri doseganju visoke govorno-jezikovne kakovosti vrtcev bi moralo biti v prihodnje več 

poudarka s strani izobraževalnih ustanov oz. fakultet in vrtcev, saj so se pri anketiranih vrtcih 

pojavile težave z zagotavljanjem kakovosti. V času izobraževanja bi morali pridobiti več znanja 

o delu z otroki z govorno-jezikovnimi težavami ter posameznih elementih kakovostnega 

govorno-jezikovnega okolja.  

Znanja na področju dela z otroki z govorno-jezikovnimi težavami so pomembna zato, ker je 

vzgojitelj oseba, s katero otrok preživi dlje časa v dnevu, kot bi ga z logopedom ali specialnim 

logopedom, in je nanj močneje čustveno navezan. Bodoči vzgojitelji lahko dodatna specifična 

znanja pridobijo s projekti sodelovanja s študenti logopedije oz. specialne pedagogike, saj bodo 

tudi na svojem delovnem mestu morali sodelovati z logopedi ali specialnimi pedagogi vrtca, da 

bodo pri delu na tem področju bolj uspešni.  

Pridobivanje dodatnih znanj o elementih kakovostnega govorno-jezikovnega okolja je 

pomembno, ker se področje predšolske vzgoje sooča s stalnimi spremembami in od vzgojitelja 

zahteva nova znanja, ki jih ni pridobil v času študija. V ta namen priporočamo izdelavo »živega 

učbenika« na spletu, kjer bi bile vzgojiteljem na enem mestu dostopne »žive« oz. sodobne 

informacije o pripravi in zagotavljanju kakovostnega govorno-jezikovnega okolja vrtca. Do 

učbenika bi poleg vzgojiteljev dostopali in ga sooblikovali tudi raziskovalci predšolske vzgoje, 

strokovnjaki posameznih področij kakovosti in ravnatelji vrtcev. »Živi učbenik« bi vzgojiteljem 

omogočil izmenjavo idej o primerih dobrih praks priprave kakovostnega govorno-jezikovnega 

okolja in branje sodobne strokovne literature, ki bi jo na strani objavljali strokovnjaki oz. 

raziskovalci. 
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7 PRILOGI 
 

7.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

Spoštovani! 

Sem Maja Jamnik, študentka dodatnega leta Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer 

predšolska vzgoja. 

Svoj študij zaključujem z diplomskim delom Kakovostno okolje vrtca kot dejavnik 

zmanjšanja govorno-jezikovnih težav predšolskih otrok. Cilj mojega dela je ugotoviti, ali 

obstajajo razlike med vrtci in oddelki znotraj posameznih vrtcev na govorno-jezikovnem 

področju. 

Vljudno Vas prosim, da mi pomagate z izpolnitvijo anketnega vprašalnika. Vsi odgovori bodo 

uporabljeni le v študijske in raziskovalne namene. 

 

Za Vašo pomoč se Vam iskreno zahvaljujem in Vas ob tem lepo pozdravljam. 

         Maja Jamnik 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

1. Spol: 

a) Moški 

b) Ženski 

 

2. Delovna doba: 

_________ let 

 

3. Starostna skupina otrok, v kateri delate: 

a) Prva starostna skupina 

b) Druga starostna skupina 

 

********************************************************************************** 

           Obrnite. 
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4. Kako močno po Vašem mnenju vpliva okolje vrtca na govorno-jezikovni razvoj otrok? 

 

(zagotovo ne vpliva)   1  2 3 4 5   (zelo vpliva) 

 

5.  Pred vami je deset kazalcev kakovostnega govorno-jezikovnega okolja v vrtcu. Prosim, da za 

vsak kazalec določite pogostost Vaše uporabe v enem tednu.  

Pri tem upoštevajte: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – vedno. 

 

I. Uporaba knjižne zvrsti jezika 

1 2 3 4 5 

II. Branje otroške literature otrokom 

1 2 3 4 5  

III. Kakovostni pogovori z otroki (npr. o načrtovanju dneva, vrednotenju in njihovem 

doživljanju dejavnosti, počutju) 

1 2 3 4 5 

IV. Sodelovanje pri simbolni igri otrok 

1 2 3 4 5  

V. Spodbujanje otrokovega razumevanja in izražanja med prosto igro (npr. na igrišču) 

1 2 3 4 5  

VI. Nudenje didaktičnih materialov za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja otrok 

1 2 3 4 5  

VII. Igre za govorne organe (izpihovanje, dihanje, jezik, mehko nebo, zobje in ustnice) 

1 2 3 4 5  

VIII. Igre vidnega in slušnega zaznavanja, pomnjenje besed in zvokov 

1 2 3 4 5  

IX. Pesmi, bibarije in gibalno-rajalne igre 

1 2 3 4 5  

X. Spremljanje otrokove govorne kompetentnosti med različnimi dejavnostmi (rutino, prosto 

igro in usmerjeno dejavnostjo) 

1 2 3 4 5  

 

6. Kako pogosto pri svojem delu uporabljate knjižni jezik (zborni ali pogovorni)? 

 

(nikoli) 1   2   3  4  5 (vedno) 
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7. Kako pomembno vplivata Vaš govor in izbira socialne zvrsti jezika (knjižni ali neknjižni jezik) 

na govorno-jezikovni razvoj otrok? 

 

(zagotovo ne vpliva)  1  2  3 4 5  (zagotovo vpliva) 

 

8. Zapišite naslov slikanice, ki ste jo v tem tednu nazadnje prebrali otrokom. 

________________________________________________________________ 

 

9. Katero funkcijo najpogosteje uporabljate, ko sodelujete v simbolni igri otrok?  

Obkrožite le en odgovor. 

 

a)  Opazujem njihovo igro 

b)  Igram vlogo v njihovi igri 

c)  Pripravim material za igro 

d)  Ne sodelujem v simbolni igri otrok 

 

10. Kako močno po Vašem mnenju simbolna igra otrok vpliva na njihov govorno-jezikovni 

razvoj? 

 

(zagotovo ne vpliva)  1    2 3 4 5  (zagotovo vpliva) 

 

11. Kolikokrat v vrtčevskem letu zamenjate otroško literaturo, ki jo imajo otroci na voljo v 

knjižnem kotičku? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

12. Kateri material imate v kotičku za pisanje in risanje?  

Obkrožite možne odgovore. 

 

a) Barvice, svinčnike in različen papir 

b) Šablone z vzorci, ravnila in škarje 

c) Didaktične liste za risanje črt in vzorcev ter črke 

d) Pisarniški stroj ali druga tipkala 

e) Mivko, pesek in plastelin 

f) Drugo:_________________________________________________________ 
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13. Ob katerih priložnostih pri svojem delu otrokom ponudite igre za govorne organe?  

Obkrožite le en odgovor. 

 

a) Kot del jutranjega kroga 

b) Kot uvod v dejavnost 

c) Priložnostno 

d) Ne uporabljam 

e) Drugo: ________________________________________________ 

 

14. Naslednja vprašanja se nanašajo na jezikovne dejavnosti, ki jih v oddelku nudi vzgojitelj.  

 

I. Katero jezikovno dejavnost otrokom v svojem oddelku nudite najpogosteje? 

Obkrožite le en odgovor. 

 

a) Govorjenje 

b) Poslušanje 

c) Predbranje 

d) Predpisanje 

 

Prosim, utemeljite svojo odločitev. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

II. V kateri obliki najpogosteje izvajate jezikovne dejavnosti? 

Obkrožite le en odgovor. 

 

a) Frontalno (s celo skupino hkrati) 

b) V manjših skupinah 

c) Individualno 

Prosim, utemeljite svojo odločitev. 

___________________________________________________________________________ 

 

III. Katero metodo največkrat uporabite pri izvajanju jezikovnih dejavnostih? 

Obkrožite le en odgovor. 

 

a) Metodo pogovora in razgovora (o prebrani vsebini, literarnem liku in njegovih odločitvah, 

primerjava življenj ter izkušenj otrok in literarnega lika) 

b) Metodo pripovedovanja (ob fotografijah, z lutkami, naravnim materialom ali telesom) 

c) Metodo igre (igra »kot da«) 
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d) Metodo dela z materiali (izdelan ali pripravljen jezikovni material: peščene črke, neme in 

govoreče karte, rezanje s škarjami in igre za fino motoriko) 

e) Metodo raziskovanja (iskanje informacij v knjigah, na spletu, sodelovanje s starši in 

ustanovami v okolju) 

f) Metodo praktičnih del (npr. izdelava knjige, priprava dramatizacije, izdelava časopisa ali 

ilustracij, kuharski recept) 

 

15. Napišite primer dveh usmerjenih dejavnosti, s katerima spodbujate/bi spodbujali govorno-

jezikovni razvoj otrok. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

16. Zapišite primer dveh položajev spodbujanja govorno-jezikovnega razvoja otrok med rutino 

oz. prosto igro otrok. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

17. Ali prostor oz. igralnica po Vašem mnenju nudi dovolj spodbud za govorno-jezikovni razvoj 

otrok? 

 

a) Da 

b) Ne 

Prosim, utemeljite Vašo odločitev. 

___________________________________________________________________________ 

 

18. Ob katerih priložnostih igralnico dodatno opremite z materiali, pripomočki ali igračami, da 

bi omogočili govorno-jezikovni razvoj otrok?  

Obkrožite le en odgovor. 

 

a) Ko imam v oddelku otroka z govorno-jezikovnimi težavami 

b) Otrokom redno nudim dodatne didaktične materiale in igrače z namenom spodbujanja 

razvoja 

c) Na pobudo otrok 

d) Prostora oz. igralnice dodatno ne opremljam 

e) Drugo:__________________________________________________________________ 
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19. Pred Vami je tabela funkcij jezika po Michaelu Hallidayu. Prosim, označite funkcije, ki jih 

je zmožen uporabljati otrok do tretjega leta in po tretjem letu.  

Svojo odločitev potrdite s križcem v ustreznem stolpcu. 

 

 

19. Katere slogovne postopke tvorjenja besedil otrok obvlada ob koncu vrtca (vstop v šolo)? 

Prosim, vsak slogovni postopek tvorjenja besedil ocenite z oceno od 1 do 5. 

Pri tem upoštevajte: 1 – ne obvlada, 2 – obvlada le ob pomoči vzgojitelja, 3 – ne vem, 4 – 

obvlada z občasnimi težavami, 5 – obvlada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Ali v Kurikulu za vrtce dobite dovolj napotkov oz. 

smernic, ki vam pomagajo pri razumevanju govorno-jezikovnega razvoja otrok? 

FUNKCIJA 

PRIMER UPORABE 

FUNKCIJE V GOVORU 

OTROKA 

DO 

TRETJEGA 

LETA 

PO 

TRETJEM 

LETU 

Instrumentalna: uporaba 

jezika za izražanje želj 

»Še bi sok.« 
  

Regulativna: uporaba 

jezika za nadziranje drugih 

»Ti se ne smeš igrati tukaj, 

pojdi stran!« 
  

Interaktivna: uporaba 

jezika v interakciji z 

drugimi 

»Kaj si prinesel v vrtec?« 

  

Osebna: uporaba jezika za 

sporočanje o sebi 

»To mi ni všeč, to me boli.« 
  

Hevristična: iskanje novih 

informacij 

»Zakaj je deževnik tak?« 
  

Domišljijska: uporaba 

jezika v igri »kot da« 

»Igrajmo se, da smo živali.« 
  

Informativna: širjenje 

informacij 

»Danes zunaj dežuje.« 
  

Slogovni postopki Ocena 

Opisovanje  

Pripovedovanje  

Poročanje  

Razlaganje  

Utemeljevanje  

Pogovor  
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a) Da 

b) Ne 

Prosim, utemeljite svojo odločitev. 

___________________________________________________________________________ 

 

21. Ali v Kurikulu za vrtce dobite dovolj informacij o načinih spodbujanja govorno-jezikovnega 

razvoja otrok? 

 

a) Da 

b) Ne 

 

Prosim, utemeljite svojo odločitev. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

22. Pred Vami so 3 načela iz Kurikuluma za vrtce. Prosim, da v ocenjevalni lestvici označite, 

kako pomembno je za Vas uresničevanje teh načel s pomočjo dejavnosti, zapisanih v 

drugem stolpcu.  

Pri ocenjevanju upoštevajte: 1 – zagotovo se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – se ne morem 

odločiti, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam. 

 

NAČELO Primer uresničevanja načela Ocenjevalna lestvica 

Načelo enakih možnosti in 

upoštevanja različnosti med 

otroki 

Otrokom, ki ciljev ne morejo 

doseči pri usmerjenih dejavnostih, 

ponudim dodatne individualne 

dejavnosti in didaktične materiale 

1     2     3     4     5 

Otrokom z govorno-jezikovnimi 

težavami pri dejavnostih vedno 

ponudim ustrezne prilagoditve 

1     2     3     4     5 

Načelo aktivnega učenja in 

zagotavljanje možnosti 

verbalizacije in drugih 

načinov izražanja 

Otroci v oddelku lahko vedno 

podajo predloge za dejavnosti oz. 

dogajanje v oddelku. Pri tem so z 

moje strani slišani in upoštevani 

 

 

1     2     3     4     5 
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 Otroci lahko kadarkoli v dnevu 

postavljajo vprašanja, na katere 

vedno dobijo odgovor 

1     2     3     4     5 

 

Usmerjene dejavnosti pripravljam 

tako, da otroci pridejo do odgovora 

s pomočjo raziskovanja in 

manipuliranja z didaktičnimi 

materiali 

1     2     3     4     5 

Načelo kritičnega 

vrednotenja (evalvacije) 

Redno spremljam oz. evalviram 

svoj govor in govor otrok. 
1     2     3     4     5 

S pomočjo različnih tehnik (ček 

liste, opazovanja, pogovori s 

sodelavci in ravnateljico ter 

refleksije z otroki) redno evalviram 

kakovost okolja, ki ga pripravim 

otrokom (dejavnosti, kotičke, 

didaktični material, organizacijo 

prostora) 

1     2     3     4     5 

 

23. Katere dejavnosti, z namenom spodbujanja govorno-jezikovnega razvoja otrok, je v tem 

vrtčevskem letu nudil Vaš vrtec? 

Prosim, vsako spodnjo trditev ocenite in Vašo odločitev zabeležite v desni stolpec (ocena). 

Pri tem upoštevajte: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – ne morem oceniti, 4 – pogosto, 5 – velikokrat. 

 

DEJAVNOST OCENA 

Gostje v vrtcu  

Prireditve v vrtcu  

Obisk ustanov (galerij, gledališča, knjižnic)  

Nakup didaktičnega materiala  

Uporaba dodatnih prostorov v vrtcu (knjižnice, kotičkov za otroke in starše, 

računalnice, svetlobne sobe, senzorne sobe …) 

 

Izobraževanje strokovnih delavcev na to temo  

Drugo:  
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24. Ali po Vašem mnenju vrtec, v katerem delate, nudi dovolj dejavnosti za spodbujanje govorno-

jezikovnega razvoja otrok? 

 

a) Da 

b) Ne 

 

Če je Vaš odgovor ne, prosim, svojo odločitev utemeljite. 

_______________________________________________________________________________ 

 

25. V spodnji tabeli so trditve o vzgojiteljevem znanju pri delu z otroki z govorno-jezikovnimi 

težavami. 

Prosim, označite, ali se z zapisano trditvijo strinjate ali ne. Svojo odločitev zapišite v desni 

stolpec.  

 

TRDITEV DA/NE 

Zgodnje prepoznavanje otrok z govorno-jezikovnimi težavami je 

pomembno. 
 

Pri svojem delu zmorem prepoznati otroke z govorno-jezikovnimi 

odstopanji. 
 

Zmorem ločiti otroke z govornimi težavami od tistih z jezikovnimi.  

V času šolanja sem pridobil dovolj znanj za delo z otroki s primanjkljaji na 

govorno-jezikovnem področju. 
 

Vrtec mi nudi dovolj dodatnih izobraževanj na tem področju (otroci z 

govorno-jezikovnimi težavami). 
 

V svojem oddelku sem že imel otroka z govorno-jezikovnimi težavami.  

Pri svojem delu znam otrokom z govorno-jezikovnimi težavami nuditi 

ustrezne prilagoditve. 
 

 

26. Vzgojitelj mora otroku z govorno-jezikovnimi težavami nuditi ustrezne prilagoditve (časovne 

in prostorske ter prilagoditve izvajanja dejavnosti).  

Prosim, za vsako vrsto prilagoditev zapišite en primer prilagoditve, ki bi jo nudili otroku z 

govorno-jezikovnimi težavami v Vašem oddelku. 

Časovna prilagoditev: 

___________________________________________________________________________ 
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Prostorska prilagoditev: 

______________________________________________________________________________ 

Prilagoditev izvajanja dejavnosti: 

______________________________________________________________________________ 

 

27. Otroci v vrtcu imajo lahko primanjkljaje na govornem, jezikovnem ali govorno-jezikovnem 

področju.  

Prosim, zapišite primer govorne težave in primer jezikovne težave, ki jo lahko ima otrok v 

vrtcu. 

 

Govorna težava: 

___________________________________________________________________________ 

Jezikovna težava: 

___________________________________________________________________________ 

 

28. V spodnji tabeli so zapisane trditve o vzgojitelju in njegovem delu z otroki z govorno-

jezikovnimi težavami.  

Pri tem upoštevajte: 1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – se ne morem odločiti, 4 – 

se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam. 

 

Pri zgodnjem prepoznavanju otrok z govorno-jezikovnimi težavami ima 

vzgojitelj zelo pomembno vlogo. 
1    2    3    4    5 

Vzgojitelj lahko hitreje prepozna otroka z odstopanji, če redno opazuje, 

spremlja in beleži otrokov govor ter razvoj. 
1    2    3    4    5 

Otroci, ki kasneje spregovorijo, imajo pogosto govorno-jezikovne težave. 1    2    3    4    5 

Otroke z govorno-jezikovnimi težavami se lahko prepozna že v prvem 

starostnem obdobju. 
1    2    3    4    5 

Vzgojitelj, ki ima v oddelku otroka z govorno-jezikovnimi težavami, mora 

tedensko pripravljati dodatne dejavnosti z namenom spodbujanja govorno-

jezikovnega razvoja. 

1    2    3    4    5 

Vzgojitelj lahko s svojimi dejavnostmi in spodbudami zmanjša otrokove 

govorno-jezikovne težave. 
1    2    3    4    5 

V vrtcih je vedno več otrok z govorno-jezikovnimi težavami. 1    2    3    4    5 
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********************************************************************************** 

Hvala za vaš trud in čas, ki ste ga namenili reševanju. 

 

7.2 LISTE KAZALCEV KAKOVOSTI 
 

KAKOVOSTNI KAZALCI VZGOJITELJA za spodbujanje govorno-

jezikovnega razvoja otrok MED USMERJENO DEJAVNOSTJO 

OCENA 

Do konca dejavnosti uporablja knjižni zborni jezik  

Njegova navodila za dejavnost so kratka in razumljiva  

Otrokom zastavlja kakovostna vprašanja (višje ravni)  

Otrokom ponudi dovolj časa za podajanje odgovora  

Čim več otrok spodbudi k odgovarjanju  

Vedno se odzove na vprašanja otrok  

Je aktiven poslušalec  

Uporablja ustrezno glasnost govora  

Otrokom pri dejavnosti omogoča različne slogovne postopke tvorjenja 

besedil (pripovedovanje, opisovanje, razlaganje, utemeljevanje in pogovor) 
 

Pri dejavnosti uporablja različne slogovne postopke tvorjenja besedil  

Z dejavnostjo spodbuja uporabo višjih funkcij jezika (npr. hevristično in 

domišljijsko) 
 

Pri dejavnosti otrokom omogoči različne jezikovne dejavnosti (govorjenje, 

poslušanje, »predbranje« in »predpisanje«) 
 

Vidi priložnosti za dodatne govorno-jezikovne spodbude (spodbujanje 

izražanja in razumevanja) 
 

Manj govorno spretnim otrokom nudi dodatne spodbude  

Pri dejavnosti omogoča rokovanje z materiali  

Dejavnost izvede v manjši skupini  
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Pri njem je dejavnost razvojno-procesno usmerjena, oz. poteka v obliki igre  
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KOMUNIKACIJSKI STIL OTROK 

MED USMERJENO DEJAVNOSTJO 

ALI SE POJAVI ŠTEVILO OTROK 

Družaben  

(se vključi v interakcijo in odziva) 
  

Pasiven  

(redko se vključi in odziva) 
  

Zadržan  

(interakcij ne začenja pogosto) 
  

Samozadosten 

(raje se igra sam) 
  

 

KAKOVOSTNI KAZALCI VZGOJITELJA za spodbujanje  

govorno-jezikovnega razvoja MED PROSTO IGRO OTROK 

OCENA 

Uporablja knjižni zborni jezik  

Otrokom nudi prosto izbiro igrač in iger  

Pripravi svoj material oz. dejavnosti, po katerih otroci samostojno posegajo 

med prosto igro 
 

Vključuje se v igro otrok  

Upošteva OPP: opazuj, počakaj in poslušaj  

Ustvarja položaje, v katerih otrok vodi interakcijo  

Ubesedi in komentira otrokova sporočila  

Izbira vprašanja, ki omogočajo nadaljevanje pogovora  

Otroka spodbudi h govorni izmenjavi  

Je aktiven poslušalec  

Odgovarja na otrokova vprašanja  
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Zastavlja vprašanja višje ravni  

Razširja otrokov govor  

Spodbuja višje funkcije jezika  

Med igro vidi priložnosti za dodatne govorno-jezikovne spodbude 

(spodbujanje izražanja in razumevanja) 

 

Ustrezno ubesedi graje in pohvale  

Je mediator ob čustvenih izbruhih in prepirih otrok in ter jim pomaga pri 

ubesedovanju njihovih stanj 

 

Uporablja spoštljivo in vljudno komunikacijo z otroki in drugimi odraslimi  

Ustrezno uporablja glasnost svojega govora  

Uporablja različne tehnike spremljanja otrok (opazovanje, beleženje in 

fotografiranje) 

 

 

KOMUNIKACIJSKI STIL OTROK 

MED PROSTO IGRO 

ALI SE POJAVI ŠTEVILO OTROK 

Družaben  

(se vključi v interakcijo in odziva) 
  

Pasiven  

(redko se vključi in odziva) 
  

Zadržan  

(interakcij ne začenja pogosto) 
  

Samozadosten 

(raje se igra sam) 
  

 

KAKOVOSTNI KAZALCI PROSTORA (igralnice) za  

spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja otrok 

OCENA 
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Ves material, namenjen otrokom, je na njihovi višini  

Prostor je urejen tako, da omogoča individualno delo, delo v manjših 

skupinah in delo celotne skupine hkrati 
 

Otroci imajo na voljo material za pisanje in risanje  

Otroci imajo na voljo knjige in revije  

Knjige so primerne starosti in razvojni stopnji otrok  

Igralnica je simbolno bogato okolje  

V igralnici je veliko tiskanega gradiva  

V prostoru je material za spodbujanje fine motorike (plastelin, pesek …)  

Vse, kar je otrokovo, je označeno s simbolom in imenom  

V prostoru je material za simbolno igro (lutke, kostumi, oblačila …)  

V prostoru so tudi nestrukturirane igrače  

V prostoru so fotografije, umetniške slike ali ilustracije  

V prostoru je material za čutno raziskovanje otrok  

 


