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POVZETEK 

 

Namen diplomske naloge je bil analizirati govor  otrok z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju V diplomski nalogi je bil analiziran besedni in nebesedni  govor otrok s cerebralno 

paralizo in Downovim sindromom, ki imajo  zmerno motnjo v duševnem razvoju. Ţe v 

naprej smo pričakovali določene razlike in posebnosti obeh skupin otrok.  

Podatki za raziskavo so bili pridobljeni s pomočjo ankete. Zbiranje podatkov je 

potekalo v mesecu marcu 2010 na OŠ s posebnim in prilagojenim programom. V raziskavi 

je sodelovalo 22 otrok (11 otrok s cerebralno paralizo in 11 otrok z Downovim 

sindromom). 

Rezultati raziskave kaţejo, da je motnja v duševnem razvoju povezana z 

upočasnjenim govornim razvojem tako besednim kot nebesednim. Kljub starosti, ki ustreza 

šolskemu obdobju, otroci z motnjo v duševnem razvoju niso usvojili vsa področja 

verbalnega in neverbalnega sporočanja in razumevanja. Rezultati raziskave nam kaţejo 

tudi na specifične razlike med skupinama otrok z Downovim sindromom (DS) in 

cerebralno paralizo (CP) na podlagi motorične oškodovanosti govoril.  

 

 

Ključne besede: komunikacija, govor, besedni govor, nebesedni govor,  zmerna motnja v 

duševnem razvoju, cerebralna paraliza, Downov sindrom,  



 
 

 

SUMMARY 

 

The aim of the research was to analyze speech of children with moderate mental 

disorder. In the dissertation verbal and non-verbal speech of children with cerebral palsy 

and Down syndrome, who have moderate mental disorder, was analyzed. Some differences 

and specialties were expected. 

The data for this research were gained by survey. Gathering of data took place in 

march 2010 at school with special and adjusted program. 22 children were involved in the 

research (11 with cerebral palsy and 11 with Down syndrome). 

The results of the research showed that mental disorder is connected with slower 

speech development (verbal and non verbal). Despite age, which complies with school 

period, children with mental disorder did not assimilate all fields of verbal communicating 

and understanding. The results of the research also showed specific differences between 

groups of children with Down syndrome (DS) and cerebral palsy (CP) based on motorical 

defectiveness of speech organs. 

 

Key words: communication, verbal speech, non verbal speech, moderate mental disorder, 

cerebral palsy, Down syndrome 
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1 UVOD 
 

Poznamo več vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi lahko posredujemo 

sporočilo – to so besedni in nebesedni govor. Če se osredotočimo na besedni 

govor, se moramo zavedati, da je le-ta del našega intelektualnega, emocionalnega 

in psihološkega razvoja ter nas ločuje od ţivali. Omogoča nam, da aktivno 

sodelujemo v druţbi – tako da komuniciramo z drugimi osebami, da posredujemo 

in sprejemamo sporočila, torej je besedni govor konkretna uporaba jezika pri 

komunikaciji oz. sporazumevanju. Ne smemo pa pozabiti, da tudi oseba, ki ji 

besedni govor ni dan, skuša poiskati načine komunikacije, s katerimi bi bila 

aktivna v druţbi, in tukaj pride zelo prav nebesedni govor. Ta je nadomestek ali 

dopolnilo besednega govora in tako tudi razumemo, da različne vrste nebesednega 

govora lahko zamenjajo glasovno besedo.  

Razvoj in mejniki govora so v literaturi zelo dobro opredeljeni in 

predstavljeni. Kaj pa se zgodi, ko se srečamo z otroki, ki zaostajajo v govoru in ne 

ustrezajo mejnikom? V takem primeru je zelo pomembno, da izvemo, zakaj je 

zaostajanje prisotno, in da z analizo govora, ki zaostaja, ugotovimo, na kateri 

stopnji razvoja govora je otrok. Velika skupina, katere del so otroci, ki zaostajajo 

v govoru, je tudi skupina oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Skupina ima 

samosvoje značilnosti govornega razvoja. To pa ne pomeni, da imajo vse osebe v 

tej skupini enak govorni razvoj in da so pri enaki starosti na enaki stopnji 

govornega razvoja.  

Osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju v veliki meri predstavljajo 

osebe z Downovim sindromom (DS) in osebe s cerebralno paralizo (CP). Glede na 

razlike v osnovni etiologiji je pričakovati razlike v govoru. To lahko potrdimo ţe 

iz vzroka govornih teţav pri otrocih z DS in CP. Otroci z DS imajo slabe govorne 

in komunikacijske sposobnosti, na katere vplivata sluh v zgodnjem otroštvu in 

obvladovanje finih mišic. Govorni razvoj oseb s CP je odvisen od sposobnosti 

kontrole drobnih mišic v ustih, jeziku, nebu in resonančnih votlinah.  
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1.1 KOMUNIKACIJA 
 

Komunikacija v odnosih med osebami obsega vedenje, usmerjeno k drugi 

osebi, ki v zameno zagotovi posredno ali socialno nagrado/odziv/okrepitev (Frost 

L., A. Bondy – Pecs 2006, str. 1). Gre za dajanje in izmenjavanje informacij, 

sporočil, občutkov in misli med osebami in skupinami oseb. Komunicirati pomeni 

sporočati, informirati, poročati. Z njeno pomočjo razvijamo in vzdrţujemo 

medsebojne odnose, skupno delovanje in sodelovanje pri izvrševanju niza 

ţivljenjskih in delovnih nalog ter potreb. Je pot, po kateri uresničujemo svoje 

sposobnosti in oblikujemo odnose z ljudmi in s samim s seboj. Komunikacija je 

uspešna, ko prejemnik sporočilo interpretira tako, da je čim bolj podobno tistemu, 

ki ga je pošiljatelj poslal. 

Iz tega lahko povzamemo, da je komunikacija dvosmeren proces, kar 

pomeni, da ni pomembno samo to, da se naučimo sporočati, ampak da se naučimo 

tudi sporočilo sprejeti in se primerno odzvati. Najbolj primerno bi bilo, če bi se 

komunikacijski sposobnosti, kot sta raba – izraţanje in razumevanje 

komunikacije, razvili skladno in samodejno. 

Za medsebojno sporazumevanje uporabljamo besede, prav tako pa 

uporabljamo tudi telo, simbole, slike ali znake. Zato komunikacijo delimo na 

besedno in nebesedno komunikacijo. Prva, ki se manifestira z besedami, zavzema 

pribliţno 30 % celotne komunikacije (E. Hrovat Kuhar, 2002, str. 1). Drugi, ki ji s 

tujko pravimo tudi »bodylanguage«, pa lahko pripišemo preostali del. Nebesedna 

komunikacija je: 

- razvojno prva, 

- teţje obvladljiva, 

- sporočilna (gibi, geste, premiki, izrazi na obrazu in drţa telesa), 

- prepoznavna (barva in ton glasu, oster pogled), 

- eden od načinov nebesedne komunikacije je tudi molk. 

Besedna in nebesedna komunikacija se pri otroku razvijata ţe v prvem letu 

ţivljenja – glasovi, zlogi, geste, mimika (E. Hrovat Kuhar, 2002, str. 1). 

Čeprav je večji del celotne komunikacije nebeseden, pa za sporočanje še 

vedno najpogosteje uporabljamo verbalne (besedne in nebesedne) simbole, ki 

sestavljajo sporočilo.  
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Faktorji, ki vplivajo na komunikacijo, so: 

- duševna razvitost, 

- motorične sposobnosti, 

- poškodbe oz. okvare čutil (sluha, vida), 

- jezikovne posebnosti (narečje, sleng), 

- socialno-kulturni dejavniki, 

- starost in spol, 

- bolezen, 

- okolje. 

Svoj miselni svet in komunikacijske modele oblikujemo ljudje s pomočjo 

izkušenj iz preteklosti, svojih miselnih programov, prepričanj, ţelja, upanj, 

strahov, namenov, pomembna pa so tudi pričakovanja, ki jih oblikujemo sami. 
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1.2  GOVOR IN JEZIK 
 

1.2.1 GOVOR 

 

Po SSKJ je govor oblikovanje besed, stavkov z govorilnimi organi, 

izraţanje misli z govorjenjem in izmenjava mnenj, misli. (http://bos.zrc-sazu.si/) 

Govor spada med duševne procese, kamor spada tudi mišljenje. Kot vsi 

duševni procesi tudi področje govora velja za eno izmed najbolj kompliciranih 

obnašanj pri človeku. V preteklosti je veljalo pravilo, da če ni govora, ni 

mišljenja, in če ni mišljenja, ni govora. Do danes so strokovnjaki to pravilo ţe 

večkrat dokazali za nepravilno, vendar še vedno opozorili na dejstvo, da v večini 

primerov še vedno velja: bolj je govorna motnja izrazita, tem večji je lahko 

negativni vpliv na mišljenje. 

Zavedati se moramo, da sta mišljenje in govor povezana, lahko bi rekli, da 

je govor na nek način nosilec mišljenja in da ima zraven vseh funkcij še funkcijo 

sredstva za mišljenje. 

Vendar je ena izmed najpomembnejših funkcij govora socialna interakcija osebe, 

ki vključuje v svojo komunikacijo tako verbalni kot neverbalni govor. Gre za 

konkretno uporabo jezika pri komunikaciji za uporabo socializiranih sistemov 

simbolov, ki so znaki (vzorci draţljajev); ti zastopajo ali nadomeščajo označeno 

stvar ali pojav. To pomeni, da simboli v resnici predstavljajo nekaj drugega. 

Ravno besede so poglavitni simboli pri besednem govoru. Besede izbiramo iz 

besednega jezikovnega sistema in jih kombiniramo po pravilih. 

Govor vedno funkcionira v kontekstu individualne zavesti in se navezuje na 

individualne osebne motive in cilje osebe, ki ga uporablja. Vsebina govora je 

odvisna od situacije, v kateri se oseba znajde. Pomembno pa je, da si zapomnimo, 

da se govor lahko realizira v: 

- besedni obliki – oralni govor, pisanje (besedni govor), 

- nebesedni obliki – znakovni jezik, slike (nebesedni govor). 

  

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=govor&hs=1
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1.2.1.1  BESEDNI GOVOR 

 

Besedni govor je zelo kompleksna sposobnost. Za mišice in organe, ki 

sodelujejo pri govoru, je ta naloga sekundarna. Primarna naloga mišic in organov 

pa je, da omogočajo dihanje in prijemanje ter poţiranje hrane. Pomembno je, da 

se zavedamo, da je za dober »govorni model« potrebna osnova – dober model 

hranjenja in dihanja (R. Finnie Nancie, 1986; str. 23).  

Tako otrok s tipičnim razvojem kot otrok s teţavami in zaostajanjem v 

razvoju najprej vzpostavi komunikacijo zaradi svojih potreb, ţelja, negodovanja, 

veselja; jezo izraţa z jokom, brbotanjem, grgranjem. Otrok se pogosto oglaša, ko 

je lačen, zato se prva komunikacija vzpostavi z mamo. Zraven hranjenja se otrok 

začne poigravati s prvimi glasovi.  

Ko otrok začne odraščati, se razvoj govora širi s komunikacije med materjo in 

otrokom na komunikacijo otroka in okolice. Otrok začne vzpostavljati 

komunikacijo tudi z ostalimi člani druţine in člani bliţnje okolice.  

Pri razvoju besednega govora je pomebno, da se sposobnosti, kot sta raba 

(izraţanje) in razumevanje besed, razvijeta skladno in samodejno. Vendar v praksi 

opaţamo, da nekateri otroci razumejo govorjena navodila, vendar teh istih besed, 

ki so bile uporabljene v navodilih, ne znajo uporabljati v lastni ekspresiji. Če, na 

primer, Tinetu rečemo, naj gre po kozarec, nam ga prinese, ko pa Tine pije iz 

kozarca in ga vprašamo, iz česa pije, besede kozarec ne uspe uporabiti; ali 

obratno, Tine nam pove, iz česa pije, torej iz kozarca, ampak te besede v navodilu, 

naj nam prinese kozarec, ni zmoţen razumeti in nam kozarca ne zmore prinesti. 

To pomeni, da se v ločenih procesih naučimo besedo, ki jo nekdo pove, razumeti 

in to isto besedo uporabljati v svojem govoru. 

Ta ugotovitev nam daje vedeti, da moramo poleg poučevanja besede 

upoštevati še številne druge dejavnike. Naš namen je, da otroke naučimo reči 

besedo, na primer jabolko: 

- spontano v pogovoru,  

- kot odziv na vprašanje,  

- hkrati pa tudi otroke načrtno pripravljamo na model za posnemanje. 
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1.2.1.2  KRETNJE 

 

Kretnja je gib telesa, ki ga po navadi izvedemo z rokami (Podboršek Ljubica 

1990, str. 3). Ta gib nam nekaj izraţa ali poudarja. S kretnjo torej lahko govorimo 

oziroma komuniciramo z drugo osebo. Kretnje so večinoma dinamične. Da je 

kretnja popolna, jo dopolnimo z mimiko obraza, ki poudari pomen kretnje, to 

pomeni, da sta mimika obraza in pomen kretnje med sabo povezani. Če kaj 

vprašamo, po navadi sprašujemo z dvignjenimi obrvmi in vprašujočim obrazom. 

Število kretenj je omejeno. Kretnje lahko: 

- oponašajo delo, 

- oponašajo ţivali. 

1.2.1.3  PISANJE 

 

Pisanje je ena od štirih temeljnih jezikovnih komunikacijskih dejavnosti 

(poleg poslušanja, govorjenja in branja). Je psihični proces, ki vključuje vidno, 

slušno in mišično-gibalno občutenje, zaznavanje in pomnjenje, povezovanje in 

usklajevanje mišljenja, spomina, gibanja rok, oči in govornih organov. Pisanje je 

veščina, za katero je potrebna vaja, da svojo ustno glasovno sporočilo zapišemo v 

pisano črkovno obliko (Jeršak Kojek,Vidic Grmek 2007, str. 3). 

 

1.2.2  JEZIK 

  
Jezik je poljuben sistem simbolov, ki jih s pravili med seboj poveţemo, tako 

da lahko posredujemo neomejeno število informacij (Majhni koraki, 2000, str. 

10). Je druţbeni pojav. Kot del kulturne dediščine odseva ţivljenjske razmere 

ljudi in nakazuje, kaj je zanje pomembno. Hkrati pa druţbenost jezika pomeni, da 

ga posameznik ne more sam ustvarjati ali spreminjati, ampak se mu mora 

podrediti. Jezik je kot igra, ki jo lahko igramo, če poznamo njena pravila in se po 

njih ravnamo. 

1.2.2.1  BESEDNI JEZIK 

Besedni jezik je za človeka temeljno sredstvo sporazumevanja, ki za 

temeljno enoto uporablja besedo (http://sl.wikipedia.org/wiki/Besedni_jezik). 

Besede povezujemo v višje enote. Pri tem upoštevamo določena pravila. Torej je 

http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sporazumevanje&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Beseda
http://sl.wikipedia.org/wiki/Besedni_jezik
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besedni jezik dogovorjeni sestav besednih znamenj in pravil (za tvorjenje ustnih in 

pisnih besedil). 

Pravila uporabe besednega jezika so zapisana v: 

 slovarju, ki vsebuje razlago besed, ponazorjeno s primeri, 

 slovnici, ki vsebuje slovnična pravila, ki urejajo skladanje besed v višje 

enote, 

 pravopisu, ki vsebuje pravopisna pravila, ki nas učijo pravilnega pisanja 

besed in višjih enot, 

 pravorečju, ki vsebuje pravorečna pravila, ki nas učijo knjiţnega 

izgovarjanja besed in višjih enot. 

 

 

1.2.2.2  ZNAKOVNI JEZIK 

 

Znakovni jezik je jezik, sestavljen iz gibov rok in telesa, izrazov obraza in 

znakov, ki ima lastna pravila in sintakso; gre za sistem komunikacije. Razvili so 

ga gluhi. Strokovni krogi ga priznavajo kot enakovrednega govornemu jeziku. V 

znakovnem jeziku predstavljajo kretnje to, kar pri govoru predstavljajo besede. 

 

1.2.2.3  SLIKE 

 

Komunikacija s slikami zahteva, da uporabnik pokaţe sliko ali se je 

dotakne, da bi oblikoval določeno sporočilo (komunikacijski sistem). Ta sistem je 

pogojen z različnimi spretnostmi, ki jih je potrebno usvojiti. Spretnosti, ki pri tej 

vrsti komunikacije veliko pomenita, sta očesni stik in posnemanje. Ena izmed teh 

komunikacij je zadnje čase zelo razširjena in se imenuje Sistem komunikacije z 

izmenjavo slik (Picture Excange Communication System – PECS). 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovar
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovnica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pravopis
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pravore%C4%8Dje&action=edit&redlink=1
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1.2.3 ODNOS MED GOVOROM IN JEZIKOM 

 

Govor in jezik sta med seboj povezana, vendar nista identična. Lahko bi 

rekli, da je govor jezik v delovanju oziroma jezik v akciji. Govor vedno 

funkcionira v kontekstu individualne zavesti in se na podlagi tega realizira na 

subjektivni osnovi in se razlikuje od jezika, ki je objektivna druţbena tvorba. A 

čeprav govor funkcionira v kontekstu individualne zavesti, je praviloma vseeno 

objektivno pozorno obnašanje, tako v glasovni, pisani ali gestovni-kretni obliki 

(razen če gre za notranji govor); jezik pa je druţbena tvorba, ko jo je treba 

spoznati in jo obvladovati, da se lahko prelije v govor. Čeprav je jezik en sistem 

določenih kodiranih znanj, pa v eni druţbi vsi posamezniki nimajo enake 

sposobnosti oziroma enako usvojenih kodiranih znanj pri uporabi le-tega. 

Sposobnost pomnjenja, na primer, vpliva na uporabo in razumevanje besed preko 

dolţine ali stopnje kompleksnosti. 

 

1.2.4 ODNOS MED GOVOROM IN MIŠLJENJEM 

 

Skozi zgodovino je ta odnos eden izmed največjih in najstarejših problemov 

psihologije. Mnenja raziskovalcev so bila zelo različna – od tega, da sta sta 

mišljenje in govor v celoti povezana, lahko bi rekli izenačena, kar pomeni, da brez 

govora ni mišljenja in brez mišljenja ni govora, do mnenja, da govor ni pogoj za 

razvoj mišljenja. 

Če na to gledamo z logopedskega koncepta, pravi M. V. Matić, da se 

stopnja govornih primanjkljajev prikaţe tudi na intelektualnem razvoju otroka, ko 

imamo v mislih, da govor pomaga razvoju mišljenja, da se govor in mišljenje 

vzporedno razvijata in neposredno vplivata eden na drugega. Če menimo, da 

govor predstavlja ogrodje mišljenja, pomeni, da vsaka motnja v govoru nakazuje 

tudi na manjše motnje v mišljenju, posledično torej zadrţevanje in manjšanje 

intelektualnega razvoja (Stanči, 1986, str. 8). 

Torej bi lahko to povzeli in vzeli kot dejstvo, da čim večja je motnja govora, 

tem večji negativni vpliv ima na razvoj mišljenja. Vendar moramo tukaj paziti na 

določene izjeme, kot so gluhi, cerebralna paraliza, avtisti. 

Glede na velike teţave pri definiranju tega odnosa, bi lahko odnos definirali 

kot dejstvo, da je govor nosilec mišljenja. Mišljenje mora imeti neko pot, nekega 
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nosilca, da se lahko izrazi. Ta nosilec se ponavadi identificira z našim govorom, 

zunanjim ali notranjim. Zato lahko rečemo, da ima govor, kljub vsem zapletom, 

fukncijo sredstva za mišljenje. Rubinstein pa poudarja, da če besedni govor ni 

prisoten, njegovo funkcijo sredstva za mišljenje lahko prevzamejo slike (Stančič, 

1986, str. 9). 

Čisto drugo smer razmišljanja, med povezavo govora in mišljenja, pa je v 

zgodovini poudarjal sovjetski psiholog Vigotski, ki je zagovarjal tezo, da 

mišljenje in govor nista identična (po Stančič, 1986, str. 9). 

V svoji knjigi Mišljenje in govor piše o govornem mišljenju kot najvišji 

stopnji razvoja mišljenja. Mišljenje in govor imata po njegovem tako v filogenezi 

kot otogenezi različne korenine in različne poti razvoja. Vendar se nam kljub 

prikradenim dvomom, da govor in mišljenje nista identična, še vedno vseskozi 

postavlja vprašanje: »Kakšen pa je vseeno vpliv govora na mišljenje oziroma na 

kognitivni razvoj?« 

 

1.2.5 GOVOR IN KOGNITIVNI RAZVOJ 

 

Tukaj se spet pojavijo različna mišljenja in različna dejstva, ali ima govor 

kot semantični in komunikacijski sistem kakršen koli vpliv na razvoj mišljenja in 

inteligenco. Na eni strani so psihologi, ki poudarjajo, da ima velik pomen, na 

drugi strani pa psihologi, ki poudarjajo, da moramo biti glede tega zelo previdni.  

V novejših raziskavah so Bruner in sodelavci prišli do pomembnega 

spoznanja glede povezave govora in kognitivnega razvoja. Predstavili so različne 

teze, ki so potrjevale njihovo odkritje. Da si laţje predstavljamo, kaj so imeli v 

mislih, si poglejmo primer (po Stančič, 1986, str. 18): 

- mlajši otroci (šest let) bodo določene slike razvrstili v kategorije, ki 

temeljijo na vizualnih karakteristikah slik, kot so barva, velikost, oblika; 

- starejši otroci bodo enake slike razvrstili po neki višji lingvistični 

karakteristiki, kot npr. za kaj se nekaj uporablja ali pri čem. 

S tem Bruner poudarja pomebnost rasti lingvističnih (govornih) 

sposobnostih, saj te omogočajo otroku, da verbalno označuje objekte in se 

osvobaja perceptualnega vpliva. Poudarja tudi velik pomen šole, ki z razvojem 

uporabe jezika lajša kognitivni razvoj otroka (po Stančič, 1986, str. 18). 
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Piaget po drugi strani pravi, da obvladovanje jezika ni odgovorno za 

kognitivni razvoj, in nas ţeli prepričati, da govor večkrat sledi mišljenju in ga 

izraţa, kot pa na njega vpliva. Poudarja pa vseeno, da jezik lahko poveča moč 

misli v razponu in hitrosti, vendar je vprašanje, ali so logično-matematične 

stukture po naravi lingvistične ali nelingvistične (Piaget J., Inhelder B., 1969, str. 

86). V svojih raziskavah so pa na koncu vseeno prišli do dejstva, da ne morejo v 

celoti izključiti, da jezik ne igra nobene vloge pri razvoju kognitivnega razvoja. 

Da pa besedni govorni razvoj oziroma jezik res ni pogoj za kognitivni 

razvoj, lahko vidimo pri posebni populaciji otrok, ki so gluhi.   

 

Zavedati se sicer moramo, kar je ţe leta 1912 izrekel Sam Sapir – da 

človeška bitja ne ţivijo le v objektivnem svetu niti samo v svetu druţbenih 

aktivnostih, temveč so v veliki meri izpostavljena milosti določenega jezika, ki je 

postal pravilo v posamezni druţbi. Popolna iluzija je, da si zamišljamo, da se 

prilagajanje resničnosti izvaja brez uporabe jezika in da je jezik samo slučajno 

sredstvo reševanja specifičnih problemov komunikacije in razmišljanja. Dejstvo 

je, da je »realni svet« v večjem delu zgrajen na podlagi navad jezika določene 

skupine (po Stančič, 1986, str. 19). 

  

1.2.6 RAZVOJ OTROŠKEGA BESEDNEGA GOVORA 

 

Za ugotavljanje govornih motenj in napak je potrebno zelo podrobno 

poznati razvoj govora od čistega začetka naprej. Pomembno je, da se pri analizi 

otrokovega govora ugotovi, kakšna govorna motnja se je pojavila in zakaj ter kje 

v govornem razvoju se otrok trenutno nahaja.  
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Za pravilen razvoj govora so potrebne (Omerza, 1972, str. 23):  

 

• pravilno razvite psihične funkcije, kot so pozornost, zaznavanje, predstavljanje, 

mišljenje, občutenje, fantazija in pomnjenje, posebno pa dobro razvit slušni 

spomin; 

 

• zdrav ţivčni sistem; eden izmed pomembnejših je sistem govornih središč v 

moţganski skorji in ţivčnih zvez med njimi, ki nadzorujejo in usklajujejo 

delovanje raznih delov govornega mehanizma; 

 

• pravilno razviti čuti, posebno sluh, ki je najvaţnejši za sprejemanje in 

razlikovanje različnih glasov, zlogov, besed in stavkov, ki jih uporabljamo v 

človeški govorici; 

 

• zdrava in pravilno razvita govorila; 

 

• pravilen govor okolice, v kateri ţivi otrok. 

 

Po Omerzi mora otrok na začetku razvoja iti skozi več razvojih obdobij, v 

katerih se počasi nauči usklajevati gibanje različnih mišičnih skupin in govornih 

organov. Ko je sposoben vse skupaj uskladiti, pride do pravega artikuliranega 

besednega govora. Razvoj govora je, kot smo ţe omenili, odvisen od razvoja 

ţivčevja. Med celotnim razvojem otrok začne ponavljati in posnemati zvoke, ki 

jih proizvaja sam ali jih sliši od drugih.   

Zato je Omerza razdelil razvoj besednega govora na štiri glavna obdobja 

govora. To so: 

 

I. pripravljalno ali predfonematično obdobje, 

II. obdobje začetnega oblikovanja glasovnega govora, 

III. doba predšolskega otroka, 

IV. šolsko obdobje. 
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1.2.6.1  PREDFONEMATIČNO OBDOBJE OTROŠKEGA GOVORA 

 

To je obdobje dojenčka in njegovih čustev ter obsega prvo leto ţivljenja. 

Prva glasovna oblika, ki jo otrok proizvede, je krik, ki nastane zaradi spremembe 

okolja, toplote, svetlobe pri rojstvu. 

Dojenček se začne z okolico sporazumevati najprej s kretnjo. Na začetku pri 

sporazumevanju sodeluje celotno telo, ko pa se okolica in otrok uskladita glede 

razumevanja kretenj, se otrokova telesna govorica omeji na običajne naravne 

kretnje. 

V tem obdobju razvoja se najprej razvijeta čustvi ugodja in neugodja, 

spremljata pa ju jok ali kričanje. Ko otrok spozna, da so njegove ţelje izpolnjene, 

počasi ugotavlja pomen in vrednost glasovnega oglašanja. Pri tem spoznanju 

lahko opazimo, da se razvija otrokovo prvo pomnjenje, ki se tako začne razvijati 

zelo zgodaj in je pomemben faktor pri širjenju in ohranitvi besednega zaklada v 

kasnejšem obdobju. Pri dojenčku, ki nima teţav s sluhom in normalno sliši, 

začnejo kmalu nastajati zveze med slušnimi, vidnimi in motoričnimi vtisi v 

moţganski skorji. Prvi znak zveze je, da se dojenčkova glava obrne proti izvoru 

zvoka (drugi, tretji mesec starosti) (Omerza, 1972, str. 24). 

Za razvoj govora je pomemben tudi vid. Dojenčki opazujejo odraslega – 

njegove gibe ustnic, mimiko in kretnje, ter ga začnejo posnemati. 

Glasovi, ki jih dojenček uporablja v tem obdobju, so neopredeljeni, vendar 

so zelo podobni našim samoglasnikom. Nekateri so to obdobje poimenovali tudi 

obdobje vokalizacije. 

Za poznejše razumevanje govora je pomembno tudi otrokovo zaznavanje, 

zato je zelo pomembna otrokova igra in izbira igrač.  

Za normalen razvoj dojenčka je pomembna tudi okolica in oblikovanje 

zaupanja do le-te. Občutek varnosti otrokom zagotovimo z ljubeznijo in 

pozornostjo. 

Ob koncu drugega in v začetku tretjega meseca nastopi obdobje brbljanja. 

Brbljanje je sestavljeno iz ponavljanj dvoustničnih glasov v zvezi z 

neopredeljenimi vokali. Lahko bi rekli, da se otrok igra s svojimi govorili.  

Z igro otrok laţje pride tudi do pojava grgranja – izvajanja glasovnih zvez, 

kot so gaga, kak, kaka, grr. 
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V drugi polovici prvega leta ţivljenja se pojavi čebljanje oziroma 

ponavljanje zlogov v obliki brbljanja, ki ţe vsebuje ritmiko. Lahko bi rekli, da je 

čebljanje v bistvu ritmično urjenje govoril. Otrok vztraja pri tej govorni dejavnosti 

tako dolgo, kot je dolg občutek veselja in všečnosti ali dokler ga ne prekine 

kakšen drug draţljaj iz okolja. Ne smemo pa pozabiti, da je čebljanje zelo 

pomembno in potrebno za poznejšo glasovno sestavo govora. 

Vzporedno s čebljanjem se počasi začne pojavljati tudi posnemanje govora, 

njegova uporaba pa se razširi nekje od devetega meseca dalje. Ta pojav 

imenujemo tudi eholalija (ponavljanje). 

Proti koncu tega obdobja se pri malčku začne pospešeno razvijati slušno 

dojemanje. To pomeni, da otrok začne razumevati in dojemati govor odraslih in 

okolice še prej, kot zna sam uporabljati besede.  

 

1.2.6.2 NASTANEK IN RAZVOJ BESEDNEGA GOVORA 

 

Da se pri otroku razvije besedni govor, je nemogoče doseči brez 

obvladovanja glasovno-govornega sistema (Marjanovič Umek Ljubica, Simona 

Kranjc in Urška Fekonja, 2006, str. 21). Sistem je sestavljen iz dveh procesov, ki 

sta med sabo povezana: 

 

• procesa razvoja otrokovega sluha (percepcija glasov jezika), 

 

• procesa izgovarjave glasov.  

 

Najprej se razvijejo glasovi, ki so za otroka laţje izrekljivi in seveda laţje 

razumljivi (nenapeti vokali ali samoglasniki, široki e, a, o, u, i). Nato sledijo 

glasovi b, d, t, g, l, m, n, v, j, p, na koncu pa se pojavijo otroku najteţji glasovi, 

tako po izreki kot razumljivosti: sičniki (s, c, z), šumniki (š, č, ţ) in glas r.  

Vladisaljevićeva je v svoji obseţni raziskavi, v kateri je sodelovalo 30 otrok, 

ugotovila, da je artikulacija glasov teh otrok še nestabilna, nenatančna in ne 

popolnoma fiksirana. Večina glasov je v samostojni izreki pravilna, v soglasniških 

sklopih pa se poslabša (S. Vladisaljević, 1973, str. 32). 
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1.2.6.3  OBDOBJE ZAČETNEGA OBLIKOVANJA GOVORA ALI 

OBDOBJE MALČKA 

 

To obdobje se pojavi pri malčku nekako po prvem letu starosti in 

predstavlja proces prisvajanja izrazov, ki so povezani z najosnovnejšimi 

potrebami in čustvi otroka. 

Da lahko v tem obdobju potrdimo otrokovo prvo besedo, se moramo najprej 

prepričati, da pri tej besedi obstaja smiselna oziroma pomenska zveza z osebo ali 

predmetom. Če je beseda, ki jo otrok ponavlja in izgovarja, refleksna ali 

mehanska, to še ni njegova prva beseda. 

»Prva beseda« se po raziskovanjih lahko pri otroku pojavi ţe v osmem ali 

devetem mesecu starosti, največ otrok pa prvo besedo izgovori v enajstem ali 

dvanajstem mesecu. Pri otroku se prva beseda zasledi, ko začne razumevati, da 

njegovi trenutni zlogi nekaj pomenijo, da so vezani na predmet, osebo. Pri tem 

opazimo, da se otrokov govor razvija na osnovi razumevanja in posnemanja 

tujega govora. 

Na začetku otrok v večini v svojem govoru uporablja besede, ki so 

samostalniki in imajo veliko pomenov. Tako se lahko zgodi, da ena beseda 

označuje različne osebe ali predmete. S temi besedami si otrok pomaga, da okolici 

izraţa svoje misli – stavke, ki jih poimenujemo monoreme ali enobesedni stavki.  

 Zgodi se, da lahko otrok eno besedo uporabi na več načinov in v različnih 

situacijah v različnih razvojnih obdobjih. Tako gre posamezna beseda, da dobi 

svojo končno izrazno obliko, skozi daljši razvoj. 

 V tem obdobju je značilna zveza beseda – čustvenogibalna situacija. Ta 

čustvenost se izraţa predvsem z vokali v raznih situacijah, s katerimi otrok kaţe 

svoje ţelje, razpoloţenje. 

Ob koncu prvega leta starosti se večina otrok nekako posluţuje treh ali štirih 

besed, seveda v individualni obliki. Za usvajanje besed pa je v tem času zasluţno 

zanimanje, saj otrok usvoji samo tiste besede, ki ga zanimajo oziroma si z njimi 

lahko pomaga. 

Enobesedni način izraţanja traja nekaj mesecev. Otrok je zmoţen razumeti 

veliko več, kot je sposoben izraziti. Pri tem mu pomagata opazovanje in 

pomnjenje. Otrok ţe začne razumeti tudi enostavna navodila (»Pridi sem. Daj 

dudo.«). 
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Za govorni razvoj je značilno tudi, da se izmenjujeta dve obdobji, obdobje 

hitrega vzpona in obdobje zastoja. O zastojih v govoru govorimo takrat, ko se 

otrok v nekem določenem obdobju bolj posveča pridobitvi kakšne nove spretnosti 

ali sposobnosti (npr. čas, ko se začne učiti hoditi).  

Lahko bi rekli, da je malčkov govorni razvoj odvisen od telesnega in 

duševnega razvoja, zdravja in seveda okolice, ki ga obkroţa. 

Ne smemo pa se obremenjevati, če otrok ne začne govoriti v točno 

določenem mesecu, saj je vsak otrok individuum in ima svoj lasten tempo razvoja 

govora, zato otroci začnejo govoriti v različnih mesecih starosti. Res pa je, da 

razen res redkih primerov vsi otroci morajo pri razvoju govora skozi določen 

vrstni red faz brez preskakovanja. 

Eden izmed pomembnih mejnikov v tem obdobju je obdobje med 15. in 18. 

mesecem starosti, ko večina otrok usvoji pokončno hojo in niso več tako 

zaposleni z motorično dejavnostjo. Otrok postaja v tem obdobju bolj pozoren na 

govorni razvoj in začne spoznavati, da ima vsaka beseda samo en določeni 

pomen. Lahko bi rekli, da je to obdobje pravega govora, saj začenja predmet tudi 

vsebinsko zaznavati. 

Tukaj spoznava funkcijo govora z vprašalnim obdobjem »Kaj je to?«. Po 

Seemanu je to vprašanje odraz malčkovega orientacijskega in raziskovalnega 

refleksa. 

Kljub ekspanziji govora pa malček še vedno rad uporablja laţje izrekljive glasove 

in s tem besede, teţje glasove pa v besedah izpušča ali pa zamenja (iba – riba). 

Zelo so mu pri srcu tudi onomatopejski izrazi, kot npr. mjav-mjav, hov-hov, mu, 

ihaha ... 

Pri malčku se začnejo kmalu pojavljati tudi enostavni dvobesedni stavki v 

sestavi samostalnik + glagol (»mama pa«). Stavki se daljšajo in izboljšujejo na 

račun smisla in izreke, ni pa še vidnih jezikovnih oblik in sintakse. 

Govor začne vplivati tudi na duševni razvoj, saj malček z govorom 

postopoma začne razumevati izraţene zahteve odraslih. Seveda pa vsi otroci med 

sabo niso enaki. Poznamo več vrst otrok, ki reagirajo in uporabljajo govor na 

različne načine: 

-    eni so zelo zainteresirani za govor, 

- drugi nimajo ţelje po besednem govoru, radi pa se posluţujejo mimike in 

kretenj, 
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- tretji govor uporabljajo samo za potešitev ţelja in potreb.   

Vzroki za razlike v razvoju govora so lahko različni:  

  -  na eni strani nevzpodbudna govorna okolica, na drugi strani vzpodbudna            

govorna okolica, 

- slab sluh, 

- slabša duševna razvitost, 

- nadpovprečnost pri otroku. 

Do konca drugega leta starosti otroci usvojijo različno število besed, ki so 

primerne otrokovemu telesnemu in duševnemu razvoju. Besedni zaklad se zelo 

hitro poveča med 18. in 24. mesecem starosti. 

V tem obdobju otrok ţe pravilno posname poudarke in melodijo besed, 

čeprav artikulacija še ni čisto točna. 

V drugem letu otrok: 

- uporablja še vedno malo zaimkov, 

- sebe še vedno poimenuje z imenom, 

- za sebe lahko uporabi tudi drugo osebo (ti), 

- samostalnik in glagol zdruţuje v tretji osebi (ata gre). 

V tretjem letu starosti se razširi uporaba zaimkov. Pri otroku se pojavi tudi 

osebni zaimek »jaz«. Uporaba samostalnikov se začne relativno manjšati, na drugi 

strani pa se začne večati število novih besednih vrst (glagoli, pridevniki). Med 

skloni se najprej pojavijo imenovalnik, dajalnik in toţilnik, saj so ti trije tudi 

najbolj pogosti v njegovi okolici. Besedne vrste se ne pojavijo v nekem 

določenem vrstnem redu in se razvijajo bolj v skladu z otrokovimi doţivetji. Zato 

ni nič čudnega, če otroci iste starosti uporabljajo različne besede.  

Pomembno je, da otroka pri govornem razvoju ne silimo in nanj ne 

pritiskamo, saj lahko s tem doseţemo le nasprotni učinek in otrok na govor gleda 

z odporom, pojavijo pa se lahko tudi govorne napake. 

Otrokov govorni razvoj moramo pozitivno vzpodbujati in mu ponujati čim 

več govornih situacij z vzornim načinom naše izgovarjave. 

Zgodi se tudi, da je otrokov govor v nekem trenutku razumljiv samo njegovi 

bliţnji okolici. Vendar to še ni čas za alarm, saj ne pomeni popačenega govora, 

ampak le malčkovo svojevrstno govorno oblikovanje. 
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Za to obdobje so psihologi ţe postavili določene norme, ki naj bi jih otrok 

obvladal (2 do 3 leta): 

- izpolniti dve zahtevi, 

- imenovati tri od petih predmetov, 

- pokazati na sliki pet predmetov. 

Dveinpolletni otrok mora znati: 

- pokazati na dojenčku/lutki ušesa, usta in roke, 

- pokazati sedem slik in pet od njih poimenovati. 

Triletnik: 

- mora ţe izpolniti tri zahteve, 

- poimenovati različne predmete, ki ga obdajajo, 

- poznati mora svoje ime in priimek, 

- zna odgovoriti na vprašanje ali si dečko ali deklica. 

 

Med drugim in tretjim letom starosti otrok iz poimenovalne funkcije govora 

preide na »pregibni govor«. Tukaj začne čedalje bolj uspešno obvladovati razne 

jezikovne oblike. S tem se v otrokovem govoru začnejo vse bolj odsevati realni 

odnosi. 

Vzporedno se pri otroku pojavi tudi nazorno-dejstveno mišljenje, kar 

pomeni najbolj neposreden način vezave med njegovimi mislimi in dejavnostjo. 

To pomeni, da njegova vez med mislijo in dejanjem postane tako povezana, da 

lahko malček takoj izvede svojo misel v kretnji, mimiki, besedi ali dejanju. Torej 

pridemo v tem obdobju iz nebesedne in miselne zveze ali kontekstne celote do 

točke, kjer je njegovo razumevanje v tesni zvezi s tujim govorom, kar pomeni, da 

dobro okolje na otroka lahko zelo odločilno vpliva.  

Raziskovalci so ugotovili, da se nekje od 1,6 do skoraj 5 let starosti pri 

otrocih pojavlja tako imenovana svojevrstna igra z besedami. Te igre so zelo 

pomembne in seveda koristne za usvajanje zaključenih glasovnomaterialnih oblik 

človeške govorice. 

Na koncu obdobja se začnejo pojavljati stavki z več besedami. Malček 

začne besedne zveze uporabljati tako, kot jih je slišal, s tem pa si lahko hitro 
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pridobi značilnosti določenega dialekta ali pa tudi govornih napak (če so v 

druţini). 

Pojav novih besednih vrst in jezikovnih oblik je pogojen z večjimi 

potrebami in vplivi iz širše okolice. Triletni malček je kar samostojen pri hoji po 

hiši, igri na dvorišču in v druţbi, pomaga pri hišnih opravilih. Vse te dejavnosti 

vplivajo na njegovo razširitev besednega zaklada. Pojavljati se začneta tudi ţe 

prihodnjik in preteklik. Otrok predmetom pripisuje lastnosti ţive osebe, na primer 

»dlevo joka« (drevo joka). 

Teţava, ki jo ima otrok v tem obdobju, je izreka daljših besed. To je 

posledica slušnega dojemanja in razlikovanja, ki še ni v celoti razvito, kot tudi v 

okornem delovanju govoril. 

 

1.2.6.4  TRETJE OBDOBJE GOVORNEGA RAZVOJA ALI 

PREDŠOLSKA DOBA 

 

V tem obdobju se začnejo stavki vedno bolj izpopolnjevati. Glagolski čas je 

v stavkih čedalje pravilnejši, otrok obvladuje pregibanje besed (sklanjanje in 

spreganje). Na novo se pojavi orodnik, nekako do četrtega leta pa se uporabljajo 

ţe vsi skloni in glavni osebni zaimki. Otrok se posluţuje veliko samogovora. 

Veliko govori tudi s svojimi igračami. To lahko poimenujemo »faza glasnega 

mišljenja«, ki se sčasoma spremeni v »fazo (oziroma stopnjo) notranjega govora«. 

Tempo govora je v primerjavi z odraslimi počasen, vendar je hitrejši kot v 

prejšnjih obdobjih. Razlog, da otrok še ne doseţe primerne hitrosti, je v tem, da 

ima še vedno teţave z artikulacijo teţjih glasov, ki jih še ni v celoti usvojil. Naša 

naloga je, da mirno in potrpeţljivo poslušamo, kaj nam ima otrok za povedati, da 

ne pride slučajno do pojava jecljanja.  

Nekje pri koncu tretjega in začetku četrtega leta se začne tako imenovana 

faza »zakajčka«, saj se začnejo otroci posluţevati vprašalnice zakaj in jo tudi 

pogosto uporabljajo. Ta faza nam da vedeti, da je otrok začel razumeti vzročnost 

in da se je začelo razvijati njegovo logično mišljenje, z njim skuša odkriti razne 

zveze med predmeti in pojavi in zbira izkušnje v medsebojnih odnosih. V tem 

obdobju začne otrok postopoma vedno uspešneje obvladovati smiselno zvezo in 

vrstni red besed v stavku. 

Tudi umsko se dobro razvija, kar se kaţe v razumevanju količin do tri. Z 

vidom podrobno nadzoruje delo svojih rok in ocenjuje bliţnje razdalje. Vse bolj 
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razume govor in se vedno bolje izraţa. Tudi barve predmetov pritegnejo njegovo 

pozornost (rdeča, zelena, bela, rumena, modra). 

Predšolski otrok zaradi napredovanja na govornem področju izboljšuje 

stavke, izpolnjuje stavčna priredja in podredja. Uporablja ţe lepe stavke in si 

začenja izmišljati razne zgodbe, tako resnične kot neresnične.  

Šestletni otrok ima zelo rad, da mu starši ali odrasli prebirajo pravljice in 

pripovedke, kar zelo pozitivno vpliva na njegov razvoj jezika, na širjenje 

besednega zaklada in njegovo domišljijo. 

Zraven aktivnega besednega zaklada si otrok ustvarja tudi pasivni besedni 

zaklad; le-tega predstavlja skupek besed, ki jih otrok ne razume v celoti in jih ne 

zna pravilno uporabljati. 

Otrok začne pri svoji igri dalj časa vztrajati, bolj pogosto pa se tudi začne 

vključevati v igro z drugimi. S tem se razvijajo socialne spretnosti in govorne 

izkušnje z drugimi otroki, razvije se tudi pozornost do dejavnosti. 

Iz različnih raziskovanj je razvidno, da se otrokov besedni zaklad z leti 

stalno povečuje, sestava stavkov se izboljšuje tako po dolţini kot tudi po 

kakovosti, saj se otrok odziva z uporabo številčnejših besednih vrst v raznih 

kombinacijah. 

 

1.2.6.5  ČETRTO  OBDOBJE  GOVORNEGA  RAZVOJA ALI ŠOLSKA 

DOBA 

 

To je obdobje šolanja. V tem času govor postane tudi sredstvo za teoretično 

poučevanje in vajo pisnega izraţanja. 

Šola od otroka zahteva več izraţanja z govorom; s tem se izgovor izboljšuje 

in otrok začne vse glasove in glasovne zveze točno razlikovati in izrekati. Te 

izpolnjene zahteve so pomembne za razvoj branja in pisanja. 

Naloga šole pa je:  

- da širi besedni zaklad otroka, 

- da omogoča okolje,v katerem pasivni besedni zaklad prehaja v aktivnega, 

- da mnogo razlaga in ponazarja na primeren način, ki ustreza otroku, 

- da nadzoruje govor učencev, 

- usvajanje pisanja, 

- usvajanje branja. 
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Otrok se v šoli uči novih besednih pojmov, novih izrazov za ţe znane 

besede, s čimer postane pomen besed točnejši. 

V šoli se razvijajo tudi jezikovne spretnosti, govoru pa se pridruţijo še 

branje, pisanje in slovnica. 

Sam besedni zaklad se v tem obdobju zelo poveča. V govoru se začne 

odsevati celotna osebnost otroka – ta se kaţe v temperamentu otroka, v intonaciji, 

ritmiki in izraznosti njegove čustvene plati. 

 

1.2.7 RAZVOJ IN POUČEVANJE JEZIKA 

 

Komunikacija oziroma sporazumevanje zajema mnogo večje področje kot le 

besedni govor. Veliko je oseb, ki se lahko učinkovito sporazumevajo z okolico, pa 

nimajo razvitega besednega govora. Te osebe si pomagajo z nadomestno 

komunikacijo. Lahko pa se nam zgodi, da imamo primer, ko oseba ima razvit 

besedni govor, pa si z njim ne more pomagati, saj ga pri sporazumevanju ne zna 

uporabiti. Zato je pomembno, da se zavedamo, da komunikacija zajema zraven 

govora še: 

- odzivanje na jezik drugih, 

- poslušanje in razumevanje, 

- izmenjavo z drugimi (pogovor). 

Ko se jezik razvija, otrok s tem pridobi različne zmoţnosti in sposobnosti: 

- zmoţnost, da s pomočjo jezika izpolni potrebe – druţabne, čustvene in 

materialne; 

- sposobnost, da izrazi razna sporočila s pomočjo kretenj, nato z besedami, 

kasneje še s kombinacijami besed; 

- sposobnost, da izrazi natančnejši pomen sporočila s pomočjo uporabe 

slovničnih oblik (pravilni vrstni red besed, mnoţinske oblike, slovnični 

časi itd.); 

- sposobnost, da izgovori širok obseg glasov, kar običajno imenujemo 

izgovarjava (artikulacija); 

- sposobnost, da otrok tako začne kot tudi nadaljuje z razgovorom – da 

pričakuje odgovornost od drugih in prav tako odgovori na to, kaj rečejo 



 
 

21 
 

drugi. Ta sposobnost vključuje poslušanje, razumevanje, odzivanje in 

izmenjavo. 

 

Večina otrok lastnosti in zmoţnosti ter sposobnosti jezika sprejme sama po 

sebi, brez kakšnih večjih naporov in učenja. Vendar to še ne pomeni, da se zgodi 

avtomatično. Potrebno je, da starši instinktivno ali zavestno prilagajajo svoj jezik 

tako, da ustreza otrokovim potrebam in razvojni stopnji. Najpomembnejši za 

otroka so odzivi staršev, saj jim s tem sporočajo uspešnost in uporabnost njegovih 

poizkusov sporazumevanja.  

Strokovnjaki, ki proučujejo jezikovni razvoj, so prišli do ugotovitve, da v 

zgodnjem jezikovnem razvoju obstaja točka, ko lahko majhni otroci neko besedo 

uporabljajo, vendar se na to besedo ne odzovejo pravilno, če se ta uporabi v 

navodilu, ali obratno – da besede ne uporabljajo, se pa odzovejo nanjo v navodilu. 

Tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju se v večini primerov lahko 

naučijo uporabljati besedni govor. V primerih, pri katerih z učenjem besednega 

govora ne uspemo, pa otroku poiščemo ustrezno neverbalno nadomestno 

komunikacijo (kretnje, znaki, slikovni komunikacijski programi ipd.). 

Preden pa otroka začnemo učiti besedni govor, moramo njegov govor 

oceniti in analizirati. Ker v primeru oseb z motnjami v duševnem razvoju zaradi 

določenih umskih zaostajanj zaostaja tudi govorni razvoj, moramo biti zelo 

previdni in pozorni in si z analizo in oceno otrokovega govora določimo, na kateri 

stopnji govornega razvoja se otrok trenutno nahaja. Pri analizi in oceni si lahko 

pomagamo z različnimi testi, eden izmed takih je tudi test, ki je sestavljen iz kartic 

jezikovnega razvoja, ki sta jih razvila D. M. Jeffree in R. McConkey, v naš jezik 

pa jih je prevedla in priredila mag. Grobler Marinka leta 1983, namenjene pa so 

otrokom, ki zaostajajo v govornem razvoju. Podatki, ki jih dobimo z analizo, nam 

povejo, na kateri stopnji govora se otrok trenutno nahaja, katero njegovo 

sporazumevalno področje je najbolj razvito in na katerem področju 

sporazumevanja najbolj zaostaja.  
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1.2.8 ZNAČILNOSTI GOVORA OTROK Z MOTNJO V DUŠEVNEM 

RAZVOJU 

 

Ţe v predlingvističnem obdobju pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju 

lahko zasledimo odstopanja v vokalnih aktivnostih (zlogovnem oglašanju manjka 

dinamika, intonacija je bolj stereotipna, zmanjšana je raznovrstnost glasovnih 

skupin, glasovna aktivnost je slaba). 

Prva beseda se v večini primerov pojavi z zamikom, nekje konec drugega ali 

tretjega leta, pri otrocih s teţjo in teţko motnjo v duševnem razvoju pa se prva 

beseda pojavi mnogo kasneje ali sploh ne. Ţe v zgodnjem otroštvu imajo ti otroci 

teţave s slušno pozornostjo, zaradi česar ne spremljajo sprememb, ki jih 

obkroţajo, zato ni neobičajno, da kasneje ne znajo »slišati« glasov in zvokov. 

Povedi otrok z motnjo v duševnem razvoju niso sestavljene in usvoji jih le malo 

oseb (Čuš, 2004, 13). 

 

Zraven skromnega besednega zaklada in šibke strukture stavkov se pri 

otrocih z motnjami v duševnem razvoju pojavljajo tudi ostale oblike govornih 

motenj: 

 

- motnje artikulacije, ki so lahko posledica slabe pozornosti in 

koncentracije, slabe motorične govorne koordinacije, napačno pridobljenih 

govornih navad ali niţje stopnje inteligentnosti; substitucija glasov, 

omisija glasov; 

- motnje v kvaliteti glasu, ki se kaţejo v zamolklem, hripavem in 

monotonem glasu ter v napačnem naglaševanju; 

- motnje v dihanju, ki se kaţejo kot teţave z usmerjanjem zračnega toka na 

govorne organe, in teţave pri izgovarjavi z rezervnim zrakom; 

- motnje v načinu govora, ki se kaţejo v počasnosti (bradilogija), 

nepotrebnih prekinitvah med stavki ali pa v prehitrem in teţko 

razumljivem govoru; 

- alogije: nesposobnost govorenja (mutizem) se pojavi pri teţji in teţki 

motnji v duševnem razvoju; 

- dislogije: raznovrstne motnje govora, ki se pojavijo pri zmerni in laţji 

motnji v duševnem razvoju; 

- zaostajanje v spregovoritvi; 
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- infantilni govor; 

- siromašen govor (hipologija); 

- eholalije; 

- disleksija; 

- disgrafija; 

- perseveracije.   

Motnja v duševnem razvoju lahko povzroči tako imenovani patološko 

nerazvit govor, kar pomeni, da so jezikovni govorni doseţki otroka z ozirom na 

starost in kvaliteto besedno-govornega komuniciranja nezadostni. 

Obstaja več vrst delitev patološko nerazvitega govora – od popolne alalije in 

odsotnosti govora do laţjih disgratizmov.  

Mlajša raziskovanja društva defektologov Srbije, pod vodstvom prof. dr. 

Slavice Golubović, se kaţejo v knjigi Razvojni jezićki poremećaji (2006). 

Avtorica je prišla do zaključkov, da ti otroci pogosto shodijo kasneje, imajo slab 

in počasen razvoj motorike telesa, motnjo koordinacije gibov, motnjo finih 

motoričnih gibov roke in prstov. Pojavijo se popolna odsotnost govora ali 

upočasnjeni in počasnejši govorno-jezikovni razvoj, slab besednjak, nepopolni 

stavki, veliko manjkajočih glasov. Nevrološki izvidi so lahko pozitivni ali 

negativni – odvisno od tega, kaj je vzrok duševne motnje (Golubović, 2006, str. 

199). Če govor razdelimo po področjih, je Golubovićeva za diagnostiko zabeleţila 

naslednje (Golubović, 2006, str. 199):  

- neverbalna komunikacija: Pogled otrok z motnjo v duševnem razvoju je 

kratkotrajen in površen, kontakt s fizičnim dotikom je mogoč, orofacialna 

ekspresija ni popolnoma diferencirana, slabo izraţena uporaba in 

razumevanje gest. Igra je omejena s stopnjo motnje v duševnem razvoju, je 

kratkotrajna, imitativna, z elementi stereotipije, teţko se vodi in usmerja, 

ne trpi spremembe pri izbiri objekta in načinu uporabe.  

- verbalna produkcija: Paralingvistični znaki so bili spremenjeni, od rahlega 

odstopanja do celotne spremembe zvočne strukture glasu. Fonološki 

razvoj se ne ujema s starostjo. Za morfološki razvoj je značilno slabo 

besedišče z omejeno uporabo gramatičnih kategorij besed. Prisotna je tudi 

nesposobnost gradnje skladenjskih kompleksnih struktur. Prisotna je 

eholalija, govor pa je za širšo okolico delno razumljiv. 
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- razumevanje jezika: Za odziv na zvočne signale je značilna prikritost 

podaljšanega časa. Fonematski sluh ni dovolj razvit. Razvoj pomena 

besede je omejen na frekvenco leksemov, razumevanje jezikovnega 

izraţanja pa je omejeno na razumevanje preprostih ustnih navodil. 

- obnašanje: Poznamo dve obliki. Na eni strani otroci, ki so občutljivi, 

povlečeni vase, za mirnostjo pa se skriva nezainteresiranost, odsotnost 

intenzivnega in aktivnega doţivljanja okolice, kar pripelje do opazovanja 

brez primernih procesov percepcije in kognicije. Na drugi strani so otroci, 

ki imajo povišan motorični nemir, neorganizirane in neizhodne akcije, 

destruktivnost, kratkotrajno pozornost, nesposobnost razumevanja in 

izvršitve navodila.  

Otroci z motnjo v duševnem razvoju imajo omejene sposobnosti za učenje 

in nesposobnost za organizirano igro. Imajo normalen sluh ali v meji normale. 

Obstaja mnenje, da otroci in osebe z motnjo v duševnem razvoju doseţejo 

komunikacijsko usposobljenost, ki ne presega pričakovanj, ki so zasnovana na 

podlagi stopnje motnje v duševnem razvoju, in nakazuje na to, da obstajajo 

pomembne predhodne kognitivne zahteve za pragmatske sposobnosti. Zraven 

kognitivnega primanjkljaja obstajajo tudi še socialni dejavniki tveganja. Ti otroci 

ne kaţejo pobude za razgovor, z velikim naporom prevzemajo vlogo govorca in 

poslušalca, oteţeno sledijo mislim sogovornika in s teţavo uskladijo svoj govor z 

njegovim, njihovi odgovori so pogosto stereotipni ali celo neprimerni (absurdni). 

 Abbeduto in Hesketh navajata tudi motnje v formuliranju govornega 

izraţanja, pri čemer naj bi bilo sporočilo jasno za poslušalca, zahteve pa so 

oblikovane veliko laţje kot pa pripombe (po Golubović, 2006, str. 200). Casall 

omenja, da otroci z motnjo v duševnem razvoju lahko imajo motnje v 

razumevanju kompleksne komunikacije v socialni interakciji skupaj z veščinami 

vzpostavljanja in ohranitve teme komunikacije, pa tudi pri prevzemanju vloge 

govornika in poslušalca in ponovnega vzpostavljanja prekinjene komunikacije. 

Pogosteje govorijo o sebi ali pa ponavljajo ene in iste teme, ki so lahko manj jasne 

v namenu in pomenu njegovega govora. Zaradi motnje pri spoštovanju pravil 

»primernosti« imajo teţave pri sklepanju in ohranitvi prijateljstva (po Golubović, 

2006, str. 199).   
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Njihove motnje v komunikaciji so lahko posledica omejitve pri poznavanju 

strukture jezika (Golubović, 2006, str. 200). 

Otroci z motnjo v duševnem razvoju se obnašajo podobno kot mlajši otroci, 

ki so trenutno na enaki stopnji mentalnega razvoja in jezikovne usposobljenosti 

(S. Golubović, 2006, str. 200). Ti otroci uporabljajo enostavne in indirektne 

strategije kot vrstniki brez motnje (Golubović, 2006, str. 200).    

Po Golubovićevi (2006) se pri otrocih, osebah z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju pojavi zaostajanje v vseh vidikih pragmatskega področja. Tako produkcija 

kot razumevanje sta pod pričakovanjem glede na kronološko starost, tako da 

osebe z motnjo v duševnem razvoju doseţejo komunikacijsko usposobljenost, ki 

ne presega pričakovanj na osnovi mentalne starosti. Čeprav se zaostanek razvoja 

kaţe na vseh komponentah pragmatike, se lahko to zaostajanje kot končni nivo 

doseţka razlikuje v različnih askpektih pragmatičnih sposobnosti. Sam razvoj se 

opisuje kot zaostajanje, a ne nujno deviantno. Čeprav ti otroci/osebe lahko 

doseţejo razširjene pragmatične sposobnosti, pa kljub temu še obstajajo določene 

motnje in jih zaradi njih lahko zabeleţimo kot »socialno nerodne«. 

Na nekaterih področjih pragmatičnih sposobnostih imajo otroci in osebe z 

motnjo v duševnem razvoju večje motnje kot na drugih, na primer pri uporabi 

besed, ki izkazujejo sorazmerno znanje, se pojavlja najmanj napak, pri 

jezikovnem izraţanju naučenosti in referenčni komunikaciji se kaţe 

problematičen del pragmatičnega področja. Opaţeno je tudi, da imajo otroci z 

motnjo v duševnem razvoju v produkciji na temo, ki je bila posredovana od 

drugih, teţave pri prilagajanju jezika na pobudo drugih. Ti otroci so uspešnejši, ko 

govorijo o temi po svojem osebnem izboru (Golubović, 2006, str. 200).   

 

 

1.3 OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 

Pri osebah z motnjo v duševnem razvoju se pojavi porušena ali v celoti 

uničena integracija z okoljem. Pri teh osebah zato lahko opaţamo različne 

značilnosti, ki vplivajo na videnje teh oseb – to so zmedenost, raztresenost, 

neiznajdljivost, nesposobnost za urejanje, zbiranje vtisov iz okolja in nezbranost 

pri integraciji z okoljem, drugačno obnašanje, govor, način ustnega in pisnega 
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izraţanja, drugačen način reagiranja, razpoloţenja in čustvovanja, slabo 

pomnjenje, razumevanje, razmišljanje, ocenjevanje, pozornost, odločanje. 

Od stopnje in vrste motnje je odvisno, v kolikšni meri lahko z našim delom 

in trudom vplivamo na delovanje teh oseb v celoti (tako na področju psihičnih, 

motoričnih, kot komunikacijskih dejavnosti) in jih aktiviramo za napredovanje v 

integraciji z okoljem. Pri obravnavah in delu pa moramo biti pozorni, saj tudi če 

imata dve osebi enako stopnjo in vrsto motnje, to še ne pomeni, da bomo z njima 

delali na enak način. Psihična, duševna dejavnost osebe namreč nikoli ni 

popolnoma enaka. Tudi te osebe so vsak svoj individuum, ki ga moramo dobro 

spoznati in spoznavati skozi celotno ţivljenjsko obdobje.  

1.3.1 DEFINICIJE 

 

Iz različnih značilnosti in oblik motenj v duševnem razvoju so skozi 

zgodovino nastajale različne definicije.  

Če navedem nekatere (Resnik, 2002, str. 5): 

- Tredgold (1937): Motnja v duševnem razvoju je stanje nepopolnega 

razvoja take vrste in stopnje, da se oseba ne more prilagoditi okolju in 

potrebuje stalen nadzor in pomoč odraslih. 

- Wallin (1950): Motnja v duševnem razvoju je stanje resne in trajne 

poškodbe osrednjega ţivčnega sistema. 

- Doll (1964): Navaja šest kriterijev, ki bi jih morali upoštevati pri 

definiranju motnje v duševnem razvoju; to so: oseba je socialno 

nesposobna, motnja je nastala v obdobju od rojstva do zgodnje mladosti, 

oseba je intelektualno podnormalna, pri osebi opazimo zaostajanje v 

dozorevanju, vzrok za motnjo je bolezen ali dedni faktor in motnja je v 

osnovi neozdravljiva.  

- Kovačević (1971): Osebe z motnjami v duševnem razvoju so tiste osebe, 

ki imajo določen primanjkljaj na področju spoznavnih sposobnosti, ki je 

stalen. 

- Ameriško zdruţenje za osebe z motnjami v duševnem razvoju (AAMR) je 

leta 1973 ponudilo naslednjo definicijo: motnjo v duševnem razvoju 

označuje kot podpovprečno splošno inteligentnost, ki je nastala v 

razvojnem obdobju in je zdruţena z zmanjšano zmoţnostjo adaptivnega 

vedenja. 
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- Leta 1992 je AAMR podala novo definicijo: motnja v duševnem razvoju 

odraţa resnejše omejitve v delovanju posameznika, ki so nastale pred 18. 

letom starosti. Označuje jo pomembno zniţanje intelektualnega delovanja 

in resnejše omejitve na dveh ali več prilagoditvenih sposobnostih: 

komunikacija, skrb za samega sebe, bivanje, socialne spretnosti, 

vključevanje v širše okolje, samostojnost, branje, pisanje in računanje, 

izkoriščanje prostega časa in dela.   

- Bach trdi, da se pri motnjah v duševnem razvoju poleg motnje na 

intelektualnem področju kaţejo tudi teţave na senzoričnem, govornem, 

motoričnem in psihodinamičnem področju. 

 

V zakonu za usmerjanje otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z 

motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ur. l. SRS, št. 54/2000) je motnja v 

duševnem razvoju definirana takole: 

I. osebe z laţjo motnjo v duševnem razvoju, 

II. osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, 

III. osebe s teţjo motnjo v duševnem razvoju, 

IV. osebe s teţko motnjo v duševnem razvoju. 
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I. Osebe z laţjo motnjo v duševnem razvoju 

Te osebe imajo toliko zniţane učne sposobnosti, da potrebujejo učno-vzgojno 

pomoč. Njihovo kognitivno funkcioniranje je upočasnjeno ali neustrezno v 

primerjavi z vrstniki. Pogostno imajo omejeno splošno znanje in se nagibajo h 

konkretnemu mišljenju. Njihove spominske sposobnosti so omejene, zato 

doseţejo minimalne standarde znanja znotraj posameznih izobraţevalnih 

programov. Posebej so opazne teţave pri sekundarnem učenju, zastoji v razvoju 

vidnega zaznavanja, zmanjšano število vsebinskih predstav, slaba analiza in 

sinteza ter skromna verbalna in neverbalna domišljija. 

Pogostno imajo tudi teţave s koncentracijo, predvsem z neustreznimi in 

neučinkovitim obsegom pozornosti ter s teţavami pri ločevanju med bistvenimi 

in nebistvenimi informacijami. Te teţave upočasnijo sposobnost generalizacije, 

konceptualizacije, diskriminacije in sekvencioniranja. Brez prave motivacije in 

načrtovanega razvijanja pozornosti in mišljenja oseba ne bo dosegla temeljnih 

šolskih znanj. Le ob ustreznem šolanju se te osebe lahko usposobijo za manj 

zahtevno poklicno delo in samostojno socialno ţivljenje.  

 

 

 BESEDNI GOVOR 

Pri teh osebah se pojavi kasnejši govorni razvoj, kar vpliva na to, da je njihovo 

razločevanje glasov slabo razvito. V večini primerov logična analiza sprejetega 

sporočila ni mogoča. Besedni zaklad je skromen, se pa kljub temu pojavi 

sposobnost sestavljenih fraz. Ti otroci zaostajajo tako v razvoju receptivnega 

kot ekspresivnega govora. Usposobljajo se v glavnem za enostavno  

konverzacijo in komunikacijo v vsakodnevnih ţivljenjskih situacijah.Ti otroci 

zaostajajo tudi pri branju in pisanju (Radoman, 2010, str. 8).  

 

Pri otrocih z laţjo stopnjo prizadetosti je potrebno spontano spodbujanje 

govora, predvsem s pomočjo principa nazornosti, govornih inštrukcij in 

pojasnjevanja (Jerman, 2004/2005, str. 51). 
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II. Osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju 

Osebe imajo toliko zniţane sposobnosti, da jih je moč vključiti le v program za 

delovno usposabljanje in potrebujejo stalno vodenje ter imajo najkrajše obdobje 

vzgoje in izobraţevanja, vendar imajo od teh programov veliko korist, saj se jim 

prilagodi način poučevanja, učenja. Osvojijo lahko le bazična znanja 

opismenjevanja (branje, pisanje, osnovne računske operacije), zato pridejo 

nekje do 2. razreda osnovne šole. S pravilnimi pristopi in strokovno obravnavno 

se naučijo enostavnih spretnosti in navad ter se zaposlijo v delavnicah s 

posebnimi pogoji (stalna skrb in nadzor). Dobro lahko funkcionirajo pod 

nadzorom in so sposobni poskrbeti za sebe. Zanje je značilno tudi zaostajanje v 

razvoju komunikacije.  

 

BESEDNI GOVOR 

Tudi tukaj se pojavi kasnejši govorni razvoj. Njihov govor je povezan s 

konkretnimi predmeti. Prisotna je slabša artikulacija glasov, okrnjena je tudi 

struktura stavkov. Ti otroci velike teţave pri receptivnem in ekspresivnem 

govoru. Tukaj sta komunikacija in konverzacija zelo omejeni in poenostavljeni 

ter pogosto podvrţeni gestam (Radoman, 2010, str. 8).  

 

Pri otrocih z zmerno motnjo se principi konkretizacije in nazornosti uporabljajo 

za povezavo glasov s konkretnimi predmeti (npr. brrr za avto). Pri teh otrocih 

ne smemo zahtevati, da bodo ob tem razumeli tudi vsebino povedanega 

(Jerman, 2004/2005, str. 51). 

 

III.  Osebe s teţjo motnjo v duševnem razvoju 

Osebe imajo toliko zniţane sposobnosti, da jih je mogoče vključevati le v 

program osnovnega usposabljanja s stalnim nadzorom. Izrazito odstopajo na 

vseh razvojih področjih, kar se pokaţe ţe v zgodnjem razvojnem obdobju. V 

ustreznih pogojih osvojijo osnovne verbalne komunikacije, elemente higienskih 

navad ter najenostavnejša pravila. Imajo stalno gibalno neusklajenost in moteno 

finomotoriko, kar jim povzroča velike teţave pri usvajanju praktičnih 

spretnosti. Razumejo le enostavna sporočila, saj imajo pogoste teţave na 

vizualnem, akustičnem in taktilnem področju. Pogosto se pri osebah pojavljajo 
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občasne ali stalne zdravstvene teţave, ki so posledica pomanjkanja gibanja, 

prekomerne telesne teţe, prekomernega spanca, slabega imunskega sistema in 

neustreznega prehranjevanja. 

 

BESEDNI GOVOR 

Izrazito so vidne senzomotorične poškodbe in oteţen govor ter različni aspekti 

jezikovne nerazvitosti, komunikacija je zelo omejena (Radoman, 2010, str. 8).  

 

Pri teţji motnji se pojavlja nagonska reprodukcija glasov (zlogi, kriki). Pojavi 

se tudi bebljanje in čebljanje. Svoje ţelje, čustva in potrebe izraţajo z glasovi.  

 

Enako kot pri zmerni motnji tudi za otroke s teţjo motnjo velja, da se principi 

konkretizacije in nazornosti uporabljajo za povezavo glasov s konkretnimi 

predmeti (npr. brrr za avto). Pri teh otrocih ne smemo zahtevati, da bodo ob tem 

razumeli tudi vsebino povedanega (Jerman, 2004/2005, str. 51). 

 

IV. Osebe s teţko motnjo v duševnem razvoju 

Osebe zaradi zelo zniţanih sposobnosti potrebujejo stalno varstvo ter posebno 

skrb in nego za zadovoljevanje osnovnih ţivljenjskih potreb. Zaradi bistvene 

oškodovanosti centralnoţivčnega sistema imajo nizko stopnjo motoričnega 

razvoja, percepcije in spoznavanja. Razumevanje in upoštevanje navodil je 

zaradi minimalnih sposobnosti senzomotoričnega razvoja zelo omejeno. V 

šolskem obdobju se lahko naučijo najosnovnejših in najenostavnejših veščin za 

zadovoljevanje osebnih potreb. Vseskozi se vzgajajo in izobraţujejo v posebnih 

ustanovah, saj so zanje primerne le najenostavnejše stopnje posebnega 

programa izobraţevanja. Pogosto se tem teţavam pridruţujejo še dodatne 

motnje, bolezni in obolenja (podobno kot pri osebah s teţjo motnjo), zato je pri 

njih pogosta zgodnja umrljivost. 

 

BESEDNI GOVOR 

Pri teh otrocih se velikokrat pojavi mutizem ali pa zelo omejen govor in z njim 

neverbalna komunikacija (geste). 

Govorni razvoj je omejen na reprodukcijo določenih glasov, s katerimi 
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komunicirajo na svoj način in izraţajo lastne potrebe (Radoman, 2010, str. 8).  

Pri otrocih s teţko motnjo je pomembna predvsem stalna vzpodbuda brez 

siljenja z veliko ponavljanja, da razvijejo reprodukcijo smiselnih glasov 

(Jerman, 2004/2005, str. 51). Njihova sporočila imajo obliko nebesedne 

komunikacije.  

 

1.3.2 DOWNOV SINDROM 

 

Medicinska definicija temelji na tem, da je Downov sindrom ali trisomija 21 

kromosomska motnja, ki jo povzroči dodaten 21. kromosom. Bolezen je prvi 

opisal Langdon Down leta 1866. Gre za prirojeno stanje, ki naključno prizadene 

enega od okoli 660 novorojenčkov. V Sloveniji se vsako leto rodi od 20 do 24 

otrok z Downovim sindromom (www.nakladaslap.com). 

Skozi leta raziskovanj in opazovanj so različni raziskovalci nekako prišli do 

zaključka, da imajo osebe z Downovim sindromom upočasnjeni razvoj in da se v 

večini primerov pojavi tudi motnja v duševnem razvoju.  

Na današnje razumevanje Downovega sindroma lahko pogledamo z dveh 

vidikov: 

- medicinskega: 

o ţivljenjska doba se zadnja desetletja podaljšuje z 9 let (leta 1929) 

do preko 50 let (leta 1970), 

o pojav demence na stara leta (1/3 oseb z Downovim sindromom), 

o motnje na področju senzorike, moteni organi zaznavanja (motnje 

vida, motnje sluha), 

o disfunkcija ščitnice, ki lahko vodi do poškodbe centralnega 

ţivčnega sistema,  

o anomalije srca; 

 

- psihološkega in pedagoškega vidika: 

o hiperaktivnost in impulzivnost, 

o psihotske, psiho-nevrotske, shizofene reakcije, 

o pasivno-agresivne osebnostne podobe, 

o teţave prilagajanja, 

o psihogeno bolezensko hujšanje, 

http://www.nakladaslap.com/
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o socialne sposobnosti boljše od šolskih, 

o govor. 

Zunanji videz  

Oseba z Downovim sindromom ima v večini primerov majhno glavo, obraz 

je širok in sploščen s povešenimi očmi in majhnim nosom. Jezik je velik in 

pogosto izstopa iz ust. Ušesa so majhna in niţja, dlani so kratke in široke, le z eno 

gubo, prečno čez dlan. Prsti so kratki, mezinec ima pogosto le dva dela in ne treh 

ter je zvit navznoter. 

Če omenimo še nekaj elementov današnjega razumevanja Downovega 

sindroma po Rauhu po knjiţici strokovne strukture Lebenshilfe: 

1. v prvih petih letih ţivljenja poteka splošni razvoj na polovici hitrosti,  

2. njihov duševni razvoj hitreje napreduje kot motorični, 

3. otroci s trisomijo 21 potrebujejo več časa, da se odzovejo na draţljaje, 

4. na najmanjše zahteve reagirajo precej občutljivo in z izmikajočim 

vedenjem.  

Če pa sledimo še Ziglerju in Hodappu (1991), lahko pri Downovem 

sindromu zasledimo naslednje teţave: 

- osebe na splošno kaţejo jasno motnjo jezikovnega razvoja – tako na 

fonološkem področju, pri besedišču, kot tudi pri slovnici, 

- njihove socialne sposobnosti so precej visoke, posebej tam, kjer gre za 

ravnanje z drugimi in upoštevanje pravil, 

- njihova sposobnost za izmenjavo afekta je očitno zniţana, 

- osredotočajo se na posamezne znake kot tudi na okolje, počasneje se 

privajajo na določene situacije, pogledovanje k drugim osebam, s katerimi 

bi si pomagali, je redkejše, 

- posebne teţave se kaţejo na prehodu iz enega razvojnega stadija v 

drugega, pogosto se zdi, da tukaj izgubijo predhodno obvladovane 

sposobnosti, 

- s starostjo se zniţuje IQ-vrednost. 

  



 
 

33 
 

1.3.2.1  JEZIKOVNE IN GOVORNE TEŢAVE 

 

 Otroci z Downovim sindromom imajo v večini primerov zapoznel jezikovni 

razvoj in teţave pri govoru. Nekateri otroci spregovorijo v 12. mesecu starosti, 

večina pa komaj pri dveh letih. V najslabšem primeru lahko otrok spregovori tudi 

pri šestih letih.  

Faza zdruţevanja besed med sabo se razvija nekje med prvim in osmim 

letom. Stavke začnejo uporabljati in zdruţevati nekje od leta in pol do enajstega 

leta (ljekarnabjelovar.hr). 

 

Vzroki jezikovnega razvojnega zaostanka so: 

- slabši sluh in pomanjkljiva slušna predelava informacij,  

- slabše kratkoročno pomnjenje, 

- kratkotrajna koncentracija. 

Sposobnosti sprejemanja so boljše kot sposobnosti sporočanja (Otrok z 

Downovim sindromom, 2005, str. 15). To lahko razumemo kot dejstvo, da otrok z 

Downovim sindromom razume veliko več, kot bi pričakovali glede na njegove 

sposobnosti izraţanja. 

Otrok z Downovim sindromom ima na besednem govornem področju 

različne teţave (Otrok z Downovim sindromom, 2005, str. 16): 

- skromen besedni zaklad, 

- teţave pri učenju slovničnih pravil, 

- teţave z iskanjem ustrezne besede, 

- laţje učenje novih besed kot slovničnih pravil, 

- učenje in raba socialnega jezika sta za otroka teţka, 

- otroci uporabljajo jezik ali ujete floskule, ki so tako po tonu kot tudi 

smiselnosti zgrešene, pogosto tudi ne znajo oceniti, kako se v določenih 

okoliščinah ustrezno izraziti, 

- strokovni jezik je za otroke z Downovim sindromom teţko razumljiv, 

- razumevanje navodil jim povzroča teţave, 

- artikulacijske teţave so posledica majhnih ust, hipotoničnega jezika in 

mlahavih ustnih mišic.  

 

http://www.ljekarnabjelovar.hr/
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1.3.2.2  KOMUNIKACIJA OSEB Z DOWNOVIM SINDROMOM 

 

Jok otroka z DS je drugačen v kvantiteti in kvaliteti. Reakcije odraslih na ta 

jok kaţejo, da je drugačen in bolj nadleţen od joka otrok brez DS. Tako mišljenje 

pa ţe na začetku vpliva na kvaliteto in količino kontakta med otrokom z DS in 

odraslo osebo.  

    Očesni kontakt z mamo zaostaja 2,5 tedna (pojavi se šele v 7. tednu starosti). 

Tudi vokalizacija se pri otroku pojavi kasneje in v manjši obliki, vendar se 

uporaba le-te poveča  okrog 20. tedna, ko se zgodi, da je uporaba še večja kot pri 

otrocih s tipičnim razvojem. Tudi nasmeh se pojavi kasneje, in to v sedmem tednu 

ţivljenja, torej zaostaja za 3 tedne. Njegova dolţina je krajša, vendar se s časom 

daljša. 

 

1.3.3 DEFINICIJE  CEREBRALNE PARALIZE 

 

Cerebralna paraliza je stanje, ki ga povzroči stalna poškodba moţganov. Do 

takšne poškodbe pride pred rojstvom, med porodom ali takoj po rojstvu. Prizadeto 

je področje, ki nadzoruje mišice in določene gibe človeka (Bobath Karel 1980, str. 

15). Torej je cerebralna paraliza izraz za skupino trajnih okvar moţganskega 

tkiva, ki nastanejo zgodaj v ţivljenju in onemogočajo popoln nadzor nad 

gibanjem. Cerebralna paraliza ni progresivna bolezen (poškodba moţganov se ne 

poslabša), čeprav se sekundarni simptomi čez čas spreminjajo. Zgodnji znaki 

cerebralne paralize se po navadi pokaţejo pred petim letom starosti (Bobath, 

1980, str. 16). Stanje ni ozdravljivo, vendar lahko trening in terapija izboljšata 

funkcioniranje.  

Zavedati se moramo, da niti dve osebi s cerebralno paralizo nista enako 

prizadeti, nekateri imajo laţje, drugi zmerne, nekateri teţje poškodbe moţganov, 

in glede na to ima vsak posameznik svoje individualne značilnosti. Pri nekaterih 

se cerebralna paraliza komaj opazi, pri drugih pa je izrazito očitna.  

Cerebralna paraliza je pogosto povezana z motnjo govora, vida, sluha, z 

motnjo v duševnem razvoju in z epilepsijo.  
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1.3.3.1  VZROKI CP 

 

Poškodbe moţganov pri cerebralni paralizi so zelo podobne poškodbi 

moţganov pri prometnih nesrečah ali kakšni drugi nesreči, kjer se poškoduje 

glava, zato moramo biti pozorni na to, da se poškodbe moţganov pojavijo nekje 

do drugega leta starosti.  

Vzroke za cerebralno paralizo, ki povzročijo poškodbe moţganov, lahko 

razdelimo v tri večje skupine: 

 

Vzroki pred rojstvom 

60 % 

Vzroki med porodom 

30 % 

Vzroki po porodu 

10 % 

  infekcija v nosečnosti v 

prvih mesecih otrokovega 

razvoja v materi (npr. 

rdečke, citomegalovirus) 

 

  genetske motnje, ki so 

lahko podedovane tudi, če 

sta oba starša popolnoma 

zdrava 

 

 multipla nosečnost – 

dvojčki, trojčki ... 

 

  zastrupitev matere 

 

 pretirano izpostavljanje 

alkoholu, nikotinu, 

mamilom, drogam ali 

nekaterim zdravilom med 

nosečnostjo 

 

 Rh-neskladje med 

materjo in otrokom 

 

  bolezni matere 

 

  otrokovi moţgani so iz 

neznanega razloga 

nenormalno razvit 

  teţak ali prezgoden 

porod 

 

  pomanjkanje kisika 

 

  moţganska krvavitev in 

krvavitev v moţganske 

ventrikle 

(intraventrikularna 

krvavitev), pogostejša pri 

nedonošenem otroku 

 

 nizka porodna teţa  

 neposredno po porodu: 

- huda zlatenica 

- huda infekcija 

- krvavitve 

vsi ti dejavniki so pogosto 

prisotni pri nedonošenih 

otrocih 

  v prvih mesecih in letih 

ţivljenja: 

- huda vnetja 

moţganov in 

moţganskih ovojnic 

- poškodbe v prometu 

- slučajne poškodbe 

(padci s previjalnih 

miz, padci po 

nedograjenih 

stopnicah, padci z 

balkonov, različni 

padci z višin …) 

- hude zlorabe 

(stresanje, 

pretepanje) 

- zastrupitve (zdravila 

…) 

 
Tabela 1: Vzroki za cerebralno paralizo (www.soncek.org) 
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1.3.3.2 GLAVNE OBLIKE CEREBRALNE PARALIZE 

 

Če bi ţeleli na enostaven način razloţiti, kaj je cerebralna paraliza (CP), bi 

lahko rekli, da se pri teh osebah v moţganih ustvari sporočilo, vendar se pomeša, 

premeša, tako da pride do svojega cilja spremenjeno. 

Glede na to, katero sporočilo je prizadeto, poznamo tri tipe cerebralne 

paralize. 

Spastična cerebralna paraliza 

Spastičen pomeni krčevit (pravimo, da je otrok "trd"). Ljudje s to vrsto 

cerebralne paralize zelo teţko kontrolirajo nekatere ali vse svoje mišice in 

izgledajo otrdeli. Njihove mišice so napete in šibke; pogosto drţijo svoje roke, 

noge in glavo na nek določen, značilen način. Prisotna je “škarjasta hoja” ali 

kriţanje nog ter napetost v njih.  

 

         Do spastične cerebralne paralize pride navadno takrat, ko ţivčne celice v 

moţganski skorji, imenovani cerebralni korteks, ne delujejo pravilno. 

 

         Pri hemiplegiji je leva ali desna polovica telesa spastična, druga polovica pa 

deluje normalno. Te osebe imajo običajno malo teţav in doseţejo visoko raven 

neodvisnosti (Svet za obravnavo motenj v razvoju drţave New York , 1995, str. 

10). 

 

         Pri diplegiji sta prizadeti obe nogi, roki pa sta normalni ali pa le rahlo 

prizadeti.  

 

Pri kvadriplegiji (tetraplegiji ali bilateralni hemiplegiji) so prizadete vse štiri 

okončine – obe roki in obe nogi, pridruţene so teţave pri drţi trupa in glave. To je 

teţja oblika spastične cerebralne paralize, pri kateri so pogostno pridruţeni 

epileptični napadi, duševna manjrazvitost, motnje vida, sluha … 
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Atetoidna cerebralna paraliza 

Pri ljudeh s to vrsto cerebralne paralize se napetost mišic (mišični tonus) 

spreminja iz ohlapnosti v napetost. Prisotni so številni nehoteni gibi zlasti dlani, 

stopal, ki jih ni mogoče nadzorovati. Ravnoteţje in hoja sta nezanesljiva.  

Otrok ima tudi teţave z drţo glave (glavo začne drţati pokonci zelo pozno). 

 

Njihov govor je lahko teţko razumljiv, ker teţko nadzorujejo svoj jezik, 

dihanje in glasilke. Njihova komunikacija je zelo slaba. 

 

         Atetoidno cerebralno paralizo povzroča nepravilno delovanje srednjega dela 

moţganov, bazalnih ganglijev. 

 

 

Ataxična cerebralna paraliza 

Je najredkejša oblika CP.  Poškodba okvari celotno telo. Otroci imajo 

motnje ravnoteţja in koordinacije, teţave imajo pri izvajanju hitrih ali drobnih 

gibov. Če se naučijo hoditi, so ponavadi zelo nestabilni – značilna je 

neenakomerna nestabilna širokotirna hoja, pogosti so padci in opotekanje.  

 

Navadno tresejo z glavo in imajo zelo sunkovit, moten in pretrgan govor.  

Prisotne so tudi intelektualne motnje, motnje govora, epileptični napadi in 

škiljenje.  

         Ker so ti otroci zelo ohlapni in dosegajo mejnike razvoja, jih pogosto 

uvrščajo za duševno zaostale. Dojenčki so hipotoni, malo se gibljejo, motorični 

razvoj je upočasnjen. 

 

         Pogosto pa hotene gibe spremlja tudi tremor (nekontrolirano tresenje, ki 

moti koordinacijo). 

 

         Ataxična cerebralna paraliza je posledica nepravilnega delovanja malih 

moţganov. 
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1.3.3.3 POSLEDICE CP 

 

Če bi vse skupaj povzeli, lahko rečemo, da je glavna posledica pri otrocih s 

cerebralno paralizo nezmoţnost kontroliranja nekaterih ali vseh mišic. Nekateri 

otroci so komaj prizadeti. Drugi bodo imeli teţave z govorom, hojo ali uporabo 

rok. Nekateri ne bodo sposobni sedeti brez podpore in bodo rabili pomoč pri 

večini vsakodnevnih nalog. 

 

          Otrok s cerebralno paralizo ima lahko nekatere ali večino naslednjih 

značilnosti, ki so komaj opazne ali zelo resne: 

1. počasni, nespretni ali sunkoviti gibi, 

2. otrplost,  

3. slabotnost,  

4. mišični krči, 

5. mlahavost,  

6. nehotni gibi, 

7. začetek enega giba navadno povzroči druge neţeljene gibe. 

Nekateri otroci razvijejo določene vzorce gibanja. Zdravniki teţko 

napovejo, na kakšen način bo cerebralna paraliza prizadela otroka, posebno če je 

otrok še zelo majhen. 

 

         Cerebralna paraliza ni napredujoča (to pomeni, da ne postane teţja, ko otrok 

raste), toda nekatere teţave lahko postanejo bolj očitne. Morda boste tudi 

ugotovili, da se bo vaša pomoč pri razvijanju določenih spretnosti morala s časom 

spremeniti. Na primer, ko je vaš otrok majhen, mu boste morda ţeleli pomagati 

pri osredotočenju na sedenje. Ko je otrok večji, se boste morda osredotočili na 

spretnosti sporazumevanja (http://vitadocs.com).  

 

 

 

 

http://vitadocs.com/
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1.3.3.4  TEŢAVE OTROK S CEREBRALNO PARALIZO 

 

Če ima otrok poškodbo moţganov in s tem diagnosticirano cerebralno 

paralizo, se moramo zavedati, da je njegov razvoj zelo drugačen in zaostaja v 

primerjavi z otrokom brez CP. Pri njem se lahko pojavijo določene bolj izrazite 

teţave kot pri otroku z normalnim razvojem.  

Vid 

Najbolj pogosta teţava oči je škiljenje, zaradi česar otrok potrebuje korekcijo z 

očali, v teţjih primerih pa operacijo. Bolj resni problemi z očmi niso tako pogosti. 

Nekateri otroci imajo lahko okvaro kortikalnega vida. To pomeni, da del 

moţganov, ki je odgovoren za razumevanje slik, ki jih otrok vidi, ne deluje 

pravilno. Otrokove oči pri pregledu morda izgledajo zdrave, toda otrok ne vidi 

normalno. V majhnem številu zelo resnih primerov je otrok morda slep. Toda v 

večini primerov imajo otroci s to poškodbo le teţave v dešifriranju sporočil, ki jih 

dobijo preko svojih oči, na primer ko se učijo brati. 

 

Prostorska zaznava 

Nekateri otroci s cerebralno paralizo ne morejo dojeti prostora in ga povezati s 

svojim lastnim telesom (na primer ne morejo presojati razdalje) ali razmišljati 

prostorsko (na primer predstavljati si tridimenzionalno zgradbo). To je posledica 

nenormalnega delovanja dela moţganov in ni povezano z inteligenco. 

 

Sluh 

Otroci z atetoidno cerebralno paralizo imajo, pogosteje kot drugi otroci, resne 

probleme s sluhom. To ni običajno pri otrocih z drugimi oblikami cerebralne 

paralize. Vendar imajo lahko otroci s cerebralno paralizo, prav tako kot drugi 

otroci, pogosta vnetja srednjega ušesa ali izlivni otitis, kar lahko povzroči rahle 

probleme s sluhom, ki lahko oteţujejo učenje. 

 

Epilepsija 

Epilepsija prizadene pribliţno enega od treh otrok s cerebralno paralizo, toda 

nemogoče je napovedati, če se bodo in kdaj se bodo napadi pojavili. Nekateri 

otroci jih imajo, ko so še dojenčki, drugi pa šele, ko odrastejo. Če se pri vašem 
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otroku pojavi epilepsija, je napade zelo pogosto mogoče nadzorovati z zdravili. 

 

Druge teţave 

Pri nekaterih otrocih s cerebralno paralizo se lahko pojavijo druge teţave. To so 

lahko nagnjenost k trmi, zaprtju, ozeblinam, teţavam pri kontroliranju telesne 

temperature, premajhna teţa, vedenjske teţave (zaradi frustracij) in teţave v 

spanju. V mnogih primerih lahko veliko storite, da te teţave premagate ali pa jih 

zmanjšate. Pri tem vam bo svetoval vaš zdravnik, patronaţna sestra ali drug 

zdravstveni delavec. 

 

Učne teţave 

Za ljudi, ki ne morejo dobro kontrolirati svojih gibov ali ne morejo govoriti, se 

domneva, da so duševno prizadeti. Nekateri ljudje s cerebralno paralizo imajo 

učne teţave, toda to ni vedno tako. 

Ljudje s cerebralno paralizo so lahko nadpovprečno, povprečno ali podpovprečno 

inteligentni. 

Če ima vaš otrok učne teţave, potem to pomeni, da se počasi uči. Teţave so lahko 

laţje, zmerne ali teţke. 

Nekateri otroci se teţko naučijo določenih veščin, kot so branje, risanje ali 

računanje, ker je določen del njihovih moţganov prizadet. Če teţava ni v skladu z 

otrokovo splošno inteligenco, jo imenujemo specifična učna teţava. Ta je pri 

otrocih s cerebralno paralizo pogosta. 

1.3.3.5  JEZIKOVNE IN GOVORNE TEŢAVE 

 

Cerebralno paralizo največkrat spremljajo kombinirane govorne motnje, ki 

vključujejo motnje dihanja in sluha, ritma in tempa ter fonacije in artikulacije. 

Najpogostejši govorni motnji, ki spremljata cerebralno paralizo, sta afazija in 

disartija. Pri afaziji gre za poškodbo centra v moţganih na področju leve 

hemisfere, disartrija pa je organska govorna motnja, ki nastane zaradi ţivčno-

mišične poškodbe govornega sistema (Ipavec, 1998, str. 16).  

Pojavijo se še motnje: 

- v sposobnosti razumevanja govora, 

- v sposobnosti verbalne komunikacije, 
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- v sposobnosti branja in pisanja, 

- v gibljivosti govornih organov, 

- v sposobnosti poţiranja, 

- najpogostejše so afazije (problem tvorjenje govora), 

- disertrija: problemizgovorjave glasov in besed (višina, glasnost, melodija), 

- disfonije: monotonost glasu (tih, preglasen). 

Besedni govor je odvisen od sposobnosti kontrole drobnih mišic v ustih, 

jeziku, nebu in resonančnih votlinah. Teţave z govorom, ţvečenjem ter 

poţiranjem se pri otrocih s cerebralno paralizo navadno pojavljajo skupaj. Pri 

teh teţavah lahko pomaga logoped. Večina otrok s cerebralno paralizo se nauči 

neke vrste govornega sporazumevanja. Tistim, ki so teţje prizadeti, pa lahko 

pomaga mikrotehnološka komunikacija ali nadomestna komunikacija.  

Da otrok s cerebralno paralizo usvoji besedni govor, je potrebno, da ima za 

razvoj na razpolago veliko časa. Starš pa mora imeti pri tem veliko potrpljenja in 

pozitivne energije. V otroka ne smemo siliti, ampak ga podrobno opazujemo in 

poslušamo. Pustimo mu, da se izraţa in govori s hitrostjo, ki mu ustreza. Vedno, 

ko otrok poizkuša verbalno komunicirati z okolico, naj okolica pozitivno 

sprejme te poskuse in primerno reagira in vzpodbuja otroka. 

Za starša je zelo pomembno, da se pri usvajanju govora izogne največji 

napaki, ki jo lahko naredi (to ne velja samo za otroke s cerebralno paralizo, 

ampak za vse otroke, ki usvajajo besedni govor) – da ne uporablja tako 

imenovanega otroškega govora (pomanjševalnice in izpeljanke), saj s tem otroku 

omejimo moţnost širitve besednega zaklada in tudi omejimo razumevanje 

govora. 

V veliko primerih je opazno, da imajo otroci s cerebralno paralizo tudi 

teţave pri poslušanju, kar je eden izmed pomembnejših pogojev za usvajanje 

govora. Vzrok za teţave pri poslušanju je motnja koncentracije. Temu se lahko 

izognemo s tem, da si starši vsak dan vzamejo čas za otroka, se pogovarjajo z 

njim, naglašujejo besede, spreminjajo obrazno mimiko in od otroka zahtevajo 

nekaj minut pozornosti, da jih opazuje. Če začne otrok sodelovati v teh tako 

imenovanih časih za pogovor in poslušanje, to sprejmejo pozitivno in na 

odzivanje reagirajo tako, da otroka vzpodbujajo, da se še naprej glasovno oglaša 

in sodeluje. 
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1.3.3.6  KOMUNIKACIJA OSEB S CEREBRALNO PARALIZO 

 

Zaradi teţav z izgovarjavo lahko osebe s cerebralno paralizo nemalokrat 

občutijo teţave in frustracijo, preden jih sogovorniki razumejo. Te teţave 

prispevajo k negativni reakciji poslušalca in nepripravljenosti nadaljevanja 

pogovora z njegove strani. Njihove teţave navadno vplivajo na splošen odnos 

ljudi napram osebam s cerebralno paralizo. To lahko vodi do splošnega vtisa, da 

so osebe s cerebralno paralizo manj inteligentne in nezmoţne medosebne 

komunikacije. 

Kadar so prisotne teţave pri komunikaciji, navadno gre za posledico treh 

dejavnikov: motorične tvorbe govora, govorjenja in motenj centralnega 

procesiranja in pridruţene izgube sluha. Čeprav je lahko kateri koli od teh 

dejavnikov vzrok motene komunikacije, ima le manjši del ljudi s cerebralno 

paralizo kombinacijo vseh treh dejavnikov. Najpogostejši vzrok teţav je v 

motorični tvorbi govora, motnje sluha pa so vzrok teţav v pribliţno 20 % 

primerov.  

            Motnje komunikacije predstavljajo prepleten set teţav. Zaradi 

kompleksnega prepletanja zaznave in produkcije govora je teţko pravilno oceniti 

te teţave. Osebe s cerebralno paralizo imajo lahko tudi specifične motnje učenja, 

ki bi morale bite pravilno prepoznane in obravnavane, da se odpravijo teţave pri 

integraciji in tvorbi govora.  

Motnje učenja lahko vplivajo tudi na motnje izgovarjave, zato sta govor in 

konverzacija vir frustracij. Nedavne inovacije in tehnične izboljšave so občutno 

olajšale odpravljanje komunikacijskega deficita, vendar le v času šolanja; ko 

mladi prenehajo s šolanjem, so te tehnične izboljšave manj dostopne. 

         Teţave pri komunikaciji lahko in dejansko predstavljajo pomembne 

pregrade pri socializaciji (www.soncek.org/Staranje_in_cerebralna_paraliza).  

  

 Otroci s cerebralno paralizo, ki imajo teţave pri govornem razvoju, ne bodo 

postavljali vprašanj kot otroci brez teţav. Zato se morajo starši odločiti in mu ob 

dejavnostih, ki jih izvajajo, razlagajo in pripovedujejo o tem, kaj trenutno delajo. 

http://www.soncek.org/Staranje_in_cerebralna_paraliza
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2 CILJ 
 

Naš cilj je analizirati besedni in nebesedni govor otrok s cerebralno paralizo in 

Downovim sindromom, ki imajo zmerno motnjo v duševnem razvoju.  

 

2.1 HIPOTEZE 
 

H0: Otroci z Downovim sindromom imajo večjo stopnjo razvitosti besednega 

govornega sporočanja kot pa otroci s cerebralno paralizo. 

 

H1: Otroci s cerebralno paralizo imajo večjo stopnjo razvitosti razumevanja 

besednega govora kot pa otroci z Downovim sindromom. 

 

H2: Otrocih z Downovim sindromom imajo manjšo stopnjo razvitosti 

nebesednega govora pri nebesednem razumevanju kot otroci s cerebralno paralizo.  

 

H3: Otroci s cerebralno paralizo imajo višjo stopnjo razvitosti nebesednega 

govora pri nebesednem sporočanju kot otroci z Downovim sindromom.  
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3 METODOLOGIJA 

3.1 VZOREC 
 

Vzorec predstavlja 22 otrok (N = 22) z zmerno motnjo v duševnem razvoju, starih 

od 7 do 15 let. Otroci so razdeljeni v 2 skupini. V prvi skupini je bilo 11 otrok z 

Downovim sindrom, v drugi skupini pa 11 otrok s cerebralno paralizo. 

 

3.2 SPREMENLJIVKE 
 

Kriterijska spremenljivka: 

- Downov sindrom 
 

Kontrolne spremenljivke: 

- starost 

- spol 

- socialno okolje 

 

 

 DS 

N 

CP 

N 

 

Spol 

 

M  

 

6 

 

5 

 

Ţ 

 

5 

 

6 

Tabela 2: Vzorec glede na spol 
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 DS 

povprečje 

CP 

povprečje 

 

     Starost 

 

M  

 

12 let 

 

11 let 

 

Ţ 

 

11 let 

 

11 let 

Tabela 3: Vzorec glede na starost 

 

Skupini otrok z DS in CP sta si glede na spolno strukturo in starost zelo podobni 

in ju lahko primerjamo med seboj. 

Eksperimentalne spremenljivke 

Razumevanje predstavlja vsoto besednega in nebesednega razumevanja. 

- besedno – predstavlja vsoto naslednjih spremenljivk: 

               odziv – odziva se na ime 

               nikalna poved – razume nikalno obliko povedi (Ne, tega ne smeš!) 

               vprašalna poved – razume vprašalno obliko povedi (Kje je očka?) 

               beseda – razume posamezne besede (usta, voda …) 

               poslušanje – posluša zgodbe 

               del telesa – na lutki ali na sebi na zahtevo pokaţe pet delov telesa 

(oči, nos, usta, lasje, noge …) 

               kratek stavek – razume kratek stavek (zapri vrata, daj mi …) 

               sestavljeni stavek – razume sestavljeni stavek (daj na mizo ţogo in 

prinesi svinčnik) 

               predlogi – razume predloge (v, na, za, pri ...) 

               posluša in razume – sposoben je poslušati in razumeti pogovor dveh 

odraslih oseb 
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- nebesedno – predstavlja vsoto naslednjih spremenljivk:  

               gibi – razume enostavna navodila, če ponazarjaš gibe (pomahaš pa-

pa) 

               predmeti – smiselno uporablja različne predmete za svojo igro 

(škatlo za avto, lutko za dojenčeka …) 

               slika – če mu pokaţemo sliko, izbere izmed več ponujenih enako 

               dejavnosti – demonstriranje vsakodnevnih dejavnosti (reţe kruh, da 

punčki jesti) 

 

Sporočanje – predstavlja vsoto besednega in nebesednega sporočanja. 

- besedno – predstavlja vsoto naslednjih spremenljivk:  

                vokalizira  

                imitira lastne glasove (baba, mama, ba-ba, ma-ma …) 

                uporablja besede – uporablja 5 jasno artikuliranih besed  

                besede – uporablja 50 jasno artikuliranih besed 

               zmore sestaviti stavke iz treh besed (očka šel delat) 

                mnoţina – uporabi mnoţino (mačke, ţlice ...) 

                razumljivi stavki – samostojno se izraţa v razumljivih stavkih 

                vprašalnice – sprašuje zakaj/kako/kdaj … 

 

- nebesedno – predstavlja vsoto naslednjih spremenljivk: 
 

           mimika – pokaţe počutje (veselje) 

           gesta – pokaţe, da je lačen, ţejen 

           ne – strese glavo  

           predmet – pokaţe na predmete, ki jih ţeli 

           dejavnosti – oponaša vsakodnevne dejavnosti 

           igra – igra se namišljene igre 

           imitira – imitira dejavnost druge osebe (poštar) 
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3.2.1 VREDNOTENJE SPREMENLJIVK 

 

Spremenljivke se vrednotijo s prisotnostjo z odgovorom DA (1 točka) in 

neprisotnostjo z odgovorom NE (0 točk) za storitve, ki naj bi jih v šolskem 

starostnem obdobju otrok ţe znal in uporabljal, s tem točkovanjem smo dobili 

podatke o kvantiteti. Doseţke po kvaliteti pa smo ovrednotili za posamezni DA 

doseţek od 1 točke do 5 točk. 1 točka za najniţjo stopnjo po področjih, 5 točk za 

najvišjo stopnjo po področjih.  

1 točka 2 točki 3 točke 4 točke 5 točk 

- odziva se na 

ime 

- razume 

nikalno obliko 

- razume 

vprašalno 

obliko 

- razume 

besede 

- posluša zgodbe 

- pokaţe pet 

delov na sebi, 

lutk 

- razume kratek 

stavek 

- razume 

sestavljei 

stavek 

- predlogi 

- razume pogovor 

dveh odraslih 

oseb 

- imitira lastne 

glasove 

- z obrazno 

mimiko 

nakaţe 

počutje 

 

- razume 

enostavna 

navodila če 

ponazarjaš 

gibe 

- uporablja 5 

jasno 

artikuliranih 

besed  

- z gestami 

pokaţe, da je 

lačen, ţejen 

- strese glavo 

za ne 

- smiselno 

uporablja 

različne 

predmete za 

svojo igro 

- uporablja 50 

jasno 

artikuliranih 

besed 

- zmore 

sestaviti 

stavke iz treh 

besed 

- pokaţe na 

predmete, ki 

jih ţeli 

- oponaša 

vsakodnevne 

dejavnosti 

- igra se 

namišljene 

igre 

- če mu 

pokaţemo eno 

sliko, izbere 

enako 

- uporablja 

mnoţino 

- imitira 

dejavnosti 

druge osebe 

- uporablja 

srestavljene 

kretnje 

- razume 

demonstriranje 

vsakodnevne 

dejavnosti 

- samostojno se 

izraţa v 

razumljivih 

stavkih 

- neprestano 

sprašuje zakaj, 

kako, kdaj 

Tabela 4: Vrednotenje doseţkov po kvaliteti 
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3.3 INSTRUMENTARIJ 
 

Anketo jezikovnega razvoja sta pripravila D. M. Jeffree in R. McConkey. Leta 

1983 jo je za Simpozij logopeda Jugoslavije (Sarajevo, 22.–24. junija 1983) 

prevedla in adaptirala za naše jezikovno področje Marinka Grobler. Uporablja se 

pri diagnostiki in analizi govora pri otrocih, pri katerih se pojavi zakasneli govor.   

Anketa zajema področja komunikacije, ki se razvijajo skozi razvoj besednega in 

nebesednega govora pri otroku do šolskega obdobja. Področja, ki so zajeta, so 

besedno sporočanje, besedno razumevanje in nebesedno sporočanje ter nebesedno 

razumevanje. Vsa ta področja so se stopnjevala od najosnovnejše storitve, ki se 

pojavi ţe v predfonematičnem obdobju, do storitve, ki se pojavi v obdobju 

zaključnega govornega razvoja ali šolskega obdobja.  

 

3.4  STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
 

Podatki so obdelani s pomočjo računalniškega programa SPSS ter so prikazani 

tabelarno ter grafično.   

Prikazane so primerjave med spremenljivkami, izračunane pa so osnovne 

statistične karakteristike deskriptivne statistike. Na osnovi obdelanih podatkov ter 

izračunanih karakeristik deskriptivne statistike so testirane hipoteze. Pri preizkusu 

hipotez bo uporabljen  F-test.  

Če je tveganje za veljavnost F-testa manjša od 5 % (p < 0,05), so hipoteze 

sprejete.  

 

 

3.5 NAČIN IZVEDBE 
 

Ankete o jezikovno-govornem stanju otrok so bile posredovane na osnovne šole s 

prilagojenim programom. Ankete so izpolnjevali specialni in rehabilitacijski 

pedagogi za vsakega posameznega otroka. Bilo je torej več ocenjevalcev, ki so 

ocenjevali individualni govor vsakega otroka v njem znanem in prijetnem okolju. 

Ocenjevalci so kvalificirane osebe, ki otroka poznajo.  

Analiza govora je potekala v mesecu marcu 2010. 
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4 REZULTATI 
 

4.1  GLOBALNI PONDERIRANI DOSEŢKI po kvantiteti 
 

Downov sindrom 

 

CP 

  M Standardni 

odklon 

M Standardni 

odklon 

  

Besedno 

 

8.9 

 

 

1,449 

 

9 

 

1,414 

Razumevanje 

 

 

 

Nebesedno  

 

 

25 

 

2,5 

 

 

23,75 

 

0,70 

∑  33,9 7,94 32,7 7,05 

  

Besedno  

 

 

18,07 

 

4,25 

 

7,29 

 

2,23 

Sporočanje  

Nebesedno  

 

 

7,66 

 

2,83 

 

9,38 

 

2,07 

∑  25,73 4,30 16,67 2,49 

Tabela 5: Pondirani podatki besednega in nebesednega govora 

 

Doseţki kaţejo, da obe skupini (CP in DS) realizirata več razumevanja kot 

sporočanja. Znotraj razumevanja je pri obeh skupinah večji deleţ razumevanja 

nebesednih kot besednih sporočil. Taka zakonitost je povsem naravna in je 

prisotna pri vseh otrocih v govornem razvoju.  

V zvezi z razumevanjem, tako besednim kot nebesednim, med skupinama CP in 

DS ni velikih razlik. Obe skupini imata zmerno motnjo v duševnem razvoju in sta 

si zato verjetno v razumevanju podobni. Edina razlika je v veliki homogenosti 

skupine CP in večji raznolikosti skupine DS. Morda ta razlika izvira iz bolj 
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podobnih izkušenj skupine CP, ki je tudi gibalno omejena, in večje variabilnosti 

izkušenj skupine DS, kjer so bili lahko posamezniki bolj v raznolikih okoljih.  

Rezultati nadalje kaţejo razlike med skupinama CP in DS v sporočanju. 

Sporočanja realizirajo več otroci z DS kot otroci s CP. Večji obseg sporočanja gre 

predvsem na račun večjega besednega sporočanja. Pri skupini z DS je besednega 

sporočanja več kot nebesednega, pri CP pa ravno obratno; več sporočajo 

nebesedno kot besedno. Glede na enako stopnjo motnje v duševnem razvoju si to 

lahko pojasnimo z motoričnimi omejitvami skupine CP, še posebej natančnimi 

finomotoričnimi, ki jih zahteva besedno sporočanje.  

 

 

Graf 1: Primerjava doseţkov med CP in DS 

 

Vidimo lahko, da sta si na področju razumevanja skupini zelo blizu, je pa vidna 

razlika na področju sporočanja. Pri obeh skupinah je razumevanje na višnjem 

nivoju kot sporočanje, s tem da je padanje manjše pri osebah z DS.  
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4.2 GLOBALNO PONDERIRANI DOSEŢKI po kvaliteti  
 

Tabela 6: Doseţki besednega in nebesednega govora po kvaliteti 

 

Doseţki po kvaliteti niso tako drugačni kot doseţki po kvantiteti, vendar nam 

nakazujejo, da so kvanitetni podatki tudi pokazatelji kvalitete stanja govornega 

razvoja pri osebah z zmerno motnjo v v duševnem razvoju.  

Vzroke za te rezultate smo zapisali ţe pri komentarju Tabele 1. Tam so nakazani 

razlogi, zakaj so rezultati govornega stanja, tako besednega in nebesednega, kot 

sporočanja in razumevanja, takšni, kot so.   

Pri homogenosti opazimo pri vsoti doseţkov po kvaliteti veliko razliko pri 

besednem in nebesednem sporočanju. Pri besednem sporočanju je skupina otrok s 

CP veliko bolj homogena kot otroci z DS, kar izvira iz lastnih ţivljenjskih 

izkušenj, ki so pri otrocih s CP bolj enake kot pri otrocih z DS. Pri nebesednem 

sporočanju so pa bolj homogeni otroci z DS kot otroci s CP. Razlog te 

nehomogenosti pri otrocih s CP je v stopnji motorične oškodovanosti. Pri 

Downov sindrom 

 

CP 

  M Standardni 

odklon 

M Standardni 

odklon 

  

Besedno 

 

26,20 

 

 

13,206 

 

25,7 

 

11,285 

Razumevanje 

 

 

 

Nebesedno  

 

75,5 

 

10,639 

 

 

72,5 

 

14,649 

∑  111,2 31,79 108,2 31,44 

  

Besedno  

 

36,21 

 

 

23,334 

 

20,95 

 

5,42 

Sporočanje  

Nebesedno  

 

20,62 

 

 

7,165 

 

27,97 

 

12,517 

∑  58,99 17,99 48,92 10,2 



 
 

52 
 

nekaterih je motorična poškodovanost večja kot pri drugih. To pa vpliva na 

izvajanje določenih gibov, kretenj, mimike pri nebesednem sporočanju.  

 

 

Graf 2: Doseţki po kvaliteti 

Grafični prikaz kaţe, da pri obeh skupinah od razumevanja do sporočanja linija 

pada. Najvišje pri obeh skupinah je razumevanje. Po vsotah tako besednega kot 

nebesednega sporočanja in razumevanja opazimo, da so nasplošno otroci z DS pri 

obeh področjih višje od otrok s CP. Modra linija nam nakazuje višnjo stopnjo 

razvitosti govora tako pri razumevanju kot sporočanju pri otrocih z DS.  

4.3  Doseţki po posameznih področjih 
 

 
Tabela 7: Doseţki besednega razumevanja po kvantiteti 
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DOWNOV SINDROM CP 

 Število 

točk 

% Število 

točk  

% 

Odziva se na ime 8 9,09 10 11,11 

Razume nikalno obliko 

povedi 

11 12,51 10 11,11 

Razume vprašalno obliko 8 9,09 10 11,11 

Razume besede 8 9,09 10 11,11 

Posluša zgodbe 8 9,09 10 11,11 
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Tabela 8: Doseţki besednega razumevanja po kvantiteti 

Podatki iz tabele nam kaţejo, da so si doseţki dokaj podobni. Ni večjih razlik med 

skupinama glede povprečne uporabe po stopnjah besednega razumevanja. Razlog 

za podobnost med skupinama je lahko ta, da sta obe skupini deleţni enake 

intenzivne komunikacije s strani drugih oseb, zato je besedno razumevanje 

primerljivo tako pri otrocih s CP kot tistih z DS. Opazimo pa manjšo razliko v 

razumevanju kratkega in sestavljenega stavka, kjer so uspešnejši otroci z DS, 

vendar so kot skupina zelo nehomogeni, na drugi strani pa so otroci s CP manj 

uspešni, vendar kot skupina bolj homogeni.  

DOWNOV SINDROM CP 

 Število točk % Število točk  % 

Odziva se na ime 8 9,09 10 11,11 

Razume nikalno obliko  11 12,51 10 11,11 

Razume vprašalno obliko 16 9,09 20 11,11 

Razume besede 16 9,09 20 11,11 

Posluša zgodbe 24 9,09 30 11,11 

Tabela 9: Doseţki besednega razumevanja po kvaliteti 

 

  

DOWNOV SINDROM CP 

 Število 

točk 

% Število 

točk  

% 

Pokaţe pet delov na sebi, 

lutki 

9 10,24 9 10,00 

Razume kratek stavek 11 12,51 9 10,00 

Razume sestavljeni stavek 9 10,24 6 6,67 

Predlogi 8 9,09 7 7,78 

Razume pogovor dveh 

odraslih oseb 

8 9,09 9 10,00 

∑ 88 100 90 100 
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DOWNOV SINDROM CP 

 Število 

točk 

% Število 

točk  

% 

Pokaţe pet delov 

na sebi, lutki 

27 10,24 27 10,00 

Razume kratek 

stavek 

44 12,51 36 10,00 

Razume 

sestavljeni stavek 

36 10,24 24 6,67 

Predlogi 40 9,09 35 7,78 

Razume pogovor 

dveh odraslih 

oseb 

40 9,09 45 10,00 

∑ 262 100 257 100 

Tabela 10: Doseţki besednega razumevanja po kvaliteti 

 

Doseţki nam kaţejo, da sta si tudi po kvaliteti obe skupini dokaj podobni, vendar pa 

opazimo, da so po končni vsoti v prednosti otroci z DS. Tukaj je lahko opazen vpliv 

iz doseţkov iz socialnega okolja in socialnih izkušenj, ki jih lahko otroci z DS laţje 

pridobijo kot otroci s CP.   

 

Graf 3: Doseţki besednega razumevanja po kvantiteti 
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Graf 4: Doseţki besednega razumevanja po kvaliteti 

Tukaj imamo vpogled v dva grafikona, ki nam grafično predstavljata vsoto 

podatkov po kvantiteti in kvaliteti. Na Grafu 3 vidimo, da liniji nihata ter se 

prepletata, na začetku so slabši doseţki otrok z DS, potem se pa stanje doseţka pri 

nikalni povedi dvigne visoko navpično in spet pade pri vprašalni obliki, kjer so 

doseţki enaki še s stopnjo razume besede in posluša zgodbe, višanje doseţka se 

pojavi pri delih telesa in razume kratek stavek, potem pa se doseţki niţajo pri 

sestavljenem stavku, predlogih in razumevanju pogovora. 

 

Otroci s CP začnejo svojo linijo doseţkov višje kot otroci z DS in to stanje 

doseţkov drţijo, od odziva pa do poslušanje zgodbe. Potem se linija doseţkov 

niţa pri delih telesa in drţi enake doseţke pri razumevanju kratkega stavka. Pri 

doseţkih razumevanja sestavljenih stavkov pa doseţe linija najniţjo točko. Od 

tukaj naprej se linija spet zviša pri predlogih in pri razumevanju pogovora preseţe 

doseţek otrok s DS. 
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Tabela 11: Doseţki nebesednega razumevanja po kvantiteti 

Na področjih nebesednega razumevanja ni opaznih razlik med skupinama. 

Nebesedno razumevanje obeh skupin je podobno. Tukaj lahko podobnost mogoče 

izhaja iz tega, da kljub motorični oškodovanosti pri dojemanju neverbalnega 

govora otroci s CP laţje razumejo posredovana sporočila. Tukaj ni tako 

pomembno socialno okolje in izkušnje, ampak so pomembne izkušnje samo iz 

stika osebe, s katero se otroci sporazumevajo, ter od sposobnosti pri neverbalnem 

sporočanju te osebe. 

  

Downov sindrom CP 

 Število 

Točk 

% Število 

točk 

% 

Razume 

enostavna 

navodila, če 

ponazarjaš gibe 

 

27,5 

 

27,5 

 

25 

 

26,32 

Smiselno 

uporablja različne 

predmete za svojo 

igro 

 

27,5 

 

25,5 

 

22,5 

 

23,68 

Če mu pokaţemo 

eno sliko, izbere 

enako 

 

22,5 

 

22,5 

 

25 

 

26,32 

Razume 

demonstriranje 

vsakodnevne 

dejavnosti 

 

22,5 

 

22,5 

 

22,5 

 

23,68 

∑ 100 100 95 100 
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Tabela 12: Doseţki nebesednega razumevanja po kvaliteti 

Doseţki po kvaliteti nam ne nakazujejo razlik, ki bi jih pričakovalili. Izkušnje na 

področju nebesednega razumevanja so podobne in primerljive. Noben dodaten 

faktor ne vpliva na razumevanje nebesedne oblike sporočanja.  

 

 

Downov sindrom CP 

 Število 

Točk 

% Število 

točk 

% 

Razume enostavna 

navodila, če 

ponazarjaš gibe 

  

55 

 

27,5 

 

50 

 

26,32 

Smiselno uporablja 

različne predmete 

za svojo igro 

 

82,5 

 

25,5 

 

67,5 

 

23,68 

Če mu pokaţemo 

eno sliko, izbere 

enako 

 

90 

 

22,5 

 

100 

 

26,32 

Razume 

demonstriranje 

vsakodnevne 

dejavnosti 

 

112,5 

 

22,5 

 

112,5 

 

23,68 

∑ 340 100 330 100 
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Graf 5: Doseţki po kvaliteti in kvantiteti za otroke z DS pri nebesednem razumevanju 

 

Doseţki, ocenjeni po kvantiteti, nam nakazujejo, da so si podobni po stopnjah, 

manjša se vsota doseţkov glede na višanje področja besednega sporočanja zaradi 

višanj zahtevnosti v višjih stopnjah nebesednega razumevanja. Če pa doseţke 

ocenimo po kvaliteti, pa vidimo, da linija narašča z višanjem področja, saj so 

doseţki višji pri višji stopnji nebesednega razumevanja, ki je najvišje pri 

nebesednem sporočanju in je zato boljše ocenjeno kot pa na začetnem področju.  

 

 

Graf 6: Doseţki po kvaliteti in kvantiteti za otroke s CP pri nebesednem razumevanju 
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Doseţki se obnašajo podobno kot pri osebah z DS. Linija po kvaliteti narašča od 

začetnega področja do zadnjega področja nebesednega sporočanja.  

Če pa skupini primerjamo, pa vidimo, da sta pri kvantiteti in kvaliteti pri 

najvišjem področju na isti stopnji razvitosti, do sprememb pride v niţjih 

področjih, kjer so pri prvih dveh področjih boljši otroci z DS, pri tretjem področju 

pa otroci s CP. Povprečno so otroci s CP glede na doseţke boljši, ker imajo boljše 

rezultate pri zadnjih dveh področjih nebesednega razumevanja.  

 

Downov sindrom CP 

 Število 

točk 

% Število 

točk 

% 

Imitira lastne glasove 7,50 9,49 9,80 19,19 

Uporablja 5 jasno 

artikuliranih besed 

15,73 19,91 9,80 19,19 

Uporablja 50 jasno 

artikuliranih besed 

11,44 14,48 8,58 16,81 

Zmore sestaviti stavke 

iz treh besed 

15,73 19,91 8,58 16,81 

Uporablja mnoţino 10,01 12,67 5,72 11,20 

Samostojno se izraţa 

v razumljivih stavkih 

2,86 3,62 4,29 8,40 

Neprestano sprašuje 

zakaj, kako, kdaj … 

15,73 19,91 4,29 8,40 

∑ 79 100 51,06 100 

Tabela 13: Doseţki besednega sporočanja po kvantiteti 

 

Na področjih besednega sporočanja zasledimo doseţke, ki nakazujejo na globalno 

slabšo uporabo teh področij kot uporabo besednega razumavanja pri obeh 

skupinah. Kaţe se tudi velika nehomogenost pri obeh skupinah. To nam daje 

vedeti, da imata obe skupini tako otrok z DS kot otrok s CP največ teţav pri 

besednem sporočanju. To nehomogenost lahko opravičimo s tem, da so ti otroci 

otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju in ta motnja nakazuje na teţave pri 
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besednem sporočanju, v smislu abstraktnih in teţjih, nerazumljivih stvari ter na 

teţave pri kompleksnejši sestavi jezika (gramatika). Primerjava doseţkov med 

skupinama v vsoti doseţkov besednega sporočanjaje pokazala, da so otroci z DS 

boljši od otrok s CP. Ta razlika izvira iz finomotorične poškodovanosti oziroma 

motorične oškodovanosti otrok s CP, ki ima velik vpliv na njihov razvoj 

besednega govora. 

 

 

Graf 7: Doseţki po kvantiteti med DS in CP pri besednem sporočanju 

 

Doseţki nam grafično prikazujejo nihajočo linijo otrok z DS; vidimo, da doseţki 

zelo nihajo. Največji padec doseţkov je pri stopnji »samostojno se izraţa v 

razumljivih stavkih«, potem pa spet visok skok na stopnjo »neprestano sprašuje 

zakaj, kako, kdaj ...«. 

 

Linija doseţkov otrok s CP pada in ni prisotnih večjih drastičnih skokov.  

Doseţki obeh skupin pa nam pri stopnji »neprestano sprašuje zakaj, kako, kdaj ...« 

nakazuje na velike razlike v doseţkih, saj so otroci z DS na tem področju veliko 

bolj uspešni kot otroci s CP.  
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Downov sindrom CP 

 Število 

točk 

% Število 

točk 

% 

Imitira lastne glasove 7,50 9,49 9,80 19,19 

Uporablja 5 jasno 

artikuliranih besed 

31,46 19,91 19,6 19,19 

Uporablja 50 jasno 

artikuliranih besed 

34,32 14,48 25,74 16,81 

Zmore sestaviti stavke 

iz treh besed 

47,19 19,91 25,74 16,81 

Uporablja mnoţino 40,04 12,67 22,88 11,20 

Samostojno se izraţa v 

razumljivih stavkih 

14,30 3,62 21,45 8,40 

Neprestano sprašuje 

zakaj, kako, kdaj … 

78,65 19,91 21,45 8,40 

∑ 253,46 100 146,66 100 

Tabela 14: Doseţki besednega sporočanja po kvaliteti 

 

Rezultati doseţkov besednega sporočanja po kvaliteti nam še dajo jasneje vedeti, 

da so otroci z DS bolj spretni in pogosteje uporabljajo besedno sporočanje. Vzrok 

za veliko razliko se nahaja v socialnih doţivetjih in motorični sposobnosti, ki obe 

delujeta v prid DS. Otroci z DS so bolj »spretni« in nimajo poškodovane motorike 

kot otroci s CP. Pri doţivetjih pa predvidevamo, da imajo za pridobivanje novih 

izkušenj na govornem področju vseeno več moţnosti otroci z DS – na različnih 

izletih, druţenjih, saj ji je zanje laţje organizirati kot za otroke s CP.  
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Graf 8: Doseţki po kvaliteti med DS in CP pri besednem sporočanju 

 

Doseţki otrok s CP so po kvaliteti tudi konstantni in linearni. Nikjer ni skoka 

navzdol in nikjer navzgor. Pri otrocih z DS pa vidimo, da stopnja razvitosti 

besednega sporočanja niha v stopnji »samostojno se izraţa«, kjer doseţki padejo 

pod doseţke otrok s CP, in pri stopnji »neprestano sprašuje«, kjer doseţek 

skokovito navpično zraste in nakaţe na veliko razliko med skupinama na tej 

stopnji besednega sporočanja. Seveda je včasih to neprestano sporočanje tudi 

nekritično, stalno ponavljajoče. 

 

Downov sindrom CP 

 Število 

točk 

% Število točk % 

Z obrazno 

mimiko nakaţe 

počutje 

13,75 22,45 13,75 18,33 

Z gestami 

pokaţe, da je 

lačen, ţejen 

5,00 8,16 7,50 10 

Strese glavo za 

ne 

6,25 10,20 8,75 11,67 

Pokaţe na 

predmete, ki jih 

ţeli 

8,75 14,29 11,25 15 

Tabela 15: Doseţki nebesednega sporočanja po kvantiteti 
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Downov sindrom 

CP 

 Število 

točk 

% Število 

točk 

% 

Oponaša 

vsakodnevne 

dejavnosti 

 

8,75 

 

14,29 

 

8,75 

 

11,67 

Igra se namišljene 

igre 

8,75 14,29 7,50 10 

Imitira dejavnosti 

druge osebe 

5,00 8,16 7,50 10 

Uporablja 

sestavljene kretnje 

5,00 8,16 10 13,33 

∑ 61,25 100 75 100 

Tabela 16: Doseţki nebesednega sporočanja po kvantiteti 

 

Doseţki nebesednega sporočanja nakazujejo na nizke doseţke po stopnjah. Po 

povprečju vidimo, da je skupina otrok s CP malenkost boljša pri uporabi 

nebesednega sporočanja, kar izvira iz dejstva, da če svojih ţelja in misli ne 

moremo izraziti z besednim sporočanjem, poskušamo poiskati načine, ki nam 

najbolje leţijo, da lahko komuniciramo z okolico. Tukaj vidimo, da so kljub 

motorični poškodovanosti otroci s CP zmoţni prevzemati in imitirati dejavnosti s 

pomočjo motorike.  

 

 

Graf 9: Doseţki po kvantiteti med  DS in s CP pri nebesednem sporočanju 
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Grafični liniji se prepletata, vidimo, da ni večjih razlik (niti v padcih niti v 

višanjih). Je pa v povprečju rdeča linija boljša v doseţkih na vseh točkah, razen na 

stopnji »igra se namišljene igre«, kjer pade pod doseţke modre linije otrok z DS.  

 

 

Downov sindrom CP 

 Število 

točk 

% Število 

točk 

% 

Z obrazno mimiko 

nakaţe počutje 

13,75 22,45 13,75 18,33 

Z gestami pokaţe, da 

je lačen, ţejen 

10 8,16 15 10 

Strese glavo za ne 12,5 10,20 17,50 11,67 

Pokaţe na predmete, 

ki jih ţeli 

26,25 14,29 33,75 15 

Oponaša 

vsakodnevne 

dejavnosti 

 

26,25 

 

14,29 

 

26,25 

 

11,67 

Igra se namišljene 

igre 

26,25 14,29 30 10 

Imitira dejavnosti 

druge osebe 

25 8,16 37,5 10 

Uporablja sestavljene 

kretnje 

25 8,16 50 13,33 

∑ 182,25 100 223,75 100 

Tabela 17: Vsota doseţkov nebesednega sporočanja po kvaliteti 

 

Doseţki po vsoti doseţkov za nebesedno sporočanje nam kaţejo, da je kvantitetna 

razlika zelo pomembna, saj tudi po kvaliteti vidimo, da so otroci s CP boljši pri 

uporabi nebesednega sporočanja. Vzrok za to razliko bi pojasnili s tem, da se 

otroci s CP bolj izpopolnjujejo na tistem področju, kjer bodo uspešneje prišli do 

pozitivne komunikacije z okolico. Otroci z DS pa imajo večjo moţnost in pogoje, 
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da razvijejo uspešnejšo besedno govorno obliko sporočanja, zato se tudi vsa 

energija pri večini vlaga v nadgradnjo te oblike.  

 

 

Graf 10: Doseţki  po kvaliteti med  DS in s CP pri nebesednem sporočanju 

 

Grafični liniji nam spet nakazujeta, da so otroci s CP po kvaliteti na vseh 

področjih nebesednega sporočanja uspešnejši od otrok z DS. Tukaj vidimo, da 

otroci z DS osnovne neverbalne oblike sporočanja usvojijo, vendar potem doseţki 

stagnirajo v linearno linijo. Otroci s CP pa imajo boljše doseţke pri višjih oblikah 

nebesednega sporočanja, saj so te razvojno bolj pomembne in bolje ovrednotene 

in je zato njihova rdeča linija v konstantnem višanju.   
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4.4 PREVERJANJE HIPOTEZ 
 

 

H0: Otroci z Downovim sindromom imajo večjo stopnjo razvitosti besednega 

govornega sporočanja kot pa otroci s cerebralno paralizo. 

 

F-test uporabljamo za izračun homogenosti varianc skupin. 

Če si postavimo ničelno hipotezo H0, da ni razlike med populacijskima 

variancama naših skupin, izračunamo F-test takole: 

 

F = večja vzorčna varianca/manjša vzorčna varianca 

V našem primeru: 

F = 24,238 / 5,238 = 4,63 

g1 = n1 – 1= 11 – 1 = 10 

g2 = n2 – 1 = 11 – 1 = 10  

F je kritičen po Č-tabeli pri p = 0,05 je 2,86 

                                    pri p = 0,01 je 4,63 

Vidimo, da je izračunani F večji od kritičnega, v enem pa enak kritičnemu F. Zato 

štejemo za predpostavko o homogenosti populacijskih varianc za neupravičeno in 

lahko ničelno hipotezo H0 zavrnemo in sprejmemo našo alternativno hipotezo H0.  

Ta rezultat nas ne preseneča glede na zgoraj predstavljene podatke v tabelah in 

zapisano literaturo, kjer je bilo opozorjeno na določeno prednost otrok z DS na 

področju besednega sporočanja govora. Z 95-odstotno gotovostjo lahko rečemo, 

da so otroci z DS res uspešnejši pri uporabi besednega sporočanja.  

 

H1: Otroci s cerebralno paralizo imajo večjo stopnjo razvitosti razumevanja 

besednega govora kot pa otroci z Downovim sindromom. 

 

Če si postavimo ničelno hipotezo H0, da ni razlike med variancama naših skupin, 

izračunamo F-test takole: 

 

F = večja vzorčna varianca/manjša vzorčna varianca 

V našem primeru: 

F = 2,000 / 1,511 = 1,3236 
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g1 = n1 – 1= 11 – 1 = 10 

g2 = n2 – 1 = 11 – 1 = 10  

F je kritičen po Č-tabeli pri p = 0,05 je 2,86 

Vidimo, da je izračunani F manjši kot kritični F. Zato štejemo predpostavko o 

homogenosti varianc za upravičeno in lahko ničelno hipotezo H0 sprejmemo in s 

tem našo alternativno H1 zavrnemo. 

Tukaj smo  presenečeni, da hipoteze nismo potrdili, saj smo glede na homogenost 

in konstantnost doseţkov pri otrocih s CP vseeno pričakovali, da bodo bolj 

uspešni pri razumevanju besednega govora. Vendar so nas ţe podatki v tabeli 3 

opomnili, da sta si skupini na tem področju zelo podobni, na nekaterih področjih 

so otroci z DS točkovno presegli otroke s CP. Predvidevamo, da sta naši skupini 

dejansko bili obravnavani na podoben način in bili deleţni podobne intenzivne 

govorne komunikacije s strani sogovornikov. 

 

H2: Otroci s cerebralno paralizo pogosteje uporabljajo neverbalno obliko 

sporočanja, da bi sporočili svoje ţelje, kot otroci z Downovim sindromom.  

 

Če si postavimo ničeno hipotezo H0, da ni razlike med variancama naših skupin, 

izračunamo F: 

 

F = večja vzorčna varianca/manjša vzorčna varianca 

V našem primeru: 

F = 7,357 / 4,982 = 1,478 

g1 = n1 – 1= 11 – 1 = 10 

g2 = n2 – 1 = 11 – 1 = 10  

F je kritičen po Č-tabeli pri p = 0,05 je 2,86 

Vidimo, da je izračunani F spet manjši kot kritični F. Zato štejemo predpostavko o 

homogenosti populacijskih varianc za upravičeno in lahko ničelno hipotezo H0 

sprejmemo in s tem našo alternativno H2 zavrnemo. 

Čeprav smo predvidevali, da bo skupina otrok s CP pri uporabi neverbalnih oblik 

sporočanja boljša od otrok z DS, smo tudi tukaj spregledali, da je verjetnost dela 

in obravnav otrok obeh skupin intenzivna in podobna, zato se kljub temu, da so po 

podatkih zgoraj otroci s CP pri doseţkih uporabe neverbalnih oblik sporočanja 
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točkovno malo boljši, se ta razlika ne izkaţe v danem primeru kot statistično 

pomembna. 

 

 

H3: Otroci z Downovim sindromom razumejo manj nebesednih sporočil kot 

otroci s CP. 

 

Če si postavimo ničeno hipotezo H0, da ni razlike med variancama naših skupin, 

izračunamo F: 

 

F = večja vzorčna varianca/manjša vzorčna varianca 

V našem primeru: 

F = 8,333 / 3,000 = 2,778 

g1 = n1 – 1= 11 – 1 = 10 

g2 = n2 – 1 = 11 – 1 = 10  

F je kritičen po Č-tabeli pri p = 0,05 je 2,86 

Vidimo, da je izračunani F za malenkost manjši kot kritični F. Zato štejemo 

predpostavko o homogenosti populacijskih varianc za upravičeno in lahko ničelno 

hipotezo H0 sprejmemo in s tem našo alternativno H3 zavrnemo. 

Vendar nam manjša razlika med izračunanim F in kritičnem F, nakazuje  na to, da 

je moţnost, da bi rezultati bili drugačni, če bi bil vzorec skupine večji. 

Predvidevamo pa – glede na to, da vseeno gre za skupini z zmerno motnjo v 

duševnem razvoju – da nekako v okviru svojih kognitivnih sposobnosti tudi na 

enak način sprejemajo in prepoznavajo nebesedna sporočila in nanje tudi 

reagirajo.  
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5 ZAKLJUČEK 
 

V diplomski nalogi so bile predstavlje tipične lastnosti komunikacije in 

govorno-jezikovnega razvoj otrok kot oseb z motnjo v duševnem razvoju. 

Ugotovljeno je bilo, da govorni razvoj poteka po istih fazah, ki so določene z 

mejniki govornega razvoja. Pri osebah z zmerno motnjo v duševnem razvoju pa 

vseeno vse skupaj poteka bolj počasi in zgodi se, da te osebe/otroci ne pridejo do 

končne stukture govornega razvoja, ampak se razvoj ustavi pri določeni fazi. 

 

Cilj diplomskega dela je bil analizirati govorno-jezikovni razvoj otrok z 

zmerno motnjo v duševnem razvoju pri skupini otrok z DS in skupini otrok s CP. 

Skupini sta ţe v osnovi glede na etiologijo različni, zato so bile pričakovane 

določene razlike in odstopanja pri govornem razvoju in značilnostih besednega in 

nebesednega govora. Nekatere razlike, ki so jih nakazali ţe zgoraj zapisana 

literatura in doseţeni rezultati, smo statistično potrdili, nekatere pa ovrgli. 

Glede na postavljene hipoteze lahko zaključimo, da je cilj doseţen. Kljub 

temu da smo večino hipotez zavrgli, so nas podatki opozorili na dejstva, ki so bila 

prisotna. En pomemben faktor, ki pred izvedbo raziskave ni bil upoštevan v meri, 

kot bi moral biti, je motorična oškodovanost govoril. Ta faktor namreč zelo vpliva 

na sposobnosti otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju in je tudi močna 

podlaga za razlike v skupini. Pri skupini otrok s CP je ta faktor še posebej 

pomemben.  

Skupino otrok s CP največkrat spremljajo kombinirane govorne motnje, ki 

vključujejo motnje dihanja in sluha, ritma in tempa ter fonacije in artikulacije. Ne 

vse te motnje vpliva tudi motorična poškodovanost, ki vpliva na izvajanja 

finomotoričnih gibov govoril. Najpogostejši govorni motnji, ki spremljata 

cerebralno paralizo, sta afazija in disartrija. Pojavijo pa se še lahko motnje pri 

sposobnosti razumevanja govora, sposobnosti verbalne komunikacije, gibljivost 

govornih organov. Te teţave smo zaznali tudi pri raziskavi, saj so rezultati 

pokazali, da imajo otroci na vseh treh področjih teţave.  

Kljub teţavam smo potrdili prvo hipotezo, da imajo otroci z Downovim 

sindromom večjo razvitost besednega govornega sporočanja kot otroci s 

cerebralno paralizo. Vendar so rezultati v tem delu raziskave vseeno nakazali na 
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določen napredek pri osebah s CP in spoznali, da delitev otrok s CP nakazuje na 

to, kakšno pomoč potrebuje otrok, ali je potrebna logoterapija ali ne, ali se bo 

besedni govor razvil ali bo ostal v neverbalni obliki. Pri otrocih s CP so zelo 

pomembne respiratorne sposobnosti, ki vplivajo na govorno produkcijo, izraţanje 

– od pritiska zraka, do izmenjave zračnega toka, volumna, oblike prsnega koša … 

V osnovi področje govornega sporočanja nakazuje na zaostajanje v razvoju, saj 

kljub temu da vzorec sestavljajo osebe od starosti 7 do 15 let, le-te nimajo 

usvojenih vseh stopenj govornega sporočanja (tako v skupini otrok z DS kot 

skupini otrok s CP). Iz raziskave ugotovimo stopnje, ki so najvišje pri govornem 

sporočanju glede zahtevnsti in pomembnosti: niti polovica otrok z zmerno motnjo 

v duševnem razvoju ne uporablja »slovnično pravilnih stavkov« (teh je le 12,02 

%) ter samo 28,31 % vseh otrok v raziskavi »neprestano sprašuje zakaj, kako, 

kdaj«.   

Hipoteza, da imajo otroci s cerebralno paralizo večjo stopnjo razvitosti 

besednega govora pri razumevanju jezika kot pa otroci z Downovim sindromom, 

ni bila potrjena. Dejstvo je, da so v osnovi bili tako otroci z DS kot otroci s CP na 

podobni razvojni stopnji pri razumevanju. Pričakovali smo razlike v teh 

sposobnostih otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Rezultati obeh skupin 

so bili na splošno zelo dobri. Kaţe se, da so otroci z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju učljivi, vendar se jim mora prilagoditi način izobraţevanja. Vsi otroci iz 

vzorca so vključeni v osnovnošolske programe s posebnim programom (OVI-

oddelki), zato lahko sklepamo, da so v primernem programu, ki jim omogoča 

primeren in maksimalen razvoj svojih sposobnosti.  

Hipotezo, da otroci s CP za sporočanje pogosteje uporabljajo neverbalno 

obliko sporočanja kot otroci z DS, smo zavrnili. Tukaj je področje uporabe 

neverbalnega sporočanja različno. Doseţki so nam nakazovali na določene 

razlike. Čeprav smo po grafični liniji opazili, da je linija otrok s CP naraščala po 

kvaliteti s stopnjo neverbalne oblike sporočanja, pa je statistična obdelava 

podatkov vseeno nakazala, da hipoteze ne moremo sprejeti in da so si doseţki 

glede na stopnje preveč enakovredni.  

V zadnji hipotezi smo si postavili hipotezo, da so otroci z DS slabši pri 

razumevanju neverbalnih sporočil kot otroci s CP. Hipoteze nismo potrdili, vendar 

smo opazili dejstvo, da bi rezultat lahko bil drugačen, če bi skupina bila večja. 

Mislimo si, da so strokovni delavci, ki se ukvarjajo s populacijo iz našega vzorca, 
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podobno strokovno podkovani na področju neverbalnega sporočanja in 

posredovanja neverbalnih sporočil in so zato doseţki obeh skupin v našem 

primeru zelo primerljivi. 

Motnja v duševnem razvoju je torej povezana z upočasnjenim govornim 

razvojem in nam daje vedeti, da kljub starosti, ki ustreza šolskemu obdobju, otroci 

z motnjo v duševnem razvoju niso usvojili vseh področij verbalnega in 

neverbalnega sporočanja in razumevanja. Besedni govor temelji na kratkih, 

konkretnih stavkih ali posameznih besedah, ker se s starostjo pojavijo teţave na 

področju abstrakcije in generalizacije. Rezultati raziskave sovpadajo z 

ugotovitvami, da ti otroci zaostajajo tako na področju razumevanja kot sporočanja 

(V. Radoman 2010, str. 8). Otroci iz našega vzorca še posebej na področju 

sporočanja. Golubović (2006) ugotavlja, da se fonološki razvoj ne ujema s 

starostjo. Za morfološki razvoj je pa značilno slabo besedišče. Otoci z zmerno 

motnjo v duševnem razovju so usposobljeni so za enostavno praktično 

konverzacijo in komunikacijo v vsakodnevnih ţivljenjskih situacijah. Če 

pogledamo naše doseţke po tabelah, lahko vidimo, da smo na splošno, ne glede na 

postavljene hipoteze, ugotovili enake stvari.  

Področje neverbalne komunikacije je v celoti tudi omejeno na določena 

področja, kar se pokriva tudi z raziskovanji Golubovićeve (2006), ki poudarja, da 

se teţave na področju neverbalne komunikacije pojavljajo zaradi kratkotrajne 

pozornosti in koncentracije, otroci z motnjo v duševnem razvoju zelo slabo 

uporabljajo in razumejo geste. Ena izmed teţav pri uporabi neverbalne 

komunikacije pa se navezuje tudi na stopnjo oškodovanosti motoričnih centrov. 

Čeprav se govorni razvoj oseb z motnjo v duševnem razvoju opisuje kot 

zaostajanje, pa moramo paziti, da to še ne pomeni, da je devianten. Zavedati se 

moramo, da pa bodo, kljub temu da lahko ti otroci preseţejo zastavljene cilje 

komunikacije glede na stopnjo motenosti, v njihovem komunikacijskem sistem 

vedno obstajale določene motnje, ki bodo nakazovale na teţave in specifike 

skupine otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju. 

Vidimo, da je ţelja po komunikaciji prisotna pri vseh otrocih in da s 

skupnimi močmi premagujemo ovire, ki nam stojijo na poti do dobrega govora z 

različnimi metodami, ki prinašajo zadovoljstvo tako pri otrocih kot pri nas 

strokovnjakih in starših.  
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7 PRILOGA



 
 

 

SUROVI REZULTATI (globalni rezultati) 

 

Downov sindrom 

 

CP 

  M Standardni 

odklon 

M Standardni 

odklon 

  

Razumevanje 

 

 

8.9 

 

1,449 

 

9 

 

1,414 

Besedno 

 

 

Sporočanje 

 

 

8 

 

3,366 

 

4,714 

 

1,603 

∑  16,9 4,815 13,71 3,017 

  

Razumevanje 

 

 

9 

 

2,309 

 

8,25 

 

1,500 

Nebesedno  

 

 

Sporočanje 

 

 

6,7 

 

2,627 

 

7,43 

 

1,902 

∑  15,7  15,68  

 

Rezultati prikazujejo, da sta si skupini v povprečju dokaj blizu, vendar se pojavijo 

očitne razlike pri besednem sporočanju, kjer je skupina otrok s CP v povprečju 

uporabe področij besednega sporočanja na zelo nizki stopnji, in pri nebesednem 

sporočanju, kjer sta v povprečju obe skupini slabši pri uporabi področij 

nebesednega sporočanja. Homogenost posameznih skupin pa nam nakazuje, da je 

skupina otrok s CP na vseh štirih področjih komunikacije bolj homogena kot 

skupina z DS, pri kateri zasledimo zelo veliko nehomogenosti po področjih.  



 
 

 

Anketa jezikovnega razvoja (D. M. Jeffree in R. McConkey) 

 

Obkroţi, kakšno diagnostiko ima otrok: 

• Downov sindrom 

                             •cerebralna paraliza 

 

STAROST    OTROKA  

SPOL OTROKA (obkroţi)                     ţ                m 

Kakšno izobraţevanje obiskuje otrok in kje? 

 

 

 

Obkroţi DA, če je otrok zmoţen to storiti, in obkroţi NE, če otrok tega še ni 

zmoţen storiti. 

PODROČJE: 

•   GOVOR 

V glavnem uporablja slovnično pravilne stavke, npr. z 

mamico sem šel nakupovat. 

DA 

 

NE 

 

   

Govori v stavkih, vendar teži k izpuščanju besed, kot so npr. 

je, sem, v …, npr. mama dala otroku mleko. 

DA 

 

NE 

 

Uporablja množino, npr. mačke, žlice. DA 

 

NE 

 

Postavlja (zmore zložiti) tri besede v enostaven stavek, npr. 

očka šel delat.  

DA 

 

NE 

 

Uporablja zaimke jaz in mene. DA 

 

NE 

 

Uporablja pet do deset besed, ki izražajo dejanje (akcijo), 

npr. jesti, udariti, vzeti itd. 

DA 

 

NE 

 

Postavi dve besedi v enostaven stavek, npr. žoga tam, ni 

mleka. 

DA 

 

NE 

 

   

Uporablja petdeset jasnih (razločnih) besed. DA 

 

NE 

 

   

Lahko poimenuje deset do petnajst predmetov, npr. žoga, 

kozarec, stol itd. 

DA 

 

NE 

 

 



 
 

 

Uporablja dvajset jasno artikuliranih besed. DA 

 

NE 

 

Govor je podoben žargonu z le nekaj jasnimi besedami.  DA 

 

NE 

 

   

Uporablja štiri do pet jasno artikuliranih besed.  DA 

 

NE 

 

   

Stalno čeblja, pri tem uporablja samo eno jasno artikulirano 

besedo. 

DA 

 

NE 

 

Glasno čeblja, pri čemer ponavlja zloge in zveze, npr. ma-

ma-ma. 

DA 

 

NE 

 

Proizvaja dva ali več glasov. DA 

 

NE 

 

Čeblja in brblja sam sebi. DA 

 

NE 

 

Proizvaja drobne grgljajoče glasove. DA 

 

NE 

 

 

 

 

 
• UPORABA JEZIKA             

 

Neprestano (pogosto) sprašuje zakaj, kako, kdaj … DA 

 

NE 

 

   

Svoje želje opisuje v podrobnosti, npr. želim čokoladno torto 

s smetano. 

DA 

 

NE 

 

Zmore enostavne pogovore o svojih preteklih doživetjih. DA 

 

NE 

 

Prosi za stvari tako, da jih poimenuje, npr. pri jedi reče torto, 

mleko ... 

DA 

 

NE 

 

Uporablja besede za izražanje svojih želja, tako da ni mogoče DA NE 



 
 

 

vedeti, kaj želi, npr. daj mi, meni.   

Dela poseben hrup, ko želi pozornost.  DA 

 

NE 

 

 

 

• RAZUMEVANJE JEZIKA         

 

Sposoben je poslušati in razumeti pogovor dveh odraslih. DA 

 

NE 

 

   

Razume dva predloga, npr. v škatli, na škatli. DA 

 

NE 

 

Identificira najmanj sedem slik običajnih predmetov. DA 

 

NE 

 

Na zahtevo je spodoben pokazati pet delov na lutki, npr, oči, 

nos, usta, lasje, nogi ... 

DA 

 

NE 

 

Posluša zgodbe. DA 

 

NE 

 

Na zahtevo pokaže s prstom na znane osebe ali igračo. DA 

 

NE 

 

Pri pripovedovanju – petju otroških pesmic anticipira telesne 

gibe. 

DA 

 

NE 

 

Z vedenjem pokaže, da razume vrsto besed.  DA 

 

NE 

 

Odziva se na besede, npr. ko ga vprašamo, kje je očka, 

pogleda okoli sebe, ipd.  

DA 

 

NE 

 

   

Odziva se na svoje ime.  DA 

 

NE 

 

   

Obrne se, ko zasliši materin (ali znani glas) z drugega konca 

sobe.  

DA 

 

NE 

 

Sposoben je razločevati različne glasove (zvoke). DA 

 

NE 



 
 

 

 

Obrne glavo prosti osebi, ki poje ali govori.  DA 

 

NE 

 

Grgra ali preneha z jokom, ko zasliši prijeten zvok, npr. 

glasbo. 

DA 

 

NE 

 

Obrne glavo k izvoru zvoka. DA 

 

NE 

 

Umolkne, ko zasliši nenaden hrup.  DA 

 

NE 

 

 

•  IZPOLNJEVANJE NAVODIL  

 

Če mu rečemo, gre in prinese sočasno dva ali tri predmete iz 

druge sobe. 

DA 

 

NE 

 

   

Iz druge sobe lahko prinese naenkrat le en predmet. DA 

 

NE 

 

Lahko izpolni dva ali tri navodila, npr. prinesi mami žogo, daj 

jo na mizo. 

DA 

 

NE 

 

Izpolni enostavne zahteve, npr. daj žogo mamici. DA 

 

NE 

 

Razume, če mu rečemo, da se ne sme dotakniti igrače, itd. DA 

 

NE 

 

Izpolni enostavna navodila brez dodatnega ponazarjanja z 

gibi, npr. zapri vrata. 

DA 

 

NE 

 

Razume enostavna navodila, če ponazarjaš gibe, npr. 

pomahaj, pa-pa. 

DA 

 

NE 

Razume prepoved NE. DA 

 

NE 

 

 

 

•  IMITIRANJE GLASOV  

Jasno imitira nove besede, vključno z nekaterimi 

večzložnicami. 

DA 

 

NE 

 

   



 
 

 

Imitira več kot dve različni besedi. DA 

 

NE 

 

Z navdušenjem imitira glasove iz igre, npr. živalske glasove. DA 

 

NE 

 

Imitira svoje lastne glasove: baba, mama, ba-ba, ma-ma. DA 

 

NE 

 

Imitira kašljanje. DA 

 

NE 

 

Če ga ogovorimo, se odzove z grgranjem. DA 

 

NE 

 

 

 

• IMITATIVNA IGRA          

 

Pravilno imitira vrstni red dejanj pri domačih opravilih, npr. 

pomete prah na smetišnico in jo izprazni.  

DA 

 

NE 

 

   

Imitira enostavno dejanje, npr. pometanje ali krtačenje. DA 

 

NE 

 

Površno imitira poljubljanje igrače, branje knjige itn. DA 

 

NE 

 

Imitira pisanje s svinčnikom (udarjanje s svinčnikom). DA 

 

NE 

 

Pomaha pa-pa in posnema neko grimaso. DA 

 

NE 

 

Posnema pritiskanje na stikalo hišnega zvonca. DA 

 

NE 

Imitira udarjanje z roko po mizi. DA 

 

NE 

Imitira kazanje jezika. DA 

 

NE 

 

 

• FANTAZIJSKA IGRA         

 

Obleče se in se pretvarja, da je poštar, bolničar ipd. in zato 

uporablja ustrezna dejanja. 

DA 

 

NE 

 



 
 

 

   

Vživlja se v mnoge fantazijske igre, tako da verjame, da je 

nekdo drug. 

DA 

 

NE 

 

Igra se igro, ki predstavlja neko zaključeno dejanje, znotraj 

katerega se odvija niz dogodkov, npr. nahrani lutko, jo umije 

in da spat. 

DA 

 

NE 

 

Igra se igro, v kateri daje lutke spat, uporablja škatlo kot avto 

ipd.  

DA 

 

NE 

 

Dela se, da sam sebe hrani, da spi ipd.  DA 

 

NE 

 

Objema in poljublja lutko ali medvedka. DA 

 

NE 

 

Poriva majhen avto naokoli. DA 

 

NE 

 

Vse igrače obravnava enako, z njimi udarja in jih daje v usta. DA 

 

NE 

 

 

•PREDMETI  

 

Aktivno in v skladu okoliščinami išče igračo – pogleda v 

predale ipd. 

DA 

 

NE 

 

   

Pogleda na pravo mesti pri iskanju igrač, ki so se skotalile 

izven njegovega vidnega polja. 

DA 

 

NE 

 

Najde igračo, če je videl, da smo jo skrili v škatlo. DA 

 

NE 

 

Odkrije igračo, če je videl, da smo jo skrili pod odejo. DA 

 

NE 

 

Išče, pogleda za zapuščenimi igračami. DA 

 

NE 

 

Iskal bo igrače, če se skotalijo izven njegovega dosega. DA 

 

NE 

 

Če mu damo igračo, pokaže interes zanjo.  DA 

 

NE 

 

 



 
 

 

 

•KRETNJE (GIBI)                   

 

Uporablja komplicirane kretnje, da bi sporočil svoje želje, 

npr. kaže, da toči iz steklenice ali da pije iz kozarca ali 

skodelice, da bi pokazal, da hoče piti mleko. 

DA 

 

NE 

 

   

Potegne nas za rokav, da nam pokaže igračo, ipd. DA 

 

NE 

 

Pokaže na oddaljene premete zunaj. DA 

 

NE 

 

V glavnem uporablja geste, da pokaže, kaj hoče, npr. pokaže 

piškot. 

DA 

 

NE 

 

Strese z glavo za NE. DA 

 

NE 

 

Kaže rahel strah pred tujci – strmi in se kremži. DA 

 

NE 

 

Dvigne roke, da bi ga vzeli v naročje. DA 

 

NE 

 

Odziva se na obrazno mimiko, če se mu nasmehne. DA 

 

NE 

 

Nasmehne se. DA NE 

 


