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KOMUNIKACIJA



KOMUNIKACIJA

Poteka od 
prenatalnega

obdobja 
naprej

Besedno in 
nebesedno

JEZIK

Strukturiran 
sistem 

simbolov

Miselna 
organizacija 

govora

GOVOR

Sredstvo jezika
Koordinacija različnih 

glasov 



PRVIH 5 LET

• Možgani se razvijajo hitreje kot kadarkoli potem

• Pomembne so izkušnje

• Komunikacija

• Slišanost

• Ustvarja svoj svet

• Vpliva na delovanje skozi celo življenje



STARŠI

sorojenci

sorodniki

vzgojitelji

vrstniki

Logoped

DEJAVNIKI VPLIVANJA



OTROK

Slušno 
zaznavanje

Vidno 
zaznavanje

Kognicija, 
pozornost in 
koncentracija

Govorni 
aparat

VSAK OTROK JE 
INDIVIDUUM



SLABŠI SLUH

BODIMO POZORNI NA

ODPRTA 
USTA

POGOSTA 
VNETJA UŠES

SESALNE 
NAVADE/ 
RAZVADE

PREHRANJEVANJE
BRANJE ZGODBIC, 

PRAVLJIC



• Otroci od 0 do 3 let najbolj uživajo v igri, v kateri uporabljajo svoje 
čute (senzorne izkušnje)

• Otroci od 3 do 6 let najbolj uživajo v simbolni/domišljijski igri.

• OTROKOVA NAJBOLJŠA IGRAČA STE VI! (interakcija, povezovanje, 
oponašanje, zgled)

IGRA = UČENJE



• Primerjava interakcije in komunikacije v različnih igralnih situacijah 
(JAMA Pediatrics)

 Igra s tradicionalnimi igračami (sestavljanke, kocke…)

 skupno prebiranje knjig

Igra z elektronskimi igračami (tablični računalnik, otroški prenosni računalnik, zvočna 
kmetija…)

Uporaba manj besed, manj obsežen besednjak, manj komunikacijskih izmenjav, manj odzivanja na 
otroka in njegove pobude

UPORABA TEHNOLOGIJE V IGRI



• Gumijaste igrače za v vodo

• Vstavljanke

• Žoga

• Milni mehurčki

• Kocke

• Plišaste igrače in lutke

• Otroška kuhinja in druge igrače za igro pretvarjanja

• Vozila

• Dojenček

• Plastelin

• Zdravniški kovček

• Hiša za živali, hiša za punčke…

• LOGOPEDSKI KOTIČEK ( http://www.logopedskikoticek.si/ )

http://www.logopedskikoticek.si/


RAZVOJ GOVORA, JEZIKA IN 
KOMUNIKACIJE PO LETIH

• Temelji za komunikacijo, jezik in govor se postavljajo že v nosečnosti in 
zgodnjem otroštvu



POSLUŠANJE IN 
RAZUMEVANJE

 Pokaže različne dele telesa.

 Sledi enostavnim zahtevam 
in razume enostavna 
vprašanja (“Vrzi žogo!” in 
“Kje je tvoj copat?”).

 Prisluhne enostavnim 
zgodbam, pesmicam in 
rimam.

 Reagira na svoje ime.

GOVOR IN JEZIK

 Pojavi se prva beseda s 
pomenom.

 Vsak mesec poveča število besed.

 Poveže po dve besedi skupaj v 
stavek („Mama kocka.”). 

 Uporablja okrog 50 besed.

 Sprašuje z eno - dvobesednim 
stavkom („Kaj to?”). 

 Izgovarja veliko različnih 
soglasnikov (p, b,m, g, d,..).

 Pokaže, kaj želi, in to pove po 
svoje.

 Posnema zvoke živali ali jih 
imenuje.



1. – 2. leto

VLOGA STARŠEV IN VZGOJITELJEV:
 Dajajte jasna in kratka navodila.
 Otroku opisujte skupne dejavnosti v kratkih stavkih.
 Preverjajte razumevanje govora, tudi če otrok še ne govori.
 Uporabljajte predloge in jih demonstrirajte.



POSLUŠANJE IN 
RAZUMEVANJE

Razume razlike v pomenu 
besed (pojdi-ustavi se, velik-
majhen, v-na).

Zazna različne zvoke (telefon, 
TV, trkanje na vrata).

Sledi 2 navodiloma hkrati 
(“Pojdi po medvedka in ga daj 
na mizo.”).

Posluša različne kratke zgodbe.

Združuje in sestavlja skupaj 
predmete enakih barv.

GOVOR IN JEZIK

Z besedo imenuje predmet, ki ga 
želi.

2-3 besede poveže v stavek.

Postavi preprosta vprašanja.

Vključuje se v kratek pogovor.

Starši njegov govor dobro 
razumejo.

Zanima se za nove besede.

Odgovarja na vprašanja: kdo, kaj, 
kje.

Pripoveduje in opisuje.



2. – 3. leto

VLOGA STARŠEV IN VZGOJITELJEV:
 Širite otrokov besedni zaklad (slikanice). 
 Širite njegov stavek. »Velik avto« -> »Ja, to je hiter, velik avto, 

ki je rdeče barve.«
 Navodila so lahko že sestavljena.



POSLUŠANJE IN 
RAZUMEVANJE

Pozna svoje ime, starost, spol.

S 4 leti prepozna osnovne 
barve.

Posluša zgodbe približno 10 
minut.

Sliši, kadar ga pokličemo iz 
drugega prostora.

Radio ali TV posluša pri enaki 
glasnosti kot ostali člani družine.

Sledi pogovoru odraslih.

Sledi sestavljenim navodilom iz

3 zahtev.

GOVOR IN JEZIK

Uporablja stavek iz 3-4 besed ali 
več.

Pripoveduje o stvareh, ki so se mu 
zgodile (npr. kako se je imel v vrtcu).

Večino glasov pove pravilno, razen 
nekaterih (l, r, s, z, c, š, ž, č).

Govori tekoče, brez ponavljanja 
posameznih delov besede oziroma 
celih besed.

Ljudje, ki ne sodijo v otrokovo 
najožjo družino, običajno razumejo 
njegov govor.

Sprašuje in odgovori na enostavna 
vprašanja, kot so: kdo, kaj, kje, zakaj.



3. – 4. leto

VLOGA STARŠEV IN VZGOJITELJEV:
 Vaši stavki naj bodo daljši in sestavljeni.
 Otroka sprašujte, dajte mu naloge, kjer razmišlja in sam pride 

do odgovora.
 Branje knjig in širjenje besedišča!
 Po prebrani pravljici se z njim pogovarjajte o vsebini.
 Če se v govoru pojavi zatikanje, ga ne opozarjajte na to.



POSLUŠANJE IN 
RAZUMEVANJE

Sliši in razume večino
povednega doma in v vrtcu.

Vzgojitelji in starši menijo, da
dobro sliši.

Prisluhne zgodbi in odgovori na
enostavna vprašanja povezana z
vsebino.

Sledi zelo kompleksnim
navodilom.

GOVOR IN JEZIK

Pripoveduje dolge zgodbe, pri
tem je usmerjen na bistvo.

Primerno odgovarja na
vprašanja koliko, kako, itd.

Pokaže števila do 5, šteje do 10.

V stavku uporabi 4-6 besed.

Slovnično se izraža enako kot
preostali člani družine.

Njegov glas je jasen (ni hripav),
kot pri ostalih otrocih.

Hitro vzpostavi kontakt z
ostalimi otroki in odraslimi.

Pravilno izgovarja vse glasove
(tudi s,c,z,r), razen enega ali
dveh (r,š,ž,č).



4. – 5. leto

VLOGA STARŠEV IN VZGOJITELJEV:
 Igrajte se igre slušnega razlikovanja (tiho-glasno, visok-

nizek glas, ločevanje različnih vrst zvokov, razlikovanje med 
podobnimi glasovi).

 Delajte vaje za gibljivost jezika in ustnic, če otrok ne 
izgovarja vseh glasov ali jih izgovarja napačno.



Otrok od petega leta do vstopa v šolo…

POSLUŠANJE IN 
RAZUMEVANJE

Razume čas in ga uporablja
(včeraj, danes, popoldan,
zvečer).

Zanima se za knjige.
Prepoznava in poimenuje črke,
številke.

Zna napisati svoje ime.

Pri šestih letih že lahko sliši in
poimenuje prvi glas v besedi.

Določi kratko/dolgo besedo.

Prepozna rime.

GOVOR IN JEZIK

Pravilno izgovarja vse
glasove.

Uporablja sestavljene stavke.

Opisuje slike in dogajanja in
jih postavi v časovni okvir
(zaporedje dogodkov).

Uspešno komunicira z
znanimi in neznanimi
osebami.



5. – 6. leto

VLOGA STARŠEV IN VZGOJITELJEV:
 Spodbudite otroka, da samostojno opiše slike in dogajanja.
 Spodbudite otroka, da našteje letne čase, imena mesecev, 

dni v tednu.
 Učite ga strpnosti v komunikaciji. Naj počaka, da sogovornik 

dokonča misel.
 Igrajte se z glasovi. Skupaj z otrokom določajte mesto 

posameznih glasov v besed.
 Skupaj z njim glaskujte besede (M-I-Z-A).



1) Vzemite si čas za pogovor z otrokom, dajte mu čas, da odgovori.
2) Govorite jasno, razločno in razumljivo, izogibajte se uporabi 

pomanjševalnic.
3) Napačno izrečenih besed ne popravljajte in ne zahtevajte naj ponovi 

pravilno, temveč jih sami pravilno ponovite in poudarite. 
4) Otroku opisujte vse, kar delate, kaj vidite, kaj se dogaja.
5) Berite pravljice, pesmice, pripovedujte zgodbe. 
6) Spodbujajte otroka k druženju z vrstniki. 
7) Pri otroku razvijajte poslušanje.
8) Upoštevajte, da je v interakciji pomemben očesni kontakt.
9) Poudarjajte otrokova močna področja.
10)Pojte, igrajte se izštevanke, plešite. IGRA = UČENJE!

POMEMBNO



• Za otrokom vedno pravilno ponovite napačno izgovorjeno 
besedo/stavek

• Ne zahtevajte, da otrok ponovi pravilno (če niste tako 
dogovorjeni z logopedom)

• Delajte vaje za gibljivost govoril in pihalne vaje

• Stopite v stik z logopedom

STARŠEM, KI OPAŽAJO TEŽAVE PRI SVOJEM 
OTROKU



• https://www.ted.com/talks/molly_wright_how_every_child_can_thri
ve_by_five?fbclid=IwAR3VwFuRmCOZTrgiZp1OGZ-
48acsLcejqrX4tIWLbnataG4ObBHwmnV0J-I

• https://online.pubhtml5.com/agha/giyr/#p=1

https://www.ted.com/talks/molly_wright_how_every_child_can_thrive_by_five?fbclid=IwAR3VwFuRmCOZTrgiZp1OGZ-48acsLcejqrX4tIWLbnataG4ObBHwmnV0J-I
https://online.pubhtml5.com/agha/giyr/#p=1


Hvala vsem za
pozornost in 

sodelovanje …


