
 

Govorim, govoriš, govori, poslušam, poslušaš, posluša 

V Kurikulumu za vrtce je zapisano: »Za otroka in njegov čustveni, socialni in spoznavni 

razvoj je bistvenega pomena, da razvije jezikovno zmožnost«. 

Žal pa v vrtcu velikokrat opažamo, da ima vse več otrok težave z uporabo govora, 

razumevanju le-tega (pomanjkanje govora, nerazumljiv govor, napake v izgovarjanju 

posameznih glasov, slovnične napake, skop besedni zaklad, nerazumevanje podanih 

navodil...).  

Dejavniki, ki vplivajo na pravilen razvoj govora (po Nemec in Kranjc, 2011): 

o Zdrav živčni sistem 

o Razvite psihične funkcije (zaznavanje, mišljenje, pozornost, pomnjenje) 

o Razvita čutila 

o Zdravi govorni organi 

o Dober zgled govora v okolju (starši, skrbniki, vzgojitelji)  

Nives Skamlič, priznana logopedinja - avtorica  knjige »Od joka do prvih besed« je zapisala, 

da večino osnov komunikacije otrok usvoji že v prvem letu življenja, ko najzgodnejša 

komunikacija med dojenčkom in starši poteka preko telesnega stika. Tako dojenčka 

pomirimo in mu z božanjem, objemanjem, nežno masažo in poljubljanjem zagotovita, dajeta 

občutek varnosti.  

 

Nasmeh, dotik, prijem, govorjenje v višini otrokovih oči, odzivanje na otrokova vprašanja in 

prošnje, spodbujanje k zastavljanju vprašanj, razgovoru, udeleženosti, spodbujanje otrok k 

delitvi izkušenj, idej, počutja, pozorno in spoštljivo poslušanje, uporaba pozitivnih usmeritev 

ter spodbujanje ustrezne neodvisnosti so pomembni elementi interakcij. Za otroka in njegov 

čustveni, socialni in spoznavni razvoj je bistveno, da razvije jezikovno zmožnost, ki pa ne 



pomeni le zmožnost sporazumevati se z okoljem, temveč ga ob pomanjkanju le-te osiromaši 

za interakcijo z igro, umetnostjo, mislijo, učenja sporočanja svoje izkušnje, čustev, 

razumevanje načinov, kako drugi sporočajo in predstavljajo lastne izkušnje... in vpliva na 

celotno osebnost otroka, na njegovo samopodobo. 

Odrasli smo tisti, ki moramo biti otroku vzor. Z otrokom govorimo počasi, jasno, razumljivo, 

ne uporabljamo »pootročenega« govora ali pretiravamo s pomanjševalnicami, otroku 

beremo knjige (otrokove najljubše preberemo znova in znova), pojemo…  

 

Za otroka si vzemimo dovolj časa. Presodimo, ali je že dovolj star in zrel, da mu odvzamemo 

dudo ali stekleničko ali se spoprimemo z razvado sesanja palca. 

Otroka spodbujamo tako k besedni in nebesedni komunikaciji. Za učenje govora in jezika so 

pomembne ponovitve (ponavljanje glasov, zlogov, besed). Otroka ne popravljamo, temveč le 

pravilno ponovimo, ne pretiravamo z učenjem, ampak skozi igro krepimo njegov razvoj…. in 

otroka ne primerjamo z drugimi. 

Z otrokom se lahko igramo igrice, pri katerih razvijamo mišice govoril. Le-te lahko najdete na 

povezavah spodaj in so primerne za vse otroke. 

  
http://www.2os-zalec.si/files/2017/11/Zgibanka-Motorika-govoril.pdf 
  
http://www.downov-sindrom.si/prenosi/Z-igro-do-pravilnega-govora.pdf 
  
http://www.downov-sindrom.si/prenosi/Govorne%20-igrice-za-pospesevanje-izreke.pdf 
  
 
Pri reševanju vprašanja, ali se vaš otrok pravilno razvija tudi na govorno-jezikovnem 
področju, si lahko pomagate s spodnjo tabelo, s katero si pomagajo tudi nekateri 
strokovnjaki. 
  
Govorno-jezikovni razvoj otroka v starosti od 0 do 7 let ( Mesec, 2009, nav. po Grilc, 2013) 

http://www.2os-zalec.si/files/2017/11/Zgibanka-Motorika-govoril.pdf
http://www.downov-sindrom.si/prenosi/Z-igro-do-pravilnega-govora.pdf
http://www.downov-sindrom.si/prenosi/Govorne%20-igrice-za-pospesevanje-izreke.pdf
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