
OTROKOV SLUH IN RAZUMEVANJE  

 

1 DO 2 LETI 

- na zahtevo zna pokazati nekaj delov telesa 

- razume enostavne zahteve in vprašanja  

- posluša preproste zgodbe, pesmi in rime  

- v knjigi pokaže na sliko, ki jo odrasli imenuje 

2 DO 3 LETA 

- razume razlike v pomenu »pojdi stran«, »v, 

na«, »spodaj-zgoraj« … 

- razume dve zahtevi v enem nizu (»Vzemi 

žogo in jo vrzi v koš.«) 

3 DO 4 LETA 

- sliši, ko ga kdo kliče po imenu iz druge sobe  

- sliši televizijo in radio iste glasnosti kot 

drugi člani družine 

- odgovarja na enostavna vprašanja (Kdo?  

Kaj? Kje? Zakaj?) 

4 DO 5 LET 

- pozorno posluša kratko zgodbo in odgovarja 

na preprosta vprašanja, ki se nanašajo nanjo 

- sliši in razume večino tega, kar se dogaja 

doma ali v vrtcu 

(po Apel in Masterson, 2003) 

 
 

 

 

 

OTROKOV GOVOR 

 

1 DO 2 LETI 

- vsak mesec izgovarja več stvari 

- postavlja vprašanja z eno oz. dvema besedama 

(»Kje muca?«, »Greš pa-pa?«) 

- združuje dve besedi (»še keks«, »ne sok«)  

- uporablja razne soglasnike na začetku besed 

2 DO 3 LETA 

- z besedo poimenuje skoraj vsako stvar  

- pri govoru in vprašanju uporablja 2 - 3 besede 

- poslušalci ga v glavnem vedno razumejo 

- ko želi nek predmet, ga tudi imenuje 

3 DO 4 LETA 

- govori o tem, kaj je delal v vrtcu ali pri 

prijatelju na obisku  

- ljudje, ki niso družinski člani, običajno 

razumejo otrokov govor 

- v stavku uporablja 4 ali več besed 

- običajno govori gladko, brez ponavljana besed 

ali zlogov    
 

4 DO 5 LET 

- glas je jasen, tako kot pri drugih otrocih 

- v stavkih uporablja veliko podrobnosti 

- ko pripoveduje zgodbo, se drži teme  

- uporablja isto slovnico kot vsi v družini  

TUKAJ SI ZAPIŠITE OPAŽANJA O GOVORU VAŠEGA OTROKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



KAKO LAHKO POMAGATE OTROKU PRI RAZVOJU GOVORA 

OD ROJSTVA DO 6. MESECA 

 pogovarjajte se z njim mirno, prijazno 
 pojte mu 

 poimenujte to, kar otrok sliši (avto, kuža, muca)  

 poimenujte tudi ljudi in predmete, ki jih otrok 
pozna 

 poimenujte, opisujte to, kar delate 

PRI 12. MESECIH 

 spreminjajte svoj glas – otrok uživa v tem, 
melodija govora mu pomaga razumeti  in 

učinkoviteje uporabljati jezik  
 pomagajte otroku vzpodbuditi veselje do 

komunikacije 
 vzpodbujajte vse vrs te medsebojne i nterakcije – 

delajte smešne obraze, nasmehe, poglede 
 

PRI 18. MESECIH 

 pogovarjajte se z njim tako, da uporabljate 
besede, ki jih pozna, in kratke, slovnično pravilne 

s tavke, ne pa otroškega govora 

 dajte mu primerne knjige in se pogovarjajte ob 
njih 

 zanimajo ga predmeti različnih barv in oblik   
 

PRI 2. LETIH 

 pomagajte mu razvijati besedni zaklad 

 razložite mu besede, ki jih ne razume 
 besede, ki jih ne izgovarja pravilno, za njim 

ponovite, vendar ne zahtevajte, da jih za vami 
ponavlja 

PRI 3. LETIH 

 otroka naučite pripovedovati, pomagajte mu pri 
obl ikovanju misli, občutkov, čustev 

 spodbujajte ga, da opusti stekleničko/dudo 

 
 

 
 

PRI 4. LETIH 

 beri te mu pravljice, primerne njegovi  starosti, ob 
s l ikah naj jih pripoveduje tudi sam; s  tem 

spodbujate ustrezen odnos do jezika in branja 
 otroci  naj vidijo, da berete;  potrebujejo vaš 

vzgled 
 

(povzeto po navodilih CPLOL in Društva logopedov Slovenije) 

 

POIŠČITE POMOČ: 

 če vaš  otrok ob komunikaciji ne vzpostavi 
očesnega kontakta  

 opazujte, ali se vaš otrok odziva na zvoke; če ne, 
se posvetujte z njegovim izbranim zdravnikom 
 

 

 na tej razvojni stopnji televizija ne koristi vašemu 
otroku; ne puščajte otroka pred zaslonom, saj to 

ne vzpodbuja prave komunikacije 

POIŠČITE POMOČ, ČE: 

 vaš  otrok premalo govori 

 govor ne napreduje 
 se govor slabša 

POIŠČITE POMOČ, ČE: 

 uporablja le nekaj besed 
 je govor zelo nerazumljiv 

 ne zna oblikovati kratke fraze (mama am, ati pa-
pa  …) 

 

POIŠČITE POMOČ, ČE: 

 otrokov govor ostaja nerazumljiv 

 uporablja le nekaj glagolov, ne pa pridevnikov in 
predlogov 

 ne uporablja množine 

 ne oblikuje enostavnih s tavkov 
 

POIŠČITE POMOČ, ČE: 

 otrok težko začne s tavek, ponavlja zloge in besede 

 uporablja kratke, nezložene povedi 

 govor ni  jasen 
 ne zna pripovedovati o dogodkih iz bližnje 

preteklosti 

 

 

 

 
OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj 

Kurirska steza 8 
8340 Črnomelj 

Tel.: +386 (0)7/30 61 740 
www.osmsn.si 

www.facebook.com/osmsn.crnomelj 
 

 

LOGOPEDINJA 
Vlasta Lah 

profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike za osebe z motnjami 
sluha in govora in 

profesorica defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in 
gibalnem razvoju 

 

07 30 61 749 
vlasta.lah@guest.arnes.si 

 

 
 

 
http://www.osmsn.si/svetovalnica/ 

nasveti.osmsn@gmail.com 
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