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Glasilka logo-surdo UVODNIKA

Spoštovane bralke, cenjeni bralci!

Pred vami je že peta izdaja študentskega glasila Glasilka logo-
surdo. Zelo smo vesele, da imamo letos spet priložnost, da vam 
glasilo izročimo v živo. To se nam zdi neprecenljivo, saj so nam 
pretekla leta pokazala, kako pomembni so medosebni stiki in 
kako ključno vplivajo na naša življenja. Verjamemo, da bodo 
posledice pandemije vidne v več vidikih naših vsakdanjikov, 
tudi v našem profesionalnem življenju. Ne le povečana uporaba 
elektronskih pripomočkov, ampak tudi znatno zmanjšana 
količina komunikacijskih izkušenj napovedujeta nove izzive na 
logopedskem področju. Pri spoprijemanju z njimi vam želimo 
čim več uspehov, upamo pa, da k temu pripomore tudi glasilo v 
vaših rokah. Zavedati se moramo, da imamo velik vpliv na majhne 
glave, ki nas bodo spremljale in nas posnemale, zato naj vas ne le 
pri logopedskem delu, ampak na splošno v življenju vodi naslednja 
misel:

»Zapomni si, da majhna prijaznost ne obstaja. Vsako dobro dejanje 
ustvari spremembo, ki je brezmejna.« (Scott Adams)

Iskreno se zahvaljujemo vsem bodočim logopedinjam in 
surdopedagoginjam, ki ste se odločile prispevati svoj del k letošnji 
izdaji. Veselimo se tudi vseh prihodnjih sodelovanj z vami. Velika 
zahvala pa gre tudi dr. Tanji Kocjančič Antolik za opravljen 
strokovni pregled, dr. Tomažu Petku za strokovni in jezikovni 
pregled, Sabini Stražišar za oblikovanje, Tiskarni Kapri, d. o. o., 
za tisk ter Študentskemu svetu Pedagoške fakultete, Najboljšim 
pedagogom in Društvu logopedov Slovenije za finančno pomoč. 

Eva Kočevar, Mirjam Šenk in Karmen Zamernik, urednice

VSEBINA
Glasilka logo-surdo 

STROKOVNE VSEBINE

5 Fonološke motnje 
pri otrocih - kje se 
jih lotiti
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25 Jasmin 
Podversic: Hvaležna 
sem za vse ljudi, 
ki sem jih srečala. 
Instagram je res 
izjemen.
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Fonološke motnje pri otrocih - kje se jih lotiti
Ana Čop, študentka dodatnega letnika drugostopenjskega študija logopedije in surdopedagogike
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
ana7.cop@gmail.com  

UVOD

Ni ga logopeda, ki dela z otroško populacijo, da ne bi imel v obravnavi vsaj enega otroka, ki je slabo razumljiv 
zaradi napak v govoru, ki niso povezane z zaznavno, motorično, nevrološko ali strukturno motnjo ali 
ker bi govoril drug jezik. Raziskave, predvsem v ZDA, kažejo, da so fonološke motnje med pogostejšimi 
komunikacijskimi motnjami (Baker in McLeod 2011). V Sloveniji je to področje slabše raziskano in logopedi 
– študentje in tudi (sveže) zaposleni – pogosto tipamo, kako k njim pristopiti in kako tako motnjo razumeti, 
se je lotiti. Razumevanje motnje zahteva dobro poznavanje fonološkega sistema jezika in (tipičnega) razvoja 
otrok. Na podlagi tega lahko bolj kompetentno ocenimo, kdaj moramo biti pri otrokovem govoru zaskrbljeni, 
in ga vključiti v ustrezno obravnavo.

Kaj so fonološke motnje?

Fonološke motnje umeščamo med funkcionalne motnje govorjenih glasov (ang. Speech sound disorder; 
ASHA b. d. a). Gre za širši pojem, ki združuje motnje produkcije glasov pri otrocih v odsotnosti znanega 
vzroka, kot so senzorni, motorični, nevrološki ali strukturni (ASHA b. d. a, Namasivayam idr. 2020). 
Funkcionalne motnje govorjenih glasov so v populaciji otrok zelo pogoste, med 2,3 in 24,6 % šolskih otrok 
(ASHA b. d. a), težave v predšolskem obdobju pa so lahko povezane tudi s težavami pri opismenjevanju 
(Overby, Trainin, Smit, Bernthal in Nelson 2012) ter motnjah branja in pisanja (Peterson, Pennington, 
Shriberg in Boada 2009). Čeprav je izraz 'motnja govorjenih glasov' v tujini pogost, v našem prostoru 
nimamo dogovora o njegovem prevodu. Za potrebe članka sem se odločila za rabo njegovega dobesednega 
prevoda, ko je govor o skupini motenj v produkciji glasov, in rabo termina fonološka motnja, ko to motnjo 
opisujem specifično. 

Med motnje govorjenih glasov poleg fonoloških motenj uvrščamo tudi artikulacijsko motnjo (konsistentne 
napake se pojavljajo pri posameznih glasovih) in otroško govorno apraksijo (nekonsistentne napake in 
prisotnost drugih znakov, kot so nastavljanje govoril, kratke izjave itn.) (Dodd 2005, v Dodd 2014). Same 
fonološke motnje bi glede na tip težav lahko po Dodd 2005 (v Dodd 2014) razdelili na:

• fonološki zaostanek, pri katerem so prisotni napake in razvojni fonološki procesi, ki so sicer značilni 
za mlajše otroke; 

• konsistentno netipično fonološko motnjo, za katero je značilna prisotnost vsaj enega nerazvojnega 
fonološkega procesa ob mogoči prisotnosti tudi razvojnih fonoloških procesov;  

Izvleček
Fonološka motnja je med pogostejšimi komunikacijskimi motnjami v otroški populaciji in se kaže kot prisotnost 
predvidljivih (temelječih na pravilih in vzorcih) pa tudi nepredvidljivih napak na skupini glasov. Na podlagi 
podrobne analize govornega vzorca, pridobljenega ob formalnem testiranju in neformalnih oblikah ocenjevanja, 
lahko logoped določi otrokov nabor fonemov ter kateri fonološki procesi so pri otroku prisotni in ali so ti 
razvojni, ali predolgo vztrajajo oz. ali so nerazvojni. Izsledki analize so skupaj z ugotovitvami o stimulabilnosti 
temelj za načrtovanje obravnave.

Ključne besede: fonološka motnja, fonološki procesi, diagnostika fonoloških motenj, terapija fonoloških motenj, 
predšolski otroci
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• nekonsistentno fonološko motnjo, pri kateri se pojavljajo nekonsistentne napake na istih besedah ob 
odsotnosti oromotoričnih težav.

Fonološki razvoj in fonološki procesi

Otroci med razvojem na podlagi glasov, jezika v okolju z razvojem na jezikovnem področju razvijajo tudi 
fonološki sistem, kar je najintenzivneje do vstopa v šolo. Pričakovano je, da bo v tem času njegov govor postal 
čim bolj podoben govoru odraslih in tudi vsem ljudem v okolici razumljiv. Za prepoznavanje odstopanj 
moramo dobro poznati tipični razvoj in usvajanje posameznih glasov. Za slovensko populacijo otrok je nabor 
raziskav omejen; predvsem so večinoma delane na majhnem vzorcu otrok posameznega kraja, kar je treba 
upoštevati pri posplošitvi njihovih izsledkov. Velika večina slovensko govorečih otrok v zajetih raziskavah 
naj bi do 3,5 leta pravilno izgovarjala glasove /m/, /p/ in /k/ (Marin 2013), do 4,6 leta še glasove /j/, /n/, /d/, 
/t/, /g/, /l/ in /f/, do 5,7 leta pa tudi /x/ (Marin 2013; Muznik 2012). Do 6,6 leta naj bi 90 % otrok pravilno 
izgovarjalo /b/ in /d/, najpozneje, po 6,6 letu, pa foneme /r/, /v/, /s/, /z/, /š/ (Muznik 2012). Tudi Ozbič idr. 
(2015) kot glasove, ki se razvijejo pozneje in jih otroci tudi najpogosteje zamenjujejo z drugimi, izpostavljajo 
sičnike in šumevce. 

Otroci težavne kategorije ali zaporedja glasov zamenjujejo s podobno, vendar po neki značilnosti lažjo 
kategorijo ali z zaporedjem z mentalno operacijo, imenovano fonološki proces (Clark in Yallop 1995 v Ozbič 
idr. 2014c). Večina fonoloških procesov je del tipičnega razvoja otrok, če ti vztrajajo dlje od pričakovane 
starosti ali so celo nenavadni ali idiosinkratični (kar imenujemo fonološke napake), pa govorimo o 
fonološkem zaostanku oz. fonološki motnji (Dodd 2014; Fabus in Gironda 2011). Razvojne in nerazvojne 
procese lahko delimo na procese zlogovne strukture, procese subsitucije in procese asimilacije (Eriks - 
Brophy, Gibson in Tucker 2013).

V preglednici 1 je naštetih nekaj razvojnih in nerazvojnih fonoloških procesov, razdeljenih na omenjene tri 
skupine, s primeri in z ocenjeno starostjo, ko naj bi izzveneli. 

PROCES OPIS PRIMER IZZVENEVANJE
Procesi zlogovne strukture: sprememba določenega glasu vpliva na strukturo zloga in besede.
Redukcija soglasniškega 
sklopa

Izpuščanje/poenostavl-
janje soglasniškega skopa

Izpustitev: [ʒ'li:ʦa] → 
['i:ʦa]

Poenostavitev: [ʒ'li:ʦa] 
→ ['li:ʦa]

Ni znano

Brisanje nenaglašenega 
zloga

Izpustitev nenaglašenega 
zloga

[ba'na:na] → ['na:na] Do 4. leta

Brisanje končnega ali 
začetnega soglasnika

Izpustitev končnega ali 
začetnega soglasnika

['go:l] → ['go:]

['so:ntsɛ] → ['o:ntsɛ]

Do 3. leta

Metateza Menjava sosednjih ali 
bližnjih glasov

['za:grep] → ['za:brek] Do 3. leta

Epenteza Vstavljanje glasu v bese-
do za lažjo izreko

[x'la:ʧɛ] → [xa'la:ʧɛ] Do 8. leta

Procesi zamenjave (menjava neusvojenega glasu z glasom, ki ga otrok uporablja)
Zaustavljanje (»stop-
ping«)

Zamenjava pripornika z 
zapornikom

['va:za] → ['ba:za] Odvisno od fonema: /f/ 
do 3.; /v/, /s/, /z/ po 3., 
/ʃ/ pri 4, /ʧ/ po 4. letU

afrikacija Zamenjava pripornika z 
zlitnikom

['so:nʦɛ] → ['ʦo:nʦɛ] Do 4. leta
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(dea)frikacija Zamenjava zlitnika s 
pripornikom

[ʧɛ'bu:la] → [ʃe'bu:la] Do 4. leta

denazalizacija Zamenjava nosnika z 
zapornikom

['nɔ:ga] → ['dɔ:ga] Do 2,5. leta

Drsenje (»gliding«) Zamenjava soglasnika z 
drsnikom

['fe:n] → ['je:n] Do 5. leta

Anteriorizacija (»front-
ing«)

Zamenjava zadnjega 
zapornika s sprednjim 

['kɔ:kiʦɛ] → ['tɔ:tiʦɛ] Do 4. leta

Posteriorizacija (»back-
ing«)

Zamenjava sprednjega 
zapornika z zadnjim

['ta:bla] → ['ka:bla] Do 3. leta

Odzvenevanje (»devoic-
ing«)

Zamenjava zvenečega 
glasu z nezvenečim

[ba'lo:n] → [pa'lo:n] Ni znano

Ozvenevanje (»voicing«) Zamenjava nezvenečega 
z zvenečim

['to:rta] → ['do:rda] Do 3,5. leta

Mehčanje (palatalizacija) Mehčanje glasov, npr. /ʃ/ 
→ /ɕ/

[x'ru:ʃka] → [h'ru:ɕka] Do 5. leta

Asimilacija/Prilikovanje (vpliv določenega fonema v besedi na njegovo glasovno okolje)
Prilikovanje labialov Neustnični glas se spre-

meni v ustničnega
['su:liʦa] → ['fu:liʦa] Do 6. leta

Prilikovanje velarov Nevelarni glas se spreme-
ni v velarnega

['ga:t] → [gak] Do 3. leta

Prilikovanje nazalov Nenosnik se spremeni v 
nosnik

[ba'na:na] → [ma'na:na] Do 3. leta

Preglednica 1: Nekateri (pogostejši) fonološki procesi in starost, pri kateri je pričakovano izzvenevanje. Dodani so tudi angleški izrazi 
(po Kolar 2017 in Marin 2013, dopolnjeno z ASHA b. d. b, Eriks - Brophy idr. 2013)

Angleška literatura kot nerazvojne fonološke procese izpostavlja nadomestitev zapornika z glotalnim stopom 
(['pi:k] → ['pi:ʔ]), izbris začetnega ali sredinskega soglasnika, posteriorizacijo, netipično redukcijo soglasniš-
kega sklopa (npr. [st're:xa] → ['re:xa]), apikalizacijo (menjava ustničnega glasu s soglasnikom, tvorjenim s 
konico jezika, npr. [ba'lo:n] → [da'lo:n]), frikacijo zapornikov (tudi slabljenje zapornikov: ['tu:ba] → ['su:ba]), 
zaustavljanje drsnikov (['jo:ka] → ['do:ka]), migracijo (premik glasu na drugo pozicijo v besedi: [ʃ'ʧe:tka] → 
['ʧe:ʃtka]) ter menjavo celotne (ali več) skupine fonemov z določenim fonemom, ki ga otrok obvlada (Eriks - 
Brophy idr. 2013; Lowe 1994 v Fabus in Gironda 2011; Pollack 1991 v Fabus in Gironda 2011).

Raziskave na slovenski populaciji so pokazale prisotnost podobnih fonoloških procesov kot tuje (Muznik 
2012; Marin 2013; Ozbič idr. 2014a, 2014b, 2015): brisanje začetnega soglasnika, brisanje nenaglašenega 
zloga, poenostavljanje soglasniškega skopa, brisanje končnega soglasnika, epenteza, slabljenje zapornikov, 
posteriorizacija, drsenje, mehčanje, odzvenevanje, prilikovanje, anteriorizacija, ozvenevanje in zaustavljanje. 

Ocenjevanje, diagnostika fonoloških motenj

Z oceno otrokovega govora lahko logoped opiše otrokov fonološki sistem in načrtuje nadaljnjo obravnavo. 
Pri tem je pomembno, da vključi formalne in neformalne oblike ocenjevanja (Smit 2004). Z natančno in 
dovolj poglobljeno oceno stanja lahko tudi določi, ali gre pri otroku za zaostanek v fonološkem razvoju, za 
(ne)konsistentno fonološko motnjo, kakšno drugo motnjo (npr. dizartrijo, otroško govorno apraksijo itn.), 
jezikovno razliko (težave v razumljivosti in razlike v fonološkem sistemu zaradi vpliva drugega jezika ali 
narečja) ali pa v resnici ni posebnega odstopanja v razvoju (Dodd 2014; Fabus in Gironda 2011).

Podrobna ocena tako zajema pogovor o zgodovini primera in (družinski) anamnezi, pregled in oceno 
ustnih struktur ter oralne funkcije, pregled sluha in oceno glasov, priporočljiva pa je tudi ocena fonološkega 
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zavedanja, zaznave govora (in glasovne zaznave) in ocena fonološkega procesiranja (npr. fonološki delovni 
spomin in priklic) (ASHA b. d. a; Rvachew in Brosseau - Lapre 2018).

Pri jemanju anamnestičnih podatkov mora biti logoped pozoren na več vidikov: jezik (ali narečje), v katerem 
otrok govori – to lahko vpliva na njegov fonološki sistem in ni vzrok za napake, povezane s fonološko motnjo, 
ocena razumljivosti njegovega govora pri starših, drugih, ki poznajo otroka (pomemben podatek, posebno, 
ko bi otrokov govor že moral biti vsem razumljiv, ali če ni razumljiv niti staršem, lahko uporabimo Lestvico 
razumljivosti govora (Kogovšek in Ozbič 2012; ASHA b. d. a), in rizični dejavniki, kot so pogosta vnetja ušes, 
ki so pogosteje povezana z odstopanji v fonološkem sistemu (Fox idr. 2002; Škofic 2015), prisotnost težav 
pri drugih članih v družini (Fox idr. 2002; Shriberg in Kwiatkowski 1994), težave pri rojstvu in ob rojstvu ter 
moški spol (Shriberg idr. 1999).

Oceno glasov je priporočljivo opraviti s formalnimi testi na ravni besed (v Sloveniji jih ni na voljo veliko, 
predvsem niso standardizirani – Ocena artikulacije govora (Globačnik 1999), Presejalni preskus 50 besed 
instrumenta za ocenjevanje fonološkega razvoja v slovenščini (Ozbič idr. 2020)) ter na podlagi pridobljenega 
govornega vzorca prostega govora, ki naj bi vseboval vsaj 100 različnih besed (Fabus in Gironda 2011; Smit 
2004). Vse vzorce je treba kakovostno posneti in transkribirati, na podlagi česar lahko naredimo analizo, ki 
vključuje pravilno producirane glasove, pojavljajoče se napake in vzorce napak (Rvachew in Brosseau - Lapre 
2018). 

Poleg tega se naredi tudi ocena stopnje motnje (po formuli ali na podlagi subjektivne ocene), ocena 
razumljivosti (po formuli ali na podlagi vprašalnikov). Za potrebe načrtovanja morebitne terapije in 
prognoze pa se naredi še testiranje stimulabilnosti za težavne glasove in testiranje glasovne zaznave. Pri 
testiranju stimulabilnosti pri otroku preverimo, ali in s kolikšno količino podpore lahko izzovemo neusvojene 
prvine fonološkega sistema (npr. če se pri njem pojavlja odzvenevanje, ali lahko izzovemo zveneči glas, 
katerega in kako). Testiranje glasovne zaznave pa lahko zajema diskriminacijo med dvema minimalnima 
paroma (ne)besed (otrok oceni, ali je slišal isto ali različno), identifikacijo slike na podlagi slišanega (izmed 
minimalnih parov besed) in otrokovo oceno pravilnosti izgovorjenega (ASHA b. d. a; Fabus in Gironda 
2011). Odvisno od tega, kje je bil otrok pri tem uspešen, je to lahko dobra osnova za začetek terapije, zaznane 
velike težave pa lahko nakazujejo na obsežnejšo motnjo in slabšo prognozo (Smit 2004).

Terapija 

V nasprotju s terapijo artikulacijskih motenj, pri katerih se osredinjamo na odstopanje posameznega glasu 
z motoričnega vidika, so fonološki pristopi jezikovni: ciljajo na skupine glasov s podobnimi vzorci napak. 
Pogosto sicer tudi vključujejo delo na posameznem glasu, vendar so pristopi izbrani s ciljem, da otrok 
ponotranji fonološka pravila in jih generalizira na preostale glasove znotraj vzorca napak. Vedno je naprej 
pomembno izzvati tarčni glas, temu sledi generalizacija skozi različne ravni zahtevnosti (od zlogov in besed 
do povedi in prostega govora), na koncu pa ohranjanje (ang. maintenance), ko se produkcija ciljnega glasu 
avtomatizira v vsakdanjem govoru in se spodbuja samonadzor svojega govora (ASHA b. d. a).

Obstaja veliko različnih pristopov terapije fonološke motnje, njihovo dobro poznavanje in otrokov profil 
pa narekujeta logopedovo izbiro in načrtovanje obravnav (ASHA b. d. a). Dodd (2014) v svojem pregledu 
literature omenja, da niso vsi terapevtski pristopi primerni za tipe fonoloških motenj. Terapija fonoloških 
kontrastov (oz. nasprotij) je primerna za fonološki zaostanek in konsistentno netipično fonološko motnjo, 
medtem ko je za nekonsistentno fonološko motnjo sprva učinkovitejši pristop osnovnega besednjaka. Tudi 
merila izbire ciljnih glasov so različna, npr. merilo stimulabilnosti (izbira glasu, ki ga otrok ob podpori 
lahko oz. ne more producirati), razvojno merilo (npr. glasovi, ki se razvojno pojavijo prej proti razvojno 
poznejšim), nerazvojno merilo (tudi merilo kompleksnosti, ko se izbere kompleksnejši glas ali strukturo), 
vendar si raziskave niso čisto enotne, kateri je učinkovitejši in omogoča boljšo generalizacijo (več o tem v: 
Tambyraja in Dunkle 2014; Baker in McLeod 2011). 
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Nekaj pogosto omenjenih pristopov obravnav, ki so bili zajeti tudi v metaanalize raziskav (Baker in McLeod 
2011; Gillam in Kamhi 2007; Wren idr. 2018), je naštetih v nadaljevanju. Celotne navedke do originalnih 
raziskav in predstavitev terapij najdete v metaanalizah raziskav, k slovenskim dobesednim prevodom pa so 
dopisani tudi angleški izvirniki:

• Pristop minimalnih nasprotij (minimalnih parov, angl. Minimal pairs approach) 

• Pristop kompleksnosti: 

• maksimalna nasprotja (angl. Maximal oppositions)

• terapija praznega seta (angl. Empty set)

• terapije kompleksnih glasov (angl. Intervention targeting complex onsets, Intervention 
targeting complex singleton consonants)

• Pristop ciklov (angl. Cycles approach)

• Pristop osnovnega besednjaka (angl. Core vocabulary approach)

• Morfosintaktična terapija za sopojavne težave v fonologiji in morfosintaksi (angl. Morphosintax 
intervention for concomitant phonological and morphosyntax difficulties)

• Terapija fonološkega zavedanja (angl. Phonological awarness intervention)

• Metafon terapija (angl. Metaphon approach)

• Pristop številnih nasprotij (angl. Multiple oppositions approach)

• Terapija govorne zaznave SAILS (angl. Speech perception intervention)

• PACT – Parents and children together 

• Pristop razvojnih ciljev (angl. Developmental goal approach)

• Naturalistična terapija za govorno razumljivost (angl. Naturalistic intervention for speech 
intelligibility)

Wren in sodelavci (2018) so v analizi ugotovili, da so imele najkakovostnejše dokaze za uspešnost slušno-
perceptivne terapije in integrirani pristopi. Baker in McLeod (2011) kot raziskave z najvišjo stopnjo dokaza 
omenjata pristop minimalnih nasprotij, pristop kompleksnosti, naturalistično terapijo, pristop razvojnih 
ciljev in terapijo govorne zaznave. Kljub vsemu pa je treba imeti v obziru, da je pristopov in terapij veliko, 
raziskav pa sorazmerno malo glede na to število. Posledično je malo pristopov, ki imajo več kot dve ali tri 
kakovostne raziskave o uspešnosti, ki z dovolj močnimi dokazi podpirajo njihovo uspešnost. Največ raziskav 
je, tako Baker in McLeod (2011), za pristop minimalnih nasprotij in terapije za pristop kompleksnosti. 

ZAKLJUČEK

Logopedi se z otroki s fonološko motnjo redno srečujemo in za kakovostno diagnostiko, še posebno pa 
terapijo, je pomembno, da jo dovolj dobro poznamo. Razumevanje fonoloških procesov kot vzorcev napak 
pri nerazumljivih otrocih je pomembna osnova za načrtovanje nadaljnjega dela. Če so pri otroku prisotni 
fonološki procesi, ko bi že morali izzveneti, ali pa so prisotni nerazvojni fonološki procesi, je to dovoljšna 
rdeča zastavica, da ga vključimo v podrobno diagnostiko in na podlagi ugotovitev naredimo načrt obravnave. 
V Sloveniji je stanje tako, da je literature o fonološki motnji zelo malo, nekaj je bilo raziskanega na področju 
fonološkega razvoja in njegovem ocenjevanju (ter analizi fonoloških procesov). Posledično je veliko 
primerjav delanih s tujimi jeziki (predvsem angleščino), zato je pri interpretaciji potrebne nekaj zadržanosti, 
ali je vse aktualno tudi za slovenščino in slovensko populacijo. Terapij fonološke motnje je v tujini ogromno, 
čeprav za vse (še) ni dovolj trdnih dokazov o (ne)uspešnosti – na tem področju vlada velika razpršenost. 
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Vseeno je pri odločitvi, kateri pristop v terapiji izbrati, treba slediti z dokazi podprti praksi, o čemer bomo 
z leti imeli vedno več znanja, potem pa tudi lastni strokovni presoji, profilu otrokovih težav in svojemu 
poznavanju posameznih terapij. 

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC

ASHA: American Speech and Hearing Association

ang.: angleško
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UVOD

Govor je zmožnost, ki je za ljudi temeljnega pomena. Predstavlja velik del našega vsakdana in je ključen za 
tako življenje, kot ga poznamo. Velikokrat se ne zavedamo, kako veliko vlogo ima, saj je za nas ta sposobnost 
nekaj povsem samoumevnega in naravnega. Vsak izmed nas govori najmanj en jezik, tj. materni jezik. Z njim 
se sporazumevamo, v njem razmišljamo in čustvujemo. V preteklosti je bilo obvladovanje samo enega jezika 
standard, obvladovanje dveh ali več jezikov pa sorazmerno redko. Dandanes je dvojezičnost prej pravilo kot 
izjema, saj večina ljudi na tem svetu govori vsaj dva jezika. Prav zaradi tega je tema dvojezičnosti aktualna in 
vredna poglobljenega preučevanja.

Enojezičnost in dvojezičnost

Enojezičen je posameznik, ki zna in redno uporablja en jezik (Fran b. d.). Tak posameznik uporablja samo 
svoj prvi jezik oz. materni jezik. Dvojezičnost oz. bilingvizem je izraz, ki ima več definicij. Edina definicija, 
glede katere se strokovnjaki strinjajo, je, da je bilingvizem poznavanje in uporaba dveh jezikov pri isti osebi 
(Anderson in Boyer 1970 v Prebeg - Vilke 1995).

M. Prebeg - Vilke (1995) navaja, da »za nekatere bilingvizem pomeni obvladovanje drugega jezika na ravni, 
na kateri se govorec približa rojenemu govorcu, nekateri ga celo razumejo kot enako obvladovanje dveh 
jezikov, drugi pa se zadovoljijo že z definicijo, po kateri posameznik uporablja drugi jezik zelo omejeno, celo 
samo receptivno, pri tem pa uporablja samo eno izmed štirih jezikovnih veščin (govor, razumevanje, branje, 
pisanje)«. Na tak način dobimo dve definiciji bilingvizma – maksimalistično (popolno obvladovanje jezika) 
in minimalistično (delna raba ene jezikovne spretnosti) – med njima pa so druge definicije, ki se v različnih 
obsegih približujejo prvi ali drugi skrajni definiciji (Prebeg - Vilke 1995).

N. Pirih Svetina (2005) pa navaja, da je dvojezičnost pojav, do katerega prihaja v primeru stika dveh različnih 
jezikov. Z vidika posameznika pomeni dvojezičnost enakovredno obvladovanje obeh jezikov oziroma 
duševno lastnost govorca, da zna dva jezika.

Vrste dvojezičnosti

Tako kot poznamo različne definicije dvojezičnosti, poznamo tudi različne kategorizacije vrst dvojezičnosti.

Izvleček

Enojezičnost pomeni, da posameznik pozna in uporablja le en jezik, svoj materni jezik. Dvojezičnost pa je 
izraz, ki ima več definicij. Ena izmed najbolj sprejetih in splošnih definicij dvojezičnosti je ta, da je dvojezičen 
posameznik nekdo, ki pozna in uporablja dva jezika. Jezik lahko usvajamo ali pa se ga učimo. Usvajanje 
jezika je spontan proces, ki poteka nenačrtovano v okolju, v katerem je jezik, ki ga usvajamo, učenje jezika 
pa je proces učenja njegove standardne različice, ki nastopi v obdobju šolanja in poteka načrtno ter vodeno. 
Enojezični govorci usvajajo en jezik, dvojezični pa dva. Glede na to, kako dvojezični govorci usvajajo svoja 
dva jezika, poznamo različne vrste dvojezičnosti. Glede na to, ali učenje drugega jezika obogati oziroma 
obuboža znanje prvega jezika, poznamo aditivno in subtraktivno dvojezičnost. Glede na to, kakšni so cilji 
dvojezične vzgoje, poznamo pasivni, aktivni in absolutni bilingvizem. Glede na način, na katerega otroci 
usvajajo svoja dva jezika, pa razlikujemo simultani in sukcesivni bilingvizem. 

Ključne besede: enojezičnost, dvojezičnost, materni jezik, drugi jezik, tuji jezik
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Glede na to, ali učenje drugega jezika obogati oz. obuboža znanje prvega jezika, poznamo aditivno in 
subtraktivno dvojezičnost. Aditivna dvojezičnost pomeni obogatitev prvega jezika z znanjem drugega jezika. 
Gre torej za pridobivanje spretnosti v drugem jeziku brez hkratnega izgubljanja spretnosti v prvem jeziku. 
Pri tej vrsti dvojezičnosti so vse kognitivne sposobnosti enakovredno razvite v obeh jezikih (Pertot 2011). 
Subtraktivna dvojezičnost pomeni obubožanje ali izgubo prvega jezika zaradi pridobivanja spretnosti v 
drugem jeziku. Subtraktivni dvojezičnosti so izpostavljeni zlasti izseljenci in pripadniki jezikovnih manjšin, 
ki zaradi šolske izobrazbe in družbeno-kulturnih pritiskov postopno preidejo k izključni rabi dominantnega 
jezika ter tako nadomestijo maternega (Pertot 2011).

Glede na to, kakšni so cilji dvojezične vzgoje, poznamo pasivni, aktivni in absolutni bilingvizem. Cilj staršev 
je lahko ta, da otroci drugi jezik razumejo, a ga ne govorijo. Pristop, ki vodi k uresničitvi tega cilja, se 
imenuje pasivni bilingvizem (Prebeg - Vilke 1995). Pasivni dvojezični govorec govori le prvi jezik, razume 
pa prvi in drugi jezik. Do tega pride tako, da se vsak izmed staršev z otrokom pogovarja v svojem jeziku, 
pri čemer govorec jezika 1 spodbuja poslušanje in govorjenje v tem jeziku, govorec jezika 2 pa otroka ne 
sili h govorjenju, ampak le poskrbi, da je otrok izpostavljen poslušanju tega jezika (Prebeg - Vilke 1995). 
Cilj staršev je lahko tudi ta, da otrok razume in govori oba jezika. Pristop, ki vodi k uresničitvi tega cilja, 
imenujemo aktivni bilingvizem (Prebeg - Vilke 1995). Aktivni dvojezični govorec razume in govori prvi in 
drugi jezik. Do tega pride tako, da starš, ki je govorec jezika 2, z otrokom ves čas komunicira v tem jeziku 
in ga spodbuja, da ta jezik uporablja tudi sam. Poleg tega si govorec drugega jezika prizadeva za otrokovo 
uporabo drugega jezika tudi zunaj doma. Spodbuja druženje z otroki, ki govorijo isti jezik, bere slikanice 
in knjige v tem jeziku, z otrokom posluša zgodbe na kasetah itn. (Prebeg - Vilke 1995). Poznamo pa še 
absolutni bilingvizem, o katerem lahko govorimo takrat, ko se otrok v obeh jezikih približuje standardu 
izvirnega govorca (Prebeg - Vilke 1995). Absolutni dvojezični govorec odlično obvlada oba jezika. V obeh 
jezikih se lahko izraža izjemno suvereno na ustnem in pisnem področju (Pertot 2011). Do tega pojava pa 
lahko pride le, če starši intenzivno uporabljajo oba jezika. Z otrokom se intenzivno pogovarjajo v enem 
jeziku in intenzivno berejo pravljice, poslušajo kasete in obiskujejo prireditve v drugem jeziku (Prebeg - Vilke 
1995). A pojav absolutne dvojezičnosti je redek oz. dejansko izjema (Pertot 2011).

Glede na način, na katerega otroci usvajajo svoja dva jezika, razlikujemo simultani in sukcesivni bilingvizem. 
O simultanem bilingvizmu govorimo, ko je otrok že od rojstva izpostavljen dvema jezikoma. O sukcesivnem 
bilingvizmu pa govorimo, ko je otrok drugemu jeziku izpostavljen šele od 3. leta starosti naprej. Kako se bo 
otrok svojih dveh jezikov naučil, je v veliki meri odvisno od starosti, pri kateri bo drugi jezik vpeljan (Prebeg 
- Vilke 1995).

Simultani bilingvizem

Grosjean (1982 v Prebeg - Vilke 1995) je poudaril vidike bilingvističnega razvoja otrok, ki dva jezika usvajata 
simultano. Ti vidiki so:

• začetna faza, v kateri otrok meša jezike;

• postopno ločevanje dveh jezikov;

• vpliv enega jezikovnega sistema na drugega;

• eden izmed dveh jezikov postane dominanten;

• hitra sprememba v ravnotežju, kadar se okoliščine spremenijo.

M. Prebeg - Vilke (1995) piše, da čeprav otrok usvaja dva jezika, je v splošnem njegov jezikovni razvoj 
podoben razvoju otroka, ki usvaja samo en jezik. Naloge otroka, ki se uči dveh jezikov, in otroka, ki se uči 
enega jezika, so pravzaprav identične. Bistvena razlika med njima je ta, da mora bilingvistični otrok vse te 
naloge opraviti v obeh jezikih. Zaradi tega veliko ljudi meni, da ima bilingvistični otrok dvakrat več dela 
kot monolingvistični. To prepričanje je delno zmotno. M. Prebeg - Vilke (1995) navaja dva razloga, ki 
nam zgornjo trditev pomagata delno ovreči. Prvič, velika večina bilingvističnih govorcev ne obvlada obeh 
jezikov enako dobro na vseh mogočih področjih. Po navadi pride do funkcionalne razdelitve – na nekaterih 
življenjskih področjih prevladuje en jezik, na drugih pa drugi. 
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Drugič, otrok, ki usvaja dva jezika, pravzaprav usvaja jezik kot tak, z vsemi značilnostmi sistema jezika, 
razlike v tem sistemu pa se kažejo kot podsistemi (prvi in drugi jezik). 

Dejstvo, ki zgornje prepričanje delno potrdi, pa je, da se mora bilingvistični otrok naučiti razlikovati med 
dvema jezikoma. To pomeni, da mora poznati razliko med jezikovnimi elementi enega in drugega jezika ter 
jih skladno s tem ustrezno uporabljati. Proces razločevanja jezikov je torej tisto, kar dvojezičnim otrokom 
nekoliko otežuje usvajanje jezika. Raziskave kažejo, da je ta proces postopen. Najprej se zdi, kot da otrok ne 
loči besednega zaklada dveh jezikov, saj v istem stavku meša besede iz dveh različnih jezikov. Sčasoma pa se 
začne zavedati obstoja dveh jezikov v svojem okolju in ju glede na kontekst, v katerem se znajde, ustrezno 
uporablja (Prebeg - Vilke 1995).

Sukcesivni bilingvizem

M. Prebeg - Vilke (1995) navaja, da je sukcesivni bilingvizem pogost pojav pri otrocih iz družin, v katerih 
oba roditelja govorita jezik manjšine, torej se večinskega jezika začnejo učiti šele, ko začnejo obiskovat vrtec, 
šolo ali kakšno podobno ustanovo. Pogosto se pojavlja tudi, ko se starši preselijo v drugo državo v času, ko so 
otroci bolj ali manj že usvojili materni jezik. Taki otroci se srečujejo z drugačnimi težavami kot otroci, ki dva 
jezika usvajajo simultano. Nimajo problema z ločevanjem jezikov, ampak z dejavniki, kot so: vpliv maternega 
jezika na pridobivanje znanja v drugem jeziku, individualne razlike med otroki in njihov pristop k usvajanju 
drugega jezika ter razvojne faze, skozi katere otrok takrat prehaja.

Raziskava L. Wong - Fillmor (1976 v Prebeg - Vilke 1995) nam daje zanimiv vpogled v način, kako otroci, ki 
že imajo usvojen prvi jezik, usvajajo drugi jezik. Avtorica je opazila, da gredo otroci pri usvajanju drugega 
jezika skozi tri faze:

• Otroci si želijo vzpostaviti družbeni odnos z govorci jezika, ki ga usvajajo. V ta namen najprej 
uporabljajo geste, s pomočjo katerih se sporazumevajo, počasi se učijo imen predmetov in izrazov. 

• Otroci začutijo potrebo, da izrazijo nove ideje, zato začnejo ustvarjati povedi, pri katerih kombinirajo 
različne besede.

• Otroci si pomagajo s strategijo »Reci zdaj, toda uči se pozneje«.

Ugotovila je, da so bile med otroki, ki jih je opazovala, velike razlike, različne potrebe in motivacija za učenje, 
različni temperamenti, različne sposobnosti in interesi, kar pa je vse vplivalo na njihov način in uspeh pri 
usvajanju drugega jezika (Prebeg - Vilke, 1995).

Usvajanje jezika pri enojezičnih govorcih

Za začetek bova pojasnili razliko med pojmoma usvajanje in učenje jezika. Gre za termina, ki do neke mere 
poimenujeta načine pridobivanja neprvega jezika (tj. drugi ali tuji jezik). Posledici teh procesov sta različni; 
posledica usvajanja jezika je usvojen jezik, učenja jezika pa naučen jezik (Pirih Svetina 2005). 

Učenje jezika je zavestni proces, ki ima zastavljene določene cilje in poteka v za to prilagojeni in namenjeni 
situaciji. Usvajanje jezika pa je spontan proces, ki poteka nenačrtovano v okolju, v katerem je jezik, ki ga 
usvajamo, jezik okolja in vsakdanje komunikacije. Prav tako pa proces usvajanja jezika ne zahteva nikakršnih 
vnaprej pripravljenih ciljev in ne sledi nobenemu učnemu načrtu (Kranjc 2011 v Raztresen 2015).

Pojasnimo še termin prvi jezik (tudi materni jezik, J 1). Prvi jezik je za vsakega posameznika tisti jezik, 
ki se ga v času začne učiti kot prvega oziroma preden se začne učiti katerega koli drugega jezika v svojem 
primarnem socializacijskem okolju (Pirih Svetina 2005). T. Skutnabb - Kangas (b. d. v Raztresen 2015) 
»materinščino« opredeli kot jezik, ki se ga najprej naučimo, ki ga največ uporabljamo, ga najbolje obvladamo 
in se z njim sami identificiramo, prav tako pa nas po njem identificirajo drugi. V maternem jeziku najlažje 
razmišljamo, čustvujemo, doživljamo in razumevamo sebe in druge ter drugim sporočamo o sebi in svetu 
(Vaz Fernandes 2013). Z vidika družbe je prvi jezik tisti, ki ima prednost v skupnosti, ki je večjezikovna 
(Ferbežar 1997 v Pirih Svetina 2005).
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Usvajanje maternega jezika (tudi prvega jezika)

Usvajanje in učenje maternega jezika sta dva procesa, ki sta del otrokovega siceršnjega razvoja. Že predhodno 
pojasnjena izraza nam povesta, da gre za procesa, ki se med seboj razlikujeta. Usvajaje maternega jezika 
je proces otrokove primarne socializacije, učenje maternega jezika pa je proces učenja njegove standardne 
različice, ki nastopi v določenem obdobju otrokovega življenja (obdobje šolanja) in poteka načrtno ter 
vodeno, sega pa od opismenjevanja pa vse do učenja zborne izreke (Pirih Svetina 2005). 

V nadaljevanju bo opisan proces usvajanja maternega jezika.

Fry (1977 v Raztresen 2015) pravi, da se usvajanje maternega jezika konča do pubertete, ker naj bi že do 
petega leta starosti usvojili večino jezikovnih struktur v maternem jeziku. Na drugi strani pa Klein (1986 v 
Pirih Svetina 2005) meni, da nekatera področja usvajanja jezika, kot je npr. besedišče, potekajo vse življenje. 

Če je prvi jezik, ki ga otrok usvaja, en sam, gre za monolingvistično usvajanje prvega jezika. Prva jezika 
pa sta lahko tudi dva (npr. roditelja sta govorca dveh različnih jezikov), v takšnem primeru pa govorimo o 
bilingvističnem usvajanju prvih jezikov, kar vodi v različne vrste dvojezičnosti, ki so že predhodno opisane 
(Klein 1986 v Pirih Svetina 2005). 

Usvajanje prvega jezika je gotovo proces, ki je primaren v času in po pomembnosti, v normalnih okoliščinah 
pa je spontan in neizogiben proces, do katerega pripelje že vključenost v govorečo skupnost. H. Johnson in 
Johnson (1998 v Pirih Svetina 2005) sta navedla tipične značilnosti procesa usvajanja prvega jezika: 

• usvajanje je hitro;

• razvoj je sistematičen;

• usvajanje poteka ob stiku z jezikom, ki ga usvajamo, pozitivne (pohvale) ali negativne reakcije 
(popravljanje napak) pa na usvajanje nimajo velikega vpliva;

• mentalna slovnica, ki jo razvijejo otroci, je po obsegu večja, kot je vnos, ki so ga prejeli;

• usvajanje je neizogibno in uspešno.

Ko govorimo o procesu usvajanja maternega jezika, moramo upoštevati najmanj štiri vidike tega procesa: 
1. usvajanje glasovnega sistema (začetek s fiziološkim krikom takoj po otrokovem rojstvu); 2. uporaba 
jezikovnih oblik maternega jezika – slovnica; 3. sposobnost razumevanja in sporočanja pomena – semantika; 
4. sposobnost komuniciranja, torej da se z uporabo govora kaj naredi ali doseže (Prebeg - Vilke 1995).

M. Prebeg - Vilke (1995) pravi, da so ti vidiki med seboj pogojeni, so soodvisni in neločljivi. Celoten 
proces se začne, še preden otrok izgovori prvo besedo, dejansko takoj po rojstvu, in temelji na vezi med 
materjo in novorojenčkom, ki bo predstavljala temelj za komuniciranje s svetom in iz katere bo izhajala 
otrokova sposobnost obvladanja glasovne in slovnične zgradbe jezika. Odrasli, najpogosteje mati, pa otroku 
omogočijo, da vstopi v jezikovno skupnost in spozna kulturo, katere del je tudi materni jezik.

Usvajanje jezika pri dvojezičnih govorcih

Drugi jezik (J 2) je jezik, ki je za posameznika sredstvo komunikacije in je vzporeden z njegovim prvim 
jezikom. Klein (1986 v Pirih Svetina 2005) pravi, da se drugi jezik usvaja v okolju, v katerem se ta jezik 
govori, torej uporablja kot primarno sredstvo komunikacije. Če poenostavimo, gre za jezik okolja. Drugi 
jezik je prav tako splošno uporabljen jezik v večjezikovnih državah, ki ga govorci uporabljajo poleg svojega 
maternega jezika in ki je enakovreden prvemu (Pirih Svetina 2005). Drugi jezik je običajno uradni jezik in/ali 
jezik javnega življenja v določeni državi, posameznik pa se ga nauči zaradi sporazumevalnih potreb, zato ima 
v prvi vrsti socializacijsko funkcijo (Ferbežar 1998 v Raztresen 2015).

Za lažje predstavljanje je opisan primer – slovenščina je kot jezik večinskega okolja za pripadnike italijanske 
in madžarske narodnostne skupnosti v Sloveniji ter za vse tuje državljane, ki zaradi različnih razlogov 
začasno ali stalno prebivajo v Sloveniji, drugi jezik (Ferbežar 1997 v Pirih Svetina 2005).
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Z oznako tuji jezik pa poimenujemo tisti jezik, ki se ga učimo v okolju, v katerem ta jezik običajno ni v 
uporabi (Ferbežar 1997 v Pirih Svetina 2005). Tuji jezik je torej neprvi jezik, ki se ga posameznik najpogosteje 
uči in nauči v šolskem okolju, in jezik, ki ima v določeni državi tudi status tujega jezika (Ferbežar 1999 v 
Raztresen 2015). Tujega jezika, ko je enkrat usvojen, ljudje običajno ne uporabljajo v vsakodnevnih, rutinskih 
situacijah (Crystal 1992 v Pirih Svetina 2005). Klein (1986 v Pirih Svetina 2005) navaja, da je kateri koli živi 
jezik, ki je del šolskega programa, učni predmet (npr. angleščina). 

Usvajanje/Učenje drugega in tujega jezika

Za nekatere otroke je naravno, da se razvijajo tako, da usvajajo in uporabljajo dva jezika, tako kot je za 
nekatere otroke naravno, da govorijo samo en jezik. 

Do usvajanja in uporabe drugega jezika prihaja zaradi različnih razlogov, kot so npr.: pripadnost otrokove 
družine skupini manjšinskega jezika, življenje družine v tuji državi zaradi dela, študija, politične ali 
ekonomske emigracije, mešani zakon itn. (Prebeg - Vilke 1995).

Usvajanje drugega jezika poteka spontano, brez načrtnega vplivanja, kar za učenje tujih jezikov navadno ne 
drži. Podobno kot prvi jezik tudi drugi jezik z otrokom raste ter se razvija v vsakodnevnem stiku s ciljnim 
jezikom (Fatur 2001 v Raztresen 2015).

Z usvajanjem prvega jezika otrok usvaja kulturne, moralne, verske in druge družbene vrednote, hkrati pa 
pridobiva tudi socialno identiteto. Pri učenju drugega jezika je socialna identiteta posameznika bolj ali manj 
določena (Raztresen 2015). 

Razlika pri usvajanju in učenju drugega jezika pri odraslih in otrocih je predvsem v tem, da odrasli doživljajo 
jezik kot formalni sistem, otroci v zgodnjem otroštvu pa kot sredstvo izražanja svojih namenov. Otroka ne 
zanima, kaj je jezik, ampak kaj lahko z njim doseže (Kranjc 2011 v Raztresen 2015). M. Prebeg - Vilke (1995) 
ugotavlja, da otroci, ki se začnejo drugega jezika učiti pred šestim letom starosti, ciljni jezik usvojijo brez 
tujega naglasa. Če se ga začnejo učiti med sedmim in enajstim letom, je naglas neznaten, po dvanajstem letu 
pa prihaja do prenosa naglasa iz prvega jezika.

Razvoj dvojezičnosti v zgodnjem otroštvu poteka v treh stopnjah (Marjanovič Umek idr. 2006):

• Na prvi stopnji (traja do približno dveh ali treh let) je razvoj govora dvojezičnega otroka primerljiv 
z razvojem govora enojezičnega otroka. Otrok oblikuje en leksikalni sistem, ki pa vsebuje besede iz 
obeh jezikov. Oba jezika dojema kot en jezik. Pogosto sestavlja besedne zveze, ki so iz besed obeh 
jezikov, ker za en pojem nima izraza v obeh jezikih, le v enem. Glavna naloga otroka v tem obdobju je 
razlikovanje glasov, besednjaka in slovnice obeh jezikov, ki jim je simultano izpostavljen.

• Na drugi stopnji (od približno treh do štirih let) otrok že razlikuje med dvema različnima 
besednjakoma, še vedno pa uporablja enaka slovnična pravila v obeh jezikih. V tem obdobju ima 
skoraj za vsako besedo v enem jeziku tudi ustrezno besedo v drugem in besede obeh jezikov ne 
sestavlja več v eno besedno zvezo. V tem obdobju otroci lahko prevajajo en jezik v drugega, veliko pa 
se jih svoje dvojezičnosti že zaveda.

• Na tretji stopnji pa otrok govori dva jezika, ki imata različni slovnici in besednjaka. Vsak jezik že 
povezuje z določenimi osebami, ki ta jezik govorijo. 

Glede na način usvajanja drugega jezika ločimo simultano in sukcesivno dvojezičnost, ki sta že predhodno 
opisani (Prebeg - Vilke 1995). 

ZAKLJUČEK

Različni jeziki so bogastvo, česar pa se ljudje premalo zavedamo. Dajejo nam širino, omogočajo nam, 
da svet vidimo skozi različne leče in da ga razumemo z več zornih kotov. S pomočjo različnih jezikov 
spoznavamo kulture tega sveta, se učimo, sprejemamo drugačnost in razvijamo strpnost ter občutek za 
sočloveka. Dvojezičnost je torej atribut, ki lahko v življenje posameznika prinese veliko dobrega. Ta atribut 
ima dandanes vse več ljudi. Vedno več otrok prihaja iz mešanih zakonov ali živi na ozemlju, kjer jezik 
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okolja ni njihov materni jezik. Zato je še toliko bolj pomembno, da smo kot logopedi dobro seznanjeni z 
dvojezičnostjo ter da se zavedamo posebnosti dvojezičnih govorcev. Pomembno je, da poznamo razliko med 
usvajanjem enega in dveh jezikov ter da razumemo, kako lahko usvajanje dveh jezikov vpliva na otrokov 
govorno-jezikovni razvoj in to tudi upoštevamo pri diagnostiki. S tem znanjem bo naše delo strokovnejše in 
uspešnejše, mi pa se bomo v tem, kar počnemo, počutili veliko bolj suvereni. 

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC

J 1 – prvi jezik

J 2 – drugi jezik
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UVOD

Po (skoraj) končanem študiju, opravljenih predavanjih, praksah, vajah in seminarjih (pa še ob 
samoiniciativnem učenju, poslušanju predavanj in delavnic) sva bili obe avtorici s septembrom postavljeni 
pred nov izziv – prvo službo. Vsaka na svojem delu države, obe v večjezičnih okoljih ter z otroki z različnimi 
težavami na področju komunikacije, jezika in govora. Obe delava pretežno z otroki v vrtcu, kar pomeni, 
da brez igrač in didaktičnih pripomočkov na urah ne gre. In tudi dognanja o terapijah kažejo, da so te 
učinkovitejše, posebno z vidika generalizacije, če so del širšega konteksta, če pri tem poleg modeliranja 
uporabljamo tudi preoblikovanje otrokovih stavkov (angl. recast; Cleave idr. 2015; Wisman Weil 2019). A 
vendar, kot začetnici neke neizmerne zaloge teh pripomočkov (še) nisva imeli – razen, kar je doma ostalo 
od najinega otroštva, kar se je našlo pri sorodnikih, prijateljih z otroki. V vsakem primeru pa dejstvo, da je 
najino delo sorazmerno mobilno, pomeni tudi, da se nama ne splača imeti cele omare igrač pri sebi, ker je 
ne moreva nositi okrog niti stlačiti v prtljažnik. V zadnje pol leta sva tako uspeli vsaj približno najti neko 
ravnovesje in nabor gradiv, po katerem pogosteje posegava (a da ne bo pomote – to je in najbrž bo na novo 
nastajalo in se spreminjalo ves čas, dokler bova opravljali to službo). V nadaljevanju predstavljava svoj 
jagodni izbor z nekaj idejami za uporabo z vidika ciljev in primerov aktivnosti. Na splošno pa je skupno 
vsem izbranim to, da jih lahko uporabimo za različne aktivnosti, za zasledovanje različnih ciljev (in aktivni 
odmor), kar je pri mobilnem delu z raznoliko populacijo pomembno – vsaka igrača manj v vreči pomeni 
hitrejše premikanje, manj obremenitve za telo in večjo motivacijo za prilagajanje istega gradiva za različne 
situacije. 

PA POTEGNIMO IZ TORBE … 

Slikovno gradivo

Prva asociacija ob besedni zvezi slikovno gradivo je med logopedi in logopedinjami gotovo njihova uporaba 
pri terapiji artikulacijskih motenj, ko sličice na različne načine uporabljamo za namene urjenja določenega 
glasu. Na podoben način jih lahko uporabljamo tudi pri terapiji fonoloških motenj (npr. pristop minimalnih 
parov, pristop maksimalnih razlik, ciklični pristop …).

Tej asociaciji potem sledi še terapevtski cilj širjenje besedišča. Če bi bil svet idealen, bi najine logopedske 
torbe vsebovale različne vrečke, v katerih bi se skrivale figurice živali, vsakdanjih predmetov in pohištva, 
hrane in pijače – kako bolje kot prek simbolne igre v kontekstu usvajati nove besede? Realnost je vseeno taka, 
da vseh figuric nima vsak in se je potem treba znajti s slikovnim gradivom. Ugotavljava, da se s sličicami 

Ana Čop in Maja Cigüt, študentki dodatnega leta magistrskega programa logopedije in surdopedagogike
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
ana7.cop@gmail.com, majacigut@gmail.com 

Iz logopedove popotne torbe

Izvleček

Mobilni logoped je pri svojem delu postavljen pred svojevrsten izziv, kaj in kako uporabljati na svojih 
obravnavah, da bo gradivo nudilo čim več konteksta za igro, da bo dovolj nazorno in zanimivo za otroke, 
da bo spodbujalo igro in komunikacijo, hkrati pa bo dovolj prilagodljivo za doseganje raznolikih ciljev z 
raznoliko populacijo otrok v obravnavi. V prispevku je predstavljenih nekaj igrač, pripomočkov in gradiv, ki 
jih pri svojem delu najpogosteje uporabljava za različne namene: slikovno gradivo, avtomobilčki, pobarvanke 
in scenske slike, sestavljanke in vstavljanke, kocke, slikanice in slikopisi, zvočni pripomočki, lutke, didaktične 
igrače in palčke. Opisane so ideje za aktivnosti ter področja jezika in govora, ki jih lahko z aktivnostmi 
spodbujamo, utrjujemo.

Ključne besede: logopedska obravnava, didaktični pripomočki, igra, jezikovne motnje, govorne motnje
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otroci pogosto podobno igrajo kot s figuricami, tako da so marsikdaj dober nadomestek, pod pogojem, da 
so dovolj nazorne in jasne, na daljši rok pa tudi plastificirane. Pri igri z njimi pa se ne ustavljamo samo pri 
poimenovanju; so tudi odlično izhodišče za tvorjenje stavkov različnih kompleksnosti in dolžine, v katerih 
se naenkrat spreminja samo ena beseda ali nekaj besed (npr. osebek, lastnost, povedek …, odvisno od tega, 
kaj vadimo z otrokom). Podobno kot pri slikopisih je vedno najprej pametno poimenovati vsako posamezno 

sličico, razložiti nove (ki naj jih ne bo preveč). 
Potem pa sledijo igre, ki so po navadi variacija na 
isto temo. Če ponazoriva z živalmi: na večje slike 
različnih krajev, ki so domovi živali (npr. kmetija, 
gozd, živalski vrt, morje ali savana …), razvažamo 
živali, npr. »Krava živi na kmetiji.« »Kit živi v 
morju.« »Medved živi v gozdu.«  

Z le nekaj sličicami sadja, sadnih sokov in 
sokovnika lahko razvijamo vrsto področij. 
Nekaj predlogov aktivnosti: imenovanje sadja, 
izpeljevanje pridevnikov, tvorjenje povedi, 
prepoznavanje barv, razumevanje in podajanje 
navodil, utrjevanje glasu /ž/ ob oponašanju 
sokovnika in glasu /m/ ob pitju slastnega soka. 
Vaja je primerna tudi za delo po metodi PECS. 

Avtomobilčki

Če lahko namesto figuric živali, različnih vrst hrane uporabljamo sličice, pa si nadomestka za avtomobilčke 
ne predstavljava. Tako zelo so uporabni v različnih kontekstih, pospravimo pa jih lahko v eno vrečko. Pri 
otrocih s kompleksnimi težavami jih uporabljava kot motivacijo za vstopanje v interakcijo (še, daj mi, 
komunikacijske izmenjave). Ob njih se učimo poimenovanja, barv (posebno če imamo na voljo res pisano 
zbirko vozil), lahko predstavljajo dodaten kontekst pri igri s sličicami (z njimi lahko prevažamo živali, 
razvažamo naročeno hrano ali izdelke iz trgovine, se peljemo na izlet, lahko predstavljajo različne udeležence 
v igri trgovina, restavracija …). Z njimi lahko iščemo skrite zaklade (in urimo prostorske izraze ter predloge), 
preigravamo scenarije reševanja katastrof, kot so: prometna nesreča, požar, pokvarjen avtomobil, rop … 
(reševanje problemov, komentiranje, opisovanje, razlaganje). 

Pobarvanke in scenske slike 

Pri jeziku je tako, da produkcija hodi z roko v roki z razumevanjem. Tudi otroci, ki imajo težave na področju 
jezika, imajo pogosto vsaj nekaj težav tudi na področju razumevanja, ne samo izražanja. Za razvijanje 
razumevanja večkrat vzameva iz mape pobarvanke ali scenske slike, potem pa delamo na različnih ravneh 
zahtevnosti: od preprostega navodila z eno informacijo (npr. Poišči medveda.) do dveh ali treh informacij 
(npr. Medveda pobarvaj z rjavo) in pozneje do sestavljenih navodil (npr. Najprej pobarvaj medveda, potem 
pa še sovo). Lahko pa tudi obrnemo vloge in otroci postanejo tisti, ki podajajo navodila, kako nekaj pobarvati 
ali kaj poiskati – pri tem ne utrjujejo le tvorjenja (bolj ali manj) kompleksnih stavkov, ampak tudi podajanje 
dovolj razumljivih in natančnih navodil. Pri otrocih z več težavami, ki radi ustvarjajo, so lahko pobarvanke 
dobra osnova za podajanje zahtev (npr. katero barvico potrebujejo za nadaljnje barvanje …), poleg tega so 
scenske slike in pobarvanke zelo dobra podlaga za širjenje besedišča – vedno si sliko najprej ogledamo in 
jo opišemo. Tako so že same po sebi dober pripomoček za vajo opisovanja. Otrokom so še posebej zabavne 
slike z napakami, saj jih spodbudijo, da poleg opisa videnega dodajo še razlago, zakaj je to narobe ali kako bi 
moralo biti, da bi bilo prav.

Sestavljanke in vstavljanke

Res je sicer, da so sestavljanke in vstavljanke pogosto večjega formata in gredo težje v torbo, vendar se 
vedno znova izkažejo za zelo zanimivo gradivo, ki vzbudi otrokovo pozornost. Pri tem se nam ni treba 
miselno omejiti, da so vstavljanke primernejše za mlajše in sestavljanke za starejše. Z nekaj idejami lahko 
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Slika 1: Izdelajmo sadni sok (vir: lasten)
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oboje prilagodimo različnim starostim. Zbiranje koščkov je lahko dober motivator za utrjevanje izgovarjave 
glasov (na ravni besed ali povedi) ali za izražanje zahtev pri tistih, ki imajo več težav na področju socialne 
komunikacije. Vstavljanke so odlične tudi za utrjevanje novih besed, tvorjenje povedi (lahko jih uporabimo 
podobno kot slikovno gradivo, najdemo jih lahko na različne teme od živali do sadja in zelenjave, vozil 
…) in osnovo za pogovor na določeno temo. Končano sestavljanko lahko uporabimo za razvoj opisovalne 
zmožnosti, razumevanje navodil (torej podobno kot scenske slike).

(Lego) kocke

Lego kocke so najbrž ena bolj vsestranskih igrač, kar sva jih do zdaj srečali. Mogoče v izvirni embalaži 
res zasedejo več prostora (čemur se lahko izognemo, če jih pospravimo v vrečko z vrvico), vendar pa po 
najinem mnenju pri njih pretehta dejstvo, da so pri otrocih zelo priljubljene in hkrati izjemno uporabne. 
Poleg spontane igre in zlaganja, med katerim lahko vadimo vse od štetja, prostorskih izrazov in barv, jih 
uporabljava kot pripomoček za dodatno motivacijo in spremljanje napredka (npr. pri poimenovanju, vajah 
artikulacije itn. z njimi lahko pokrivamo ali odkrivamo sličice, otrok jih lahko zbira in tako predstavljajo 
nagrado). Pri starejših, ki že sami konstrukcijsko igro hitro pretvorijo naprej v simbolno, so kocke odličen 
kontekst za igro, pogovor, opisovanje in za širjenje besedišča na temo hiše (prostori, aktivnosti v hiši, 
obiskovanje), mesta (kraji, kaj počnemo na različnih krajih, načini premikanja in promet) ali trgovine (izdelki 
v trgovini, naročanje idr. komunikacijske izmenjave). Takšno igro lahko potem razširimo in obogatimo še s 
sličicami, z avtomobilčki …

Nekaj posebnega pa je tudi pristop v terapiji, imenovan »lego terapija« (angl. LEGO-based therapy), ki so ga 
zasnovali prvenstveno za otroke z MAS (LeGoff in Sherman 2006), je pa zelo primeren tudi za druge otroke 
s težavami v jeziku, komunikaciji. V igri sodelujejo trije, vsak s svojo vlogo pri gradnji: nadzornik, ki ima 
pred seboj načrt z »navodili« za gradnjo in usmerja delo, zidar, ki pri dobavitelju dobi potreben material in 
upošteva navodila nadzornika, kako graditi, in dobavitelj (ali trgovec), ki mora dobaviti prave kocke – če se 
igrata dva, se vloge malenkost prilagodi. Znotraj terapije se torej razvija socialno komunikacijo, poleg tega 
pa tudi besedišče in sposobnost opisovanja ter dajanja navodil (kar obsega tvorjenje smiselnih in razumljivih 
stavkov, izbiro pravih besed) ter razumevanje navodil (Lego Therapy 15. 1. 2022) Vse, kar torej potrebujemo 
za izvedbo, so: dobro poznavanje pristopa, komplet lego kock in navodila, ki so prosto dostopna na spletu 
(uporabno je iskalno geslo »simple lego builds«), lahko pa jih glede na zalogo kock naredimo tudi sami.

Slikanice in slikopisi

Nobena skrivnost ni, da je branje vsestransko uporabna dejavnost, ki spodbuja otrokov celostni, zlasti 
pa govorno-jezikovni razvoj. Prek slikanic in knjig so otroci izpostavljeni bogatejšemu besedišču, 
kompleksnejšim povedim, različnim situacijam, seznanjajo se z nameni komuniciranja, naučijo se ločiti med 
slikami in besedilom, zavedajo se stalnosti zapisanega, izkazujejo bralno razumevanje, vzdržujejo pozornost 
itn. (Otto 2014). Na tovrstnem prepričanju temelji t. i. literacy-based therapy, tj. pristop, ki kot osrednje 
sredstvo za dosego terapevtskih ciljev predpostavlja knjigo ali drugo literaturo. Najprej otroka seznanimo 
s knjigo in z njeno vsebino, nato jo skupaj preberemo in pripravljamo aktivnosti za preverjanje bralnega 
razumevanja ter dosego specifičnih logopedskih ciljev (npr. raba preteklika), na koncu pa naredimo še 
vzporedno zgodbo (Gillam in Ukrainetz 2016). Zaradi prej omenjenih pozitivnih učinkov branja slikanic in 
knjig, ki so obenem še teoretično podprti, se teh poslužujeva tudi pri svojem vsakdanjem delu. 

Slikanice v prvi vrsti omogočajo skupno prebiranje ali pripovedovanje oziroma gledanje in opisovanje 
sličic. Ker je veliko otrok, s katerimi delava, takih, da jim starši doma nikoli ne berejo, je skupno branje 
zelo pomembno že z vidika porajajoče se pismenosti. Samostojno listanje knjige spodbuja tudi razvoj fine 
motorike, zlasti pincetnega prijema. Kar se samega razvoja jezika tiče, pa nam konkretne slikanice omogočajo 
razvijanje stavčne strukture, pripovedovalnih zmožnosti, zmožnosti obnavljanja zgodbe z zaporedjem 
dogodkov, učenje barv in števil ali druge vsebine in širjenje besedišča, zlasti če izberemo kakšno tematsko 
knjigo o posameznem letnem času, praznikih, opravilih itn. Veliko slikanic je takih, da nam omogočajo 
usvajanje posameznih glasov in (ob malo domišljije) celo »drill« vaje za njihovo utrjevanje.
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Na tem mestu nekaj besed namenimo še 
slikopisom, ki so uporabni zaradi več razlogov. 
Omogočajo skupno branje, pri čemer mi beremo 
besedilo, otroci pa sličice. Ob tem spodbujamo 
utrjevanje tarčnih glasov, otroke seznanjamo 
s stavčno strukturo, širimo besedišče in 
preverjamo bralno razumevanje. Pred vsakim 
branjem se z otrokom o temi slikopisa najprej 
pogovorimo in skupaj poimenujemo sličice. 
Tako »aktiviramo« otroka, ga vpeljemo v temo, 
hkrati pa je to priložnost za razlago novih 
pojmov. Posledično bo otrok med skupnim 
branjem uspešnejši, ker bo znal poimenovati več 
sličic in bo bolj motiviran za delo.

Zvočni pripomočki (igre, knjige in glasbila)

V vsakdanjem življenju nas obdaja vrsta zvokov, s katerimi smo obkroženi že od nekdaj. Mednje sodijo: piš 
vetra, grmenje, dež, ptičje petje, oglašanje živali itn. (Urankar 2015). Vse to lahko uporabimo tudi v govorno-
jezikovni terapiji kot način spodbujanja razlikovanja med različnimi zvoki z namenom krepitve slušnega 
razlikovanja. Na voljo je vrsta zvočnih knjig in igrač, z malo samoiniciativnosti in iznajdljivosti pa lahko sami 
pripravimo še zabavnejšo slušno dejavnost.

1. Zvočne knjige lahko najdemo v kateri koli knjigarni, vendar ugotavljava, da moramo biti pri 
nakupu previdni, saj niso vse knjige kakovostne. O kakovosti posnetih zvokov bo najbolje presodilo 
naše uho, z vsebinskega vidika pa priporočava knjigo oglašanje domačih ali divjih živali, vozil in 
predvsem knjige, ki imajo zvočne učinke vkomponirane v samo besedilo ali kjer ti učinki podprejo 
besedilo oziroma sliko. Na podlagi zvokov oglašanja živali lahko malčki s tem, ko odgovorijo na 
vprašanje, koga slišijo, tvorijo dvobesedne stavke, obenem pa izkažejo razumevanje navodil in slušno 
razlikovanje zvokov. Posnetke imamo lahko shranjene tudi na prenosnem računalniku in jih otroku 
predvajamo od tam. 

2. Poleg zvočnih knjig poznamo različne zvočne igrače. Nobene sicer ne morejo nadomestiti človeškega 
govora, vendar delujejo kot odlično motivacijsko sredstvo. Eden takšnih je tudi govoreči klovn, ki 
obenem omogoča učenje števil, oblik in barv, posredno pa še utrjevanje artikulacije, tvorbo povedi in 
pogovor. Tudi tukaj se moramo pred nakupom prepričati o kakovosti zvoka.

3. Otroci imajo radi glasbila, kakršna koli. Zlasti za kakšno skupinsko urico lahko vzamemo (zlahka 
jih tudi sami izdelamo) nekaj glasbil (3–5; odvisno od razvojne stopnje otrok), nanje zaigramo in jih 
povežemo z določenimi gibi. Tako ob kombinaciji motorično-slušne aktivnosti spodbujamo slušno 
razlikovanje zvokov.

4. Novost, ki je marsikdo mogoče še ne pozna, pa je album, ki omogoča snemanje. Tako lahko ustvarimo 
lastno knjižico prvih besed, pojmov na določeno temo ali pripovedujemo zgodbo, saj izdelek omogoča 
preprosto snemanje lastnega govora na vsako stran, kar potem lahko otrok posluša znova in znova. 

Lutke

Lutke predstavljajo odličen terapevtski in didaktični pripomoček, ki se ga lahko poslužujemo v govorno-
jezikovni terapiji. Razlogov za to je več (Dolinar 2020).

1. Lutka nam pomaga vzpostaviti komunikacijo z otrokom, saj je veliko otrok v novi situaciji, zlasti 
če gre za ambulantno okolje, precej zadržanih (Dolinar 2020). Otroci običajno veliko več povedo, če 
se pogovarjajo z lutko. Tvorijo tudi daljše povedi, bolj se vživijo v situacijo in včasih je to edini način 
(zlasti prve ure terapije), da od njih sploh dobimo neki spontan govor. Kot zelo zanimive so se izkazale 
tudi naprstne lutke, s katerimi otroci zlahka rokujejo. 

Slika 2: Primer utrjevanja glasu /r/ ob slikopisu. Otrokom so zelo všeč 
slikopisi, pri katerih so sami aktivni, na primer z lepljenjem sličic (vir: 
lasten)
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2. S pomočjo lutke otroku lažje in nazorneje pokažemo, kako se tvori neki glas, zlasti če imamo lutko, 
ki odpira usta, kaže zobe in izplazi jezik (Dolinar 2020). Poleg postavitve artikulacijskega mesta se je 
lutka izkazala uporabna kot »demonstrator« za izvajanje različnih predvaj za usvajanje jezika, kot so: 
izplazenje jezika, dvig jezične konice, doseganje vibracije za produkcijo glasu /r/ itn. 

3. Deluje kot motivacijsko sredstvo, saj otroci verjetneje posnemajo lutko ali igračo kot odraslo osebo, 
poleg tega pa so jim zabavne. Če je otroku nekaj zabavno, to počne z veseljem, če nekaj počne z 
veseljem, pa bo to počel dlje časa in večkrat. Zelo dobro se je na primer obnesla pri ponavljanju besed 
za lutko ali kadar lutka zavzame vlogo učenca, ki ga otrok poučuje pravilno izgovarjavo, tvorbo povedi 
idr. 

4. Kot že omenjeno, omogoča vzpostavitev komunikacije in tvorbo kompleksnejših povedi. Ob tem pa 
lahko otroka učimo sintaktičnih pravil, uporabe števila, časa, ujemanja med besednimi vrstami idr. 

5. Če imajo otroci radi lutke, to izkoristimo za širjenje besedišča na določeno temo in prenos naučenih 
glasov v spontan govor.

6. Dobro je, če imamo pri sebi več lutk, ki jih lahko uporabimo za spodbujanje fonološkega 
razlikovanja. Tako se na primer pes in mačka pogovarjata, pa pes pravi, da vidi »ribo«, muca pa, da 
vidi »libo«. Otrok potem razsodi, katera žival ima prav, in tisto nagradi. 

7. Dolinar (2020) navaja, da se je lutka izkazala kot zelo uporabna tudi v domačem okolju – po eni strani 
kot motivator pri izvajanju logopedskih vaj, po drugi pa kot učno sredstvo mlajših otrok. Malčkom 
lahko pripovedujemo zgodbe, pojemo pesmi, listamo knjige in se z njimi pogovarjamo s pomočjo 
lutke.

Iz navedenega je razvidno, da je lutka res vsestransko uporabno učno sredstvo, vendar vsi otroci žal ne 
marajo lutk. Ja, tudi taki obstajajo. Pri tej peščici pa potem izberemo kaj drugega. 

Didaktične igre

Igra je ena najpomembnejših tehnik dela s predšolskimi otroki. Dobra, skrbno načrtovana igra aktivira 
otrokovo pozornost in predstavlja pomembno motivacijsko sredstvo, obenem pa omogoča učenje. Medtem 
ko poznamo gibalne igre, igre vlog, dramske in druge igre, pa ne poznamo konkretne skupine »logopedskih 
iger«. Pri govorno-jezikovni terapiji gre bolj za uporabo vsakdanjih iger in njihovo prilagoditev z namenom 
doseganja specifičnih ciljev. Načelno jih uporabljamo v tri namene: kot pripravljalne (motivacijske) igre, igre 
za oblikovanje pravilne izgovarjave ter otroške pesmi in rime z namenom spodbujanja fonološkega razvoja 
(Priročnik za logopedske igre za logopeda 20. 5. 2020). 

Midve se med svojimi obravnavami prav tako poslužujeva različnih splošno znanih iger.

1. Otroci imajo radi skrivanje in iskanje parov, zato nam zelo prav pridejo različne kartice (iz lastne 
režije), ki omogočajo igro spomin ali črnega Petra. Tovrstne kartice z barvitimi sličicami se izkazujejo 
kot učinkovite pri seznanjanju z glasom, utrjevanju glasu v besedi in povedih, tvorbi povedi in pri 
razvoju sintakse. Uporabne so tudi pri iskanju rim z namenom spodbujanja fonološkega zavedanja.

2. Le kdo ne pozna igre človek, ne jezi se, ki jo lahko prilagodimo na tisoč in en način. Izmišljujemo 
si nova pravila, oblikujemo malo drugačna polja, uporabimo slikovne kartice iz prejšnje postavke 
in že imamo novo igro. Uporabna je za utrjevanje artikulacije, tvorbo povedi, razumevanje navodil, 
posredno spodbuja štetje (kocka s števili/pikicami) ali za spoznavanje in utrjevanje barv (barvna 
kocka, podlaga). Igro si lahko narišemo na mapo in spreminjamo samo ozadje, ki ga preprosto 
vstavimo vanjo. Igri lahko nadenemo tudi ime, npr. »črka, ne jezi se«.

3. Da se ne naveličamo vsakdanjih iger, si kdaj pa kdaj izmislimo kakšno svojo. Na primer t. i. Lačen 
robotek lahko komunicira v robotskem slogu (zloguje) in s tem pri otrocih spodbuja zavedanje 
zlogov ali glasov v besedi. Ta isti robot nam lahko pomaga pri urjenju fonološke diskriminacije glasu 
in njegove diferenciacije od drugih glasov, ko denimo jé samo sličice z besedami na določen glas 
(uporabimo lahko prej omenjene slikovne kartice). Naš novi prijatelj nam lahko pomaga pri usvajanju 

Glasilka 2022.indd   22 13/03/2022   14:31:06



in utrjevanju tarčnega glasu, deluje kot motivacijsko sredstvo in je nepogrešljiv pri širjenju besedišča. 
Je namreč zelo izbirčen, zato enkrat želi jesti samo sadje, drugič zelenjavo, potem vse, kar sodi k zimi, 
in še in še. Vsakič ima druge zahteve. Podoben pripomoček je v prvi številki Glasilke marca 2018 
opisala tudi Martina Zubalic.

4. Scenske slike in slikovno gradivo lahko 
prilagodimo za »zagrajeno igro« (angl. 
»barrier game«). Za to potrebujemo 
večjo (scensko) sliko za podlogo in 
več manjših sličic, ki postanejo del 
slike, ko jih postavljamo nanjo (npr. 
imamo sliko kmetije in sličice različnih 
živali ali pripomočkov). Za igro potem 
potrebujemo še slikovne predloge (to je 
slike različnih postavitev sličic na sliki – 
podlogi). Eden izmed igralcev na podlagi 
te predloge daje drugemu igralcu 
navodila, kako mora postaviti svoje 
sličice na podlogo, da bo imel na koncu 
enako sliko, kot je tista na predlogi. 
Z igro tako urimo opisovalno zmožnost (tvorjenje preprostih ali kompleksnih stavkov, prostorskih 
odnosov ter predlogov in besedišča glede na temo slike) in razumevanje opisa oz. navodila.

Na koncu …

Na koncu nama ostane le še torba (in še kakšna vrečka za povrh). In tudi ta je lahko na svoj način 
pripomoček za delo. Gradiva pogosto ne vlečeva iz torbe midve ali pripraviva pred uro na mizo. Kdaj pa kdaj 
pred uro odstraniva nepotrebne elemente iz torbe in v njej pustiva le tiste, ki jih želiva uporabiti za dosego 
zastavljenega cilja. Predmete lahko individualno jemljeva z otroki iz torbe in jih potem skupaj poimenujemo, 
zraven lahko opišemo njihovo namembnost in prisluhnemo, ali morebiti oddajajo kak tipičen zvok. Tako 
spodbujava artikulacijo, tvorbo povedi, opisovalno zmožnost in še kaj. Torba s predmeti lahko deluje kot 
motivacijsko sredstvo oziroma kot uvod v neko dejavnost (npr. vsi predmeti se začnejo na glas /s/). Lahko 
pa se te dejavnosti poslužujemo z namenom multisenzornega učenja. Otrok brez sprejemanja informacij po 
vidni poti samo na podlagi tipne izkušnje in/ali slušnega dražljaja poskuša ugotoviti, kaj se skriva v torbi. 
Namesto torbe lahko uporabimo tudi vrečko ali škatlo. Za razlikovanje med glasovoma /s/ in /š/ se je odlično 
obnesla t. i. super škatla.

Torbo pa uporabiva tudi na koncu, ko skupaj pospravljamo stvari nazaj. Ne samo da ob tem otroke navajava 
na red in da usvajajo rutino (od jemanja iz torbe, igre do pospravljanja) – pospravljanje je dobra priložnost 
tudi za še zadnjo, končno aktivnost razumevanja navodil, rabo predlogov, grajenje semantičnih mrež in 
opisovanje (npr. pospravi vse živali, ki letijo). Pa še midve imava nekaj več minut odmora do naslednjega 
otroka, ker ne izgubljava tega časa za to, da sami pospraviva. 

ZAKLJUČEK

»Če obožuješ svoje delo, imaš večno počitnice,« je poved, ki smo jo najbrž vsi že velikokrat slišali in ki še 
kako drži. No, pa da ne bo kdo dobesedno razumel te povedi, naj pojasniva naslednje: po eni strani je delo 
z (nekaterimi) otroki (včasih) naporno, zahteva veliko mero iznajdljivosti, kreativnih idej na kraju samem, 
veliko priprav pade v vodo in cilji ostanejo za naslednjo uro ali pa so preloženi na naslednji mesec. Po drugi 
strani pa ravno ta spontanost, hipne odločitve in nenadne spremembe pri urah povzročajo, da vedno znova 
raziskujeva, razmišljava in iščeva kar se da originalne ideje za nadaljnje delo z materialom, do katerega lahko 
preprosto dostopava. Resnici na ljubo pa večkrat na račun prisiljene fleksibilnosti materialov prihraniva 
tudi na času za načrtovanje terapij. Ko vidiva nasmeh na obrazih otrok, ki naju na igrišču med čakanjem na 
odhod domov objamejo ali nama pomahajo, še z večjim veseljem odhitiva domov, na lov za novim gradivom, 
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ki ga pogosto izdelava kar sami. Predvsem pa so ti nasmehi in zabava na uricah največje plačilo za najino 
delo.

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV:

angl. = angleško

MAS = motnja avtističnega spektra

PECS = Picture Excange Communication System (sistem komunikacije z izmenjavo slik) 
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Maja Cigüt, študentka dodatnega leta magistrskega programa logopedije in surdopedagogike
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
majacigut@gmail.com

Jasmin Podversic: Hvaležna sem za vse ljudi, ki sem jih 
srečala. Instagram je res izjemen.

Enaindvajseto stoletje lahko enačimo z dobo razcveta interneta in socialnih strani. Če je bil svetovni splet 
prej v prvi vrsti namenjen vsebinam zabavne in družabne narave, se v zadnjih dveh letih prek tega medija od-
vija večina dejavnosti najrazličnejših vrst. Instagram pa ne služi samo pošiljanju fotografij prijateljem, kar je s 
pridom izkoristila mlada logopedinja Jasmin Podversic, italijanska zamejka, ki zdaj živi v okolici Tolmina, ki 
je na Instagramu ustvarila svoj strokovni profil @jasmin_logopedinja, na katerem s svojimi sledilci deli veliko 
zanimivih in uporabnih vsebin, mnenj in tudi gradiva. Vrednosti Instagrama ne more prehvaliti, saj – kot 
sama pravi – poleg dajanja tudi prejema, tako da je krog sklenjen, je poln. 

Najprej se za naše bralce, prosim, na kratko predstavite. 

»Sem Jasmin Podversic in prihajam iz Doberdoba v Italiji, zdaj pa živim v Čadrgu, v 
občini Tolmin. Logopedijo in surdopedagogiko sem študirala na Pedagoški fakulteti 
v Ljubljani, med študijem pa sem bila tudi na Erasmus izmenjavi v Belgiji. Tudi danes 
se še vedno dodatno izobražujem, in sicer na področju miofunkcionalne terapije. 
Predavanja se izvajajo v Italiji oziroma prek spleta. Večino prostega časa namenjam 
družini, tj. sinu in možu, precej časa namenjam izobraževanjem, obenem pa z možem 
skrbiva za družinsko kmetijo. Ukvarjamo se s čebelarstvom, kozjerejo in s sadjarstvom. 
Pridelujemo cider, to je alkoholna pijača iz fermentiranega jabolčnega ali hruškovega 
soka. Trenutno sem zaposlena v zdravstvenem domu v Novi Gorici.« 

»Želela sem vzpostaviti neko vez še z drugimi v Sloveniji – z logopedi in tudi z vsemi drugimi profili, ki so 
kakor koli povezani z logopedskim delom.«

Živimo v svetu, ki postaja vse bolj virtualen, tudi zaradi že nekaj časa trajajoče zdravstvene situacije 
se vrsta dejavnosti premika na splet. Tudi vas najdemo na Instagramu, na katerem objavljate nadvse 
uporabne vsebine. Od kod ideja za tovrstno udejstvovanje in kako je projekt zaživel v praksi?

»Ideja za svoj logopedski profil na Instagramu je v meni tlela že dlje časa, le da nisem vedela, pod katerimi 
pogoji se želim tega lotiti. Tako da sem si ustvarila svoja pravila delovanja; nekaj časa sem jih pustila, da so 
dozorela v meni, in sem nato aktivno stopila na to pot. Potem je algoritem socialnih omrežij naredil svoje 
in mi začel predlagati profile, ki so bili uglašeni z mojim profilom, in s ključnimi besedami, po katerih sem 
iskala. Tako sem spoznala veliko kakovostnih slovenskih in tujih profilov in se prav ne morem načuditi, 
koliko povezovanja tovrstna socialna omrežja omogočajo, koliko ljudi lahko človek spozna na tak način. 
Želela sem vzpostaviti neko vez še z drugimi v Sloveniji – z logopedi in tudi z vsemi drugimi profili, ki so 
kakor koli povezani z logopedskim delom (specialni in rehabilitacijski pedagogi, pediatri, zobozdravniki idr.). 
Ravno Instagram nudi zelo široko ponudbo, kar se tiče povezovanja. Pri tem mojem projektu ne gre samo za 
dajanje, ampak tudi prejemanje, saj vsakdo prispeva nekaj svojega.«

Povejte kaj več o svojem projektu @jasmin_logopedinja.

»Projekt sem uradno začela 21. 4. 2021. Takrat sem udejanjila željo, o kateri sem – kot že omenjeno – 
razmišljala vsaj eno leto prej. Glavna dilema je bila ta, da nisem vedela, pod katerimi pogoji, pravili odpreti 
stran. Nisem namreč želela, da bi bil moj profil prostor, v katerem bi ljudje pisali zgodbe in opisovali svoje 
primere ter prosili za nasvete. To se prek opisa, pa naj bo še tako podroben, ne da. Otroka je treba spoznati. 
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Namen profila je povezovanje, deljenje izkušenj pa tudi idej in gradiva z vsemi, ki bi jim mogoče prišlo prav. 
Deljenje mnenj in izkušenj predstavlja osnovo mojega profila, bazo torte, na katero se lahko postavi češnjico 
– izmenjavo gradiva. Če osnove ne bi bilo, tudi češnjice ne bi imeli kam postaviti. Zelo sem zadovoljna z 
odzivi ljudi in hvaležna za vse, ki sem jih na tak način srečala in ki prav tako delijo svoje ideje in poglede.« 

Za ozaveščanje javnosti, deljenje izkušenj in gradiva ter za raznorazne sestanke je spletno okolje z več 
vidikov mogoče celo uporabnejše kot fizično okolje. Kaj pa z vidika opravljanja neposrednega logopedskega 
dela na daljavo? Ste se v preteklem letu tudi vi srečevali s tem? 

»Situaciji dela na daljavo sem se izognila, ker sem bila ravno takrat na porodniškem dopustu. V aktualni 
situaciji, ko je veliko otrok v karanteni in mi posledično odpada veliko obravnav, bi delo na daljavo rešilo 
zadevo in bi lahko uro vseeno izpeljali. Kar se samega dela tiče, vidim tudi kar nekaj pomanjkljivosti. 
Terapevt mora biti vešč pri delu na daljavo, tehnologiji, razumeti ta nov svet, njegova pravila in razsežnosti, ki 
jih lahko nudi; zavedati se mora meje zaslona in kako to uporabiti v svoj plus. Pri tradicionalnih obravnavah 
smo vajeni, da je soba meja prostora, na računalniku pa je meja zaslon. Dela v prostoru smo vajeni, ker tako 
delamo vsak dan. Zdaj pa stopamo na novo delovno mesto, na katerem nikoli nismo bili, zato je težje dobiti 
ideje, kako prehajati iz ene aktivnosti v drugo; pripraviti si moramo novo, virtualno omaro z aktivnostmi 
in gradivom. Če delamo v živo, lahko uporabimo igračo, ki smo jo kupili v trgovini, za delo prek spleta pa 
te igrače ne moremo uporabiti. Naučiti se bomo morali kupovanja in izdelave gradiva za delo prek spleta. 
Gotovo pa se na daljavo lahko izvaja spremljanje, kako delajo vaje doma, in morebitno reševanje dilem. 
Vprašanje še vedno ostaja odprto za prvi pregled. Prek spleta lažje spremljamo otroka, s katerim smo se že 
srečali v živo. Delo prek spleta je res težje, a ni nemogoče.«

»Brez staršev je bilo veliko lažje, saj sem si lahko vzela čas, ni bilo panike, kaj bodo starši mislili ali rekli.«

Ste predstavnica mlajše generacije logopedov, a ste si (tudi s profilom na socialnem omrežju) že dodobra 
utrli pot v slovenski logopediji. Kako pa gledate na svoje začetke? Kaj je bilo najtežje in kako ste se znašli v 
svoji prvi zaposlitvi? 

»Svojo poklicno pot sem začela na področju šolstva, in sicer kot mobilna logopedinja v vrtcih Ajdovščina in 
Vipava; pokrivala sem 13 oddelkov. Ker sem menila, da nimam dovolj znanja za uspešno delo, sem prosila 
upravo vrtca, da mi omogoči kroženje pri drugih logopedih. Tako sem bila pri dveh odličnih logopedinjah, 
pri katerih sem se veliko naučila: v Grosuplju pri logopedinji Janji Vidmar in v ZD Šiška pri Ireni Logonder. 
Pri njiju sem pridobila neprecenljive izkušnje. Hvaležna sem za vrtčevsko izkušnjo, saj sem se naučila 
opazovati sebe, kako se odzivam, ko ne gre vse po načrtu, ne da bi bili starši zraven. To je bila zame osebno 
olajševalna okoliščina, saj sem se počutila zelo nekompetentno. Brez staršev je bilo veliko lažje, saj sem 
si lahko vzela čas, ni bilo panike, kaj bodo starši mislili ali rekli. To je bilo videti tako, da sem nemalokrat 
obsedela pred otrokom, ki ni maral nič od tega, kar sem pripravila ali prinesla, ali pa se je zgodil razvojni 
skok nazaj, da jaz nisem bila pripravljena na to, in sem ga opazovala, sva se pogovarjala in šele potem sem 
uspela zbrati svoje misli in speljati obravnavo tako, da sem naredila vsaj kakšen korak proti zastavljenemu 
cilju (ne cilju obravnave, ampak splošnemu cilju). Poleg obravnav otrok sem bila zadolžena tudi za preventivo 
vseh vrtčevskih otrok. Pri veliko otrocih sem opazila, da dihajo skozi usta in da nekateri zelo slabo žvečijo. 
Zato sem začela raziskovati na tem področju in se spoznala z miofunkcionalno terapijo, ki še zdaleč ni to, 
za kar je še vedno poznana v Sloveniji; ni prazno premikanje jezika v vse mogoče smeri ali vlečenje gumba 
na vrvici z ustnicami, da bi izboljšali artikulacijo. V vrtcu sem delala dve leti, potem pa sem se zaposlila na 
aktualnem delovnem mestu v ZD Nova Gorica. 

Na vprašanje, kaj je bilo pri mojih začetkih najtežje, odgovorim z lahkoto. Vse. Prav zares najtežje pa je bilo 
sprejeti, da sem zdaj jaz odgovorna za vse – kaj povem, kakšne nasvete dam, kam usmerim otroka, kako 
svetujem staršem itn. Zato sem začela zbirati izkušnje in poznanstva, da bi lažje znala svetovati staršem. 
Zelo sem si želela usvojiti toliko določenih zadev, ki so del obravnave, da bi lahko med obravnavo suvereno 
»plavala« in opazila, kaj otrok potrebuje/želi, kaj mu je v tistem trenutku najpomembnejše, da lahko to 
uskladim s tistim, kar je meni pomembno doseči z obravnavo. Ko se naučiš, da pelješ obravnavo tako, da 
služiš cilju, ki si si ga zastavil, ne pa poti, po kateri boš prišel do cilja, postane delo veliko lažje – za terapevta 
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in otroka. Ko so začeli biti prisotni tudi starši na obravnavah, že v vrtcu, sem se morala naučiti, kako skleniti 
obravnavo, ker so že naslednji zunaj, obenem pa ne smeš biti nespoštljiv v nobenem trenutku, saj s starši 
gradiš dober odnos in zelo pogosto je prav konec obravnave tisti trenutek, ko izveš najpomembnejše podatke. 
Rešitev sem našla v tem, da sem prej končala aktivnost z otrokom in namenila več časa staršem.«

Kaj na podlagi svojih izkušenj svetujete študentkam in študentom, bodočim strokovnjakom s področja 
govora, jezika in komunikacije?

»Za bodoče logopedinje in logopede imam dva nasveta:

1. Dajte si dovoliti široke trenutke tišine – z otrokom in s starši; naj vam ne bo nelagodno biti tiho, saj to 
ni znak neznanja ali nemoči – mimogrede, dovolite si tudi to, da nečesa ne znate. Tega bo veliko. Lepo 
je poslušati in dati priložnost drugim, da kaj povedo. 

2. Če neki pristop oziroma način v terapiji deluje dobro vsaj pri enem otroku, pa ni z dokazi podprt 
('evidence based practice'), to ni pomembno. Če pri tem otroku deluje, je to pri tem otroku uporabno. 
Kot pravi avstrijski filozof Paul Feyerabend: 'Anything goes'.« 

Ker živite in delate sorazmerno blizu italijansko-slovenske meje, me zanima, ali lahko poveste, kje vidite 
slovensko logopedijo v primerjavi z italijansko. Katere so podobnosti in razlike? Na katerem področju 
imamo prostor za izboljšave in v čem smo boljši od drugih?

»Največja razlika, ki za seboj tudi prinese prednosti in pomanjkljivosti, je ta, da je v Sloveniji logopedija 
umeščena bolj v edukacijo, bodoče logopede se usposablja na Pedagoški fakulteti, v Italiji pa so bolj 
medicinsko usmerjeni. Pomanjkljivost italijanskega sistema vidim v tem, da študij traja samo tri leta, medtem 
ko v Sloveniji traja pet let. Po drugi strani pa imajo oni bistveno boljše medicinsko in anatomsko znanje glede 
logopedije. Iz razlik v izobraževanju izhajajo razlike v zaposlovanju. Slovenski logopedi se lahko zaposlimo 
v šolstvu ali zdravstvu oziroma v zasebni praksi, v Italiji pa zaposlovanja v javnem šolstvu ni. V Sloveniji 
je glede logopedije veliko boljše poskrbljeno. V Italiji na primer ni logopedske preventive. Ljudje pridejo k 
logopedu, se dajo v čakalno vrsto, ko pride nekdo z večjimi odstopanji, pa ima prednost od tistega z manjšimi 
odstopanji, ki je že dlje časa na čakalni listi. Odstopanja opredeljuje pediater, ki na napotnico napiše npr. 
artikulacijske motnje ali kombinirana motnja idr. Če gledamo javni sektor, je dostopnost do logopeda kljub 
dolgim čakalnim dobam bistveno boljša v Sloveniji. Glede nadaljnjega izobraževanja imajo v Italiji točkovni 
sistem, kar pomeni, da morajo logopedi vsako leto z dodatnimi izobraževanji zbrati določeno število točk, 
da lahko ostanejo vpisani v registru logopedov, za katerega plačujejo letno vpisnino, ki z vsemi stroški znaša 
približno 200 evrov. Če nisi vpisan v register, po zakonu ne smeš opravljati logopedskega poklica. To je kot 
nekakšna varovalka za uporabnike. V Sloveniji to ni tako; tukaj nihče ne preverja tvojega izobraževalnega 
napredovanja, razen če je to pogoj za napredovanja v službi. Tako kot imamo v Sloveniji krovno organizacijo 
DlogS, tako imajo v Italiji krovno združenje na nacionalni ravni Federazione Logopedisti Italiani – FLI, 
vsaka regija pa ima svojo podskupino (društvo), ki organizira predavanja, srečanja, izobraževanja; vsi 
logopedi iz celotne Italije se jih lahko udeležijo, tisti iz gostiteljske regije pa imajo popuste. Med omenjanima 
državama obstaja povezava, na podlagi katere lahko delamo eni pri drugih na podlagi evropskega projekta 
EZTS, ampak o tem vam bo znala povedati kaj več Nikol Krizmancic iz Stare Gore, ki je udeležena pri temu 
projektu.« 

Za konec dodajte kakšno lepo misel.

»Pripelji se do točke, da bo tvoja obravnava podobna sinhronemu plavanju. Tekoča, fluidna in da veš, komu 
kdaj svetovati ali kam iti po nasvet – več glav več ve.«
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Izvleček
Letošnjo jesen sem na Nizozemskem opravljala Erasmus praktično usposabljanje na zasebni logopedski 
kliniki ISTO. Bila je dobra izkušnja, čeprav na čase tudi težka. Nepoznano okolje, novi ljudje, tuji jezik, 
kultura … so bili pravi izziv. Na logopedskem področju me je najbolj navdušila OMF-terapija, od samega 
življenja tam pa mi najbolj ostaja v spominu vožnja s kolesi v vseh razmerah, ki te je po lepih kolesarskih 
stezah lahko pripeljala kamor koli. 

Ključne besede: Nizozemska, OMFT, Erasmus praksa

Maša Primožič, študentka dodatnega leta magistrskega programa logopedije in surdopedagogike
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
masa.primozic@gmail.com

Erasmus praksa na Nizozemskem in OMFT

UVOD

Že od začetka študija je v meni tlela želja, da bi odšla na izmenjavo 
v tujino, in v času dodatnega absolventskega leta se je priložnost 
zdela idealna. Proti koncu septembra, natančneje 24. 9. 2021, sem se 
odpravila na Erasmus praktično usposabljanje na Nizozemsko. Tam 
sem ostala dobra dva meseca in se zaradi slabšanja epidemiološkega 
stanja domov vrnila predčasno.

JEDRO

Pred začetkom je bilo seveda treba urediti nekaj dokumentacije 
– okvirno prijavo na izmenjavo sem morala oddati že decembra 
2020, nato pa iskanje klinike, dogovarjanje, pisanje in podpis 
pogodbe (»Learning Agreement«), iskanje stanovanja ... Dober 
mesec pred odhodom sem podpisano pogodbo poslala na Službo 
za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani. Podpisali smo še 
Sporazum o nepovratnih sredstvih za Erasmus+ praktično usposabljanje in s tem je bila dokumentacija pred 
začetkom praktičnega usposabljanja urejena, ne pa tudi vse drugo.

Iskanje nastanitve je bil poseben izziv. Klinika, na kateri sem bila dogovorjena za prakso, se nahaja v 
Purmerendu, kar je približno 20 km severno od Amsterdama. Najpriročneje se mi je zdelo, da si nastanitev 
poiščem kar v mestu, v katerem imam prakso, da prihranim na času in vožnji. Najemnine na Nizozemskem 
so nekoliko višje kot pri nas, zato sem razmišljala o drugačni rešitvi. Ker sem skavtinja, se mi je porodila 
ideja, da poskusim stopiti v stik z nizozemskimi skavti in prek njih poiskati stanovanje. Tako sem pobrskala 
po spletu in našla Scouting Purmerend ter jih kontaktirala. Odgovorila mi je Melanie, ki me je bila 
pripravljena za razumno ceno vzeti za podnajemnico stanovanja, v katerem živita skupaj s fantom. Rešitev 
je bila res izvrstna. Tako nisem dobila le ugodnega stanovanja, ampak tudi prijazna gostitelja, ki sta mi bila 
pripravljena pomagati z vsemi vprašanji glede življenja na Nizozemskem. 

Naslednji korak je bil, kako priti na Nizozemsko. Z letalskimi vozovnicami sem imela srečo, saj družba 
Transavia nudi finančno ugodne letalske povezave z letališča Jožeta Pučnika Ljubljana neposredno na 
letališče Schiphol Amsterdam.

Potem sem le še upala, da se situacija s korono ne bo poslabšala, in spet se mi je nasmehnila sreča, saj so 
tik pred mojim prihodom na Nizozemskem sprostili nekatere ukrepe in mi ni bilo treba v nekajdnevno 
karanteno takoj po prihodu. Spomnim se, kako sem že z letala opazovala pokrajino, ki je bila popolnoma 
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ravna in prepredena z rečnimi kanali. Povsod sama ravnina, kar je bilo zame, ki živim pod gorami, res čudno. 
Jim pa to daje odlično možnost za potovanje s kolesi, kar so dobro izkoristili, saj imajo povsod dobro urejene 
kolesarske steze, ki se polne kolesarjev tudi v slabem vremenu. Tja sem priletela v petek, čez vikend sem 
imela čas, da se malo privadim, v ponedeljek pa sem začela prakso na kliniki. 

Prvi dan je bil zame zelo stresen. Veliko novih ljudi, informacij, tuji jezik (ne samo nizozemščina, ampak tudi 
srbščina, saj je lastnica klinike iz Srbije in je z menoj govorila srbsko) … Skratka, potreben je bil čas, da sem 
se na vse skupaj navadila in se v novem okolju znašla.

Veliko ljudi me je spraševalo, kako si predstavljam opravljati logopedsko prakso v tujini, če pa je ravno jezik 
tisti, ki je povsod drugačen, vendar je logopedsko delo veliko več kot samo slovenski/nizozemski jezik. Gre 
za različne pristope, materiale, teste, česar je bilo na kliniki res ogromno. Posebej diagnostični testi, ki so jih 
uporabljali, so nekaj, česar nam v Sloveniji primanjkuje, pri njih pa je to zelo dobro razvito. 

Ena izmed stvari, ki se mi je zdela še posebej zanimiva, saj se prej še nisem srečala z njo, je bila 
oromiofunkcionalna terapija (OMFT). 

Gre za strukturirano terapijo, ki s pomočjo različnih vaj ponovno vzpostavlja ravnovesje delovanja mišic 
v ustih in okrog njih. Nezdrave ustne navade, kot so: sesanje dude ali palca, dihanje skozi usta, neprestano 
odrta usta …, porušijo ravnovesje teh mišic. To lahko povzroči nepravilen položaj jezika v mirovanju, 
nenormalne gibe jezika pri požiranju in velikokrat negativno vpliva na izgovarjavo (OMFT, 22. 12. 2021). Tu 
pa nastopimo mi, logopedi. 

Na kliniki sem imela možnost spremljati OMFT pri različnih otrocih v različnih fazah. Celotna terapija traja 
okoli 11 tednov in vsak teden pridejo na vrsto različne vaje za krepitev mišic ust, njihova zahtevnost pa se 
stopnjuje. V 6. tednu se dodajo tudi vaje, ki vključujejo izgovarjavo nekaterih glasov, najprej v zlogih, nato v 
besedah. Po koncu terapije se otroka še nekaj časa spremlja, in če se opazi poslabšanje, lahko terapijo ali vsak 
kak njen del ponovimo. 

Seveda pa sem poleg dela na kliniki čas izkoristila tudi 
za potepanje in raziskovanje Nizozemske. Obiskala sem 
Amsterdam, ki je poln turistov, trgovin s sladkarijami, 
z oblekami, s »stroopwaflji« (ti so drugačni kot belgijski 
vaflji) in kjer pogosto v nosnice udari vonj po travi. Kot 
pravi turist sem si mesto ogledala z ladjice in obiskala kar 
nekaj izvrstnih muzejev. Odpravila sem se tudi v druga 
bližnja mesta (Utrecht, Haarlem, Volendam, Zaandam …), 
si ogledala znamenite mline (Zaanse Schans), preizkusila 
različne sire, noge namočila v Severno morje in obiskala 
ogromen živalski vrt. Posebno doživetje je bil prihod 
njihovega sv. Nikolaja, ki prispe tja že novembra in ostane 
do 5. 12., ko jih ponoči obdaruje, pri čemer mu pomaga 
Black Pete – možic v posebnem kostumu, ki je zaradi saj v 
dimniku črn, od koder tudi njegovo ime.

ZAKLJUČEK

Čeprav ni bilo vse samo lepo in sem se marsikdaj počutila 
izgubljeno ter se spraševala, kaj sploh počnem tam, je bila 
izkušnja edinstvena in bogata; vesela sem, da sem zbrala pogum in se odpravila v tujino ter tam vztrajala, tudi 
ko ni vse potekalo, kot bi si želela. Gotovo sem se veliko naučila, pa ne samo s področja logopedije, ampak 
tudi o sebi. Največ, kar mi je to praktično usposabljanje dalo, sta osebna rast in ugotovitev, da so ljudje, ki jih 
imam rada, tisti, ki mi življenje naredijo lepo in mu dajo smisel. 

LITERATURA

OMFT. Pridobljeno 22. 12. 2021 s svetovnega spleta https://omft.info/en/ 

Slika 2: Muzej Zaanse Schans (vir: lasten)
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VODORAVNO

4 Pregled grla, srednjega in spodnjega žrela ter 
začetnega dela sapnika
7 Glasovna zloraba
8 Zdravnik za glasovne motnje
9 Motnja, ko oseba ne more tvoriti glasu, čeprav 
artikulacijski organi niso okvarjeni
10 Območje v možganih, ki je odgovorno za pro-
dukcijo govora
13 Belkasta ali rožnata sprememba zadaj na glasilkah 
na vokalnem odrastku aritenoida
14 Odprto nosljanje
15 Uporaba visokega glasu po puberteti

NAVPIČNO

1 Otroci gluhih staršev
2 Metoda, pri kateri uporabljamo vse 
vrste komunikacije (govor, sluh, znakovno 
sporazumevanje)
3 Razširjene žile
5 Glasovna motnja, povezana s starostnimi 
spremembami v vokalnem traktu
6 Jezikovna motnja fluentnost
11 Drobno tresenje, predvsem na zadnjem delu grla
12 Piskajoč šum pri dihanju

Glasilka logo-surdo RAZVEDRILI

Pripravile: Manca Jerala, Enya Mlinarič Dragaš in Tanja Zupanc
študentke 2. letnika prvostopenjskega študija logopedije in surdopedagogike
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
mj9153@student.uni-lj.si, em4696@student.uni-lj.si, tz0734@student.uni-lj.si 
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Down
1. Otroci gluhih staršev
2. Metoda, pri kateri uporabljamo vse vrste 
komunikacije (govor, sluh, znakovno 
sporazumevanje ...)
3. Razširjene žilice na glasilkah
5. Glasovna motnja, povezana s starostnimi 
spremembami v vokalnem traktu
6. Jezikovna motnja fluentnosti
11. Drobno tresenje, predvsem na zadnjem delu 
grla
12. Piskajoč šum pri dihanju

Across
4. Pregled grla, srednjega in spodnjega žrela ter 
začetnega dela sapnika
7. Glasovna zloraba
8. Zdravnik za glasovne motnje
9. Motnja, ko oseba ne more tvoriti glasu, čeprav 
artikulacijski organi niso okvarjeni
10. Območje v možganih, ki je odgovorno za 
produkcijo govora
13. Belkasta ali rožnata sprememba zadaj na 
glasilkah na vokalnem odrastku aritenoida
14. Odprto nosljanje
15. Uporaba visokega glasu po puberteti

Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.net
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Glasilka logo-surdo RAZVEDRILI

OSMEROSMERKA
Zapisane pojme poišči v dani mreži v osmih smereh (išči vodoravno, navpično in diagonalno).

AFAZIJA GLASILKA PHARYNGEUS STROKOVNJAK

BEBLJANJE LINGVISTIKA POLIP TIMPANY

DISTROZIJA ODINOFAGIJA PROPRIOCEPCIJA VIGO METODA

FONETIKA OTITIS REGRESIJA ZLITNIKI

Pripravile: Antolovič Tjaša in Alja Lia Gržinič
študentki 3. letnika prvostopenjskega študija logopedije in surdopedagogike

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
ta3981@student.uni-lj.si, ag9525@student.uni-lj.si 
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Rešitve križanka: 1. CODA otroci, 2. Totalna komunikacija, 3. Varice, 4. Laringoskopija, 5. Prezbifonija, 6. 
Brbotanje, 7. Fonotravma, 8. Foniater, 9. Afonija, 10. Brockov areal, 11. Tremor, 12. Stridor, 13. Granulom, 14. 
Hipernazalnost, 15. Puberfonija
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