
 

1. ŠOLA ZA STARŠE 2022/23 

PREKO UST DO BESED 

 

V četrtek, 24. 11. 2022 smo izpeljali 1. šolo za starše v letošnjem šolskem letu. 

Predavali sta dipl. medicinska sestra Damjana Marc iz Zdravstvenega doma 

Ajdovščina (program vzgoje za ustno zdravje) in naša logopedinja Nika Puc. 

 

Prvi del predavanja je bil namenjen skrbi za ustno zdravje otrok. Predavateljica 

je izpostavila pomen dojenja in pravilnega pitja, potem pa tudi dobrega žvečenja, 

zdrave prehrane, preprečevanja razvad in nenazadnje pravilne ustne higiene za 

uspešen razvoj čeljusti in zob. Poudarila je pozitivne učinke dihanja na nos in 

svetovala pozornost staršev na držo odprtih ust pri otrocih. Opozorila je na 

prekomerno uporabo dude in njen vpliv na razvoj struktur v ustni votlini.  Starši 

so v obliki zgibanke prejeli vaje za oblikovanje čeljusti in obraznih mišic.  

Drugi del predavanja je prvi del dopolnil z logopedskimi vsebinami. Logopedinja 

je predstavila nekaj glavnih mejnikov v razvoju govora, jezika in komunikacije 

predšolskega otroka in izpostavila glavne opozorilne znake, pri katerih se svetuje 

obisk pri strokovnjaku. Tabelo si lahko ogledate spodaj. Sledilo je nekaj nasvetov 

za sporazumevanje z otrokom - kako oblikovati čim bolj spodbudno okolje za 

otrokov govorno-jezikovni razvoj. Pri tem je izpostavila tudi pasti prekomerne 

rabe pootročenega govora. V poglavje o artikulaciji so lahko starši slišali nekaj 

konkretnih primerov vaj, ki spodbujajo pravilen razvoj izgovorjave posameznih 

glasov. Za konec je opozorila še na perečo problematiko današnjega časa – 

prekomerno uporabo elektronskih naprav pri otrocih in predstavila smernice 

pediatrov (dostopne na povezavi: https://www.nijz.si/sl/smernice-za-uporabo-

zaslonov-pri-otrocih-in-mladostnikih).   

 

V letošnjem šolskem letu načrtujemo še dve šoli za starše. Prvo v zimskih 

mesecih, z izvedbo na daljavo, na tematiko vzgoje, drugo pa spomladi, na temo 

nudenja prve pomoči otroku. Že sedaj vse vljudno vabimo, da se udeležite tudi 

nadaljnjih dogodkov!  

 

 

https://www.nijz.si/sl/smernice-za-uporabo-zaslonov-pri-otrocih-in-mladostnikih
https://www.nijz.si/sl/smernice-za-uporabo-zaslonov-pri-otrocih-in-mladostnikih


 

 

  

 

  

 

 

 

 



MEJNIKI GOVORNO-

JEZIKOVNEGA RAZVOJA 

Starost Razvojna norma 

Opozorilni 

znak 

1 - 5 

mesecev 

 Vzpostavlja 

očesni stik. 

 Gruli. 

 Vokalizira dva 

ali več glasov. 

 Beblja (se igra 

z govornimi 

organi). 

 Reagira na svoje 

ime. 

‼ Ne odziva se 

na zvoke. 

‼ Ne vzpostavlja 

očesnega 

stika. 

‼ Ne igra se z 

govorili in ne 

tvori glasov. 

‼ Ne rabi gest. 

‼ Po 6. mesecu 

ne posnema 

govornih 

glasov 

odraslih.  

6 - 12 

mesecev 

 Čeblja. 

 Ponavlja 

posamezne zloge 

(mama, dada). 

 Rabi geste. 

 Razume več 

besed. 

 Reagira na 

prepoved NE. 

 Izpolni 

enostavne naloge 

(daj …). 



12 - 18 

mesecev 

 Pojav PRVE 

BESEDE 

 Enobesedne 

izjave 

 Razume več kot 

50 besed. 

 Posnema 

oglašanje (bum, 

hov hov …) 

‼ Ne govori oz. 

govori zelo 

malo. 

‼ Govor ne 

napreduje. 

‼ Govor se 

slabša. 

‼ Težave z 

razumevanjem 

18 - 24 

mesecev 

 Velik skok v 

razvoju 

besednjaka. 

 Uporablja okoli 

50 besed. 

 Pojavi se prvi 

STAVKEK 

(dvobesedne 

izjave). 

 Rabi telegrafski 

način govora 

(Mama opa). 

 Izraža čustva. 

 Razume 

vprašalnice kaj, 

kje, kdo. 

 Postavlja 

enostavna 

vprašanja. 

‼ Uporablja le 

nekaj besed. 

‼ Zelo 

nerazumljiv 

govor 

‼ Ne oblikuje 

kratke fraze 

("mama am"", 

"tata papa"). 



2 - 4 

leta 

 Uporablja 

večbesedne 

izjave. 

 Usvaja nova 

slovnična 

pravila. 

 Oblikuje nikalne 

in vprašalne 

izjave. 

 Tvori preteklik 

in prihodnjik. 

 Besednjak še 

naprej narašča. 

 Posplošuje 

jezikovna 

pravila.  

 Govor je 

razumljiv in 

tekoč. 

 Težje glasove 

zamenjuje s 

podobnimi. 

 Z govorom 

privlači 

pozornost in se 

vključuje ali 

predlaga kratek 

dialog. 

‼ Govor ostaja 

nerazumljiv. 

‼ Uporablja malo 

glagolov, ne 

uporablja 

pridevnikov. 

‼ Ima skromen 

besedni 

zaklad. 

‼ Ne uporablja 

množine. 

‼ Stavki so 

kratki in 

vsebujejo malo 

besednih vrst. 

‼ Ne razume 

dvostopenjskih 

navodil. 



5 - 6 

let 

 Pripoveduje 

zgodbe. 

 Opisuje dogodke 

glede na potek 

in jih postavi v 

ustrezen časovni 

okvir. 

 Pozna otroške 

pesmice. 

 Predmete 

razvrsti v 

kategorije. 

 Rad se pogovarja 

z vrstniki. 

 Ponovi 

izmišljeno 

besedo. 

 Začne se razvoj 

fonološkega 

zavedanja 

(zlogovanje, 

rimanje, 

prepoznavanje 

glasov v 

besedi). 

‼ Ne zna 

pripovedovati 

o dogodkih iz 

bližnje 

preteklosti. 

‼ Uporablja 

kratke, 

nezložene 

stavke. 

‼ Težko začne 

stavek, 

ponavlja zloge 

in besede. 

‼ Nepravilno 

izgovarja, 

zamenjuje ali 

izpušča 

glasove. 

‼ Ne uporablja 

predlogov in 

zaimkov.  

Pripravila: Nika Puc, mag. prof. logop. in surdoped. (Otroški 

vrtec Ajdovščina)  

 

Dostop do letaka Društva logopedov Slovenije – KDAJ K LOGOPEDU: 

http://dlogs.si/wp-content/uploads/2021/07/KDAJ-K-LOGOPEDU-DlogS_letak-

za-tisk.pdf  

http://dlogs.si/wp-content/uploads/2021/07/KDAJ-K-LOGOPEDU-DlogS_letak-za-tisk.pdf
http://dlogs.si/wp-content/uploads/2021/07/KDAJ-K-LOGOPEDU-DlogS_letak-za-tisk.pdf


 


