
RAZVOJ GOVORA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 
 

Govor se najbolj intenzivno razvija v predšolskem obdobju, zlasti v prvih treh letih, izpopolnjuje pa 
celo življenje. Določeni otroci neprestano čebljajo, oblikujejo prve besede in stavke, četudi so nejasne, 
spet drugi ne govorijo prav veliko, vendar je njihova beseda že kmalu razumljiva. Ko nekoliko 
odrastejo, se nekateri hitro vključujejo v pogovor z vrstniki ali odraslimi, spet drugi so pri tem bolj 
zadržani. Vse to je povezano in odvisno tudi od pogojev in dejavnikov, ki vplivajo na razvoj govora in 
jih prikazuje spodnja tabela.  

 

Tabela 1: Pogoji in dejavniki, ki vplivajo na razvoj govora 

Pogoji za razvoj govora Dejavniki, ki vplivajo na razvoj govora 
Pravilno razvite psihične funkcije: pozornost, 
zaznavanje, predstavljanje, mišljenje, pomnjenje, slušni 
spomin. 
Zdrav živčni sistem: govorna središča in povezava med 

njimi. 
Pravilno razviti čuti: sluh. 
Zdrava in pravilno razvita govorila: ustnice, jezik, 
mehko nebo, glasilke in grlne mišice, zobje, dihalni 
organi, kot so pljuča in mišice prsnega koša, diafragma in 
trebušne mišice. 
Pravilen govor okolice, kjer otrok živi: harmonično in 

nekonfliktno družinsko vzdušje, govorne spodbude, 

pravilen govorni model. Govor naj bo normalno glasen, 

jasen, tempo naj bo zmeren, ne prehiter. Govor naj bo 

preprost, stavki naj bodo jasni in razumljivi. Starši ne 

smejo posnemati otrokov otročji govor. Starši morajo 

odgovarjati na vprašanja, ki jih otroci postavljajo. 

Biološki razvojni ritem: nevrofiziološka struktura, 
prirojene osebnostne značilnosti, kot so introvertiranost, 
komunikativnost, ki jih otrok prinese s seboj. 
Razlike med spoloma: ni pomembnejših razlik, razen v 
tempu govornega razvoja. 
Način nege in vzgoje v zgodnjem razvojnem obdobju in 

komuniciranje v družini: pretiran jok, govorimo z 

otrokom, ne silimo ga h govoru, starši odgovarjajo na 

otrokova vprašanja, … Socialne strukture družine in 

okolja, v katerem otrok živi: na razvoj govora ne vpliva 

ekonomska revščina sama po sebi, pač pa govorni vzorec 

staršev. 

 

Za razvoj otroškega govora je pomembno, da v prvih dveh letih spodbujamo otroka, da izgovarja 
samoglasnike v kombinaciji s soglasniki (ma-ma, ba-ba, da-da, ta-ta, pa-pa), iz katerih se nato 
razvijejo še druge besede. Od drugega leta dalje pa moramo biti pozorni, da se otrok izraža z 
enostavnimi besedami in stavki, starši pa morate te stavke nadgrajevati (npr. Gremo k babici. Da, 
gremo k babici.). Pomembno je, da otroku širimo besedni zaklad in mu nudimo možnost, da govori. 
Pri treh letih je faza govora končana, kar ne pomeni, da otrok pravilno izgovarja vse glasove, 
temveč da je osvojil vse osnove za sporazumevanje z okolico. Otrok se torej uči govora s 
poslušanjem. 

Kar se tiče artikulacije glasov morajo otroci do 5,5 let pravilno izgovarjati že vse glasove. V ta 
namen, v spodnji tabeli prikazujemo do katerega leta naj bi otroci pravilno artikulirali oziroma 
izgovarjali posamezne glasove. 

Tabela 2: Pričakovana starost otroka za pravilno izreko določenih glasov 

Pravilen izgovor glasov Pričakovana oziroma tolerirana starost 

otroka 

A, E, I, O, U do 2 let 

P, B, T, D, K, G, M, N, J, F, V, H, L do 3 let 

R do 4,5 let 

S, Z, C do 4,5 let 

Š, Ž, Č do 5,5 let 



Vendar te meje, ki jih prikazuje zgornja tabela niso edini kriterij, pomembno je tudi kako otrok 
glasove izgovarja, kar navajamo v naslednji tabeli. 

Tabela 3: Opis težav pri izgovorjavi glasov v besede 

Težave pri izgovoru glasov Opis 

Substitucija Otrok zamenjuje glas z drugim glasom: roka 

– loka. 

Omisija Otrok glasove opušča: roka – oka. 

Distorzija Otrok glasove nepravilno artikulira – 

medzobno. 

*Za razvoj glasov sta bolj kot substitucija, kritični distorzija in omisija, še posebej, če jih otrok uporablja 

predolgo časa. 
 

Kdaj k logopedu? 

V primeru, da pri otroku opazite upočasnjen govorni razvoj oziroma nerazvit govor, težave 
pri izgovoru določenih glasov ali druga odstopanja v govoru, kot so motnje ritma in tempa 
govora (jecljanje, brbotanje, prehiter govor), motnje glasu oziroma fonacije, težave pri 
jezikovnem izražanju in razumevanju itd., vam priporočamo čim bolj zgodnje ukrepanje in 
napotitev otroka k logopedu, oziroma po potrebi tudi na dodatne preglede, kot so ORL pregled s 
pregledom sluha, psihološki in nevrološki pregled. 

Pomembno je, da se vzrok težav pravočasno odkrije in s tem prepreči otrokovo neugodje in težave, s 
katerimi bi se lahko srečeval v kasnejšem obdobju. Mogoče govorna terapija za vašega otroka sploh 
ne bo potrebna, boste pa dobili ustrezne nasvete, kako otroku pomagati. Z zgodnjim odkrivanjem 
odstopanj v otroškem govoru tako ne zamudimo optimalnega predšolskega obdobja in preprečimo, 
da se pri otrocih ne ukorenini napačna izreka. 

Opozorilo - predšolski otroci 

Če otrok pred vstopom v šolo nima govornih težav, vendar pa vzgojiteljica ali starši opazite 
nepravilno držanje svinčnika, ali da otrok ne more povezati skupine glasov v besedo, je 
potrebno čim prej reagirati. Drugače lahko nastopijo težave v branju in pisanju. Otroka je potrebno 
naučiti poslušanja glasov, poslušanje prvih, medialnih in finalnih glasov v besedi. Pri predšolskem 
otroku je potrebno razviti orientacijo v prostoru, odnose levo - desno, na sebi in drugih. Otrok v 
predšolskem obdobju mora vedeti, da obstaja za vsak glas grafični simbol, da ima določen pomen. Če 
otrok s težavami vstopi v prvi razred, te s časom postajajo vse večje. 
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