
Zgodnji razvoj jezika in znakovno 

sporazumevanje 

Živa Ribičič 



Razvoj jezika pri dojenčku 

● neprekinjen niz glasov 

● začetek in konec besede 

● dojenčki kot državljani sveta 

● rojstvo besede 

● Deb Roy: Rojstvo besede 

● http://www.ted.com/talks/deb_roy_the_birth_of_

a_word.html 
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Učenje jezika...? 



Kako govorimo z otrokom? 



Kako pomagajo znaki? 

● Zaznavanje začetka in konca besede 

● Zaznavanje ključnih besed 

● Večji besedni zaklad (znaki + govor) 

● Bolj počasen govor staršev 

● Večja osredotočenost na učenje jezika 

● Boljša vključenost učenja jezika v vsakdanje 

življenje 



Kako uporabljamo znake? 

✔ZNAK NAJ SPREMLJA GOVOR 

✔KAŽEMO KLJUČNE BESEDE 

✔BESEDE PONAVLJAMO – VKLJUČIMO V 
DNEVNO RUTINO 

✔ZNAKE POVEZUJEMO S PREDMETI, 
DOGODKI, OSEBAMI 

✔KAZANJE ZNAKOV NAJ NE BO ŠOLSKO 
UČENJE 



Kako uporabljamo znake? 

✔ZNAKE KAŽEMO NATANČNO, POČASI 
IN VEDNO ENAKO 

✔PAZIMO, DA SE NAŠ POGLED SREČA Z 
OTROKOVIM 

✔NA ZAČETKU UVAJAMO LE NEKAJ 
ZNAKOV 

✔ZAČNEMO Z ZNAKI, KI OTROKA 
ZANIMAJO 

✔ZNAKOV SI NE IZMIŠLJUJEMO 



Uporaba znakov pri otrocih 

● https://vimeo.com/83441598 
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Uporaba znakov pri otrocih 

● http://www.youtube.com/watch?v=O10ZDD0iYp

I 
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Uporaba znakovnega 

sporazumevanja 

● Kdaj začeti? 

● Kako začeti? 

● Katere znake ali kretnje uporabiti? 

● Kako vključiti znake v otrokov vsakdan? 

● Kakšno vlogo ima pri tem govor? 

● Kdaj otrok začne razumeti znake? 

● Kdaj otrok začne kazati znake? 

● Koliko znakov se otrok nauči do prvega leta? 



Prikaz vaj 

 

 

 



Koristi uporabe znakovnega 

sporazumevanja za otroke 

● Spodbuja razvoj jezika 

● Omogoča otroku izraziti želje, potrebe, interese, 

čustva 

● Zmanjšuje nezadovoljstvo zaradi neizraženih 

potreb 

● Povečuje občutek zadovoljstva, uspešnosti 

● Uči otroka komunikacijskih spretnosti 

● Ima koristi tudi kasneje v predšolskem obdobju 



Pevska modra vaja 



Programi modrapikica.si 

● Tečaji za nosečnice 

● Tečaji za dojenčke in 

starše od 1 meseca 

naprej 

● Tečaji za malčke in 

starše od 1. leta 

naprej 

● Tečaji za malčke 

● Tečaji za predšolske 

otroke 

● Izobraževanja za 

starše in strokovne 

delavce 

● Individualne ure za 

otroke s posebnimi 

potrebami 



Utrinki s tečajev modrapikica.si 


