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Ali vaš otrok sliši in razume večino povedanega 

doma ali v vrtcu? 

 

Ali ljudje, ki poznajo vašega otroka menijo, da 

dobro sliši (npr.: vzgojiteljica, stari starši,..)? 

 

Ali otrok prisluhne zgodbi in odgovori  na enostavna 

vprašanja povezana z njeno vsebino? 

 

4,5-5 let Ali vaš otrok hitro vzpostavi kontakt z drugimi 

otroki in odraslimi? 

 

Ali otrok izgovarja vse glasove pravilno, razen 

enega ali dveh? 

 

Ali se vaš otrok enako slovnično izraža kot 

preostali člani družine? 

  

 

 

 
   4-4,5 let Ali je glas vašega otroka "jasen" (ni hripav) kot pri 

ostalih otrocih? 

 

Ali vaš otrok pripoveduje v stavkih, ki 

pojasnjujejo različne podrobnosti (npr.: Doma 

imam dve rdeči žogi.)? 

 

Ali vam otrok uspe povedati zgodbo in je pri tem 

usmerjen na bistvo? 

 

  

  
Ali vas otrok sliši, kadar ga pokličete iz drugega 

prostora ali sobe? 

 

Ali otrok posluša radio ali TV pri enaki glasnosti kot 

ostali člani družine? 

 

Ali otrok odgovori  na enostavna vprašanja kot so: 

"kdo", "kaj", "kje", "zakaj"? 

 
 

 

 

3-4 leta Ali otrok pripoveduje, kako se je imel s prijatelji 

oz. v vrtcu? 

 

Ali otrok pove večino glasov pravilno, razen 

nekaterih  (npr.: l,  r, s, z, c, š, ž, č)? 

 

Ali otrok po navadi govori tekoče, brez 

ponavljanja posameznih delov besede oz. celih 

besed? 

 

Ali ljudje,  ki ne sodijo v otrokovo najožjo 

družino, običajno razumejo govor vašega otroka? 

 

Ali se otrok pogosto izraža v stavkih, ki vsebujejo 

4 ali več besed? 

  

  
Ali otrok razume razlike v pomenu besed           

(npr.: "pojdi-ustavi se", "v-na", "velik-majhen",            

"gor-dol")? 

 

Ali otrok zazna različne zvoke (npr.: telefon, TV, 

trkanje na vrata)? 

 

Ali otrok sledi dvema navodiloma hkrati (npr.: Pojdi 

po žogo in jo postavi na mizo!)? 

 

   2-3 leta Ali otrok večino stvari poimenuje z besedo? 

 

Ali otrok tvori 2-3 besedne stavke, kadar 

pripoveduje oz. sprašuje? 

 

Ali v večini razumete otrokov govor? 

 

Ali otrok pogosto poimenuje predmet, ki ga želi 

imeti? 

  

  
Ali otrok pokaže sliko v knjigi, ki jo vi poimenujete? 

 

Ali otrok na vašo željo pokaže različne dele telesa? 

 

Ali otrok lahko sledi enostavnim zahtevam in 

razume enostavna vprašanja (npr.: "Vrzi žogo!", 

"Daj mami lupčka!", "Kje je tvoj copat?")? 

 

Ali otrok prisluhne enostavnim zgodbam, pesmicam 

in rimam? 

1-2 leti Ali se vsak mesec poveča število besed, ki jih 

izgovarja vaš otrok? 

 

Ali otrok sprašuje z 1-2 besednim stavkom (npr.: 

"Kje mama?", "Kaj to?")? 

 

Ali otrok povezuje po dve besedi skupaj v stavek 

(npr.: "Še piškota!", "Ne soka!", "Mami kocka!")? 

 

Ali otrok tvori  veliko različnih soglasnikov, ki se 

pojavljajo na začetku besed? 

 

  



  
Ali otrok razume besede,  ki ponazarjajo otroku 

znane predmete (npr.: "duda", "steklenička", 

"copati", "sok", "čaj")? 

 

Ali se otrok začenja odzivati na zahteve (npr.: "Pridi 

sem!", " Ali hočeš še?")? 

 

7 mesecev 

-1 leto 

Ali otrok uporablja 1-2 besedi (npr.: "mama", 

"ata", "ne", "pa-pa"), čeprav jih ne izgovarja 

pravilno? 

  

  
Ali se otrok rad igra "skrivalnice"? 

 

Ali se otrok obrne ali vas pogleda, kadar ga 

pokličete po imenu? 

 

Ali otrok posluša, kadar mu pripovedujete? 

 
Ali otrok beblja krajše in daljše skupine glasov 

(npr.: "tata apap bibibibi")? 

 

Ali otrok ponavlja-oponaša različne govorjene 

glasove? 

 

Ali otrok skuša pridobiti vašo pozornost z 

različnimi glasovi in ne z jokom ? 

 

  

  
Ali se otrok odzove na "Ne!"? Ali reagira na 

spremembe v vašem glasu? 

 

Ali otrok pogleda v smer od koder zvok prihaja 

(npr.: lajanje, zvonjenje,..)? 

 

Ali otrok opazi zvočne igrače? 

4-6 

mesecev 

Ali tvori otrok med bebljanjem različne glasove, 

posebno p, b, m?  
 

Ali vam otrok pove (z glasovi ali  mimiko), kadar 

želi, da nekaj ponovite? 

 

Ali otrok gruli kadar ga pustite samega ali kadar se 

igrate z njim? 

 

  

  
Ali se otrok obrne k vam, ko mu govorite? 

 

Ali se otrok nasmehne, ko mu govorite? 

 

Imate občutek, da otrok prepozna vaš glas, se ob 

njem umiri in preneha jokati? 

0-3 

mesece 

Ali otrok veliko ponavlja enake glasove (npr.: 

"aaa eeeeeee ii")? 

 

Ali otrok izraža svoje potrebe z različnimi vrstami 

joka? 

 

Ali se otrok nasmeje, kadar vas pogleda? 

 

  

  
Ali otrok prisluhne govoru? 

 

Ali se otrok zdrzne ali zajoka, ko zasliši hrup? 

 

Ali se otrok prebudi ob glasnih zvokih? 

 

rojstvo Ali otrok tvori različne prijetne zvoke? 

 

Ali vas otrok med igro z vami pogleda, pogleda 

stran in vas ponovno pogleda? 

  

  Skupaj  Skupaj   
 

Navodila: Preberite vprašanja za starostno skupino, v kateri se nahaja vaš otrok. Preštejte število pozitivnih in    

                   negativnih odgovorov. 

 

VSI ODGOVORI SO POZITIVNI: Vaš otrok sledi normalnemu razvoju govorno-jezikovnih sposobnosti. 

 

1-2 NEGATIVNA ODGOVORA:  PREVIDNO - POZOR! Vaš otrok lahko zaostaja v govorno-jezikovnem   

                                                           razvoju. Preberite zadaj navedena navodila.  

 

3 ALI VEČ NEGATIVNIH ODGOVOROV: UKREPAJTE! Zahtevajte strokovno pomoč za vašega otroka.  

                                                                             Logopedinja Alenka Vidmar  se nahaja v vrtcu Kekec,             

                                                                             Trubarjeva cesta 15. Telefon: 01/786-61-85 ali 01/786-61-80  

 

 

 

 


