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Nagovor

K

njižica Težave v komunikaciji avtorice Klare Popčević nas je navdušila, tako da smo
se hitro odločili za njeno prevajanje. Prepričani smo, da bo to kratko, vendar koristno gradivo, olajšalo strokovnjakom in staršem odgovoriti na vprašanja:

• KAKO spodbujati otrokovo sporazumevanje v vsakodnevnih stikih, igrah in navadah.
Za nekatere starše bo to del običajne igre, drugim bodo zamisli v knjižici olajšale stisko
med čakanjem na otrokove prve besede ali morda na prvi obisk pri logopedu.
• KDAJ naj se starši posvetujejo z vzgojiteljem in pediatrom, ker morda opažajo
v sporazumevanju in vedenju svojega otroka določena odstopanja (le-ta lahko starši
lažje ocenijo na podlagi opisov v knjižici in svoje opise posredujejo pediatru, ki jim nato
lahko svetuje, da zaprosijo za podrobnejšo oceno specialista – logopeda, psihologa …).
• ZAKAJ je v vsakodnevnih stikih z otrokom pomembno sporočanje/komunikacija in
ne le govor v smislu, koliko besed otrok že zna povedati. Osredotočenost zgolj na “izgovorjene besede” je le del zgodbe o uspehu v stikih z drugimi. Pogosto je pomembneje,
kaj sporočamo, kdaj in zakaj.
Knjižico priporočamo staršem majhnih otrok, pediatrom in drugim strokovnjakom, ki se
ukvarjajo z zgodnjim odkrivanjem otrok s težavami v komunikaciji in zgodnjim spodbujanjem otrokovega razvoja na tem področju. Vsem želimo veliko veselja in uspehov v stikih
z malčki in tudi plodno sodelovanje med starši in strokovnjaki.
— dr. Branka D. Jurišić
vodja IC Pika
3

Zahvala
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Zakaj je komunikacija
tako zelo pomembna

V

času otrokove rasti in razvoja njegovi bližnji zelo težko čakajo,
kdaj bo malček spregovoril in se zelo razveselijo, ko slišijo njegove prve besede. Če je razvoj značilen, se tudi komunikacija

razvija brez težav in omogoča otrokov govorni in jezikovni napredek.
Kadar pa se v komunikaciji “zatika”, je pomembno, da problem pre-

Govora in jezika
se najbolje učimo
v svojem naravnem
okolju v interakciji
z drugimi.

poznamo in pravilno ukrepamo.
Otroci se običajno razvijajo normalno, tako motorično kot telesno,
vendar pa nekateri počasneje obvladajo komunikacijo in se zato tudi
počasneje učijo govora in jezika. Tako na primer nekateri ne znajo
sporočiti, da bi radi nek določen predmet oz. da potrebujejo pomoč,
ali pa se slabo odzivajo na vse naše poskuse, da bi jih vključili v interakcijo (na primer: ko jih pokličemo po imenu, ko želimo, da izpolnijo neko nalogo ali sledijo našim navodilom). Pogosto se razlikujejo
od svojih vrstnikov po obnašanju in glede interesov. Nenavadno se
vedejo ter kažejo močno zanimanje ali se zanimajo za predmete in
dejavnosti, za katere se drugi otroci ne zmenijo.
Če otrok v medsebojnih odnosih z drugimi sam ne ugotovi, kako naj
vpliva na osebe okoli sebe, je pomembno, da mu pomagamo in krepimo pri njem vse oblike nebesedne (neverbalne) komunikacije, da bi
se oblikovali temelji za učenje govora in jezika.
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Odstopanja v komunikaciji povezujemo z avtističnimi motnjami:

Pomanjkljivosti v SOCIALNI KOMUNIKACIJI in SOCIALNIH INTERAKCIJAH,
ki niso povezane s splošnim zaostajanjem v razvoju.
Prepoznavamo jih kot:
• odstopanja v medsebojnih odnosih in stikih z drugimi ljudmi (na primer: težje
sodelovanje v pogovoru, manjša možnost za sodelovanje v interesih in čustvovanju,
pomanjkljivosti pri vzpostavljanju interakcij, pomanjkljivo oponašanje/imitiranje);
• primanjkljaji v nebesednem vedenju (na primer: nenavaden odziv ob očesnem stiku in
nenavaden položaj telesa med pogovorom, neobičajna višina, intonacija, ritem, hitrost,
melodija (prozodija govora - denimo, ko otrok govori, kot da bi pel);
• primanjkljaji v kakovosti odnosov – odnosi so manj kakovostni, kot bi morali biti glede
na stopnjo otrokovega razvoja (na primer: težave pri sklepanju prijateljstev, premalo
zanimanja za druge).
OMEJENE, PONAVLJAJOČE SE OBLIKE VEDENJA, INTERESOV ALI DEJAVNOSTI,
ki se kažejo kot:
• stereotipni ali ponavljajoči se gibi (na primer: ponavljajoči se gibi delov telesa);
• pretirana raba ustaljenih navad, pretirano upiranje spremembam (na primer: vztrajanje
pri rutinah, negativni odzivi na spremembe);
• zelo omejeni, stalni in močni interesi (denimo: ozek krog zanimanj, usmerjenost k samo
nekaj predmetom, k samo nekaterim temam ali dejavnostim, nenavadni strahovi)
• pretirana ali premajhna občutljivost na senzorne dražljaje ali neobičajno zanimanje
za čutne dražljaje v okolici (na primer: visoka toleranca na bolečino, nenavadno čutno
raziskovanje predmeta).
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Otrok, ki se v zgodnjem obdobju razlikuje v razvoju komunikacije
… se ne oglaša, da bi vzbudil pozornost, ne kaže zanimanja za človeške obraze, ne uporablja kretenj, da bi pokazal, kaj želi, ne sodeluje
v interaktivnih igrah z izmenjavo vlog, redko navezuje medsebojne
stike, ne pozdravlja, ne pritrjuje, ne kaže drugim, kaj ga zanima, ni
pozoren na tisto, na kar so pozorni drugi in tudi ne vpliva na druge,
da bi usmeril njihovo pozornost k nečemu.
Kadar ocena razvoja pokaže, da otrokov razvojni profil ne ustreza
značilnostim avtističnih motenj, določene značilnosti pogosto govorijo v prid temu, da gre za primanjkljaj v socialni komunikaciji.

PRIMANJKLJAJ V SOCIALNI KOMUNIKACIJI se kaže kot:
• težave pri komunikaciji v socialnih situacijah (na primer, težave pri pozdravljanju,
pripovedovanju o dogodkih, ki smo jih doživeli z drugimi);
• težje prilagajanje situacijam (na primer: ne vemo, da se drugače obnašamo na otroškem
igrišču in drugače v gledališču);
• težave pri sodelovanju v pogovoru in pri pripovedovanju (na primer: ne vemo,
kako se obnašati, če te sogovornik ne razume);
• težave pri razumevanju tistega, kar v komunikaciji ni jasno izraženo; dobesedno
razumevanje jezika (na primer: dobesedno razumevanje fraze »A sediš na ušesih?«
ali »Pojdi se solit!«)
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Pomembno je vedeti, da…
Avtistične motnje in primanjkljaj v socialni komunikaciji
• niso posledica slabe vzgoje,
• so pogostejši pri dečkih kot pri deklicah,
• ni znanstveno dokazano, da bi bilo cepljenje vzrok teh motenj,
• avtistične motnje ne pomenijo intelektualnih težav;
veliko otrok ima normalne kognitivne sposobnosti,
• številni intervencijski pristopi, ki jih ponujajo na tržišču, niso znanstveno utemeljeni,
• niso bolezen, ki jo pri otroku zdravimo,
• zamujanje v razvoju govora ni znamenje, da gre za motnjo,
• ostala razvojna področja, kot sta telesni in motorični razvoj,
so pogosto popolnoma normalna.

Kako v zgodnjem obdobju prepoznam
pri otroku težave v socialni komunikaciji?
Ne odziva se na svoje ime.

Redko vzpostavlja očesni stik.

Ne prinaša igrač in predmetov, da bi pokazal, kaj ga zanima.
Ne vabi drugih k igri, raje se igra sam.
Pogosto uporablja druge kot sredstvo, kadar si česa zaželi.
Ne uporablja geste, da bi kaj pokazal, niti ne uporablja drugih gest.
Manj je pozoren na druge ljudi.
Pogosto se ne odziva na to, kar mu govorijo drugi.
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Primer iz prakse
Sem mati deklice, stare 19 mesecev. Nosečnost je potekala normalno,
prav tako tudi porod, ki je bil kratek in brez zapletov. APGAR 10/10. Pediater naju je napotil k nevropediatru, ker deklica ne govori in je do preteklega meseca redko vokalizirala (ni se oglašala). Zadnji mesec malo
več vokalizira, ma-ma-ma, ga-ga-ga, ja-ja-ja, vendar pravih besed še ne
izgovarja. Kar me še bolj skrbi, je njeno specifično vedenje. Naša deklica
si ne želi interakcije z nami, temveč se večino časa igra sama. Včasih se
za nas zanima, vendar to traja zelo kratek čas. Največji problem pa je,
ker nas ne oponaša in še vedno ne zna pokazati pa-pa ali delov telesa,
niti ne prosi hrane ali pijače. Ko je bila še manjša, ni oponašala grimase,
ko smo npr. pokazali jezik, odprli usta in podobno. Deklica odlično sliši,
noče pa se odzivati na svoje ime ali pa se to zgodi izredno redko.«
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Smernice za spodbujanje zgodnje
komunikacije in socialne interakcije

P

omembno je, da vemo, da s spodbujanjem interakcije in komunikacije spodbujamo tudi učenje govora in jezika. Pri tem
pogosto pozabljamo, da nam pri spodbujanju lahko pomagajo

običajne življenjske okoliščine, saj številne situacije omogočajo otroku, da se uči, kako vplivati na druge. Vsakodnevne situacije lahko izvrstno uporabimo za učenje načinov, kako dobimo priljubljeni predmet
ali spodbudimo neko dejavnost, zavrnemo nekaj, česar si ne želimo
itd. V vsakdanjem življenju so številne rutine, ki se ponavljajo in med
njihovim izvajanjem je mogoče spodbujati jezikovno razumevanje
(na primer, ko rečemo: Vzemi žlico. Gremo v posteljo … Ali ko otroka
zaprosimo: Prinesi mi …).

Kdaj spodbujati
V vsakdanjih situacijah, kot so:

igra
skupne veščine/rutine: oblačenje, hranjenje, kopanje
obisk parka
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Preigravanje vsebine zgodbe
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Igra na tleh – žgečkanje
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Kako spodbujati
• Igrajte se na tleh (spustite se na otrokovo raven s položajem telesa “iz oči v oči”).
• Prepustite se vodstvu otroka (opazujte, kaj ga zanima in se mu pridružite v vsem,
v čemer uživa).
• Oponašajte otroka pri tem, kar počne.
• Včasih zaigrano motite njegovo igro.
• Bodite dejavni (spakujte se, delajte različne grimase, nenavadne gibe, poudarite
obrazne izraze in uporabite razigran ton v glasu).
• Igrače/zanimive predmete postavite zunaj dosega otrokovih rok, toda na njemu vidno
mesto, da vas vključi in od vas zahteva, da mu pomagate dobiti tisto, kar si želi.
• Ponujajte košček za koščkom (npr. hrane) in zaustavite zanimive dejavnosti, da bi otrok
zahteval nadaljevanje.
• Ustvarite okoliščine za igre in rutine tipa “najprej jaz, nato ti”, zamenjujta vlogi.
• Pokažite vznemirjenost (otroku dajte vedeti, da nekaj od njega pričakujete –
nadaljevanje interakcije).
• Imenujte predmete, na katere je otrok pozoren in besedno (verbalno) spremljajte
njegove dejavnosti.
• Pogosteje mu omogočite, da sam izbira.
• Oponašajte otrokove glasove, na njegovo oglašanje odgovarjajte z oglašanjem
in se pri tem izmenjujta.
• Uporabljajte enostaven jezik.
• Svoj govor spremljajte s kretnjami, s kazanjem ter poudarjeno intonacijo.
• Komunicirajte brez pretiranega spraševanja in ukazovanja.
• Otrokovemu nesmiselnemu vedenju dajte pomen in ga spremenite v interaktivno igro.
• Ponavljajte dejavnosti, v katerih otrok uživa.
• Pogosto pohvalite otroka, da utrdi naučene spretnosti.
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Starši, vi ste pomembni …
ker preživite z otrokom več časa kot strokovnjaki;
ker ste vključeni v dejavnosti, ki so najboljša priložnost
za učenje, to pa so igra in vsakodnevne rutine (veščine).

Zato ne pozabite:
• Bodite razigran partner v igri: bodite nori, smešni, zabavni, neresni.
Vi ste najdragocenejša otrokova igrača.
• Namenite več pozornosti zabavi in uživanju v dejavnostih kot izpolnjevanju nalog
ter doseganju lastnih ciljev (vaš otrok živi v svetu zabave in igre, ne pa dela).
• Rutino spremenite v igro.
• Stopite v otrokov svet, igrajte se na način, kot se igra otrok, komunicirajte tako,
kot komunicira otrok (z brbljanjem, smejanjem, s smešnimi obraznimi izrazi).
• V igri predvsem sledite otroku, dajte mu ideje, kako je mogoče igro nadgraditi,
spremeniti ali dopolniti, komentirajte to, kar počne in ga spodbujajte ter podpirajte,
da bo začel in nadaljeval z igranjem dejavnosti, ki ga zanimajo.
• Igrajte se enostavnih iger, npr. “iz oči v oči” brez igrač: med nego pripovedujte/pojte
pesmice, rime, igrajte se iger z rokami ali drugimi deli telesa.
• Izogibajte se pogostim ukazom, navodilom, kaj naj počne, ter nenehnemu spodbujanju,
popravljanju, spraševanju, zahtevam po ponavljanju in vsiljevanju igre, ki bi si je želeli vi.
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Igranje “iz oči v oči”
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K

njižica Težave v komunikaciji je namenjena vam, dragi starši,
ki ugotavljate, da se v razvoju zgodnje komunikacije pri vašem
otroku nekaj zatika.

Vsebuje osnovne informacije, na katera kakovostna odstopanja od
značilnega razvoja v socialnih stikih in sporazumevanju morate biti
pozorni. V nadaljevanju je pojasnjeno KDAJ in KAKO spodbujati razvoj
komunikacijskih spretnosti. Naučili se boste prepoznati priložnosti za
besedno in nebesedno sporazumevanje v vsakdanjih rutinah. Namige iz knjižice jemljite kot izhodišče, postanite igrivi in ustvarjalni. Vi
sami najbolje veste, kaj v določenem obdobju vašega otroka najbolj
privlači. V ponavljanju rutin, iger in drugih aktivnosti, ki so vsem v veselje, se najprej porajajo in nato utrjujejo spretnosti v socialnih stikih
in sporazumevanju.
Knjižico priporočam tudi vzgojiteljem in drugim, ki se srečujejo z otroki, ki še nimajo razvitega besednega govora, ali z otroki, ki govorijo,
pa izkazujejo primanjkljaj v sporazumevanju.
— Meta Demšar, logopedinja

