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BRANJE PRAVLJIC GLUHEMU OTROKU S PODPORO V ZNAKOVNEM JEZIKU  

PRIMER DOBRE PRAKSE 

 

POVZETEK 

V prispevku opisujem primer dobre prakse, katere cilj je bil, da bi gluh otrok 

osvojil čim več besednih/znakovnih znakov s pomočjo elementov gledališke 

pedagogike, s čimer bi dosegli razumevanje vsebine pravljice tudi s podporo v 

znakovnem jeziku. Sem oče treh gluhih otrok in tolmač za slovenski znakovni jezik. 

Hči Isabela, ki je od rojstva gluha, je v zelo kratkem času osvojila besedni zaklad 

na govornem področju. Že pri dveh letih je imela zelo bogat besedni/znakovni 

jezik. Takrat še ni tvorila ne besed ne glasov, bila je 100-odstotno gluha. Ker je 

treba pri gluhem otroku že zelo zgodaj vzpostaviti komunikacijo, je zelo 

pomembna komunikacija med otrokom in starši, pri čemer nam vloga v vzgojno-

izobraževalnem procesu zelo pomaga. Že pol leta po vsaditvi polževega vsadka, ko 

je začela slišati svoj glas in zaznavati okolico, je zaradi predhodnega bogatega 

vizualnega (igra vlog) in besednega/znakovnega jezika, ki ga je pridobila z branjem 

pravljic, tvorila govorne besedilne stavke, kar je za gluhega otroka velik napredek.  

 

Ključne besede: gledališka pedagogika, gluhota, gluh otrok s polževim vsadkom, 

igra vlog, komunikacija, znakovni jezik, jezikovni razvoj, branje/interpretiranje 

pravljice, spodbujanje k branju. 

 

 



 

ABSTRACT 

In this following piece I will describe a best practice case, the aim of which was to 

enable a deaf child to acquire as many words in sign language as possible. This is to 

be achieved through the use of different elements of theater pedagogy with which 

we hope to achieve an understanding of the content of a fairytale. All throughout 

the process the storytelling itself is supported by sign language. I am a father of 

three deaf children and an interpreter of Slovene sign language. My daughter 

Isabela who has been deaf since birth has been able to acquire a substantial 

vocabulary of spoken words in a relatively short amount of time. At the age of 2 

Isabela had a vast vocabulary in sign language although she was not able to form 

words nor sounds as she was 100% deaf. Establishing communication between child 

and parent is especially important when you have a deaf child and that is why 

being able to actively participate in the education process immensely helps us as 

parents. Within half a year from receiving the cochlear implant and from the 

moment she began to hear her own sound and the sound of the surroundings she 

was able, due to the previously obtained sign language vocabulary which she 

acquired through fairy tales in sign language, to form spoken sentences which is by 

itself a great achievement for a deaf child.  

Keywords: theater pedagogy, deafness, deaf child with a cochlear implant, role 

playing, communication, sign language, language development, reading and 

interpreting fairy tales, encouraging reading. 

 

OD KOD IZVIRAJO TEŽAVE 

V Sloveniji je približno 700 gluhih oseb brez polževega vsadka, ki uporabljajo 

znakovni jezik kot svoj prvi materni jezik. Z gluhim otrokom je na začetku najbolje 

komunicirati v naravnem znakovnem jeziku. Z gluhimi je treba zgodaj vzpostaviti 

očesni stik/stik s pomočjo igre vlog za lažjo komunikacijo (pri tem si lahko 

pomagamo še z znakovnim jezikom). Ta je za gluhega edini pravi način. Gluhim je 

slovenski jezik kot tuji jezik, zato je tudi njihova pismenost zelo šibka in neradi 

obiskujejo knjižnice. Zakaj je tako v Sloveniji? Tukaj opažam dve težavi, 



medicinsko in sistemsko. Medicinski pristop ostro nasprotuje uporabi znakovnega 

jezika in podpira verbotonalno metodo (oralno metodo odčitavanja z ustnic), 

medtem ko je sistemski sistem izobraževanja, ki še danes gluhim povsod ne 

omogoča izobraževanja v znakovnem jeziku, ki je zanje pravzaprav materni jezik.  

Postavlja se vprašanje o smiselnosti uvedbe vseh sprememb na celotni vertikali 

izobraževalnega sistema. Imamo uspešne gluhe podjetnike, športnike, učitelje, 

celo poslance v državnem in evropskem parlamentu. Leta 2002 je bil slovenski 

znakovni jezik uradno priznan kot materni jezik za gluhe, 14. novembra pa v 

Sloveniji praznujemo praznik slovenskega znakovnega jezika.  

Kljub temu ima znakovni jezik šibko sporočilno vrednost in obsega do deset tisoč 

ustvarjenih kretenj, od tega jih za vsakodnevno rabo uporabljamo okoli tisoč, 

medtem ko slovenski jezik vsebuje več kot tristo tisoč gesel/besed. Zato so gluhi 

od rojstva slušno prikrajšani, saj slišeči otroci v fazi odraščanja ves čas slušno 

spremljajo, kaj se dogaja okoli njih in se učijo od okolice, kar za gluhe ne velja. Če 

želimo starši vzpostaviti stik z otrokom, torej komunikacijo, to v začetni fazi 

izvedemo s pomočjo gledališke pedagogike in z igro vlog, ki jima pozneje dodajamo 

elemente znakovnega jezika 

Sporazumevanje z znaki namreč ni umetno ustvarjena metoda, ampak samo 

dogovorjena opredelitev tega, kar je otrokom v začetni dobi naravno in spontano. 

Vsi otroci se učijo s posnemanjem, zato oponašajo druge ljudi v svoji okolici. Prav 

to sposobnost natančnega opazovanja in hkrati oponašanja – igre vlog lahko 

izkoristimo. 

Dokazano je, da igra vlog in dodatno z znaki pozitivno vpliva na razvoj samega 

jezika, ki je podlaga za otrokov govor. S pomočjo tega otrok razvija svoje 

besedišče, ki ga bo pozneje uporabljal za razvoj govora. Za dober razvoj otroci 

potrebujejo bogato pozitivno okolje in motivacijo, da pri tem sodelujejo. Zato je 

bilo pri nas veliko branja in igranja s pomočjo slik, znakovnih kretenj in gledališke 

pedagogike z igro vlog. S tem je Isabela pridobila veliko samozavesti pri 

razumevanju in osvajanju glasovnega govora, kar je bila še pred kratkim za gluhe 

prava redkost. 

 



TEORETIČNO OZADJE  

Živimo v svetu, v katerem je večji del informacij posredovanih s pomočjo spektra 

zvoka. S pomočjo zvoka zaznavamo svet okoli sebe. Zvočni signali, ki prodirajo v 

našo podzavest, so odgovorni za to, kako in na kakšen način se odzovemo na 

sporočila, ki jih dobimo oziroma sprejmemo. Naša percepcija je osnovana na 

glasovni kakovosti sporočevalca, njegovi izbiri besed, uporabi fraz in tonski 

kakovosti, v kateri je sporočilo posredovano. Tudi povedane ali napisane besede 

imajo svojo moč v sporazumevanju, saj z njimi lahko nekoga poučimo, mu 

sporočimo svoje znanje, izkušnje in zamisli, lahko ga pohvalimo ali opozorimo, 

kritiziramo ali svarimo, mu kaj obljubimo ali od njega kaj zahtevamo; lahko mu 

povemo, da ga imamo radi, da nas nekaj jezi ali žalosti, da smo veseli ali 

prestrašeni. Besedno sporazumevanje uporabljamo za sporočanje vseh vsebin ter 

obveščanje o predmetih in zunanjih dogajanjih. Ne nazadnje pa govorec sporoča 

tudi svoja čustva, stališča in značilnosti. 

Razvilo se je prav zato, ker človeku nebesedno sporazumevanje ni več zadoščalo, 

da bi se znašel v vse zahtevnejših razmerah, ki jih je postopoma ustvaril sam. 

Vendar pa bi bilo kljub navedenim številnim izraznim možnostim, ki jih ponujajo 

besede, sporazumevanje med ljudmi brez uporabe nebesednih komunikacijskih 

znakov veliko bolj osiromašeno, brezosebno, manj izrazno in tudi slabše 

razumljivo. Sporočilna vrednost in moč vplivanja na sogovornika namreč nista 

odvisni le od vsebine povedanega, ampak tudi in pogosto predvsem od načina, kako 

je sporočilo povedano. Od naših neverbalnih komunikacijskih spretnosti pa je 

odvisno, kako dopolnimo, obogatimo ali poudarimo neko besedno sporočilo 

(Kogovšek, 2007). 

Pri metodi igranja vlog prevzamejo otroci predpisano perspektivo ali način 

obnašanja drugih ljudi. Gre za realistično vedenje v zamišljeni situaciji. Igranje 

vlog zahteva, da posameznik/otrok prevzame identiteto nekoga drugega in ravna 

tako, kot misli, da bi kdo drug ravnal v dani situaciji. Posameznik lahko ostane tudi 

on sam in ravna, kot bi sam ravnal v zamišljeni situaciji (Terminološki slovar vzgoje 

in izobraževanja, 2008-2009). 

Posebnost okolja v slišečih družinah je, da je večina gluhih otrok prikrajšana za 

kakovostno zgodnjo komunikacijo. Danes je splošno sprejeto, da gluhi otroci gluhih 



staršev kažejo primerljive vzorce razvoja na socialnem, jezikovnem in kognitivnem 

področju kot njihovi slišeči vrstniki. Ena najdlje trajajočih razprav na področju 

izobraževanja gluhih otrok je bila, ali učenje znakovnega jezika (kretanja) 

zmanjšuje zmožnost in motivacijo za učenje govorjenega. Za razvoj jezika in 

mišljenja gluhih otrok je izrednega pomena, da imajo dostop do znakovnega jezika 

že od rojstva, saj je kakovostno jezikovno okolje za vsakega otroka ključ do 

uspeha. Danes ni nobenih dokazov, ki bi podprli hipotezo, da kretanje kakorkoli 

zavira razvoj govora (Pfifer, 2010). 

 

IZVEDBA POSKUSA 

Pri opisu načina in pristopa bom uporabil pravljico z naslovom Peter in volk avtorja 

Sergeja Prokofjeva in ilustratorja Matjaža Schmidta. 

Opisani primer je bil opravljen pri Isabelini starosti 24 mesecev. Pravljica je bila 

»prebrana« velikokrat, in sicer po delih ter s praktičnimi prikazi.  

Pri pripovedovanju pravljice sva se predvsem ozirala na slikovno upodobitev v sami 

pravljici ter s prsti pokazala in usmerjala pogled na to, v čem je povezava. Pri 

dialogih sva skupaj s soprogo uporabljala igro vlog, ki je vključevala obrazno in 

telesno mimiko s komponento kretnje. Za glasovno intonacijo pa sva uporabila tlesk 

ob tla, stene, omaro ali balon. 

Pri pripovedovanju sva vedno sodelovala oba z ženo. Žena je brala ter ob sebi 

imela Isabelo in balon, na drugi strani pa sem bil jaz z igranjem vlog (pri tem sva se 

z Isabelo ves čas izmenjavala). 

Primer besedila: 

»Le kakšna ptica si ti, ko ne znaš letati,« je rekla rački. 

Ta pa ji je odgovorila: »Le kakšna ptica si ti,  

ko ne znaš plavati,« in čofnila v vodo. 

Tako sta se še dolgo pričkali.  

Račka je plavala po mlaki. Ptička pa je skakljala po bregu sem ter tja. 



 

Prikaz: 

»Le kakšna ptica si ti, ko ne znaš letati,« je rekla rački. 

Znakovni prikaz, obrazna mimika – odprte oči in pogled v Isabelo. 

Pokažem ptičko in se usmerim na račko: 

TI, TI, RAČKA, TI, NE MORE LETETI, še 2x ponovim isto, nato otrok pokaže za mano. 

 

 

Ta pa ji je odgovorila: »Le kakšna ptica si ti, ko ne znaš plavati,« in čofnila v vodo. 

Znakovni prikaz, obrazna mimika – našobljen obraz in pogled v Isabelo. 

Pokažem račko in se usmerim na ptico: 

TA PTICA NE MORE PLAVATI, RAČKA HOPA VODA IN SE SMEJE, še 2x ponovim isto, 

nato otrok pokaže za mano. 

 

Tako sta se še dolgo pričkali.  

Znakovni prikaz, obrazna mimika – žalosten pogled na oba. 

Pokažem ptičko in račko: 

HUDA PTICA, HUDA RAČKA 

 

Račka je plavala po mlaki. Ptička pa je skakljala po bregu sem ter tja. 

Znakovni prikaz, obrazna mimika – oster pogled na eni strani za račko in oster 

pogled na drugi za ptičko. 

Pokažem račko. 

RAČKA HOPA HOPA VODA 

Pokažem ptičko. 



PTICA HOPA HOPA LETI TAM 

 

Pri prikazovanju likov (igre vloge) ter uporabi ene in druge »osebe« vedno pokaževa 

telesno stran, levo ali desno, da se vidi, da je to druga oseba. Uporaba obrazne in 

telesne mimike je zelo pomembna; ves čas je treba odpirati usta, premikati oči 

sem in tja ter se tudi premikati. Vsak stavek ponovimo dvakrat, otrok ga ponovi za 

mano. Pri tem si pomagava tako, da držim njen kazalec, ki ga usmerjam sem in tja. 

Ker si tukaj ne moremo pomagati z glasovno intonacijo, na primer naglas ali s 

šepetanjem (dramatiziranje in napetost), moramo vse to preusmeriti na telesno 

govorico: hiter in počasen tempo, »mahanje« z rokami, ki ponazarjajo poudarek 

sporočil. 

Pozneje pa je imela ob sebi balon, ki je pri branju (glasovno) ponujal občutek 

vibracije barve glasu. Namreč balon, ki ga držimo v roki, postane prevodnik zvočnih 

vibracij, ki ga gluha oseba v roki tudi občuti. Isabela je odlično spremljala in 

opazovala igranje vlog, še posebej, ko je bila ona na vrsti. 

REZULTATI  

Po prejetju polževega vsadka smo že takoj začeli enako pripovedovati pravljico in 

uporabljati igro vlog, to je s komponento v znakovnem jeziku s podporo 

govorjenega glasu. Isabela je sprva ni razumela. Ob spuščanju različnih glasov pri 

branju je bila na trenutke celo prestrašena. Samo opazovala je okolico, od kod 

izvira zvok in kaj je ta zvok (buljenje v obraz). S povzročanjem različnih zvokov v 

prostoru in okolici ji je bilo treba ves čas kazati, od kod izvira zvok. Tako je potem 

sama ustvarila ta zvok. Z igro vloge, ko je bila ona na vrsti, je spontano spuščala 

različne glasove, sprva je šlo samo za čebljanje. Prostor mora biti tih in miren, saj 

že pripovedovanje pravljice v znakovnem jeziku z govorom zahteva veliko 

koncentracije in pozornosti. Sčasoma gre za postopno povečanje zahtevnosti 

razumevanja vsebin.  

Pravljico Peter in volk smo vsak dan brali, nato pa Isabelo po treh oziroma štirih 

mesecih začeli spodbujati, da za mano ponavlja besede, kot so GA GA GA, RAČKA, 

PI PI PI PTICA, OPA OPA OPA VODA.  



Menim, da je z uporabo gledališke pedagogike z igro vlog nujno potrebno pri 

gluhem otroku že v začetni stopnji razvoja popolnoma usmeriti poglede na 

določene pojme, predmete, dogajanje okoli sebe … Nato je treba ves čas 

opozarjati in kazati. Najbolj zanimive otroške slikanice so iz zbirke, kjer je glavni 

junak kužek Piki (na primer Piki obišče kmetijo, Kje je Piki?). V njih so predmeti 

slikovno zelo dobro ponazorjeni. Na primer avto, z roko pokažemo na ta predmet, 

na sličico v slikanici, otrok jo potipa. Nato pokažemo kretnjo avto (volan) in s 

posnemanjem igre vloge spodbujamo otrokovo sodelovanje. To vadimo toliko časa, 

kolikor časa traja otrokova pozornost. Ta je na začetku zelo kratka, vendar se s 

treningi in meseci postopoma veča. 

SKLEP 

Isabela je dokazala, da smo s pomočjo gledališke pedagogike in igre vlog s 

komponento v znakovnem jeziku zelo hitro vplivali na njen razvoj jezika, ki je bil 

podlaga za njen govor. V vrtcu so bili odzivi vsak dan zelo navdušujoči, saj je 

domov prinesla vedno kakšno novo govorjeno besedo. Vzgojiteljica je povedala, da 

je Isabela sprejemala vse zelo hitro kot nekakšna spužva, ki vse to vsrkava vase. 

Brez uporabe igre vlog in govorice rok bi veliko težje razložili in predstavili 

pravljico na drugačen način, kot sva to počela z ženo. Zelo pomembno je, da je 

imela Isabela ves čas željo po knjigi in bila motivirana. Zanjo je bila vse to igra in 

hkrati zabava, zato se ji je v podzavesti tako hitreje razvil govor. Velikokrat je čez 

dan spontano uporabljala orise igre vlog, kar dokazuje, da se otrok samodejno uči 

iz okolice, saj je gluh otrok podvržen predvsem prostorski vizualizaciji, medtem ko 

slišeč slušni pozornosti. 

Ker je Isabela uspešen primer zelo dobre prakse, si želim, da bi sporočilo doseglo 

slišeče starše, ki imajo gluhe otroke. Želim predvsem to, da naj bo strah pri tem 

odveč. Treba pa se je zavedati, da se do prvega razreda dá nadoknaditi zamujeno, 

kot je to, na primer, pri razumevanju in dojemanju besedil in vsebin, ne nazadnje 

tudi govora, ki pa je od posameznika do posameznika zelo različno. 

Gluh otrok s polževim vsadkom bo ves čas šolanja moral obiskovati surdopedagoga, 

s katerim bo »pilil« zvok in tega poskušal tudi dojemati, ob tem pa bo razvijal še 

glasovno izražanje. Zaradi gluhote si bo vse življenje pomagal z elementi gledališke 



prostorske vizualizacije, naj bo to igra vlog, ki bo vedno prispevala k temu, da bo 

lahko hitreje razumel svojo okolico, v kateri se nahaja. 

In še rek: gluhi so zelo dobri igralci in plesalci – gledališki igralci, saj jim je bil sluh 

od rojstva odvzet, dodana pa odlična prostorska vizualizacija, saj imajo bolj 

izurjene oči in znajo spretno brati telesno govorico. 
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