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GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA KOT POMOČ V RAZVOJU GOVORA OTROK 

 

Komunikacija človeku pomaga, da se oblikuje kot posameznik, pomaga pa mu tudi 
pri učinkovitem vključevanju v okolico. Vendar pa se pri nekaterih otrocih v razvoju 
govora in jezika lahko pojavijo težave. Kadar govor odstopa od normalnega v 
tolikšni meri, da vzbuja našo pozornost, govorca težje razumemo ali je verbalna 
komunikacija onemogočena, govorimo o govorno – jezikovnih motnjah (Škoflek, 
b.d.). Otrok, ki zaradi določenih ovir ne more (razumljivo) govoriti, potrebuje 
dodatno pomoč in podporo pri komunikaciji, s katero pa lahko doseže večjo 
komunikacijsko učinkovitost (Jurišič, 2012). V prispevku predstavljam nekaj 
učinkovitih strategij z elementi gledališke pedagogike za razvoj komunikacijskih 
veščin, ki jih lahko učitelj nudi učencu z govorno – jezikovnimi motnjami v razredu 
(pri pouku, dopolnilnem pouku in podaljšanem bivanju). Podrobneje pa 
predstavljam strategijo razvijanja komunikacijskih veščin s pomočjo uporabe lutke. 
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THEATRE PEDAGOGY AS AN AID IN CHILDREN'S SPEECH DEVELOPMENT 

Communication helps people to shape themselves as individuals and to integrate 

with their environment successfully. Some children may have problems as far as 

development of speech and language is concerned. When speech differs 

significantly, when we find it difficult to understand the speaker or when verbal 

communication is impossible, we talk about the so-called speech and language 

disorders (Škoflek, b.d.). A child who cannot speak (clearly) because of certain 

obstacles needs additional help and support with communication, by means of 

which they can achieve better communication efficiency (Jurišič, 2012). The article 

presents some effective strategies for communication skills development with the 

elements of theatre pedagogy. The strategies can be used by the teachers during 

school lessons, remedial classes or after-school activity when dealing with children 

with speech and language disorders. A more detailed description of a strategy for 

developing communication skills with the use of a puppet is presented. 
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1. RAZLOGI, PROBLEMI 



Bistvo komunikacije je zmožnost sporočati svoje želje, misli in čustva drugim in 
hkrati izvedeti, kaj drugi želijo, mislijo in čutijo. Tako je komunikacija osnova za 
oblikovanje identitete, socialne vključenosti in medosebnih odnosov (Jurišič, 2012). 
Ker pa se pri nekaterih otrocih v razvoju govora in jezika pojavljajo težave, je 
smiselno poznati strategije dela, ki lahko učencem pomagajo v razvoju 
komunikacijskih veščin. 

Pri razvijanju komunikacijskih veščin so se med drugim kot učinkovite izkazale 
metode dramske pedagogike. Te metode namreč pri doseganju kurikularnih ciljev z 
različnimi, preprostimi lutkovnimi tehnikami in drugimi gledališkimi izraznimi 
sredstvi, omogočajo otroku, da se uči celostno. Kognitivne, psihomotorične in 
afektivne spretnosti, ki jih lahko pridobimo z uporabo gledaliških dejavnosti, 
ustvarjajo motivirane, inteligentne učence, ki so se pripravljeni učiti celo življenje 
(Korošec, 2007). 
 
2. TEORETIČNO OZADJE 

Pri otrocih je veliko različnih, individualnih značilnosti v komunikaciji, jeziku in 
govoru, razlika je predvsem vidna v obsegu in stopnji komunikacijskih veščin (Ule, 
2005). Učence s težavami v komunikaciji po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami (2011) uvrščamo med učence s posebnimi potrebami, in sicer med 
učence z govorno – jezikovnimi motnjami.  

Po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 
posebnimi potrebami (2015) so učenci z govorno-jezikovnimi motnjami opredeljeni 
kot skupina otrok, ki imajo zmanjšano zmožnost usvajanja, razumevanja, izražanja 
in/ali smiselne uporabe govora, jezika in komunikacije. Odstopanja na teh 
področjih pomembno vplivajo na otrokovo vsakodnevno sporazumevanje in učenje. 
V šolskem obdobju se motnje odražajo tudi pri usvajanju in izkazovanju šolskih 
znanj in veščin, medosebnih odnosih, vedenju in čustvovanju. Pri otrocih z 
govorno-jezikovnimi motnjami praviloma obstajajo neskladja med besednimi in 
nebesednimi sposobnostmi, pri čemer so nebesedne sposobnosti običajno boljše od 
besednih.  

Glede na stopnjo govorno-jezikovne motnje razlikujemo otroke z lažjimi, 
zmernimi, težjimi in težkimi govorno-jezikovnimi motnjami. Ne glede na stopnjo 
težav pa vsi otroci z govorno – jezikovnimi motnjami potrebujejo dodatno podporo 
in pomoč pri razvoju komunikacijskih veščin (Kriteriji za opredelitev vrste in 
stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). Pomoč 
in podpora otroku s posebnimi potrebami pa je pravica, ki je uzakonjena z 
Zakonom o osnovni šoli (1996). In ker se težave razprostirajo na kontinuumu od 
lažjih do zelo izrazitih, od enostavnih do zapletenih, od kratkotrajnih do 
vseživljenjskih, se mora na kontinuumu razprostirati tudi količina pomoči in 
podpore otroku: od zelo malo podpore do intenzivne specialne pomoči in podpore 
(Kavkler, 2008). 

V Sloveniji se je za pomoč in podporo učencem s posebnimi potrebami uveljavil 
Petstopenjski model pomoči. Stopnje pomoči se razprostirajo na kontinuumu od 
manj do bolj intenzivnih oblik pomoči, od pomoči, ki jo lahko nudi učitelj v 
razredu, do usmerjanja učencev z najtežjimi oblikami specifičnih učnih težav 
(Peklaj, 2012). Prva stopnja vključuje pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku 



ter v okviru podaljšanega bivanja; druga stopnja pomoč šolske svetovalne službe 
in/ali mobilne specialno pedagoške službe; tretja stopnja dodatno individualno in 
skupinsko pomoč; četrta stopnja mnenje in pomoč zunanje ustanove in zadnja, 
peta stopnja usmeritev v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo. Pomoč učencu s težavami se tako začne s prvo stopnjo in se po potrebi 
stopnjuje do pete stopnje (Magajna, Čačinovič Vogrinčič idr., 2008).  

3. IMPLEMENTACIJA IN REZULTATI 

V tem prispevku je v ospredju nudenje podpore in pomoči učencem z govorno – 
jezikovnimi motnjami na prvi stopnji petstopenjskega modela pomoči, in sicer 
strategije oz. oblike pomoči, ki jih lahko učitelj nudi učencu z govorno – 
jezikovnimi motnjami v razredu (pri pouku, dopolnilnem pouku in podaljšanem 
bivanju). 

Že Omerza (1971) je navedel nekaj splošnih vaj, ki se lahko izvajajo v razredu in ki 
spodbujajo razvijanje komunikacijskih veščin. Poudaril je predvsem pomen 
posnemanja kot strategijo razvijanja govoril npr. posnemanje muce, ki se oblizuje, 
posnemanje otroka, ki je hud, posnemanje pihanja, posnemanje smeha, prijemanje 
predmetov z ustnicami, posnemanje brnenja motorja, oblizovanje zgornje ustnice z 
jezikom, stiskanje zamaška z ustnicami in njegova izstrelitev z izpihom v neki cilj, 
masiranje zgornjih zob s spodnjo ustnico ipd. Tudi Lipnik in Matić (1993) navajata 
nekaj enostavnih vaj za urjenje jezika, ki jih učitelji lahko uporabijo kot na primer 
del uvodne motivacije v učno uro npr. jezik iztegnemo čim dlje iz ust, jezik 
premikamo levo in desno (posnemanje nihalne ure), jezik vrtimo med zobmi,  
tleskamo z jezikom (posnemamo konja), posnemanje šuma lokomotive s šššš, 
posnemanje trobente lalalala ipd.  

Sama v praksi za izvajanje omenjenih vaj uporabljam kamišibaj. Izmislim si kratko 
zgodbo in jo ob treh slikah pripovedujem. Pozornost učencev vzdržujem z 
motivacijskimi vprašanji in ponovitvami slik. Tako ob ponovitvi učenci že vedo, 
kako se morajo odzvati.  

Primer zgodbe:  

Zgodaj zjutraj (slika nihalne ure – učenci jezik premikajo levo in desno) je lačna 
muca (slika muce – učenci oblizujejo zgornjo ustnico z jezikom) opazovala miš 
(slika miške – učenci večkrat iztegnejo jezik čim dlje iz ust). Nekaj časa je muca 
(slika muce) še opazovala, nato pa skočila in prestrašila miš (slika miške). Muca 
(slika muce) je zgrešila miš (slika miške) in skočila še enkrat. Miš (slika miške) je 
pobegnila muci (slika muce). Sedaj se sliši samo zvok ure (slika nihalne ure). 

I. Hočevar Boltežar (2008) navaja, da lahko komunikacijske veščine urimo tudi z 
vajami kot so: napihovanje majhnih balončkov, igranje na ustno harmoniko, vaje 
smrčanja, zehanja, igranje na glavnik, pihanje vode s slamico, pihanje v vetrnico 
ipd. Kot učinkovita strategija za razvoj komunikacijskih se je izkazala tudi 
strategija povezovanja gibanja in govora veščin npr. telesnim gibom dodajamo 
zvoke (Hočevar Boltežar, 2008). Pri izvajanju omenjenih vaj v praksi največkrat 
uporabim mimično lutko, ki prevzame vlogo učitelja. Občasno je lutka nespretna in 
prosi določene učence, da ji ponazorijo smrčanje ipd. Ko dobijo učenci vlogo 
učitelja, se posebej potrudijo, še zlasti učenci s težavami s komunikacijo.  



V nadaljevanju vam bom predstavila primer iz prakse oz. strategijo nudenja 
podpore in pomoči učencem z govorno – jezikovnimi motnjami v razredu, in sicer 
razvoj komunikacijskih veščin s pomočjo uporabe ročne lutke.  

Izdelala sem ročno lutko Ostržka in škatlo z blazinami, ki je bil njegov dom. 
Učencem sem ga na začetku šolskega leta predstavila kot mojega pomočnika, ki 
zelo rad govori in pripoveduje o svojih doživetjih. Večkrat sem ga vključila v pouk 
kot motivatorja za delo. Zapel je pesmico ali pa poslušal glasbo in spodbudil 
učence, da se mu pridružijo. Pri spoznavanju okolja je pribežal v razred in povedal, 
kaj vse se mu je dogodilo na njegovi poti do šole in tako učence uvedel v 
opisovanje njihovih poti v šolo; drugič se je jokal, ker mu Peter ni posodil svinčnika 
(pravila obnašanja). Pri matematiki je prešteval gumbe (do 20) in spraševal učence, 
kje se je zmotil ali pa je iskal domine z računi in rezultatom, sestavljal 
matematično sestavljanko ali besedilno nalogo in jih prosil za pomoč. Prišel je v 
razred z razglednico in spraševal ali je prišel prav (ali je to res Osnovna šola Gornja 
Radgona in so oni res učenci 1.b razreda) ter jih spraševal o šolskih prostorih in 
zaposlenih. Vsakemu učencu je prinesel pismo, napisano z napakami, učenci so ga 
med branjem popravljali … 

Povezanost z lutko pa smo okrepili z izvajanjem projekta, ki smo ga poimenovali 
Ostržek je z menoj. Dogovorili smo se, da bo Ostržek vsak konec tedna preživel pri 
enem učencu. V ponedeljek pa nam bosta v jutranjem krogu pripovedovala, kako 
sta preživela konec tedna. Prvi konec tedna je Ostržek preživel pri meni doma. V 
ponedeljek sem učencem pripovedovala svoje občutke in doživetja. Nato sem si na 
roko nataknila Ostržka. Sedaj je pripovedoval o svojih občutkih in doživetjih 
Ostržek. 

Učenci so ob ponedeljkih večinoma posnemali moj način predstavitve. Najprej so 
povedali kako so oni preživeli in kako so se počutili, nato pa so si na roko nataknili 
Ostržka in pripovedovali, kako se je on počutil in kaj je počel. Zanimivo je bilo, da 
so se učenci, ki so govorno šibkejši, poistovetili z Ostržkom in z njim na roki 
sproščeno pripovedovali. Ko pa Ostržka več niso imeli na roki, pa so utihnili in 
nismo izvedeli, kaj je počel in kako se je počutil otrok sam. Učenci z govornimi 
motnjami so se v vlogi Ostržka še posebej trudili, da so pravilneje oblikovali 
glasove, ki jim povzročajo težave. 

 

ZAKLJUČEK 

Vsak otrok ima pravico do kvalitetne vzgoje in izobraževanja, ob tem pa naj bi se 
otrok celostno razvijal. Otroštvo je namreč čas razvoja kompetenc v povezavi z 
vseživljenjskim učenjem (Korošec, 2007). Tudi moje delo temelji na celostni 
metodi poučevanja, torej na razvijanju emocionalnega, intelektualnega in 
socialnega v otroku. Pogosto so v razredih tudi otroci s specifičnimi učnimi 
težavami. Pri delu z njimi opažam, da so v svojem funkcioniranju v razredu zaradi 
svojih težav nemalokrat zagrenjeni, nesocialni, anksiozni, agresivni in težje 
predvidljivi. V praksi se je kot učinkovita strategija za razvoj vseživljenjskih veščin 
pri učencih s težavami izkazala gledališka pedagogika. Elementi gledališke 
pedagogike namreč v vsakdanjem pouku učencem pomagajo graditi njihovo 



samozavest, zaupljivost, pozornost, koncentracijo in razvijati govorno jezikovne 
sposobnosti.  
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