
 

 

 
Uspešnost logopedske 

obravnave 

      Logopedska obravnava je uspešnejša 

v predšolskem obdobju, ko je razvoj 

govora in jezika najhitrejši in 

spontan. V tem obdobju otrok 

potrebuje ustrezne spodbude in 

govorni model okolja, ki v veliki 

meri vplivajo na govorno-jezikovni-

komunikacijski razvoj. V šolskem 

obdobju se razvoj govora in jezika 

nadaljuje, vendar je za uspešnost 

logopedske obravnave potrebno več 

vaje. Uspešnost logopedske 

obravnave je v veliki meri odvisna 

tudi od sodelovanja z učitelji in s 

starši, ki lahko vsakodnevno vplivajo 

na otrokov razvoj govora, jezika in 

komunikacije. 

 
 

Kje poiskati dodatne 
informacije? 
 

 Svetovalna služba vrtca in šole. 

 Mobilna specialno pedagoška 

služba OŠ dr. Mihajla 

Rostoharja Krško. 

Kontakt: 07/488 16 70 

 

 

 

 

  
OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško 

Cesta 4. julija 33, 8270 Krško 
  

  OSNOVNA ŠOLA DR. MIHAJLA ROSTOHARJA KRŠKO 

 

 

 

 

 

 
LOGOPED 

 

 

MOBILNA SLUŽBA 

 

Pomoč otrokom s težavami na 

področju govora, jezika in 

komunikacije 

 

 

 



Kaj je logopedska 
obravnava? 
 

Logopedska obravnava zajema več 

področij: 

 motorika govoril, 

 govor (izboljšanje izreke), 

 jezik, 

 komunikacija, 

 fonološko zavedanje, 

 branje in pisanje, 

 pozornost in koncentracija, 

 slušno zaznavanje in       

pozornost. 

Logoped med obravnavami oceni 

govorno-jezikovni status otroka in 

načrtuje logopedsko obravnavo. Izvaja 

različne govorno-jezikovne vaje in jih  

prilagaja glede na otrokove potrebe, 

napredek in razvoj. Staršem pripravi 

vaje in jim svetuje, kako naj govorno-

jezikovno področje razvijajo tudi doma. 

 
 

 
Komu je namenjena? 

 Otrokom z odstopanjem v 
govorno-jezikovnem-
komunikacijskem razvoju, ki imajo 
dodatno strokovno pomoč. 

 Otrokom, pri katerih se kažejo 
posebnosti v govorno-jezikovnem-
komunikacijskem razvoju (opravi 
se logopedski pregled). 

 Z nasveti pomagamo vzgojiteljem, 
učiteljem in staršem. 

 

Kdaj poiskati pomoč 
logopeda? 

 Kadar starša skrbi govorno-
jezikovni razvoj otroka, 

 ko se pri otroku kažejo odstopanja 
v razvoju govora in jezika. 

 

  Cilji logopedske obravnave 
 

 Optimalen razvoj govora, jezika in 

komunikacije, 

 odprava motenj artikulacije, 

 širjenje besedišča, 

 širjenje stavčne strukture, 

 razvijanje podporne in 

nadomestne komunikacije. 
 

Naloge logopeda pri DSP 
 

 Diagnosticiranje težav s področja 

govora, jezika in komunikacije, 

 premagovanje težav, ki so 

posledica govorno-jezikovnih 

težav, 

 uporaba različnih metod, s 

katerimi razvija sposobnost 

poslušanja, razumevanja in 

razvijanje govora in jezika,  

 priprava evalvacijskega poročila, 

 svetovanje in sodelovanje z 

učiteljem/vzgojiteljem in starši, 

 svetovanje in sodelovanje s 

svetovalno službo, 

 sodelovanje z zunanjimi 

ustanovami (zdravstveni dom, 

CSD). 

 
 


