
LOGOPEDSKE URICE  

ZA OTROKE, KI POTREBUJEJO PODPORNO 

LOGOPEDSKO OBRAVNAVO 

 
šolsko leto 2022/2023 - od oktobra dalje 
 
Stolp Pungert / Trubarjev trg 6 / Kranj                         

                                        

                                        

 

 

   



 

Kdaj: četrtki, 17.00–17.45  

Cena: 75 eur  

* v primeru nezmožnosti plačila BREZPLAČNO 

Starostna omejitev: 4–7 let  

Trajanje programa: od oktobra do decembra 2022, od februarja do aprila 2023 

Kontakt za več informacij: 030 304 686 (Nina), 040 725 650 (Neža) 

Obvezne prijave: program@pungert.si 

 

3-mesečni program logopedskih uric je namenjen otrokom do 7. leta starosti, ki nemudoma 

potrebujejo logopedsko obravnavo, vendar jim zaradi dolgih čakalnih dob ta storitev ni 

dostopna. Zasnovan je kot podpora staršem, ki ob aktivnostih spoznajo raznolike strategije za 

spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja otroka. Čeprav ne nadomešča individualne 

obravnave in ne zagotavlja odpravljanja otrokovih govorno-jezikovnih težav, starše 

opolnomoči, da svojemu otroku optimalno pomagajo.  

 

Potek podporne obravnave: 

Program izvajata dve logopedinji. Pred prvim srečanjem starši posredujejo izpolnjen vprašalnik 

o razvoju otrokovega govora, jezika in komunikacije. Ob prvih srečanjih v živo logopedinji s 

starši opravita dodatne informativne pogovore, nato pa z otroki skupinsko opravita 

diagnostično oceno.  



 

Na podlagi specifičnih potreb se otroke smiselno razporedi v dve manjši skupini. Vsako od teh 

prevzame ena od logopedinj, ki ob naslednjih srečanjih v prisotnosti staršev izvaja aktivnosti 

za spodbujanje govora, jezika in komunikacije. Te zajemajo učenje pravilne izreke glasov, 

razvijanje fonološkega zavedanja, širjenje besedišča, priklic besed, usvajanje ustrezne stavčne 

strukture in podobno. Ob tem otroci sočasno razvijajo tudi druga povezana področja, na primer 

pozornost, spomin, izvršilne funkcije, grafomotoriko in poslušanje. 

 

                

 

Logopedinji se poslužujeta pesmi, pravljic in družabnih iger (spomin, domine, jenga, bingo, 

dobble), gibalnih aktivnosti (skrivalnice, gibalne vaje), rokovanja s pisali (risanje, pisanje) in 

drugih zabavnih dejavnosti. Natančna vsebina srečanj temelji na potrebah ter močnih in šibkih 

področjih vključenih otrok. 

 

O IZVAJALKAH: 

 

 

 

 

Nina Žumer in Neža Bernik sta profesorici logopedinji 

surdopedagoginji, študentki magistrskega študijskega programa 

Logopedija in surdopedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani. V času študija sta poleg študijskih praktičnih izkušenj delo 

logopeda spoznavali tudi kot izvajalki individualnih logopedskih 

obravnav s posameznimi otroki. Sodelovali sta pri standardizaciji 

Slovenskega testa imenovanja besed. Neža se ukvarja s sinhronizacijo 

risank in snemanjem zvočnih knjig. Nina je v preteklih letih delala kot 

pomočnica vzgojiteljice, letos pa je v vrtcu prevzela delo logopeda. 

 


