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Pozdravljeni! 
Z veseljem vam sporočava, da so slikovne kartice že dosegljive na 

trgu. Posredujeva vam nekaj osnovnih informacij. 
Več informacij in možnost nakupa najdete na spletni strani: 

https://www.logopetka.com/trgovina. 
 
 
KOMU SO NAMENJENE? 
1. OTROKOM, KI NIMAJO GOVORNIH TEŽAV. 
Kartice lahko uporabimo zlasti pri otrocih, ki z uporabo besed ali daljših izjav šele pričenjajo. 
Prav tako lahko kartice uporabimo pri vseh predšolskih otrocih, pri katerih želimo spodbuditi 
celostni govorno-jezikovni razvoj ali le določeno področje govora in jezika, kot je 
razumevanje, izražanje, artikulacija, fonološko zavedanje, slušna pozornost in slušni spomin, 
idr. 
2. OTROKOM ali ODRASLIM, KI IMAJO TEŽAVE NA PODROČJU GOVORA IN 
JEZIKA.  
V logopedski diagnostiki in terapiji se slikovne kartice lahko uporablja, kadar ima otrok 
določene težave, motnje ali okvare, ki vplivajo (tudi) na govorno produkcijo. 
 
Kartice so razdeljene v tri sete (razloženo v nadaljevanju – priloga): 

• MINI SET – POZICIJA UST 
• SLIKOVNE KARTICE VEM-POVEM: set 1 in set 2 (prodajata se v 

kompletu).  
 

KAJ PA CENE? 

MINI SET – POZICIJA UST 25,00 € 

SLIKOVNE KARTICE VEM – POVEM: set 1 in set 2  
(prodajata se v kompletu) 

150,00 € 

Priročnik VEM-POVEM (priložen pri nakupu katerega koli seta) brezplačno 

*DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano 
vrednost.  

 

KAKO ODDATE NAROČILO? 

• FIZIČNE OSEBE: Svoje povpraševanje pošljite na e-mail slikovne.kartice@gmail.com in 

poslali vam bomo predračun. Po plačilu le-tega vam pošljemo paket skupaj z računom 

na vaš naslov. 

• USTANOVE: oseba, ki se zanima za nakup slikovnih kartic, pošlje povpraševanje na e-

mail slikovne.kartice@gmail.com. Pošljemo vam predračun, katerega potrdite oz. 

ustanova izda naročilnico. Izdamo vam eRačun, paket pošljemo na naslov ustanove.  

Zahvaljujeva se Vam za zanimanje in Vas lepo pozdravljava! 
Petra Kavšek Vrhovec in Meta Dolinar 
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1. MINI SET - POZICIJA UST 
Mini set pozicija ust je strokovno načrtovan 
pripomoček s 25 slikovnimi karticami. 
Kartice prikazujejo posamezne glasove 
slovenskega jezika. Na posamezni kartici je 
narisana natančna pozicija govoril (ustnic, 
zob in/ali jezika), ki je potrebna za 
posamezni glas. V zgornjem levem kotu je 
zapisan glas oziroma črka, ki ga/jo 
spodbujamo. Črte ob tarčnem glasu v levem 
zgornjem kotu ponazarjajo zvenečnost 
glasu. Nezveneči glasovi so tako brez črt, 
zveneči pa jih imajo. 
 
Cilj uporabe kartic je izboljšanje težav v 
artikulaciji, fonologiji ali jeziku pri 
otrocih,  ter izboljšanju artikulacije, 
fonologije ali jezika pri mladostnikih in 
odraslih, ki se srečujejo z govorno-
jezikovnimi težavami, katerih vzrok je 
nevrološka poškodba (npr. nezgodna 
poškodba glave ali možganska kap, ki se 
rezultira kot dizartrija ali/in afazija). 
 
Kartice omogočajo lažjo ali natančnejšo 
produkcijo posameznega glasu, izboljšanje 
slušnega razlikovanja podobnih glasov, 
razlikovanje zvenečih in nezvenečih glasov, 
prepoznavanje/ priklic črk, povezava glas-
črka, idr.  

 
 
 
 

• 25 KARTIC 
 

• 25 GLASOV 
SLOVENSKEGA 
JEZIKA 

 
• ZA OTROKE, 

MLADOSTNIKE  IN 
ODRASLE  

 
• NAMENJEN 

LOGOPEDOM  
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2. SET 1 “VEM-POVEM”  
S pomočjo seta 1 učimo otroke združevanja 
soglasnikov (vokalov) in samoglasnikov 
(konzonantov) v preproste besedne strukture. 
Kartice vsebujejo glasove, ki so enostavnejši za 
govorno produkcijo in se v govorno-jezikovnem 
razvoju pojavljajo do 3. leta. To so samoglasniki /a, 
e, i, o, u/ in glasovi /p, b, m, n, j, t, d, k, g, v, f, h/. 
 
S sistematičnim spodbujanjem in učenjem 
preprostejših glasov in glasovnih kombinacij, ki 
ustrezajo govorni produkciji posameznega otroka 
omogočamo, da otrok lažje postopno napreduje in 
osvoji določeno besedo. S pomočjo vizualnih 
namigov, ki jih predstavljajo slikovne kartice, otrok 
lažje načrtuje ter na ta način gradi govorno 
produkcijo v kompleksnejše govorne strukture. 
Vsebuje enostavne glasovne kombinacije (zlogi, 
vzkliki) in preproste pojme (osebe, živali, predmeti), 
s katerimi se otrok preko igre in v vsakdanjem 
življenju pogosto srečuje. Set lahko vsebuje tudi 
pojme, ki so otrokom do 3. leta vsebinsko še 
prezahtevni. Kartice, ki predstavljajo vsebinsko 
zahtevnejše pojme, ki pa so po glasovni strukturi 
enostavni, spodbujajo združevanje preprostih glasov 
v enostavne kombinacije z namenom, da otrok lažje 
postopno prehaja v zahtevnejše/daljše govorne 
strukture. (npr. BANA (BANJA) - težje razumljiv 
pojem in enostavna/krajša glasovna struktura, 
BANANA - lažje razumljiv pojem in težja/daljša 
glasovna struktura). 

 
• 200 KARTIC 

 
• SAMOGLASNIKI IN 

RAZVOJNO PRVI GLASOVI; 
/P, B, M, N, J, T, D,  K, G, V, 
F, H/ 

 
• ZA OTROKE DO 3. LETA 

STAROSTI 
 

• ENOSTAVNE GLASOVNE 
KOMBINACIJE IN BESEDE 

 
• NAMENJEN LOGOPEDOM, 

VZGOJITELJEM IN DRUGIM 
PEDAGOŠKIM DELAVCEM 

 
• SPODBUJANJE IN UČENJE 

PREPROSTEJŠIH GLASOV 
IN GLASOVNIH 
KOMBINACIJ, KI 
USTREZAJO GOVORNI 
PRODUKCIJI 
POSAMEZNEGA OTROKA 

 
• SPODBUJANJE 

DOLOČENEGA PODROČJA 
ALI CELOTNEGA GOVORNO-
JEZIKOVNEGA RAZVOJA 
(PREVENTIVA) 
 

• TVORJENJE 

STRUKTURIRANIH IZJAV  
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3. SET 2 “VEM-POVEM” 
Set 2 vsebuje zahtevnejše glasove in glasovne 
kombinacije. Kartice vsebujejo glasove, ki se v 
govorno-jezikovnem razvoju pojavijo med 3. in 5. 
letom, in sicer glasove /l, s, z, c, š, ž, č in r/.  
 
Set 2 je primarno namenjen logopedom, lahko pa 
ga uporabljajo tudi vzgojitelji in drugi pedagoški 
delavci. 
 
Kartice so primerne za otroke, pri katerih želimo 
izboljšati tudi artikulacijo, saj vsebujejo glasove, s 
katerimi imajo otroci najpogosteje težave.  

 
• 1OO KARTIC 
 
• GLASOVI, KI SE RAZVOJNO 

POJAVIJO KASNEJE ; /L, S, 
Z, C, Š, Ž, Č IN R/  

 
• ZA OTROKE MED 3. IN 5. 

LETOM 
 
• ENOSTAVNE GLASOVNE 

KOMBINACIJE IN BESEDE 
 
• NAMENJEN LOGOPEDOM, 

VZGOJITELJEM IN DRUGIM 
PEDAGOŠKIM DELAVCEM 

 
• SPODBUJANJE IN UČENJE 

PREPROSTEJŠIH GLASOV IN 
GLASOVNIH KOMBINACIJ, 
KI USTREZAJO GOVORNI 
PRODUKCIJI POSAMEZNEGA 
OTROKA 

 
• SPODBUJANJE DOLOČENEGA 

PODROČJA ALI CELOTNEGA 
GOVORNO-JEZIKOVNEGA 
RAZVOJA (PREVENTIVA) 

 

• TVORJENJE 
STRUKTURIRANIH IZJAV 

 

 


