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POVZETEK  

 

Cilj tega diplomskega dela je analizirati uspešnost predšolske deklice z avtizmom na področjih 

Kurikula. S tem pa je bilo preverjano, kako funkcionira deklica z avtizmom, ki je usmerjena v 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  

 

Uspešnost deklice je bila preverjana s testom, ki je za vsako področje po Kurikulu vseboval pet 

nalog. Testiranih je bilo enajst otrok, ena izmed njih je bila deklica z avtizmom Lara. Rezultati 

ostalih otrok so bili nato primerjani z rezultati deklice z avtizmom. 

 

Dobljeni rezultati so pokazali, da se deklica z avtizmom na področju jezika in gibanja  

pomembno razlikuje od svojih vrstnikov, medtem ko na drugih področjih ni opaznih 

pomembnejših razlik. Na podlagi dobljenih rezultatov lahko tudi sklepamo, da je bila deklica 

usmerjena v ustrezen vzgojno izobraževalni program.  
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avtizem 

področja po Kurikulu 

usmeritev v vzgojni program 



 
 

ABSTRACT  

 

The aim of this paper is to analyze the performance of the preschool girl with autism in areas of 

Curriculum. This analysis could help me answer the question, how the girl with autism functions 

according to the program with adjusted pursuance and extra professional assistance that she is 

directed to.  

 

In order to establish whether the girl was successful or not, she was evaluated by a test which 

included five exercises for each area of Curriculum. Eleven children were tested and one of them 

was the girl with autism, named Lara. The results of ten other children were then compared with 

the results of the girl with autism. 

 

According to the results the girl with autism significantly differs from her peers in the areas of 

language and movement, while no significant differences were noticed in other areas of 

Curriculum. On the basis of these results we can conclude that the girl with autism was 

introduced to the appropriate educational program.  

 

Key words  

autism 

areas of Curriculum 
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1 UVOD 

 

V diplomskem delu govorim o avtizmu, ki v Sloveniji ni pogosta tema diskusij. V teoretičnem 

delu bom predstavila začetke odkrivanja avtizma, kaj je avtizem in kakšni so simptomi avtizma, 

statistične podatke o avtizmu in kakšni so vzroki zanj, zakaj je pomembna zgodnja diagnoza in v 

katere vzgojne programe in ustanove usmerjajo otroke z avtizmom ter prilagoditve za otroke z 

avtizmom v vrtcu.  

 

Avtizem je razvojna motnja, ki jo pri otroku ponavadi opazimo po drugem letu starosti, lahko pa 

tudi kasneje. Zanj so značilni primanjkljaji na področju socialne interakcije, komunikacije, 

vedenja in mišljenja. Pojavnost avtizma z leti narašča, vendar pa to nujno ne pomeni, da je otrok 

z avtizmom vedno več, saj je avtizem relativno nova patologija in se šele sedaj umešča med 

potencialne diagnoze. Vzrokov za avtizem je več in ne veljajo za vsakega avtista enaki, tako je 

posledično tudi diagnoza avtizma zelo zapletena in težavna, je pa izredno pomembna ravno v 

zgodnjih letih otroštva. Izrednega pomena pa je tudi izbira ustreznega vzgojno-izobraževalnega 

programa za otroka z avtizmom, saj otrok potrebuje določene prilagoditve, da bo lahko 

maksimalno razvil svoje zmožnosti in sposobnosti ter se mu bo izboljšalo stanje.  

 

S primerno obravnavo se lahko otroku z avtizmom stanje bistveno izboljša. V rednem programu 

vrtca za to še posebej skrbi specialni pedagog, ki ima ustrezna znanja s področja avtizma, v redni 

program vrtca pa so vključeni le otroci z avtizmom, ki imajo normalne inteligentne sposobnosti. 

Specialni pedagog je otroku v pomoč (po Pravilniku o dodatni strokovni in fizični pomoči za 

otroke in mladostnike s posebnimi potrebami  iz leta 2006) največ pet ur tedensko in z njim dela 

na otrokovih šibkih področjih. Da pa je pomoč, ki jo je deležen otrok primerna in da je usmerjen 

v ustrezen program, se mora ustreznost usmeritve ugotoviti najkasneje v roku treh let in če se 

izkaže za neprimerno, se ponovno izvede postopek usmerjanja.  

 

Avtizem je resda vseživljenjska motnja, lahko pa se ob primernih prilagoditvah in pomoči otroku  

njegovo stanje izboljša. Zato ta otrok potrebuje razumevajoče in potrpežljive odrasle, spodbudno 

klimo, čim več ugodnih stikov z vrstniki, kar mu bo pomagalo k uspešni vključitvi v 

vsakodnevne dejavnosti v vrtcu in v življenju.  
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1. 1 ZAČETKI ODKRIVANJA AVTIZMA 

 

Če hočemo razumeti kaj je avtizem, je dobro najprej vedeti, kaj se je dogajalo na tem področju v 

zgodovini.  

 

Že v starem Egiptu, 3300 let pred našim štetjem, najdemo prve opise o »norosti in omračitvi 

uma« pri otrocih. Od takrat dalje je razvoj prinesel nove izraze. V 17. stoletju govorijo o 

»stupidnosti« in »idiotiji«, v 19. stoletju pa te izraze nadomesti »dementia«. V 20. stoletju se 

pojavi poplava terminov, med njimi je bil prvi švicarski psihiater Evgene Bleuler, ki je uporabil 

pojem »avtizem«, vendar na drugačen način kot ga razumemo danes. S pojmom avtizem je 

poimenoval odnos pacientov do okolja (Jurišić, 1992).  

 

Avtizem (v današnjem pomenu) je bil prvič opisan leta 1943, ko je Leo Kanner pisal o skupini 

otrok, katerih stanje je bilo zelo izrazito in posebno. Za to skupino otrok je zapisal, da imajo 

prirojene avtistične motnje čustvenega kontakta in jih poimenoval avtistični otroci (Howlin in 

Rutter, 1987).  Stanje, v katerem so bili ti otroci, je poimenoval »zgodnji infantilni avtizem« 

(Nikolić, 2000). V svojem izredno jasnem in jedrnatem seznamu simptomov zgodnjega otroškega 

avtizma je zapisal tri glavne značilnosti:  

1. otrok ni sposoben vzpostaviti kontakta z drugimi ljudmi, 

2. je neuspešen v rabi jezika in v vzpostavljanju komunikacije, 

3. kaže obsesivno težnjo po vztrajanju v istosti, to pa je moč opaziti v izrazitih omejitvah pri 

spontani igri.  

Kasnejše študije so potrdile Kannerjev prvotni opis stanja avtista (Howlin in Rutter, 1987).  

 

V istem časovnem obdobju je avstrijski psihiater Hans Asperger opazil podobne težave, kot jih je 

opisal Kanner, pri skupini mladostnikov in to stanje poimenoval »avtistična psihopatija«. 

Pomembno je poudariti, da Kanner in Asperger v tistem času nista vedela za delo in življenje 

drug drugega (Aarons in Gittens, 1992).  

 

Dve desetletji za Aspergerjem je švicarski pediater Anderas Rett poimenoval to stanje, ki ga  

Asperger imenuje avtistična psihopatija, avtistični sindrom. Ob koncu 20. stoletja so se pojavila 

že mnoga različna stališča in pristopi o avtizmu z različnih strok (Nikolić, 2000). Predvsem proti 

koncu 80. let 20. stoletja so se pojavljala večja razhajanja glede pojma avtizem, kar je Lorno 

Wing in Judith Gold spodbudilo k raziskovanju. Ugotovili sta, da se klinična slika razlikuje med 
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otroki z avtizmom v korelaciji z njihovo starostjo in intelektualnimi sposobnostmi. Tako je Wing 

uvedla pojem »spekter avtističnih motenj«, ki pokriva tako Aspergerjev sindrom, Kannerjev 

avtizem kot tudi druge vmesne različice (Milačić, 2006).  

 

1. 2 KAJ JE AVTIZEM 

 

Pojem spekter avtističnih motenj, ki ga je uvedla Wing, se uporablja še danes, na začetku 21. 

stoletja, v sodobni literaturi. Hannah (2009) navaja, da izraz spekter avtističnih motenj zajema 

sam avtizem, Aspergerjev sindrom, pervazivno razvojno motnjo, sindrom patološkega izogibanja 

zahtevam in semantično-pragmatično motnjo.  

 

Avtizem je vseživljenjska, pogosto uničujoča motnja, ki vpliva na skoraj vse vidike 

funkcioniranja posameznika (Howlin, 1997). Je razvojna motnja, ki vpliva na mnoge aspekte, 

kako otrok vidi svet in kako se uči na svojih izkušnjah. Pri otroku z avtizmom opazimo 

pomanjkanje želje po socialnem kontaktu. Pozornost in odobravanje drugih otrok/ljudi otroku z 

avtizmom nista pomembna na način kot ostalim, poleg tega je zanj značilno relativno 

pomanjkanje želje po pripadnosti (Siegel, 1996). Pojavi se v zgodnjem otroštvu, najpogosteje do 

tretjega leta starosti in traja celo življenje. Otroci z avtizmom vidijo, slišijo in čutijo, ampak težko 

te vtise združijo v eno celoto. Zaradi tega se zaprejo v lastni svet v katerem najdejo varnost 

(Nikolić, 2000). 

 

Avtizem oz. spekter avtističnih motenj (SAM) danes strokovnjaki pojmujejo kot razvojno 

nevrološko motnjo, ki se kaže v verbalni in neverbalni komunikaciji, netipičnih vedenjskih 

motnjah in nenormalni čustveni in socialni odzivnosti (Patterson, 2009). Fleisher (2006) poudarja, 

da gre za kompleksno motnjo. Veličković Perat (1994) pa pravi, da avtizem ni bolezen, ampak 

gre za disfunkcijo določenih delov osrednjega živčevja, predvsem limbičnega sistema in malih 

možganov. Je torej motnja v delovanju nekega specifičnega možganskega predela ali sistema.  

 

Spekter avtističnih motenj oz. avtizem je sindrom, kar pomeni, da pri različnih posameznikih ne 

bodo prisotni enaki znaki in simptomi. Zato je pomembno vedeti, da niti dva otroka z avtizmom 

nista enaka v vedenju, kot si tudi drugače dva »normalna« otroka v času razvoja nista enaka 

(Siegel, 1996).  
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Naj na tem mestu poudarim še, da je v nadaljevanju tega diplomskega dela pojem avtizem 

uporabljen kot sinonim za spekter avtističnih motenj.  

 

1. 2. 1 SIMPTOMI  

 

Mednarodna klasifikacija DSM III – R (v Brecelj Kobe, 1994: 14–15)  razdeli simptome avtizma 

v naslednje štiri kategorije:  

A. Kvalitativno oslabljen razvoj socialnih interakcij: 

1. Odsotnost vživljanja v drugo osebo. 

2. Ne išče tolažbe, če ga kaj boli. 

3. Ni posnemanja ali je oslabljeno. 

4. Se ne vključuje v skupne igre, je raje sam. 

5. Ne more sklepati prijateljstev, kljub interesu, ne razume pravil socialnih interakcij. 

B. Kvalitativno oslabljena verbalna in neverbalna komunikacija ter imaginacija: 

1. Ni komunikativnega brbljanja, mimike, gest, govora. 

2. Nenavadna neverbalna komunikacija, odsotnost pogleda ali zazrtje. 

3. Nesposobnost imaginacije ali fantazijske igre. 

4. Motnje govora – tvorjenje, ritem, intonacija.  

5. Motena vsebina govora, vključno z eholalijo, stareotipijami, neologizmi. 

6. Nesposobnost začeti pogovor na smiselno temo, monologi izven konteksta.  

C. Ponavljajoče se aktivnosti ter izredno ozki in bizarni interesi: 

1. Stereotipije (nihanje glave, mežikanje, hoja po prstih…). 

2. Stalne nenavadne preokupacije (otipavanje, ovohavanje, vrtenje…). 

3. Težnja po istosti – vznemirjanje ob spremembah. 

4. Vztrajanje pri istih »dnevnih rutinah«. 

5. Posebni interesi, preokupacije. 

D. Začetek v zgodnjem ali srednjem otroštvu.  

 

Stuart idr. (2004) navajajo bolj specifične težave (simptome) avtističnih otrok: 

1. težave z učenjem (nerazumevanje večje slike/širšega konteksta; osredotočanje na samo en 

vidik/detajl; težave z ustvarjanjem povezav; težave z integracijo znanja; težave s 

samonadzorom; težave s samostojnostjo), 

2. težave z mišljenjem (težave z oblikovanjem trdnega prepričanja; nezmožnost laganja; težave 

z igro vlog; težave z imaginacijo; težave s spretnostmi mišljenja),  
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3. motnje pozornosti (težave s poslušanjem; težave pri začenjanju in vztrajanju pri nalogi; 

utrujenost), 

4. motnje vedenja (nenavadna in moteča vedenja; težave z nadzorom vedenja; težave pri 

spreminjanju rutine; težave z organizacijo; težave s posnemanjem v skupini; obsedenosti; 

anksioznost; pogostejša jeza; težave s pravili; navezanost; težave s prehodi; težave z osebnim 

prostorom), 

5. težave z razumevanjem drugih (nerazumevanje šal; nerazumevanje/nesprejemanje polresnic 

in laži; nerazumevanje ironije in sarkazma; nerazumevanje ustrahovanja), 

6. težave s socialno interakcijo (težave z razumevanjem/prepoznavanjem čustev; težave s 

pridobitvijo, vzdrževanjem in deljenjem prijateljev; pomanjkanje empatije; težave z 

interaktivno igro; težave z deljenjem igrač; težave s pogajanjem), 

7. težave s socialnim kontekstom, 

8. težave z jezikom in komunikacijo (težave z napovedjo; težave z literarno interpretacijo; 

težave z neliterarnim jezikom; težave s sledenjem navodilom; težave z razumevanjem 

abstraktnih pojmov; težave z navezovanjem na aktualno temo; težave z zaporedjem; verbalne 

absurdnosti; omejeni interesi; nenehno spraševanje; stereotipno ponavljanje besed, fraz, 

vprašanj; uporaba neobičajnega jezika), 

9. težave z motoriko in senzoriko (težave s fino in grobo motoriko; preobčutljivost na svetlobo, 

zvok, dotik, vonj in okus), 

10. težave s pomanjkanjem občutka, 

11. težave z verbalnimi spretnostmi pogovarjanja (težave z razumevanjem časa; neupoštevanje 

poslušalčevega znanja; težave z vzdrževanjem teme pogovora; težave z začenjanjem in 

razvijanjem pogovora; prekinjanje pogovora; težave z »branjem misli«), 

12. težave z neverbalnimi spretnostmi pogovarjanja (nerazumevanje gestike in govorice telesa; 

pomanjkanje očesnega kontakta; neuporaba intonacije; težave z bližino).  

 

Pomembno je poudariti, da nima vsak otrok z avtizmom vseh težav, ki so navedene zgoraj po 

Stuart in sodelavcih. Whitaker (2011) navaja, da se stopnja težav razlikuje od otroka do otroka. 

Poleg tega se težave različno kažejo navzven in različno vplivajo na življenje otroka.  

 

Dickinson in Hannah (2008) pa izpostavljata težave, s katerimi se lahko otrok z avtizmom srečuje 

v življenju, ki so posledica drugih, zgoraj navedenih težav po Stuart idr.:  

 izbruh jeze, ki je lahko izraz iskanja pozornosti, izraz težav s pogajanjem, izraz izogibanja 

nečemu neprijetnemu ali pa način komunikacije otroka, 

 težave na stranišču, ki so lahko izraz nesamostojnosti ali pa izraz spremenjene rutine, 
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 težave s spanjem, ki so lahko posledica strahu (pred temo, biti sami) ali pa kot izraz težav s 

prehodi iz ene aktivnosti v drugo, 

 težave s hranjenjem, ki so lahko posledica težav z nefleksibilnostjo ali pa posledica 

preobčutljivosti na okus, 

 težave z umivanjem zob, las, striženje las.  

 

Whitaker (2011) izpostavi tri najpomembnejša in najizrazitejša področja, na katerih ima otrok z 

avtizmom težave:  

 socialna interakcija in medosebni odnosi,  

 komunikacija in  

 fleksibilnost mišljenja in vedenja.  

Avtor poudarja, da pri težavah s socialno interakcijo ni problem le, da otrok z avtizmom narobe 

razume druge ljudi, ampak tudi drugi ljudje ne razumejo tega otroka. Tako lahko odziv ljudi še 

poslabša situacijo. Avtor tudi pravi, da imajo vsi otroci z avtizmom določeno mero težav z 

razumevanjem komunikacije drugih. Še posebej so problematične fraze, ki nimajo dobesednega 

pomena, npr. pretegni si noge. Otrok z avtizmom potrebuje dolgo časa da razume, da nekaj ni 

bilo mišljeno dobesedno, da ima prenesen pomen (prav tam).  

 

1. 3 POJAVNOST IN VZROKI ZA AVTIZEM  

 

National Autistic Society navaja, da ima štiri do pet ljudi na deset tisoč ljudi avtizem, sedemnajst 

ljudi od deset tisočih pa kaže podobne simptome. Podatki tudi kažejo, da je avtizem v večji meri 

prisoten pri moškem spolu kot pri ženskem in sicer je moških tri do štirikrat več. Nedavne 

raziskave so tudi pokazale, da imajo potomci ljudi z avtizmom večje možnosti, da bodo imeli 

avtizem, govorne motnje, težave pri učenju ali druge manjše kognitivne motnje in težave (Aarons 

in Gittens, 1992).  

 

Jurišič (1992) je zbrala različne podatke o pojavnosti avtizma in pravi, da se podatki zelo 

razlikujejo med seboj zato, ker so različni avtorji uporabili različne diagnostične kriterije in v 

raziskavo vključili različen razpon starosti otrok. Različne raziskave tako ugotavljajo pojavnost 

avtizma od dveh pa vse do šestnajstih otrok na deset tisoč zdravih ljudi.  

 

Raziskave so tudi pokazale, da je več kot 70 %  otrok z avtizmom bolj ali manj duševno 

prizadetih. Pri večini je bil moten razvoj otroka opazen že od rojstva, pri majhnem številu otrok 
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pa je bil sprva otrokov razvoj videti normalen. Le eden otrok z avtizmom od deset tisočih ima 

povprečne umske sposobnosti (IQ med 90 in 100). 28 % jih dobi epileptične napade do pubertete, 

še posebej so to tisti posamezniki, ki imajo IQ pod 50. Kar ena tretjina pa jih ima možganske 

poškodbe (Brecelj Kobe, 1994).  

 

V Sloveniji je bilo objavljene razmeroma malo literature o avtizmu (Jurišić, 1992). Tudi 

pogostost avtizma še ni znana in je veliko oseb z avtizmom še vedno nediagnosticiranih 

(Macedoni-Lukšič, 2006).  

 

Vzroki za avtizem še danes niso povsem jasni. Obstaja veliko teorij o vzrokih, a nobena izmed 

njih ne pojasni vseh možnih simptomov avtizma. Kanner je pri svojem prvem opisu avtizma 

navedel vzrok zanj »emocionalno hladno mamo«, ki otroka ne sprejme za svojega ali pa ga 

sprejme na neprimeren način. Mnogi drugi so kasneje dokazali, da vzroki za avtizem niso samo 

psihični, ampak tudi funkcionalni in organski, saj mnogi avtisti v puberteti dobijo epileptične 

napade, ki pa so posledica okvar možganov (Nikolić, 2000).  

 

Stone, W. L. in DiGeronimo, T. (2006)  trdita, da zagotovo drži, da starši niso krivi za pojav 

avtizma pri njihovem otroku, da pa avtizem zagotovo vpliva na to, kako se razvijajo možgani pri 

otroku.  

 

Nikolić (2000) navaja štiri različna področja dejavnikov, ki lahko vplivajo na pojav avtizma:  

 družinski vzroki (povečana ali popolna odsotnost staršev), 

 nevroanatomski in nevropatološki vzroki (okvare možganov, ki so lahko posledica težav 

matere v nosečnosti in pri porodu ter uživanje različnih substanc, kot so hormoni, pomirjevala, 

antibiotiki idr. v času nosečnosti - poškodbe možganov so vzrok za abnormalno vedenje 

avtistov),  

 genetski vzroki (starši imajo prisotne kognitivne motnje, kot so motnje branja, pisanja, 

artikulacije… in specifične karakteristike osebnosti, ki se prenesejo na otroka), 

 imunološki vzroki (potem ko je ženska že splavila otroka ali rodila mrtvega otroka, ji njeno 

telo proizvede določena protitelesa, ki nato reagirajo na moška semenčeca na drugačen način, 

to pa je lahko vzrok za avtizem otroka).  

 

Kot lahko vidimo, se že tu pojavijo nasprotja. Nikolić (2000) namreč poudarja, da vpliva staršev 

na pojav avtizma ne moremo izključiti kot vzrok za avtizem, medtem ko Stone, W. L. in 

DiGeronimo, T. (2006) trdita, da starši niso vzrok za nastanek avtizma pri otroku. Brasic (2012) 
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prav tako pravi, da avtizem ni posledica pomanjkanja topline in naklonjenosti staršev do otroka 

ali drugih emocionalnih in psiholoških primanjkljajev staršev. Vendar pa starši lahko vplivajo na 

pojav avtizma le s svojo starostjo, saj pravi, da se z naraščanjem starosti matere povečuje 

tveganje, da se bo pri otroku razvil avtizem.  

 

Aarons, M. in Gittens, T. (1992) navajata, da so študije dvojčkov pokazale, da so vzroki za 

avtizem lahko genetski, saj imata v velikem številu primerov oba izmed dvojčkov avtizem. 

Vzroki pa so lahko tudi telesne težave, motnje in bolezni staršev (npr. če je imela mama med 

nosečnostjo rdečke in druge bolezni) in pa zgodnje težave in motnje, ki so jih imeli otroci (npr. 

povišana temperatura in izpuščaji). Ena izmed teorij zagovarja, da je razlog za avtizem virus, s 

katerim se je otok okužil že v maternici, a so posledice minimalne. Otrok se normalno rodi in 

virus je v »mirujočem stanju«, aktivira pa se pozneje kot reakcija na stresno situacijo, kot je npr. 

selitev v drug kraj ali rojstvo drugega otroka.  

 

Wolfberg (1999) med vzroke za avtizem prišteva virusne okužbe, težave pri porodu, motnje 

presnove, genetske okoliščine in strupe iz okolja. Pravi, da je zelo malo verjetnosti, da bi lahko 

bili vzroki za avtizem socialni, saj se avtizem pojavlja relativno v enaki meri v vseh kulturah, 

geografskih prostorih in socialno-ekonomskih skupinah.  

 

Cox in Siu (2012) pa kot glavne vzroke za avtizem navajata genetske in okoljske dejavnike, 

izključujeta pa vpliv cepiv kot možni vzrok. Avtorici pod okoljske dejavnike uvrščata višjo 

starost matere pri porodu, nizko težo otroka pri porodu, nepravilen položaj otroka pri porodu 

(bolj zadaj v maternici) in težave z dihanjem otroka. Vendar pa noben od naštetih dejavnikov ni 

prisoten v vseh primerih posameznikov z avtizmom. V povezavi s cepivi pa avtorici navajata, da 

je v določenem obdobju veljalo, da sestavina thimerosal, ki je dodana nekaterim cepivom, vpliva 

na pojav avtizma. Kasneje so dokazali, da to ne drži. Navajata pa tudi, da cepiva za ošpice, 

rdečke in mumps ne vplivajo na  pojav avtizma, kot je veljalo do leta 2004. Avtorici povzameta, 

da so vzroki za avtizem najverjetneje kombinacija genetskih in okoljskih dejavnikov.  

 

Tudi Siegel (1996) pravi, da je najverjetneje vzrok za nastanek avtizma ravno kombinacija 

različnih dejavnikov, kot so genetski in drugi dejavniki v času nosečnosti in poroda. Avtorica 

poudari, da dejavnikov tveganja ne smemo enačiti z vzroki za avtizem, saj je zelo težko reči, 

kateri so pravi vzroki za neko specifično obliko avtizma. Poleg tega obstaja veliko primerov 

avtistov, pri katerih ni bilo nobenih očitnih težav pri nosečnosti ali porodu matere in ob enem ni 

bilo videti nobenih genetskih vzrokov za nastanek avtizma pri otroku.  
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Prav tako kot drugi, tudi Patterson (2009) navaja različne možne vzroke za avtizem. Glede na 

raziskave je možen vzrok za pojav avtizma pri otroku genetika. Otrok podeduje poškodovane 

gene svojih staršev, ki mu kasneje povzročajo težave pri izločanju strupenih kemičnih snovi iz 

telesa. Možen vzrok je lahko tudi okolje, namreč naše okolje je močno onesnaženo in 

prenasičeno s strupi, ki lahko da jih telo otroka z avtizmom ni sposobno razstrupiti in odstraniti iz 

njega. Raziskave so tudi pokazale, da imajo nekatere osebe z avtizmom porušeno ravnovesje med 

»dobrimi« in »slabimi« bakterijami v telesu, kar imenujemo disbioza. Disbioza negativno vpliva 

na imunski sistem otroka, kar je bilo značilno tudi za nekatere osebe z avtizmom.   

 

1. 4  ZGODNJA DIAGNOZA IN ZDRAVLJENJE  

 

Zgodnja diagnoza je za avtizem zelo pomembna. Če je otroku že zelo zgodaj postavljena 

diagnoza avtizma, lahko profesionalci na tem področju nudijo otroku primerno intervencijo in se 

lahko razvoj otroka obrne v pozitivno smer. Zgodnja diagnoza pa je zelo pomembna tudi zato, da 

lahko otroku za to usposobljeni delavci pomagajo še pred vstopom v šolo, da bodo lahko v šoli ti 

otroci relativno samostojni (Stone, W. L. in DiGeronimo, T., 2006). Brecelj Kobe (1994) pravi, 

da se z ustreznim defektološkim vodenjem otroka med odraščanjem pri njem razvije večje 

zavedanje drugih oseb in tudi socialni interes.  

 

Tudi Veličković Perat (1994) se strinja, da je zgodnja diagnoza izredno pomembna. Pravi celo, da 

ne bi smeli čakati, da se klinična slika razvije do stopnje, ko je avtizem jasno prepoznan, kajti 

takrat so patološki vzorci vedenja in drugih možganskih funkcij že premočno utrjeni, da bi jih še 

lahko učinkovito spreminjali. Vsi majhni otroci, ki kažejo avtistične motnje potrebujejo 

intenzivno obravnavo.  

 

Motnje oz. težave so najmočneje izražene med 2. in 5. letom starosti. Če so otroci deležni 

terapevtskega pristopa, lahko mnogo simptomov pri otroku izzveni (Mandić, 2001). Stanje 

avtistov se lahko izboljša, če je zgodaj prepoznano, v kolikšni meri pa so lahko pričakovane 

spremembe pa je odvisno od IQ, spola, v kolikšni meri so izraženi avtistični simptomi, 

ustreznosti medicinske in pedagoške obravnave in od razvoja govora do 5. leta starosti (Jurišić, 

1992). Vendar pa Brecelj Kobe (1994) opozarja, da se govor pri nekaterih otrocih sploh ne 

razvije. Kar pa ne pomeni, da zgodnja obravnava ni pomembna. Kodrič (2006) navaja, da je le ta 

najbolj učinkovita med drugim in četrtim letom starosti, torej po Mandić (glej zgoraj) takrat, ko 

so motnje najbolj izražene. Pozitivni rezultati se pokažejo na vseh treh težavnih področjih razvoja 
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(socialni, spoznavni in govorni), ublažijo se simptomi in z zgodnjo obravnavo lahko preprečimo 

potencialne sekundarne posledice.  

 

Nikolić (2000) navaja naslednje zgodnje znake, ki lahko nakazujejo avtizem: zgodnje motnje 

prehranjevanja, odsotnost nasmeška okoli 3. meseca starosti, odsotnost strahu okrog 8. meseca 

starosti, zmanjšan interes za igro, posebej povečan strah, neodzivnost na človeški glas pri 3. 

mesecih starosti in druge.  

 

Umek (2004) pravi, da model celostne obravnave otroka z avtizmom zajema tri ravni, in sicer: 

1. teoretična – informativna raven,  ki zajema klinično sliko otroka, prognozo in informacije 

o metodah in terapijah, 

2. program edukacije in terapije, ki zajema vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otroka, 

določitev stopnje razvojne lestvice, dejavnosti na posamezni stopnji, korekcijo vedenja in 

vključevanje družine v proces, 

3. individualni načrt obravnave, ki zajema določitev ravni otrokovih sposobnosti, možnosti 

napredovanja, obravnavo pri logopedu oz. terapevtu, sinhronizacijo razvoja in 

učinkovitost obravnave.  

 

Smerdelj (1994: 42) pa poudarja, da mora biti temeljno načelo obravnave otroka 

multidisciplinarnost. V procesu splošne diagnostike se ugotavljajo odstopanja na področjih: 

- grobe in fine motorike ter grafomotorike, 

- vizualno-motorične usklajenosti, 

- obvladovanja prostora, 

- govora, 

- razumevanja verbalnih/neverbalnih navodil, 

- pridobljenih spretnosti in navad, 

- šolskega znanja, 

- odzivanja na spodbude, 

- navezovanja na pedagoga, 

- sodelovanja s sovrstniki. 

V procesu diferencialne diagnostike pa se loči znake avtizma od (prav tam: 44): 

- duševne prizadetosti, 

- senzornih pomanjkljivosti, 

- razvojne disfazije. 
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Na osnovi rezultatov iz splošne in diferencialne diagnostike poskuša defektolog z ostalimi člani 

tima določiti stopnjo in obliko avtizma. Končno odločitev o nadaljnjem usposabljanju oz. 

izobraževanju sprejme komisija za razvrščanje (prav tam).  

 

Pri diagnosticiranju avtizma so zelo koristne ocenjevalne lestvice, kot sta CARS in ABC lista. 

Lestvica CARS je bila preizkušena in je zanesljiva tako za otroke kot za odrasle, vendar pa ne 

smemo zaključevati zgolj po oceni te lestvice. ABC lista pa je sestavljena iz vprašanj z da ali ne 

odgovori, je preizkušena, vendar pa naj bi bila bolj zanesljiva v prisotnosti staršev. Za strokovno 

diagnozo avtizma pa so se uporabljali kriteriji po mednarodni klasifikaciji DSM III – R, iz leta 

1987. Simptomi po tej klasifikaciji so razdeljeni v štiri skupine, za pozitivno diagnozo pa mora 

biti prisotnih osem od šestnajstih simptomov, od tega vsaj dva simptoma iz področja kvalitativno 

oslabljenega razvoja socialnih interakcij, en simptom iz področja kvalitativno oslabljene verbalne 

in neverbalne komunikacije ter imaginacije in en simptom iz področja ponavljajočih se aktivnosti 

ter izredno ozkih in bizarnih interesov (Brecelj Kobe, 1994).  

 

Diagnostični postopek pa naj bi vseboval ne le diagnozo avtizma, temveč tudi oceno celotnega 

razvoja otroka. V omenjenem postopku je na prvem mestu izrednega pomena odkrivanje otrok s 

tveganjem, ki zajema prepoznavanje simptomov za nadaljnje preiskave in presejalne teste. Nato 

pa je potrebna ocena razvoja na različnih področjih s strani tima ustreznih strokovnjakov 

(Macedoni-Lukšič, 2006).   

 

Diagnosticiranje avtistične motnje pri otroku je pogosto zelo dolgotrajen in zapleten proces. Za 

natančno diagnozo pa je najbolj pomemben in uspešen tim različnih strokovnjakov (pedopsihiater, 

psiholog, defektolog, nevrolog, avdiolog, logoped in drugi). Danes zdravljenje poteka le 

simptomatsko. Nekatere simptome je mogoče zdraviti farmakološko, npr. fenfluramin znižuje 

nivo serotonina in s tem se izboljša motorika, govor in senzorna, čustvena ter socialna odzivnost. 

Druge simptome pa je potrebno zdraviti z različnimi terapevtskimi in defektološkimi programi. 

Najučinkovitejši je individualiziran pristop (Martinčič-Jarc, 1994).  

 

Za otoka z avtizmom je še posebej pomembno, da mu pomoč nudita specialni pedagog in 

govorno-jezikovni terapevt, ki imata znanje in izkušnje z avtizmom. V vrtcu otroku lahko 

pomagata pri učenju in razvoju z igro, s komunikacijo in socialno interakcijo. Otrok mora biti 

deležen ravnotežja pri zadovoljevanju potreb na vseh področjih razvoja (Hannah, 2009).  
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Eden izmed individualiziranih pristopov k otroku z avtizmom je intenzivna vedenjska terapija 

(IVT), ki velja za temelj terapevtske obravnave. Pozitivne rezultate lahko dosežemo le, če je 

dovolj sistematična in intenzivna, vsaj v nekem deležu pa bi se morala v predšolskem obdobju 

izvajati tudi na domu. Poleg IVT pa poznamo tudi druge pristope, pri katerih je vsak še posebej 

usmerjen v neko določeno področje. To so npr. TEACCH (Theaching and Education of children 

with autism), PECS (Picture exchange communication system), Floor Time in drugi (Macedoni-

Lukšič, 2006).  

 

1. 5  USMERJANJE OTROK  Z AVTIZMOM V VZGOJNO – 

IZOBRAŽEVALNE PROGRAME  

 

V Evropski uniji so sprejete naslednje usmeritve na področju vzgoje in izobraževanja otrok s 

posebnimi potrebami, ki so zapisane v Vodniku po pravicah invalidov iz leta 2003 (Lebarič, 

Kobal Grum in Kolenc, 2006: 8): 

- vsakdo ima pravico do takih možnosti kot drugi in do primernega načina izobraževanja, 

- redni vrtci in šole naj bi bili dostopni vsem otrokom, 

- obravnava otrok s posebnimi potrebami mora upoštevati celoten razvoj posameznega 

otroka, 

- izhajati je potrebno iz otrokovih sposobnosti in želja, ne da bi ob tem poudarjali njegove 

pomanjkljivosti in težave, 

- izobraževanje otrok s posebnimi potrebami naj bo sestavni del programa izobraževanja na 

državni ravni in naj ima skupne učne vsebine in skupno organiziranost, 

- za izvajanje pouka za vse učence so odgovorni učitelji – ti potrebujejo za otroke s 

posebnimi potrebami dodatno znanje, 

- dodatna pomoč za otroke s posebnimi potrebami naj bi bila v največji mogoči meri 

zagotovljena v šoli, 

- starši in zastopniki otrok s posebnimi potrebami morajo biti obveščeni o otrokovem stanju 

in obravnavani kot enakovredni partnerji, 

- takoj ko zaznamo otrokovo posebno potrebo, oz. predvidevamo, da se bo razvila, je treba 

zagotoviti zgodnjo obravnavo otroka, cilj le te pa mora biti vključitev otroka v običajno 

šolo, 
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- vse oblike izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami naj delujejo kot 

povezan in stalen sistem med različnimi stopnjami izobraževanja, katerega končni cilj je 

zaposlitev. 

 

V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2006) so v 2. členu opredeljene skupine 

otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in 

izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo, med katerimi je skupina dolgotrajno bolnih otrok. V 

Pravilniku o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo 

(2002) so otroci z avtizmom umeščeni v skupino dolgotrajno bolnih otrok, avtizem pa v skupino 

kronično potekajočih duševnih bolezni, ki se smatrajo za hude bolezni. Za to skupino je bilo po 

Pravilniku o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 

leta 2006 določeno največ pet ur dodatne strokovne pomoči. Jurišić (2006) poudarja, da so otroci 

z avtizmom izjemno heterogena skupina, zato je zanje skoraj nemogoče oblikovati enoten 

program vzgoje in izobraževanja.  

 

Tudi Žerovnik (2004) tako kot Jurišić (2006) poudarja, da za otroke z avtizmom ne moremo 

podati enotne vedenjske slike, čeprav so jim skupne določene značilnosti. Večina teh otrok ostaja 

v svojem subjektivnem svetu in izgublja učinkovite kontakte z okoljem. Otroke z avtizmom 

uvrščamo v skupino dolgotrajno bolnih otrok in imajo po zakonodaji pravico do programa s 

prilagojenim izvajanjem in strokovno pomočjo, če pa ima otrok zelo nizke duševne sposobnosti, 

pa ga lahko usmerimo v posebni program.   

 

Dolgotrajno bolni otroci so otroci z dolgotrajnimi oziroma kroničnimi motnjami ter boleznimi, ki 

ovirajo otroke pri šolskem delu. Dolgotrajna bolezen je vsaka tista, ki ne izzveni v treh mesecih 

(Dolgotrajno bolni otroci, 2006).  

 

Do leta 2011 otroci z avtizmom niso bili opredeljeni kot posebna skupina, usmeritev v vzgojno-

izobraževalne ustanove pa je bila odvisna od Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami. Leta 2011 pa so z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) dodali 

novo skupino otrok s posebnimi potrebami, in sicer otroke z avtističnimi motnjami.  

 

Pri nas so otroci z avtizmom, ki imajo normalne inteligentne sposobnosti vključeni v redne 

programe vzgoje in izobraževanja in jim je program nekoliko prilagojen. Otroci z avtizmom, ki 

imajo blage duševne motnje so vključeni v prilagojene programe. Otroci z avtizmom, ki pa imajo 

zmerne duševne motnje, so vključeni v zavode za usposabljanje, kjer jim je nudeno individualno 
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učenje (Smerdelj, 1994). Vendar pa Macedoni-Lukšič (2006) pravi, da je inkluzija oz. integracija 

otrok z avtizmom v redne šolske programe še vedno bolj redka, je pa veliko bolj ustrezna v prvih 

letih šolanja kot pozneje.  

 

Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami se prične na zahtevo zakonitega zastopnika 

otroka (staršev), le če oni ne želijo vložiti zahtevo za začetek postopka, zavodi, ki jih otrok 

obiskuje pa so mnenja, da je postopek usmerjanja nujno potreben, lahko podajo predlog za 

začetek postopka usmerjanja. Pristojna območna enota presodi na podlagi mnenja strokovne 

komisije, poročila o otroku in drugi dokumentaciji in če je to potrebno, začne in vodi postopke po 

uradni dolžnosti. Na pogovor povabi starše in jih seznani z ugotovitvami ter jim predstavi vrste 

programov, kamor se lahko otroka usmeri. Nato izda odločbo, ki določa program vzgoje in 

izobraževanja, v katerega je otrok usmerjen, obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči, 

ustanovo, v katero bo otrok vključen in druge kadrovske, prostorske in materialne pogoje. V 

odločbi pa je določen tudi rok (do treh let), do katerega se preveri ustreznost usmeritve in če se 

ugotovi, da usmeritev ne ustreza več, se ponovno izvede postopek usmerjanja (Javornik, 2003).  

 

1. 5. 1 PRILAGODITVE ZA OTROKE Z AVTIZMOM V VRTCU 

 

V Navodilih h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (Čas, Kastelic, Šter idr., 2003) so opredeljene različne 

prilagoditve oz. dopolnitve za delo z otroki, med katerimi sicer ni opredeljenih dopolnitev za delo 

z dolgotrajno bolnimi otroki, med katere so do nedavnega uvrščali tudi otroke z avtizmom, so pa 

prilagoditve za gibalno ovirane, ki jih strokovnjaki dostikrat združujejo z dolgotrajno bolnimi. 

Izmed teh prilagoditev navajam tiste, ki sovpadajo z dolgotrajno bolnimi otroci.  

Časovne prilagoditve: 

 omogočimo mu dovolj časa, da se ob minimalni pomoči pripravi sam, 

 otroku omogočimo dovolj časa za osebno nego in ob tem možnost izbire med 

dejavnostmi, ki so mu v interesu, 

 omogočimo mu dovolj časa za dokončanje izdelkov, oz. načrtujemo dejavnosti tako, 

da jih lahko konča po delih. 

Prilagoditve prostora: 

 potrebno je odstraniti ovire in omogočiti otroku nemoteno mobilnost v igralnici in v 

drugih prostorih, 
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 sanitarije in prostor za osebno higieno je potrebno prilagoditi tako, da bo otrok kar 

lahko, opravil sam, 

 otrok potrebuje prilagojen delovni prostor in prilagojen didaktični material, 

 zagotoviti je potrebno možnost izvajanja individualne obravnave v igralnici in po 

potrebi v ločenem prostoru. 

Prilagoditve izvajanja področij dejavnosti: 

 otrok se lahko vključuje v vse dejavnosti vrtca, še posebej v vsakodnevne gibalne 

dejavnosti, v okviru svojih zmožnostih z ustreznimi prilagoditvami,  

 odrasli upoštevajo otrokove interese, sposobnosti in otrokovo zmožnost aktivnega 

sodelovanja, 

 sovrstnike seznanimo z oblikami in načini pomoči temu otroku, 

 otrok naj izvaja take gibalne dejavnosti, pri katerih bo čim bolj samostojen, 

 otroka spodbujamo k nebesedni komunikaciji, ga ne popravljamo pri govornem 

izražanju, ampak ga spodbujamo, 

 otrok se mora v oddelku počutiti varnega in sprejetega in začutiti, da so drugi 

njegovo izražanje razumeli, 

 otrok naj ima možnost vseh načinov umetniškega izražanja ob upoštevanju 

otrokovih sposobnosti, nudimo mu vloge in dejavnosti, pri katerih bo uspešen in 

bodo njegove težave čim manj opazne, 

 pripomočki in igrače naj bodo otroku prilagojene in naj omogočajo čim več 

senzomotoričnih izkušenj, imeti mora na voljo slikanice, družabne igre, didaktični 

material, uporabne predmete na dosegu rok, 

 otrok naj doživlja vsa spoznanja s področja družbe in odnosov v njej skupaj z 

vrstniki, 

 potrebno je pozornost usmeriti k skrbi za samega sebe ter h krepitvi pozitivne 

samopodobe otroka, 

 vsa pravila, ki se oblikujejo v skupini morajo biti taka, da tako kot za druge, veljajo 

tudi zanj, 

 potrebno je predvideti prostor, kjer bo imel otrok dovolj možnosti za igro in 

raziskovanje tako v igralnici kot na prostem, 

 za spodbujanje otrokovega razvoja potrebuje otrok igre, ob katerih spoznava 

lastnosti predmetov, dojame velikostne odnose, razmerja, pomen prostorskih 

odnosov, klasificira, razvršča, odvzema, dodaja, prepoznava podobnosti in razlike, 

šteje ..., 
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 dejavnosti, ki spontano potekajo v vrtcu dajejo možnosti za iskanje rešitev, ki 

temeljijo na uporabi matematičnih spoznanj, če so otroku dosegljive. 

 

Ker pa ima večji delež otrok z avtizmom duševne, govorno-jezikovne težave in težave z 

vedenjem, so na tem mestu navedene še nekatere prilagoditve za delo z otroki z motnjami v 

duševnem razvoju, z govorno-jezikovnimi motnjami in prilagoditve za delo z otroki z motnjami 

vedenja in osebnosti po Navodilih h kurikulu za vrtce… (Čas, Kastelic, Šter idr., 2003). 

 

Prilagoditve za delo z otroki z motnjami v duševnem razvoju (prav tam: 15–19): 

- potrebno je predvideti fleksibilnost pri uvajanju novih vsebin, saj otrok z motnjami v 

duševnem razvoju pogosto potrebuje večjo nazornost in več ponovitev, 

- odrasli morajo v otroka zaupati in verjeti, da je sposoben opraviti določene naloge in mu 

to tudi pokazati – vsak uspeh otroka naj bo nagrajen s pohvalo, 

- otroka pred drugimi otroki ali odraslimi vzgojitelj ne izpostavlja, ne primerja z njimi ali 

ocenjuje njegove sposobnosti v primerjavi z drugimi, temveč le z njim samim, 

- odrasli morajo biti dober govorni model – v komunikaciji z otrokom je nujen očesni 

kontakt, saj mu odrasli na tak način sporočajo, da komunicirajo z njim, da ga poslušajo in 

spoštujejo, 

- v vsakdanjem govoru odrasli uporabljajo kratka in jasna navodila in vprašanja, 

- pri skupinskih družabnih in didaktičnih igrah, kjer so pomembna določena pravila, 

odrasel otroku pomaga in ga usmerja, če nastopijo težave z razumevanjem in 

upoštevanjem pravil, 

- zaradi upočasnjenega kognitivnega funkcioniranja in zmanjšane sposobnosti 

posploševanja, otroku z motnjami v duševnem razvoju omogočimo, da nove vsebine 

vedno najprej spoznava na konkretnem nivoju, šele postopno, v skladu z njegovo zrelostjo 

in sposobnostmi s pomočjo slikovnega materiala, skic, shem itd...  

 

Prilagoditve za delo z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami (prav tam: 28–30): 

 odrasli otroku dajo čas, da po svojih zmožnostih odgovori na vprašanje, otrokovo 

razumevanje sprejetega sporočila pa mora sproti preverjati, 

 odrasli naj si v vrtcu vzamejo dovolj časa za umirjeno komunikacijo z otrokom, 

 priporočljivo je izvajanje vzgojno izobraževalnih dejavnosti z avdio-vizualnimi sredstvi, 

 veliko pozornosti vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev usmerijo igram dihanja in pihanja 

ter razvijanju motorike govoril, 

 besedišče se mora prilagajati otrokovim govorno jezikovnim sposobnostim, 
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 odrasli s svojim odnosom do otroka učijo tudi otrokove vrstnike, kako se sporazumevati 

in graditi socialne odnose, tako ga lahko vrstniki ob različnih dejavnostih spontano 

vzpodbujajo k besednemu izražanju. 

 

Prilagoditve za delo z otroki z motnjami vedenja in osebnosti (prav tam: 36–37): 

 za uspešno vzgojno delo sta potrebna vzpostavitev in ohranjanje ustreznega osebnega 

odnosa, ob tem pa odrasli ne poskuša komaj vzpostavljenega odnosa uporabiti za dosego 

drugih ciljev, 

 kljub težavam, ki jih otrok povzroča s svojim motečim vedenjem, naj odrasli ostanejo 

strpni in izražajo jezo posebej pazljivo, 

 v trenutkih, ko otrok s svojim vedenjem preseže meje dovoljenega, dopustnega, mu 

odrasli nudijo oporo tako, da se mu približajo, otroka opomnijo ter mu razložijo, kako bi 

lahko ravnal ustrezneje, 

 določeno mero motečega vedenja je smiselno tudi dopuščati, saj ponavadi prevelika 

vnema pri odpravljanju motečega vedenja lahko takšno vedenje celo poveča, 

 odrasli naj poskušajo prepoznati predhodne znake možnega motečega vedenja, da lahko 

preusmerijo dogajanje še preden pride do nekontroliranega izbruha, 

 vzgojitelj/-ica se mora zavedati in upoštevati, da se primanjkljaji na kognitivnem področju 

zmanjšujejo z razvijanjem vseh možnih oblik osebne ekspresije. 

 

Quill (1995) pa navaja naslednje predloge za vzgojitelje/učitelje in starše, kako naj ravnajo z 

otrokom z avtizmom: 

 Uporabljamo čim več vizualnih metod učenja, izogibamo se dolgim verbalnim navodilom. 

 Uporabljamo razširjene in usmerjene posnetke kot uvod v neko področje. 

 Razvijamo otrokova talentirana področja in tiste sposobnosti, v katerih je dober. 

 Pozorni smo na senzorne težave otroka in zavedati se moramo, da lahko senzorne težave 

povzročijo strah in zmedo pri otroku. 

 Smiselni odnosi vzgojitelja z drugimi otroki so bistvenega pomena, ko se otrok z avtizmom 

uči socialnih veščin.   

 Izrednega pomena je zgodnje odkrivanje avtizma pri otroku. 

 Strukturirano in predvidljivo okolje v igralnici/učilnici otroku z avtizmom bistveno pomaga 

pri učenju. 

 Vaja pomaga zmanjšati moteča vedenja otroka.  
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 Občutljivo opazovanje vedenja otroka in uporaba tehnik vedenja pozitivno vplivata na otroka.  

 Tudi uporaba primernih zdravil v ustreznih situacijah lahko izboljša vedenje in kvaliteto 

življenja otroka.  

 

Tudi Jurišić (2006: 184) navaja nekatere smernice za vzgojo in izobraževanje otrok z avtizmom: 

 spodbujamo funkcionalno komunikacijo, 

 učenje socialnih veščin izvajamo v različnih okoliščinah, 

 spodbujamo učenje spretnosti igre in ustrezne rabe igrač z vrstniki, 

 načrtujemo poučevanje, ki vodi k posploševanju in vzdrževanju kognitivnih ciljev v 

naravnih povezavah, 

 pri reševanju vedenjskih težav uporabljamo pozitivne pristope, 

 poučujemo uporabno akademsko znanje.  

 

V Navodilih h Kurikulu za vrtce (Čas, Kastelic, Šter idr., 2003: 6) je zapisano, da je otrok s 

posebnimi potrebami sposoben učenja in napredka na vseh razvojnih področjih, zato naj ne bo 

izvzet iz nobenega področja življenja v vrtcu. Glede na njegov razvoj, naj mu bo, ob 

odgovarjajoči osebni pomoči in drugih vrstah pomoči, zagotovljeno polno in aktivno sodelovanje 

z drugimi otroki v oddelku in tudi so/samo/odločanje o svojem življenju. Zato se splošni cilji 

predšolske vzgoje otrok s posebnimi potrebami ne razlikujejo od ciljev vzgoje otrok brez težav v 

razvoju. Na osnovi tega lahko zaključimo, da so pričakovanja do otrok s posebnimi potrebami 

enaka  kot do ostalih otrok brez posebnih motenj, le da otroci s posebnimi potrebami potrebujejo 

nekatere prilagoditve, da dosežejo enak nivo uspešnosti kot ostali otroci.  
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2 CILJ 

 

Cilj diplomskega dela je analiza uspešnosti predšolske deklice z avtizmom na posameznih 

področjih po Kurikulu za vrtce (1999).  

 

2. 1 HIPOTEZE 

 

Hipoteza 1: Ni razlik v uspešnosti na vseh področjih med deklico z avtizmom in otroki brez 

motenj.  

 

Hipoteza 2: Ni razlik v uspešnosti na področju jezika med deklico z avtizmom in otroki brez 

motenj.  

 

Hipoteza 3: Ni razlik v uspešnosti na področju gibanja med deklico z avtizmom in otroki brez 

motenj. 

 

Hipoteza 4: Ni razlik v uspešnosti na področju narave med deklico z avtizmom in otroki brez 

motenj. 

 

Hipoteza 5: Ni razlik v uspešnosti na področju družbe med deklico z avtizmom in otroki brez 

motenj. 

 

Hipoteza 6: Ni razlik v uspešnosti na področju matematike med deklico z avtizmom in otroki 

brez motenj. 

 

Hipoteza 7: Ni razlik v uspešnosti na področju umetnosti med deklico z avtizmom in otroki brez 

motenj. 

 



Analiza uspešnosti predšolske avtistične deklice                                                        Mihela Maček 

 

 
20 

3 METODOLOGIJA 

 

3. 1 VZOREC 

Vzorec zajema deset otrok, starih od pet do šest let in sedemletno deklico Laro, ki obiskujejo 

redni program javnega vrtca na Vrhniki. Deklica Lara ima odločbo za dolgotrajno bolnega otroka 

in kaže avtistične motnje. Ostalih deset otrok ne kaže avtističnih ali kakršnih koli drugih motenj.  

 

Pri Lari je bilo ocenjeno, da v razvoju zaostaja za dve leti, ker pomeni, da je razvojno gledano 

vključena v ustrezno starostno skupino v vrtcu. Lara ima težave predvsem na področju gibanja. 

Opazen je zaostanek v fini in grobi motoriki, poleg tega pa lahko pri Lari opazimo izrazita 

ritualna gibanja in sicer gibanja v krogu in izmenično udarjanje z rokama po mizi ali drugih 

najbližjih predmetih medtem ko sedi. Težave ima tudi z mirovanjem, ne zmore dlje časa sedeti in 

poslušati. Z razumevanjem različnih sporočil nima večjih težav razen s sintezo informacij in z 

razumevanjem bistva večje količine podatkov. Poleg tega pa Lara tudi zelo redko vzpostavi, ali 

sploh ne, očesni kontakt s sogovorcem.   

 

3. 2 SPREMENLJIVKE 

V raziskavi bodo opazovane eksperimentalne in kriterijska spremenljivka. 

 

Kriterijska spremenljivka: 

 

Kriterijska spremenljivka je avtizem, katera otroke razdeli na Laro, pri kateri je prisoten avtizem 

in na ostale otroke, ki nimajo avtizma.  

 

Eksperimentalne spremenljivke: 

 

Splošna uspešnost, ki je kompozit vsote dosežkov na področjih: 

JEZIKA, ki je kompozit vsote dosežkov iz vsebin:  

 globalno branje: otrok pravilno pove, kaj na vsaki naslovnici slikanic izmed petih piše 

 neverbalno izražanje: otrok pravilno pove, kaj vsaka izmed petih kretenj, gibov telesa 

pomeni: ne, ja, pridi, pojdi, ne vem 
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 predopismenjevanje: otrok pravilno zapiše pet črk slovenske abecede izmed naštetih 

deset: A, B, C, I, K, L, N, O, P, S 

 obnavljanje zgodbe: otrok po prebrani pravljici našteje katerih koli pet dogodkov iz 

pravljice (ki si niso vsebinsko med sabo podobni, vrstni red ni pomemben) 

 simboli: otrok pove pravilen pomen vsakega izmed petih čustvenih simbolov: 

sramežljiv, žalosten, jezen, prestrašen/presenečen, vesel 

 

GIBANJA, ki je kompozit vsote dosežkov iz vsebin: 

 gibanja z žogo: otrok pravilno izvede pet oblik gibanja z žogo: žogo ujame z obema 

rokama, žogo vrže z obema rokama, žogo zakotali po tleh z eno ali dvema rokama, žogo 

dvakrat odbije od tal z eno roko, žogo brcne z nogo iz mirujočega položaja 

 premagovanje ovir: otrok pravilno izvede pet oblik gibanja pri premagovanju ovir: 

plazenje skozi okvir švedske skrinje, sonožni skok v obroč in iz njega (dva ločena 

sonožna skoka), sonožni doskok iz švedske skrinje (otrok stopi na 50cm visoko švedsko 

skrinjo iz nje pa skoči), slalom okrog petih stožcev s tekom (nepomembno je, po kateri 

strani začne teči, le da obide vse stožce in se vmes ne ustavlja), na talni označbi se stoje 

zavrti za 360° (vseeno kako, le da ostane na talni označbi) 

 posnemanje gibanj: otrok izvede pet oblik gibanja, pri katerih posnema gibanje živali: 

medved, zajec, kača, žaba, ptica (gibanje je točkovano, če otrok pri gibanju upošteva 

način gibanja, značilen za to žival – po dveh ali štirih nogah ali leze po tleh) 

 ravnotežje: otrok se pravilno giblje po prilepljeni en meter dolgi debelejši črti na tleh, 

ne da stopi z nje: naravno hodi po njej naravnost, se pomika po njej bočno s 

priključevanjem ene noge k drugi, skače po njej iz noge na nogo naprej, skače po njej 

po levi nogi naprej, skače po njej po desni nogi naprej 

 gibalni odziv na zvočni znak: otrok pri gibalni igri upošteva pravila – se na zvočni 

znak ustavi, počepne, teče, hodi, skoči v stran 

 

NARAVE, ki je kompozit vsote dosežkov iz vsebin: 

 živa/neživa narava: otrok izmed devetih živih (5 bitij) in neživih (4 predmeti) bitij na 

sliki, pravilno obkroži vseh pet živih bitij 

 telo: otrok našteje pet katerih koli delov svojega telesa (npr. roke, noge, glava, trup, oči, 

ušesa…) 

 užitno/neužitno: otrok izmed osmih različnih užitnih/pitnih (5 tekočin) in neužitnih (3 

tekočine) tekočin pravilno pokaže pet užitnih 
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 vremenski pojavi: otrok našteje pet vremenskih pojav, ki jih pozna (npr. dež/deževno, 

sonce/sončno, sneg, veter…) 

 sadje: otrok pravilno poimenuje vseh pet sadežev, ki jih zazna samo z otipom (vsak 

sadež je v svoji vrečki in otrok seže v vsako z roko, ne da bi videl, kaj je v vrečki): 

banana, kivi, limona, hruška, jabolko 

 

DRUŽBE, ki je kompozit vsote dosežkov iz vsebin: 

 poklici: otrok na sliki pravilno poimenuje pet poklicev, ki jih osebe na sliki prikazujejo: 

policist, poštar, gradbeni delavec, kuharica, čistilka 

 rutina: otrok našteje pet katerih koli rutin, ki jih vsak dan opravlja (npr. spanje, 

hranjenje, izločanje, umivanje, oblačenje) 

 družina: otrok našteje pet družinskih članov, ki so lahko v neki družini (npr. mama, oče, 

sestra, brat, babica, dedek, stric…) 

 lastnosti osebe: otrok našteje pet lastnosti tiste osebe, ki mu je ljuba (npr. mame, 

vzgojiteljice, sestre..) – npr. prijetna, prijazna, jezna, vesela, urejena, lepa… 

 varno/nevarno vedenje: otrok izmed petih različnih varnih in nevarnih primerov 

vedenja na fotografijah pravilno oceni, ali je vedenje varno ali nevarno: otrok z nožem v 

roki (nevarno), otroci privezani z varnostnimi pasovi v avtu (varno), otroka, ki prečkata 

cesto po zebri (varno), otroci ki hodijo po sredi ceste (nevarno) in človek, ki z velike 

višine skoči v morje(nevarno)) 

 

MATEMATIKE, ki je kompozit vsote dosežkov iz vsebin: 

 matematične reprezentacije s konstruktorji: otrok sestavi enakih pet konstrukcij iz 

lego kock, kot so mu pokazane: pet lego kock enake barve ena zraven druge (v vrsti), 

pet lego kock enake barve ena na drugi (v stolpcu), pet lego kock različnih barv ena 

zraven druge, pet lego kock različnih barv ena na drugi, deset lego kock enakih barv v 

obliki stopničk (stolpci eden zraven drugega po 4, 3, 2 in 1 lego kocka) 

  branje grafov: otrok iz grafa s petimi stolpci pravilno odgovori na pet vprašanj: kateri 

stolpec je najvišji, kateri najnižji, kateri so nižji od najvišjega, kateri so višji od 

najnižjega, kateri je srednje velik 

 simetrija: otrok za vsako izmed petih oblik pove, ali je narisana oblika simetrična ali 

ne: krog (simetrična oblika), kvadrat (simetrična oblika), hiša (nesimetrična oblika), 

metulj (simetrična oblika), drevo (nesimetrična oblika) 

 razvrščanje: otrok pravilno razvrsti vseh pet igrač v dve škatli - na mehke in na ne 

mehke: lego kocka, avtomobilček, mehka božična kapa, plišasti zajček, plastična žogica 
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 orientacija v prostoru: otrok pravilno pove položaj petih premetov na sliki: pod, na, 

pred, za, v 

 

UMETNOSTI, ki je kompozit vsote dosežkov iz vsebin: 

 ritem: otrok pravilno ponovi pet preprostih ritmičnih vzorcev: vzorec s ploskanjem, 

vzorec z udarjanjem z eno nogo ob tla, vzorec z udarjanjem z obema rokama izmenično 

po kolenih,  vzorec z udarjanjem z obema rokama izmenično po trebuhu, vzorec z 

udarjanjem z  obema rokama izmenično po zadnjici – stoje 

 zvoki: otrok pravilno poimenuje pet zvokov na posnetku: žvrgolenje ptic, (klasična) 

glasba, zvonjenje telefona, zvonjenje zvonca, govor ljudi 

 izrezovanje: otrok izreže pet oblik iz papirja po črti (dovoljeno odstopanje od črte do 

5mm): hiša, avto, oblak, cvet rože, čevelj 

 razmerja (proporci): otrok nariše pet predmetov v pravilnem razmerju velikosti: roža, 

otrok, hiša, avto, drevo 

 oblikovanje teles: otrok iz plastelina oblikuje pet geometrijskih teles: kocka, kvader, 

valj, prizma, krogla (izdelek je točkovan, če so pri oblikovanem telesu vidne glavne 

značilnosti – pravilno število ploskev in pravilna oblika telesa) 

 

3. 3 VREDNOTENJE 

 

Vsaka naloga po vseh šestih področjih Kurikula je vrednotena numerično, s točkami od 0 do 5 – 

za vsak pravilen odgovor/izdelek/izvedbo otrok pri posamezni nalogi dobi eno točko, za celotno 

nalogo pa torej največ 5 točk.  

 

Pri vseh nalogah, razen pri eni, se za napačen odgovor točke niso odštevale. Pri nalogi 

»živa/neživa narava« iz področja narave pa se je nepravilno obkrožen predmet negativno 

točkoval, kljub temu pa je bilo možno prejeti največ pet in najmanj nič točk.  

 

Na posameznem področju tako lahko posameznik doseže največ 25 točk, v celotnem testu pa 

lahko doseže največ 150 točk.  
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3. 4 TEST 

 

Test vsebuje trideset nalog, ki so bile načrtovane starosti otrok primerno. Za preverjanje 

uspešnosti otrok je vsakemu področju iz Kurikula za vrtce (1999) namenjenih pet nalog, ki so 

bile načrtovane po kurikularnih ciljih: 

 področje jezika je sestavljeno iz petih nalog, vsaka izmed nalog pa od otroka zahteva pet 

aktivnosti v sklopu posamezne vsebine. Te vsebine so: globalno branje, neverbalno 

izražanje, predopismenjevanje, obnavljanje zgodbe in simboli, 

 področje gibanja je sestavljeno iz petih nalog, vsaka izmed nalog pa od otroka zahteva 

pet aktivnosti v sklopu posamezne vsebine. Te vsebine so: gibanja z žogo, premagovanje 

ovir, posnemanje gibanj, ravnotežje in gibalni odziv na zvočni znak, 

 področje narave je sestavljeno iz petih nalog, vsaka izmed nalog pa od otroka zahteva pet 

aktivnosti v sklopu posamezne vsebine. Te vsebine so: živa/neživa narava, telo, 

užitno/neužitno, vremenski pojavi in sadje, 

 področje družbe je sestavljeno iz petih nalog, vsaka izmed nalog pa od otroka zahteva pet 

aktivnosti v sklopu posamezne vsebine. Te vsebine so: poklici, rutina, družina, lastnosti 

osebe in varno/nevarno vedenje, 

 področje matematike je sestavljeno iz petih nalog, vsaka izmed nalog pa od otroka 

zahteva pet aktivnosti v sklopu posamezne vsebine. Te vsebine so: matematične 

reprezentacije s konstruktorji, branje grafov, simetrija, razvrščanje in orientacija v 

prostoru, 

 področje umetnosti je sestavljeno iz petih nalog, vsaka izmed nalog pa od otroka zahteva 

pet aktivnosti v sklopu posamezne vsebine. Te vsebine so: ritem, zvoki, izrezovanje, 

razmerja (proporci) in oblikovanje teles.  

 

Test s podrobnim opisom nalog je priložen v poglavju Priloge, in sicer pod prilogo št. 1.  

 

3. 5 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

 

Skupina enajstih otrok je bila umaknjena od preostale vrtčevske skupine. Testiranje se je izvajalo 

za vse otroke pod enakimi pogoji, v otrokom znanem okolju – v predsobi. Naloge, ki sestavljajo 

test, so otroci opravljali individualno, testator pa je bila vedno ista oseba.   
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Kriteriji vrednotenja so bili v naprej znani in so bili za vse testirance enaki. Izvajanje naloge pa je 

bilo preverjano/ocenjevano sproti za vsakega otroka z uporabo ček liste. Trajanje izvajanja 

posamezne naloge je bilo različno, vsak otrok je imel na voljo za vsako nalogo toliko časa, kot ga 

je potreboval. Naloge tudi niso bile časovno omejene, čas, ki ga je otrok porabil za določeno 

nalogo torej ni vplival na dosežene točke.  

 

Pri določenih nalogah, kjer je moral otrok nekaj našteti, so bili otroci, ki niso takoj navedli pet 

odgovorov, spodbujani k ponovnem razmisleku. Pri tem je bilo otroku rečeno: »Se spomniš še 

kaj?«, »Poznaš še kakšno…«. Pri ocenjevanju nalog so bili upoštevani tudi pravilni odgovori, ki 

jih je otrok povedal v slengu.  

 

3. 6 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

 

Individualne ocene posameznikov so združene v tabele. Računana sta povprečje in standardni 

odklon za celo skupino na posameznem kurikularnem področju in pa povprečje in standardni 

odklon za celo skupino na vseh šestih področjih. S povprečjem je primerjan rezultat opazovane 

deklice. Za preverjanje hipotez je uporabljen test Z. Hipoteze so se sprejemale na nivoju 5% 

tveganja. Rezultati so prikazani s tabelami in grafi in so interpretirani.  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

4. 1 GLOBALNI REZULTATI 

Tabela 1: Globalni rezultati otrok, dobljeni na vseh šestih področjih Kurikula. 

IME 

OTROKA 

JEZIK GIBANJE NARAVA DRUŽBA MATEMATIKA UMETNOST 

EMA 16 22 20 19 22 13 

MURISA 19 18 21 22 24 18 

TINKA 18 20 19 18 23 22 

NEŽA  21 21 19 20 24 14 

ORIANA 15 23 21 19 24 16 

TIJAN 21 23 20 15 23 17 

TOM 20 22 23 19 24 19 

ŽIGA 13 24 21 19 23 15 

BLAŽ 18 25 16 19 23 15 

ANDRAŽ 19 22 21 17 24 15 

Vsota 180 220 201 187 234 164 

Povprečje 18 22 20,1 18,7 23,4 16,4 

Standardni 

odklon 

2,49 1,9 1,76 1,73 0,66 2,54 

LARA 16 15 20 19 23 18 

 

Iz tabele je razviden profil Lare. Deklica z avtizmom je najmanj uspešna na področju jezika in 

gibanja, najbolj uspešna pa na področju matematike. Opazimo pa lahko, da so nekateri drugi 

vrstniki še manj uspešni na področju jezika kot Lara, medtem ko so vsi vrstniki na področju 

gibanja uspešnejši od nje. Na področju matematike pa so nekateri vrstniki bolj, drugi pa manj 

uspešni kot Lara.  
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Glede na povprečne dosežke skupine lahko opazimo, da Lara zelo zaostaja ravno na področjih, 

kjer je tudi glede na svoje dosežke manj uspešna – na področju gibanja in jezika. Čeprav deklica 

z avtizmom na področju umetnosti ni dosegla zelo visokega rezultata, je glede na povprečje 

vrstnikov nadpovprečna. Na področju družbe, narave in matematike ne moremo govoriti o 

pomembnem odstopanju Lare od povprečne uspešnosti njenih vrstnikov.  

 

Celotna skupina je zelo raznolika, ker pomeni da ima zelo dobre in zelo šibke posameznike na 

področju umetnosti in jezika. Zato lahko rečemo, da so lahko rezultati ne teh dveh področjih v 

večji meri odvisni od mnogih drugih dejavnikov, ki vplivajo na otrokovo znanje/sposobnosti (kot 

so spodbude staršev, lasten interes otroka ipd.) in ne le vzgoja in izobraževanje, ki sta jim bila 

podana v tem vrtcu/vrtčevski skupini.  

 

Medtem pa je celotna skupina zelo homogena, enotna v dosežkih na področju matematike, kjer 

tudi Lara ni v pomembnem zaostanku v primerjavi z vrstniki.  

 

Graf 1: Grafični prikaz globalnih rezultatov otrok. 
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Iz grafa je še posebej dobro razvidno odstopanje Lare od povprečja ostalih otrok na področju 

jezika in gibanja. To ugotovitev lahko povežemo s spoznanji strokovnjakov, da ima veliko število 

oseb z avtizmom težave s komunikacijo in s ponavljajočimi gibanji. Na področju narave, družbe 

in matematike pa je Lara približno enako uspešna kot njeni vrstniki. Ta tri področja zahtevajo 

določena znanja, ki jih je Lara v vzgojno-izobraževalnem procesu osvojila enako uspešno kot 
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vrstniki. Iz grafa lahko razberemo tudi, da je Lara na področju umetnosti nadpovprečno uspešna v 

primerjavi s povprečjem njenih vrstnikov.  

 

4. 2 REZULTATI PO POSAMEZNIH PODROČJIH 

 

4. 2. 1 JEZIK 

 
Tabela 2:  Rezultati otrok, dobljeni iz področja jezika. 

IME 

OTROKA 

GLOBALNO 

BRANJE 

NEVERBALNO 

IZRAŽANJE 

PREDOPIS-

MENJEVANJE 

OBNAVLJANJE 

ZGODBE 

SIMBOLI 

EMA 0 5 2 5 4 

MURISA 1 5 5 4 4 

TINKA 1 5 5 3 4 

NEŽA  3 5 5 4 4 

ORIANA 2 5 5 2 1 

TIJAN 2 5 5 5 4 

TOM 3 5 3 5 4 

ŽIGA 3 4 1 2 3 

BLAŽ 2 5 5 3 3 

ANDRAŽ 3 5 2 5 4 

Vsota 20 49 38 38 35 

Povprečje 2 4,9 3,8 3,8 3,5 

Standardni 

odklon 

1 0,3 1,54 1,17 0,92 

LARA 2 2 5 3 4 

 

Iz tabele lahko razberemo, da je Lara glede na njene dosežke dosegla najslabše rezultate pri 

globalnem branju in neverbalnem izražanju, najboljše pa pri predopismenjevanju. Pri nalogi z 

globalnim branjem so morali otroci navesti pravilne naslove slikanic, ki so jih v vrtcu že brali. 

Lara je pri vsaki slikanici poznala vsebino in jo pričela pripovedovati, pravilen naslov pa je kljub 
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spodbudam povedala le za dve slikanici. Tudi pri nalogi z neverbalnim izražanjem, ko so morali 

otroci pravilno poimenovati pet gest, ki so jim bile pokazane, je Lara na vprašanje »Kaj pomeni, 

če ti pokažem to (z gibanjem drugega prsta na roki pokažemo pridi)«, odgovorila »To meni 

pokaže mami, ko greva na sprehod«. Zaključimo lahko, da ima Lara težave s poimenovanjem 

neke stvari, oz. da zelo težko sintetizira vsebino v en odgovor.  

 

Pri nalogi s predopismenjevanjem so morali otroci pravilno zapisati vsaj pet črk od desetih 

povedanih. Lara pozna že skoraj vse črke in ji ta naloga ni povzročala težav. Pomembna 

ugotovitev na tem mestu pa je, da je pri tej nalogi celotna skupina zelo raznolika, kar pomeni, da 

so bili nekateri vrstniki zelo dobri, drugi pa zelo šibki. Predvidevamo lahko, da so rezultati pri tej 

nalogi v veliki meri odvisni od vpliva staršev, koliko se doma z otroki pripravljajo na vstop v 

šolo in jih učijo pisanja črk.  

 

Tudi naloga s simboli ji ni povzročala večjih težav, ko so morali otroci poimenovati čustvo, ki ga 

izraža obraz na sliki. Lahko torej zaključimo, da Lara nima težav s prenosom informacije iz ustne 

v pisno obliko in iz grafične v ustno obliko.  

 

Pri nalogi »simboli« so morali otroci poimenovati čustvo, ki ga izraža obraz na sliki. Prav vsem 

otrokom, vključno z Laro, je težave povzročal simbol, ki predstavlja občutek sramežljivosti, 

sramu.  

 

Če zaključimo, lahko trdimo, da ima Lara težave s sintezo vsebine (globalno branje), z 

razumevanjem neverbalnega izražanja in z obnavljanjem vsebine. Medtem ko zelo dobro pozna 

črke slovenske abecede in nima večjih težav z razumevanjem slikovnih informacij.  
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Graf 2: Grafični prikaz rezultatov otrok, dobljenih iz področja jezika. 
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Iz grafa je razvidno, da je Lara v precejšnjem zaostanku pri neverbalnem izražanju od povprečja 

vrstnikov, medtem ko je v predopismenjevanju nadpovprečno uspešna. Pri globalnem branju pa 

ne odstopa od povprečja.  

 

4. 2. 2 GIBANJE 

 

Tabela 3: Rezultati otrok, dobljeni iz področja gibanja. 

IME 

OTROKA 

GIBANJA 

Z ŽOGO 

PREMAGOVANJE 

OVIR 

POSNEMANJE 

GIBANJ 

RAVNOTEŽJE GIBALNI 

ODZIV NA 

ZVOČNI ZNAK 

EMA 5 5 5 4 3 

MURISA 4 5 1 4 4 

TINKA 4 4 4 3 5 

NEŽA 3 5 4 4 5 

ORIANA 5 4 5 4 5 

TIJAN 4 5 5 4 5 

TOM 4 4 5 4 5 

ŽIGA 5 5 5 4 5 
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BLAŽ 5 5 5 5 5 

ANDRAŽ 4 5 5 4 4 

Vsota 43 47 44 40 46 

Povprečje 4,3 4,7 4,4 4 4,6 

Standardni 

odklon 

0,64 0,46 1,2 0,45 0,67 

LARA 3 3 2 3 4 

 

Iz tabele lahko razberemo, da je bila Lara najbolj uspešna glede na njene rezultate pri gibalnem 

odzivu na zvočni znak, najmanj uspešna pa pri posnemanju gibanj.  Pri nalogi s posnemanjem 

gibanj so vsi vrstniki, razen deklice Murise, dosegli opazno višje rezultate kot Lara. Murisa pa po 

prvem posnemanju gibanja živali naloge ni želela dalje opravljati. Lara je predstavila gibanja treh 

živali na čisto svojevrsten, drugačen način, vendar pa niso bila točkovana, saj se je pri nalogi 

ocenjevalo tudi znanje o gibanju živali, npr. da otrok pokaže, da ve, da se kača plazi in da ne 

skače. Tudi pri premagovanju ovir in pri nalogi ravnotežja so bili skoraj vsi njeni vrstniki 

uspešnejši.  

 

Na splošno so Lari pri opravljanju nalog s področja gibanja največ težav povzročala njena 

ponavljajoča gibanja, ki so pogost pojav pri osebah z avtizmom. Lara večkrat vstane in teče v 

krogu in večkrat dlje časa s prsti na rokah udarja ob prisoten predmet, največkrat je to miza. Zelo 

težko tudi stoji pri miru. Tako je imela težave pri nalogi, ko se je morala na zvočni znak ustaviti 

in stati pri miru. Tudi pri nalogi z ravnotežjem, kjer se je moral otrok na različne načine gibati po 

črti, ne da bi stopil z nje, je imela Lara težave, saj se je težko umirila, da bi počasi pravilno 

izvedla nalogo. 

 

Pri nalogi »gibanja z žogo« je imela Lara težave z ujemanjem žoge in odbijanjem žoge, kar je 

povzročalo težave tudi nekaterim njenim vrstnikom.  

 

Na področju gibanja lahko zaključimo, da ima Lara težave s fino in grobo motoriko, z 

ravnotežjem in z gibalnim ponazarjanjem gibanja nečesa. Poleg tega ima tudi težave z 

mirovanjem.  
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Graf 3: Grafični prikaz rezultatov otrok, dobljenih iz področja gibanja. 
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Iz grafa je razvidno, da je bila Lara pri vseh petih nalogah iz področja gibanja v zaostanku, 

najbolj je zaostanek viden na področju posnemanja gibanj, najbolj pa se približa rezultatom 

vrstnikov pri gibalnem odzivu na zvočni znak.   

  

4. 2. 3 NARAVA  

 

Tabela 4: Rezultati otrok, dobljeni iz področja narave. 

IME 

OTROKA 

ŽIVA/NEŽIVA 

NARAVA 

TELO UŽITNO/ 

NEUŽITNO 

VREMENSKI 

POJAVI 

SADJE 

EMA 2 4 5 5 4 

MURISA 3 5 5 4 4 

TINKA 2 5 5 3 4 

NEŽA  2 5 5 4 3 

ORIANA 1 5 5 5 5 

TIJAN 3 4 5 4 4 

TOM 3 5 5 5 5 

ŽIGA 3 5 5 4 4 

BLAŽ 2 3 5 4 2 
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ANDRAŽ 4 5 5 3 4 

Vsota 25 46 50 41 39 

Povprečje 2,5 4,6 5 4,1 3,9 

Standardni 

odklon 

0,81 0,66 0 0,7 0,77 

LARA 3 5 4 5 3 

 

Iz tabele je razvidno, da je bila Lara glede na njene rezultate najbolj uspešna pri nalogah »telo« in 

»vremenski pojavi«, najmanj uspešna pa pri nalogah »živa/neživa narava« in »sadje«.  

 

Pri nalogi »telo« so morali otroci našteti pet delov telesa in upoštevani so bili kateri koli deli 

telesa in organi, ki jih je otrok naštel. Otroci so naštevali zelo različne dele telesa in organe, od 

glave, rok, nog… pa do srca, možganov, kože, kosti in žil.  

 

Pri nalogi »živa/neživa narava« so morali otroci na listu papirja obkrožiti pravilnih pet živih bitij 

izmed devetih bitij/predmetov. Vsi otroci razen ene deklice so pravilno obkrožili psa, metulja in 

otroka, vendar pa niso dobili treh točk, ker so obkrožili še en nepravilen predmet, najpogosteje 

avto. Samo Andraž je pravilno obkrožil vseh pet bitij (psa, drevo, otroka, metulja in rožo), vendar 

pa je obkrožil še avto, zato je prejel točko manj. Pri nobeni drugi nalogi, razen pri tej, se točke 

niso odštevale. Na tem mestu pa je bilo to potrebno, saj če bi npr. Andraž prejel pet točk, bi to 

pomenilo, da popolnoma loči živa bitja od neživih stvari/predmetov, kar pa ne drži, saj deček 

meni, da je avto živo bitje.  

 

Pri nalogi »sadje« so morali otroci samo z uporabo otipa ugotoviti, kateri sadež se skriva v vrečki. 

Največ težav je otrokom na splošno povzročala limona, medtem ko so obliko hruške, jabolka, 

kivija in banane v večini prepoznali. Lari poleg limone ni uspelo prepoznati tudi kivija. Pri nalogi 

»užitno/neužitno« pa je edino Lara trdila, da kis ni užiten, medtem ko so vsi njeni vrstniki 

pravilno določili vseh pet užitnih tekočin.  

 

Če zaključimo, lahko trdimo, da Lara pozna dele telesa in vremenske pojave, težave pa ima z 

ločevanjem med živo in neživo naravo (torej ne pozna značilnosti žive oz. nežive narave, na 

podlagi katerih bi presodila ali je nek objekt na sliki del žive ali nežive narave), z ločevanjem 
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med užitnim in neužitnim ter s prenosom informacije iz čutne (otipne) v verbalno obliko, brez 

uporabe vida.  

 

Graf 4: Grafični prikaz rezultatov otrok, dobljenih iz področja narave. 
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Iz grafa lahko razberemo, da je bila Lara glede na njene vrstnike podpovprečno uspešna pri 

nalogah »užitno/neužitno« in »sadje«, nadpovprečno uspešna pa pri nalogah »vremenski pojavi« 

in »telo«.  

 

4. 2. 4 DRUŽBA  

 

Tabela 5: Rezultati otrok, dobljeni iz področja družbe. 

IME OTROKA POKLICI RUTINA DRUŽINA LASTNOSTI 

OSEBE 

VARNO/NEVARNO 

VEDENJE 

EMA 4 3 4 3 5 

MURISA 5 4 5 3 5 

TINKA 4 4 5 1 4 

NEŽA  5 5 3 2 5 

ORIANA 4 5 5 0 5 

TIJAN 4 2 3 1 5 
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TOM 4 5 3 2 5 

ŽIGA 5 3 5 1 5 

BLAŽ 5 4 4 1 5 

ANDRAŽ 5 4 3 0 5 

Vsota 45 39 40 14 49 

Povprečje 4,5 3,9 4 1,4 4,9 

Standardni odklon 0,5 0,94 0,89 1,02 0,3 

LARA 3 5 5 1 5 

 

Iz tabele lahko razberemo, da je imela Lara največ težav pri nalogah »lastnosti osebe« in 

»poklici«. Vse točke pa je dosegla pri nalogah »rutina«, »družina« in »varno/nevarno vedenje«.  

 

Pri nalogi »lastnosti osebe« sta bila dva vrstnika še manj uspešna kot Lara, kar štirje otroci enako 

uspešni kot Lara in le štirje vrstniki uspešnejši. Vsak otrok si je izbral osebo, ki jo ima rad in je 

moral našteti pet lastnosti te osebe. Ta naloga je na splošno gledano vsem otrokom povzročala 

manjše ali večje težave. Poleg tega lahko iz tabele tudi razberemo, da je bila skupina najbolj 

variabilna ravno pri tej nalogi.  

 

Pr nalogi »poklici« pa so morali otroci prepoznati, kateri poklic opravlja oseba na sliki. Pri tej 

nalogi so bili vsi vrstniki uspešnejši od Lare. Polovica vrstnikov in tudi Lara, niso znali 

poimenovati osebo na sliki, ki je prikazovala gradbenega delavca. Lara pa je imela težave tudi s 

poimenovanjem kuharice. Rekla je, da oseba na sliki kuha. Ko je bila vprašana za poklic, je 

odgovorila, da njena mama tudi kuha. Kljub spodbudam, da mama ni poklic, Lara ni našla 

ustreznega poimenovanja za osebo. Pri tej nalogi se je zopet pokazalo, da ima Lara težave s 

sintezo informacij. 

 

Pri nalogah »rutina« in »družina« je bilo od otrok zahtevano naštevanje vsakodnevnih 

opravil/družinskih članov. Pri teh dveh nalogah je bila Lara zelo uspešna, saj je prejela vse možne 

točke, medtem ko so bili njeni vrstniki v povprečju manj uspešni. Pri nalogi »varno/nevarno 

vedenje« pa so bili vsi vrstniki, in tudi Lara, razen ene deklice zelo uspešni in so prejeli vse 

možne točke.  

 



Analiza uspešnosti predšolske avtistične deklice                                                        Mihela Maček 

 

 
36 

Če zaključimo, lahko rečemo, da Lara zelo dobro razume, katere so dnevne rutine, zna našteti 

družinske člane in ve katero vedenje je varno in katero nevarno. Težave pa ima z določanjem 

poklica in z opredeljevanjem lastnosti oseb.  

 

Graf 5: Grafični prikaz rezultatov otrok, dobljenih iz področja družbe.  
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Iz grafa je razvidno, da je bila Lara glede na njene vrstnike podpovprečno uspešna pri nalogah 

»poklici« in »lastnosti osebe«, nadpovprečno uspešna pri nalogah »rutina« in »družina«, skoraj 

ne odstopa od povprečja pa pri nalogi »varno/nevarno vedenje«.   

 

4. 2. 5 MATEMATIKA 

 

Tabela 6: Rezultati otrok, dobljeni iz področja matematike. 

IME 

OTROKA 

MATEMATIČNE 

REPREZENTACIJE S 

KONSTRUKTORJI 

BRANJE 

GRAFOV 

SIMETRIJA RAZVRŠČANJE ORIENTACIJA 

V PROSTORU 

EMA 5 4 5 4 4 

MURISA 5 4 5 5 5 

TINKA 5 4 5 5 4 

NEŽA  5 4 5 5 5 

ORIANA 5 5 5 5 4 
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TIJAN 5 5 4 4 5 

TOM 5 4 5 5 5 

ŽIGA 5 4 5 5 4 

BLAŽ 5 3 5 5 5 

ANDRAŽ 5 4 5 5 5 

Vsota 50 41 49 48 46 

Povprečje 5 4,1 4,9 4,8 4,6 

Standardni 

odklon 

0 0,54 0,3 0,4 0,49 

LARA 5 5 5 5 3 

 

Iz tabele je razvidno, da je imela Lara glede na njene rezultate nekaj težav pri nalogi »orientacija 

v prostoru«, medtem ko je bila pri vseh ostalih nalogah zelo uspešna, saj je dosegla vse možne 

točke.  

 

Pri nalogi »orientacija v prostoru« so morali otroci povedati, kje na sliki se nekaj/nekdo nahaja. 

Otroci, ki so prejeli štiri točke in Lara, ki je prejela tri, so imeli težave pri opredelitvi položaja 

drevesa, ki je stal za avtom – večina jih je rekla, da je drevo zraven avta. Poleg tega je imela Lara 

težave tudi z umeščanjem deklice, ki pa na sliki stoji pred avtom – tudi zanjo je Lara rekla, da je 

zraven avta. Pri tej nalogi so bili vsi vrstniki uspešnejši od Lare.  

 

Če zaključimo, lahko trdimo, da ima Lara težave z določanjem položaja predmetov/oseb na sliki, 

medtem ko zna sestaviti enako konstrukcijo iz kock, kot jo vidi pred seboj, zna odčitavati 

podatke iz grafa, loči med simetričnimi in nesimetričnimi oblikami in zna razvrstiti predmete na 

mehke in trde.  
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Graf 6: Grafični prikaz rezultatov otrok, dobljenih iz področja matematike. 
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Iz grafa lahko razberemo, da je bila Lara pri nalogah »branje grafov«, »simetrija« in 

»razvrščanje« nadpovprečno uspešna glede na povprečje vrstnikov, pri nalogi »matematične 

reprezentacije« ne odstopa od povprečja, medtem ko je bila pri nalogi »orientacija v prostoru« 

podpovprečno uspešna.  

 

4. 2. 6 UMETNOST  

 

Tabela 7: Rezultati otrok, dobljeni iz področja umetnosti. 

IME 

OTROKA 

RITEM ZVOKI IZREZOVANJE RAZMERJA 

(PROPORCI) 

OBLIKOVANJE 

TELES 

EMA 1 4 1 5 2 

MURISA 3 3 5 4 3 

TINKA 5 4 5 5 3 

NEŽA 2 4 4 2 2 

ORIANA 3 4 5 3 1 

TIJAN 1 5 5 3 3 

TOM 5 3 4 3 4 

ŽIGA 1 2 5 5 2 

BLAŽ 2 3 4 5 1 
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ANDRAŽ 2 3 5 3 2 

Vsota 25 35 43 38 23 

Povprečje 2,5 3,5 4,3 3,8 2,3 

Standardni 

odklon 

1,43 0,81 1,19 1,08 0,9 

LARA 3 4 4 5 2 

 

Iz tabele lahko razberemo, da je Lara glede na njene rezultate na področju umetnosti dosegla 

najslabše rezultate pri nalogi »oblikovanje teles« in pri nalogi »ritem«, medtem ko je najboljše 

rezultate dosegla pri nalogi »razmerja«.  

 

Pri nalogi »oblikovanje teles« so morali otroci iz plastelina oblikovati pet geometrijskih teles. Vsi 

otroci so bili uspešni pri oblikovanju krogle, medtem ko so jim druga geometrijska telesa 

povzročala več ali manj težav. Nihče od otrok ni uspel oblikovati prizme, nikomur od otrok, 

razen Tomu, pa tudi ni uspelo oblikovati kvadra. Pri tej nalogi so bili nekateri vrstniki manj, 

nekateri pa bolj uspešni kot Lara. Lari je uspelo oblikovati kroglo in valj, kot tudi še štirim 

drugim vrstnikom.  

 

Tudi pri nalogi »ritem« so bili rezultati otrok zelo raznoliki. Otroci so morali ponoviti pet 

različnih ritmičnih vzorcev. Samo dva otroka sta prejela vse možne točke. Več kot polovica 

vrstnikov je bila manj uspešna kot Lara. 

 

Tudi pri nalogi »proporci« je bila več kot polovica vrstnikov manj uspešna kot Lara. Naloga je od 

otrok zahtevala, da narišejo pet predmetov/bitij, pri čemer pazijo, kako velik je posamezen objekt 

in kakšna so realna razmerja med njimi.   

 

Glede na rezultate iz tabele lahko zaključimo, da Lara nima večjih težav pri prepoznavanju 

zvokov in pri izrezovanju iz papirja po črti ter da zna v risbi uporabiti pravilna razmerja med 

predmeti/bitji glede na velikost. Ima pa težave s posnemanjem ritma in z oblikovanjem 

tridimenzionalnih oblik.  
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Graf 7: Grafični prikaz rezultatov otrok, dobljenih na področju umetnosti. 
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Iz grafa lahko razberemo, da je bila Lara glede na njene vrstnike nadpovprečno uspešna pri 

nalogah »ritem«, »zvoki« in »proporci«, medtem ko je bila podpovprečno uspešna pri nalogah 

»izrezovanje« in »oblikovanje teles«.  
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4. 3 PREVERJANJE HIPOTEZ  

 

VSA PODROČJA  

Hipoteza 1: Ni razlik v uspešnosti na vseh področjih med deklico z avtizmom in otroki brez 

motenj.  

 

Larina Z vrednost iz vseh področij znaša –0,62. Opazen je sicer manjši zaostanek od povprečja, 

vendar lahko hipotezo 1 sprejmemo s 5 % tveganjem in postavimo trditev, da se Lara statistično 

pomembno ne razlikuje v uspešnosti na vseh področjih po Kurikulu od njenih vrstnikov.  

 

JEZIK 

Hipoteza 2: Ni razlik v uspešnosti na področju jezika med deklico z avtizmom in otroki brez 

motenj.  
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Larina Z vrednost na področju jezika znaša –0,8. Opazen je sicer nekolikšen zaostanek od 

povprečja, vendar lahko hipotezo 2 lahko sprejmemo s 5 % tveganjem in postavimo trditev, da se 

Lara statistično pomembno ne razlikuje v uspešnosti na področju jezika od njenih vrstnikov.  

 

GIBANJE 

Hipoteza 3: Ni razlik v uspešnosti na področju gibanja med deklico z avtizmom in otroki brez 

motenj. 

 

Larina Z vrednost na področju gibanja znaša –3,68, kar pomeni da je daleč pod povprečjem 

vrstnikov. Hipotezo 3 lahko torej zavrnemo s 5 % tveganjem in postavimo trditev, da se Lara 

statistično pomembno razlikuje v uspešnosti na področju gibanja od njenih vrstnikov, in sicer je 

zelo v zaostanku. 

 

NARAVA 

Hipoteza 4: Ni razlik v uspešnosti na področju narave med deklico z avtizmom in otroki brez 

motenj. 
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Larina Z vrednost na področju narave znaša –0,06. Hipotezo 4 lahko torej sprejmemo s 5 % 

tveganjem in postavimo trditev, da se Lara statistično pomembno ne razlikuje v uspešnosti na 

področju narave od njenih vrstnikov.  

 

DRUŽBA 

Hipoteza 5: Ni razlik v uspešnosti na področju družbe med deklico z avtizmom in otroki brez 

motenj. 

 

Larina Z vrednost na področju družbe znaša 0,17. Hipotezo 5 lahko torej sprejmemo s 5 % 

tveganjem in postavimo trditev, da se Lara statistično pomembno ne razlikuje v uspešnosti na 

področju družbe od njenih vrstnikov. Opazimo lahko, da je še nekoliko uspešnejša od povprečja 

vrstnikov.  

 

MATEMATIKA 

Hipoteza 6: Ni razlik v uspešnosti na področju matematike med deklico z avtizmom in otroki 

brez motenj. 
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Larina Z vrednost na področju matematike znaša –0,6. Opazen je sicer manjši zaostanek od 

povprečja, vendar lahko hipotezo 6 lahko sprejmemo s 5 % tveganjem in postavimo trditev, da se 

Lara statistično pomembno ne razlikuje v uspešnosti na področju matematike od njenih vrstnikov.  

 

UMETNOST 

Hipoteza 7: Ni razlik v uspešnosti na področju umetnosti med deklico z avtizmom in otroki brez 

motenj. 

 

Larina Z vrednost na področju umetnosti znaša 0,63. Hipotezo 7 lahko torej sprejmemo s 5 % 

tveganjem in postavimo trditev, da se Lara statistično pomembno ne razlikuje v uspešnosti na 

področju umetnosti od njenih vrstnikov. Opazimo lahko, da je še nekoliko uspešnejša od 

povprečja vrstnikov.  
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5 ZAKLJUČEK 

 

V diplomski nalogi sem poskušala analizirati uspešnost deklice z avtizmom po posameznih 

področjih Kurikula. Zanimalo me je namreč, ali je bila deklica usmerjena v primeren program, ali 

bi jo bilo potrebno usmeriti v katerega drugega.  

 

Za preverjanje uspešnosti deklice sem sestavila test, v katerem je bilo za vsako področje po 

Kurikulu sestavljenih pet nalog. Tako sem dobila vpogled v določene segmente vseh področij. Da 

bi lahko preverili uspešnost deklice na nekem področju celovito, bi moral test vsebovati bistveno 

večje število nalog. 

 

Kljub temu pa sem dobila nek vpogled v uspešnost deklice z avtizmom. Glede na rezultate, ki 

sem jih zbrala, lahko zaključim, da je deklica v opaznem zaostanku v primerjavi z vrstniki na 

področju jezika in gibanja. Na teh dveh področjih bi torej moral biti, če še ni, poudarek pri delu z 

njo, tako s strani vzgojiteljice, staršev kot tudi specialne pedagoginje.  

 

Na ostalih področjih pa je deklica približno enako uspešna kot njeni vrstniki. Na področju 

umetnosti in družbe pa je še nekoliko uspešnejša od povprečja vrstnikov. Sklepamo lahko, da je 

deklica na njenih močnih področjih ustrezno spodbujana.  

 

Deklica pa bi potrebovala več pomoči na področju gibanja in jezika. Pri težavah z gibanjem bi 

deklici mogoče pomagalo več vaj za umirjanje in vaje, ki temeljijo na fini in grobi motoriki. 

Področje jezika pa bi pri deklici lahko še več spodbujali skozi igro in z medosebno komunikacijo 

z vrstniki. Deklica bi še posebej potrebovala pomoč pri sintezi informacij oz. pri prepoznavanju 

bistva nekega sporočila.  

 

Teoretično bi bila ponovitev testa čez eno leto izredno pomembna, saj bi zopet preverili iste 

segmente posameznih področij. V obdobju vmes pa bi veljalo intenzivneje delati z deklico na 

njenih šibkih področjih. Po ponovljenem testu bi tako prišli do ugotovitve, ali je pri deklici na 

nekem področju možen večji napredek ali ne.  

 

Na splošno pa bi deklici z avtizmom oziroma vsem otrokom z avtizmom zelo prav prišel obširen 

portfolio, ki bi ga vodil vzgojitelj/-ica, saj bi bil tako napredek otroka stalno in sproti preverjan, 

posledično pa bi s tem imel specialni pedagog zelo jasen pregled naj stanjem otroka. 
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7 PRILOGE 

 

PRILOGA ŠT. 1: TEST 

 

Področje jezika sestavljajo naloge: 

 

1. naloga: GLOBALNO BRANJE 

Pripomočki: 

 pet otroku poznanih pravljic   

 

Otroku pokažemo eno za drugo naslovne strani petih pravljic, ki jim jih v vrtcu večkrat berejo. 

Naloga otroka je, da pravilno pove, kaj na vsaki izmed petih naslovnih strani piše (vsak pravilno 

»prebran« naslov pravljice ocenimo z 1 točko).   

 

Navodilo otroku: »Kaj tukaj piše?« (mu pokažemo naslovnice pravljic).  

 

2. naloga: NEVERBALNO IZRAŽANJE 

Otroku pokažemo pet kretenj/gibov telesa. Naloga otroka je, da pravilno poimenuje vsako izmed 

petih kretenj, gibov telesa: ne (odkimamo z glavo), ja (prikimamo z glavo), pridi (pomigamo s 

prstom), pojdi (pomigamo s vsemi prsti na eni roki hkrati), ne vem (skomignemo z rameni) 

(vsako pravilno poimenovanje kretnje oz. giba telesa ocenimo z 1 točko).   

 

Navodilo otroku: »Pokazal ti bom gib, ti pa povej, kaj sem ti s tem želel povedati/kaj to pomeni.«  

 

3. naloga: PREDOPISMENJEVANJE 

Pripomočki: 

 bel pisarniški list A4 formata 

 

Otroku je damo list papirja in svinčnik. Naloga otroka je, da pravilno zapiše pet črk slovenske 

abecede od desetih, ki mu jih narekujemo: A, B, C, I, K, L, N, O, P, S (vsako pravilno zapisano 

črko ocenimo z 1 točko, največ možnih je 5 točk).   

 

Navodilo otroku: »Zapiši črke, ki ti jih bom naštel.«  



Analiza uspešnosti predšolske avtistične deklice                                                        Mihela Maček 

 

 
50 

4. naloga: OBNAVLJANJE ZGODBE 

Pripomočki: 

 pravljica: Pa tako rad bi bil jezen.  

 

Otroku preberemo pravljico Pa tako rad bi bil jezen. Naloga otroka je, da po prebrani pravljici 

našteje katerih koli pet dogodkov iz pravljice (vrstni red ni pomemben, ocenjujemo po glagolih in 

osebah (levček je prišel), ne pa po stavkih, vsak pravilno naštet dogodek ocenimo z 1 točko). 

 

Navodilo otroku: »Povej, kaj vse se je v pravljici zgodilo.«  

 

5. naloga: SIMBOLI  

Pripomočki: 

 kartice s čustvenimi simboli: 

 

Otroku pokažemo kartice s čustvenimi simboli eno za drugo. Naloga otroka je, da pove pravilen 

pomen vsakega izmed petih čustvenih simbolov: sramežljiv, žalosten, jezen, prestrašen/začuden 

in vesel (vsako pravilno poimenovanje čustvenega simbola ocenimo z 1 točko in pri tem ni 

pomembna oblika pridevnika, npr. vesel/vesela/veselo).   

 

Navodilo otroku: »Povej mi, kakšen je obraz (simbol) na sliki?«  

 

Področje gibanja sestavljajo naloge: 

 

1. naloga: GIBANJA Z ŽOGO 

Pripomočki: 

 žoga 

 

Otroku damo žogo. Naloga otroka je, da pravilno izvede pet oblik gibanja z žogo: žogo ujame z 

obema rokama, žogo vrže z obema rokama, žogo zakotali po tleh z eno ali dvema rokama, žogo 

dvakrat odbije od tal z eno roko, žogo brcne z nogo iz mirujočega položaja (vsako pravilno 

izvedbo gibanja z žogo ocenimo z 1 točko).   
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Navodila otroku: »Ujemi žogo z obema rokama.«, »Vrzi žogo z obema rokama.«, »Zakotali žogo 

po tleh.«, »Odbijaj žogo od tal z eno roko.« in »Brcni žogo z nogo.«  

 

2. naloga: PREMAGOVANJE OVIR 

Pripomočki: 

 pokrov švedske skrinje  

 trije okvirji švedske skrinje  

 blazina  

 obroč 

 pet stožcev 

 talna označba: gumijast krog  

 

Pripravimo vseh pet ovir (glej pripomočke). Naloga otroka je, da pravilno izvede pet oblik 

gibanja pri premagovanju ovir po naših navodilih: plazenje skozi okvir švedske skrinje, sonožni 

skok v obroč in iz njega (dva ločena sonožna skoka), sonožni doskok iz švedske skrinje (otrok 

stopi na 50cm visoko švedsko skrinjo iz nje pa doskoči na tla), slalom okrog petih stožcev s 

tekom (nepomembno je, po kateri strani začne teči, le da obide vse stožce – prvega po eni strani, 

drugega po drugi itd. in se vmes ne ustavlja), na talni označbi se stoje zavrti za 360° (vseeno kako, 

le da ostane na talni označbi, vsako pravilno izvedbo premagovanja ovir ocenimo z 1 točko).  

 

Med podajanjem navodil otroku izvedbo naloge demonstriramo. Navodila otroku: »Plazi se po 

trebuhu skozi okvir švedske skrinje.«, »Sonožno skoči najprej v obroč in nato sonožno iz njega.«, 

»Stopi na švedsko skrinjo in sonožno doskoči z nje.«, »Teci okrog vseh petih stožcev.« in »Stopi 

na ta krog in se zavrti tako, da boš spet gledal v to smer (v katero je gledal prej), ne smeš pa 

stopiti dol.«  

 

3. naloga: POSNEMANJE GIBANJ  

Naloga otroka je, da izvede pet oblik gibanj, pri katerih posnema gibanje živali: medved, zajec, 

kača, žaba in ptica (vsako gibanje je točkovano z 1 točko, če otrok pri gibanju upošteva način 

gibanja, značilen za to žival – po dveh ali štirih nogah ali lezenje po tleh). 

 

Navodilo otroku: »Pokaži kako se giblje medved/zajec/kača/žaba/ptica.«  
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4. naloga: RAVNOTEŽJE  

Pripomočki: 

 1m dolga, 10cm široka črta (pravokotnik, prilepljen na tla) 

 

Otroku pokažemo črto na tleh. Naloga otroka je, da se pravilno giblje po prilepljeni debelejši črti 

na tleh na pet načinov po naših navodilih, ne da stopi z nje: hodi po njej naravnost, se pomika po 

njej bočno s priključevanjem ene noge k drugi, skače po njej iz noge na nogo naprej, skače po 

njej po levi nogi naprej, skače po njej po desni nogi naprej (vsako pravilno izvedbo gibanja po 

črti ocenimo z 1 točko).   

 

Navodila otroku: »Hodi naprej po črti od začetka do konca, ne da bi stopil s črte.«, »Premikaj se 

bočno (tako da gledaš mene – testator stoji ob črti) po črti od začetka do konca, ne da bi stopil s 

črte.«, »Skači iz ene na drugo nogo naprej po črti od začetka do konca, ne da bi stopil s črte.«, 

»Skači samo po levi nogi (po tej – mu pokažemo levo nogo) naprej po črti od začetka do konca, 

ne da bi stopil s črte.« in »Skači samo po desni nogi naprej po črti od začetka do konca, ne da bi 

stopil s črte.«  

 

5. naloga:  GIBALNI ODZIV NA ZVOČNI ZNAK  

Otroku razložimo pravila igre »Promet«. Naloga otroka je, da pri gibalni igri pravilno reagira na 

vseh pet zvočnih znakov – se na zvočni znak: ustavi, počepne, teče, hodi in skoči v stran (kamor 

koli, le da skoči). Igro najprej ob podajanju navodil demonstriramo, nato pa jo izvede otrok, mi 

pa ga ocenjujemo (vsako pravilno gibalno reagiranje na zvočni znak ocenimo z 1 točko).   

 

Navodila otroku: Ti si pešec in hodiš po mestu. Ko rečem: »Stop!« se ustavi – mimo tebe je 

peljal kolesar. Ko rečem: »Tat!« hitro teči, da te tat ne ujame. Ko rečem: »Vrana!« počepni, da se 

ne bo med njenim letenjem zaletela vate. Ko rečem: »Luža!« skoči stran, da ne boš imel mokrih 

hlač. Ko rečem: »Vse je v redu.« pa hodi naprej.«  

 

Področje narave sestavljajo naloge: 

 

1. naloga: ŽIVA/NEŽIVA NARAVA 

Pripomočki: 

 slika za vsakega otroka z devetimi živimi in neživimi bitji/premeti   

 svinčnik 
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Otroku damo svinčnik in sliko. Naloga otroka je, da izmed živih bitij (5) in neživih predmetov (4) 

na sliki, pravilno obkroži vseh pet živih bitij (vsako pravilno obkroženo živo bitje ocenimo z 1 

točko, izjemoma pri tej nalogi pa vsak nepravilen obkrožen predmet ocenimo z negativno točko, 

največ je možnih 5 točk).   

 

Navodilo otroku: »Na sliki obkroži tiste sličice, na katerih so živa bitja.« 

 

2. naloga: TELO 

Naloga otroka je, da našteje pet katerih koli delov svojega telesa (npr. roke, noge, glava, trup, oči, 

ušesa…, vsak pravilno našteti del telesa ocenimo z 1 točko, največ je možnih 5 točk).   
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Navodilo otroku: »Naštej pet delov svojega telesa.«  

 

3. naloga: UŽITNO/NEUŽITNO 

Pripomočki: 

 plastenke s tekočinami: voda, sirup, olje, kis, ledeni čaj, detergent za posodo, čistilo za okna 

in šampon za lase 

 

Otroku pokažemo vse naštete plastenke hkrati. Naloga otroka je, da med različnimi užitnimi (5 

tekočin) in neužitnimi tekočinami (3 tekočine) pravilno pokaže vseh pet užitnih (vsako pravilno 

pokazano  užitno tekočino ocenimo z 1 točko).   

 

Navodilo otroku: »Pokaži mi vse tiste tekočine, ki jih lahko pijemo oz. z njimi pripravimo 

hrano.«  

 

4. naloga: VREMENSKI POJAVI  

Naloga otroka je, da našteje pet vremenskih pojav, ki jih pozna (npr. dež/deževno, sonce/sončno, 

oblačno, sneg, veter… vsako pravilno poimenovanje vremenskega pojava ocenimo z 1 točko).   

 

Navodilo otroku: »Povej mi vse vremenske pojave, ki jih poznaš.« Oz. »Kakšno je lahko 

vreme?«  

 

5. naloga: SADJE 

Pripomočki: 

 pet vreč 

 pet vrst sadja: banana, kivi, limona, hruška, jabolko 

 

Pred otroka postavimo pet vreč s sadeži, v vsaki vreči je drug sadež. Naloga otroka je, da 

pravilno poimenuje pet sadežev, ki jih zazna samo z otipom. Otrok seže v vrečko z roko, ne da bi 

videl, kaj je v njej (vsako pravilno poimenovanje sadeža ocenimo z 1 točko).   

 

Navodilo otroku: »Sezi z roko v vrečko, otipaj sadež in povej, kateri sadež je v vrečki.«  

 

Področje družbe sestavljajo naloge: 

 



Analiza uspešnosti predšolske avtistične deklice                                                        Mihela Maček 

 

 
55 

1. naloga: POKLICI 

Pripomočki: 

 pet slik, na vsaki oseba, ki opravlja določen poklic  

 

Otroku eno za drugo pokažemo slike. Naloga otroka je, da pravilno poimenuje pet poklicev, ki jih 

osebe na posameznih slikah izvajajo: policist, poštar, gradbeni delavec, kuharica, čistilka (vsako 

pravilno poimenovanje poklica ocenimo z 1 točko).   

 

Navodilo otroku: »Povej mi, kateri poklic opravlja oseba na sliki.«  

 

2. naloga: RUTINA 

Naloga otroka je, da našteje pet katerih koli rutin, ki jih vsak dan opravlja (npr. spanje, hranjenje, 

izločanje, umivanje, oblačenje, igranje…). Pri tem je pomembno, da otrok razume, kaj je rutina, 

npr. obisk pri babici ni rutina, če je ne obiskuje vsak dan (vsako pravilno našteto rutino ocenimo 

z 1 točko, največ je možnih 5 točk). 

 

Navodilo otroku: »Naštej vse tiste dejavnosti, ki jih opravljaš vsak dan.«  

 

3. naloga: DRUŽINA  

Naloga otroka je, da našteje pet katerih koli družinskih članov, ki so lahko v neki družini (npr. 

mama, oče, sestra, brat, babica, dedek, stric…, vsako pravilno poimenovanje družinskega člana 

ocenimo z 1 točko).   

 

Navodilo otroku: »Povej mi, kdo vse je član tvoje družine in kdo je lahko še družinski član?«  

 

4. naloga: LASTNOSTI OSEBE  

Naloga otroka je, da našteje pet lastnosti tiste osebe, ki mu je ljuba (npr. mame, vzgojiteljice, 

sestre..). Te lastnosti so na primer: prijetna, prijazna, jezna, vesela, urejena, lepa… (vsako 

pravilno našteto lastnost ocenimo z 1 točko). 
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Navodilo otroku: »Katero osebo imaš rad? Povej mi, kakšna je ta oseba, kakšne lastnosti ima?«  

 

5. naloga: VARNO/NEVARNO VEDENJE  

Pripomočki: 

 5 fotografij, ki prikazujejo varno ali nevarno vedenje: otrok z nožem v roki (nevarno), otroci 

privezani z varnostnimi pasovi v avtu (varno), otroka, ki prečkata cesto po zebri (varno), otroci ki 

hodijo po sredi ceste (nevarno) in človek, ki z velike višine skoči v morje (nevarno).  

 

Otroku hkrati pokažemo vseh pet fotografij na enkrat. Naloga otroka je, da za vsako izmed petih 

fotografij pove, ali prikazuje varno ali nevarno vedenje (vsako pravilno opredelitev vedenja na 

fotografiji kot varno ali nevarno ocenimo z 1 točko). 

 

 

Navodilo otroku: »Poglej vse fotografije, nato pa mi povej, ali je to vedenje na fotografiji varno 

ali nevarno.«  

 

Področje matematike sestavljajo naloge: 

 

1. naloga: MATEMATIČNE REPREZENTACIJE S KONSTRUKTORJI  

Pripomočki: 

 lego kocke  

 

Otrokom postavimo pet konstrukcij iz lego kock: pet lego kock enake barve ena zraven druge (v 

vrsti), pet lego kock enake barve ena na drugi (v stolcu), pet lego kock različnih barv ena zraven 
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druge, pet lego kock različnih barv ena na drugi, deset lego kock enakih barv v obliki stopničk 

(stolpci eden zraven drugega po 4, 3, 2 in 1 lego kocka). Naloga otroka je, da sestavi enakih pet 

konstrukcij, kot mu jih pokažemo (vsako pravilno postavljeno konstrukcijo ocenimo z 1 točko). 

 

Navodilo otroku: »Sestavi kocke skupaj prav tako kot sem jih jaz, bodi pozoren na barvo in 

obliko.«  

 

2. naloga: BRANJE GRAFOV  

Pripomočki: 

 na risalnem listu narisan graf s petimi stolpci 

 

Otroku pokažemo graf (stolpčni prikaz) s petimi stolpci. Naloga otroka je, da glede na graf 

pravilno odgovori na pet vprašanj, ki mu jih zastavimo. Vsak pravilen odgovor na posamezno 

vprašanje ocenimo z 1 točko. 

 

Navodilo otroku: Poglej graf in mi odgovori na vprašanja. »Kateri stolpec je najvišji?«, »Kateri 

stolpec je najnižji?«, »Kateri stolpci so nižji od najvišjega?«, »Kateri stolpci so višji od 

najnižjega?« in »Kateri stolpec je srednje velik?«.  
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3. naloga: SIMETRIJA  

Pripomočki: 

 iz papirja izrezane oblike: krog (simetrična oblika), kvadrat (simetrična oblika), hiša 

(nesimetrična oblika), metulj (simetrična oblika), drevo (nesimetrične oblike – krošnja 

nesimetrična)  

 

 

Otroku damo pet izrezanih oblik. Naloga otroka je, da za vsako izmed petih oblik pove, ali je 

oblika simetrična ali ne, pomaga si lahko s prepogibanjem oblik (vsako pravilno opredelitev 

oblike kot simetrične ali nesimetrične ocenimo z 1 točko). 

 

Navodilo otroku: »Povej mi, katere izmed oblik so iz dveh enakih polovic.«  

 

4. naloga: RAZVRŠČANJE  

Pripomočki: 

 mehka božična kapa, plastična žogica, mehek plišasti zajček, lego kocka, avtomobilček 

 dve škatli 

 

Otroku damo pet predmetov in dve škatli. Naloga otroka je, da pravilno razvrsti vseh pet igrač v 

dve škatli, na mehke in na trde (vsako pravilno razvrstitev predmeta ocenimo z 1 točko). 

 

Navodilo otroku: »V to škatlo daj mehke igrače, v drugo pa tiste, ki niso mehke, ki so trde.«  
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5. naloga: ORIENTACIJA V PROSTORU 

Pripomočki: 

 slika: 

 

 

Otroku pokažemo sliko. Naloga otroka je, da pravilno pove položaj petih premetov na sliki: pod, 

na, pred, za, v (vsako pravilno ocenitev položaja predmeta na sliki ocenimo z 1 točko). 

 

Navodilo otroku: »Povej mi, kje na sliki je fantek (v avtu), deklica (pred avtom), žoga (pod 

avtom), drevo (za avtom), muca (na avtu)?«  

 

Področje umetnosti sestavljajo naloge: 

 

1. naloga: RITEM  

Naloga otroka je, da pravilno ponovi pet preprostih ritmičnih vzorcev: vzorec s ploskanjem (1), 

vzorec z udarjanjem z eno nogo ob tla (2), vzorec z udarjanjem z obema rokama izmenično po 

kolenih (3),  vzorec z udarjanjem z obema rokama izmenično po trebuhu (4), vzorec z udarjanjem 

z  obema rokama izmenično po zadnjici (5) (vsako pravilno ponovitev ritma na določen način 

ocenimo z 1 točko). 
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Navodilo otroku: »Ponovi za mano.«  

 

2. naloga: ZVOKI  

Pripomočki: 

 CD s posnetki petih zvokov: žvrgolenje ptic, klasična glasba, zvonjenje telefona, zvonjenje 

zvonca, govor 

 

Otroku predvajamo pet zvokov, zaporedoma, vmes otrok odgovarja.  Naloga otroka je, da 

pravilno poimenuje pet zvokov na posnetku  (vsako pravilno poimenovanje zvoka ocenimo z 1 

točko). 

 

Navodilo otroku: »Pozorno poslušaj zvok, potem pa mi boš povedal, kateri zvok je bil/kaj slišiš.«  

 

3. naloga: IZREZOVANJE  

Pripomočki: 

 pisarniški papir A4 formata, na katerem so narisane oblike: hiša, avto, oblak, cvet rože, čevelj 

 

 škarje 
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Otroku damo papir z narisanimi oblikami in škarje. Naloga otroka je, da izreže pet oblik iz 

papirja po črti (dovoljeno odstopanje od črte do 5mm, vsako pravilno izrezano obliko ocenimo z 

1 točko). 

 

Navodilo otroku: »Izreži oblike po črti.«  

 

4. naloga: RAZMERJA (PROPORCI)  

Pripomočki: 

 barvice 

 bel papir, A4 formata 

 

Otroku damo barvice in papir. Naloga otroka je, da nariše pet predmetov v pravilnem razmerju 

velikosti: roža, otrok, hiša, avto, drevo. Pri tem je pomembno le, da otrok loči med velikostmi 

predmetov, torej da je hiša vsaj malo večja od avtomobila – ni potrebno, da je npr. 3x večja. 

Točko otrok dobi, če trditev za njegovo risbo drži: hiša je večja od avta, drevo je večje od rože, 

otrok je manjši od drevesa, avto je večji od rože, roža je najmanjši element risbe. 

 

Navodilo otroku: »Nariši risbo, na kateri bo narisan avto, hiša, roža, drevo in otrok, pozoren bodi 

na to, koliko je kateri predmet velik.«  

 

5. naloga: OBLIKOVANJE TELES  

Pripomočki: 

 plastelin 

 lesena geometrijska telesa 

 

Otroku damo plastelin in lesena geometrijska telesa. Naloga otroka je, da iz plastelina oblikuje 

pet geometrijskih teles: kocka, kvader, valj, prizma, krogla (posamezni izdelek je točkovan, če so 

pri oblikovanem telesu vidne glavne značilnosti – pravilno število ploskev in pravilna oblika 

telesa – za vsako telo ena točka).  

 

Navodilo otroku: »To je valj/kocka/kvader/stožec/krogla (pokažem lesen model telesa). Naredi 

ga še ti iz plastelina.«  

 


