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Uporaba in učinkovitost terapije senzorne integracije (študija primera) 

Izvleček 

 

To diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. 

 

V teoretičnem delu predstavljam teorijo senzorne integracije, katere temelje za razvoj je 

postavila delovna terapevtka dr. Jean Ayres. Nanaša se na način, kako koristimo informacije, 

ki jih s pomočjo čutil prejemamo preko lastnega telesa in okolja. Pričnem s kratkim prikazom 

organizacije in delovanja centralnega živčnega sistema, ki je osnova za boljše razumevanje 

senzomotorične integracije. 

 

V nadaljevanju se posvetim senzomotoričnemu razvoju otrok do sedmega leta starosti, saj je 

prav to starostno obdobje čas, ko so možgani najbolj dovzetni za dražljaje in najbolj sposobni, 

da jih organizirajo. Temu sledi opis strukture in motenj senzorne integracije ter aktivnosti za 

spodbujanje njenih treh osnovnih področij. 

 

V empiričnem delu predstavljam program, ki sem ga sestavila na podlagi opazovanj delovanja 

in odzivanja štiriletnega dečka z izrazitimi težavami na govorno – jezikovnem in socialno – 

emocionalnem področju ter področju motorike. Ta program sem izvajala v vrtcu ter pri dečku 

doma, v obdobju dveh mesecev in pol, in sicer skozi trideset srečanj, ki sem jih sproti 

analizirala in prilagajala dečkovemu napredku.  

 

S pomočjo posameznih analiz, lastnih opažanj, odprtih intervjujev s starši in njegovima 

vzgojiteljicama ugotavljam, da terapija senzorne integracije pozitivno učinkuje na otroka in 

mu omogoča lažje ter manj stresno vključevanje v vsakodnevni tok življenja.   

 

 

 

 

Ključne besede: 

Senzorna integracija, senzorni sistemi, motnje senzorne integracije, terapija senzorne 

integracije. 
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Use and efficiency of the sensory integration therapy (case study) 

Extract 

 

This Diploma paper is composed of a theoretical and an empirical part. 

 

In the theoretical part I introduce the reader to the sensory integration therapy that was 

founded by the occupational therapist Dr. Jean Ayres. It applies to the method of our 

utilization of the information we receive with help of sense organs through our own body and 

the environment. I begin with a short presentation of the organization and the functioning of 

the central nervous system, which is the basis for a better understanding of the sensorimotor 

integration. 

 

Further I concentrate on the sensorimotor development of children under 7 years of age, 

which is the period, when the brain is most susceptible to stimuli and its organization. This is 

followed by a description of the structure and disorders of the sensory integration and 

furthermore by activities for the stimulation of its three basic areas.   

 

The empirical part consists of my presentation of the program, which I composed based on 

my observations of the activities and responses of the four year old boy with expressive 

speech and language impairments and socio-emotional and motor skills disorders. I performed 

this program in the kindergarden and at his home in 30 meetings in a period of 2 months and a 

half. The results were promptly analyzed after every meeting and adapted to the boy´s 

development. 

 

With help of the aforementioned analyses, self-observations, open interviews with his parents 

and childcare workers, I can determine that the sensory integration therapy has a positive 

effect on the boy and enables him an easier and less stressful inclusion in the everyday life.  

 

 

 

 

Key words: 

Sensory integration, sensory systems, sensory integration disorder, sensory integration therapy 
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1. UVOD 

 

Zakaj Johnny še vedno ne more sedeti? 

Zakaj Jane pljuva hrano iz ust? 

Zakaj je Jack tako grob? 

Zakaj John škrta z zobmi? 

Zakaj Jane tepe in poriva? (Berry, 2011) 

 

Gre za senzorno integracijo ali senzorno predelavo. Ta je naraven proces, ki deluje kot 

piramida. Imamo sedem oziroma osem čutnih področij, na podlagi katerih senzorni sistem 

obdeluje informacije. In prav od načina obdelave sta odvisna naše delovanje v okolju ter naše 

učenje (Berry, 2011). 

 

V primeru, da centralni živčni sistem ali receptorji enega ali več čutil ne delujejo učinkovito 

in uspešno, učenje ne bo mogoče ali pa bo oteženo (Berry, 2011). 

 

Ayresova (2002) opozarja, kar v vsakodnevnem stiku z otroki opažam tudi sama, da družba 

namenja vse preveč pozornosti jeziku, šoli, intelektualnemu razvoju in odpravljanju težav, s 

katerimi se soočajo otroci oziroma osebe s posebnimi potrebami, in pri tem zapostavlja 

nadgrajevanje senzomotorične osnove. Slednja namreč bistveno vpliva na razvoj višjih 

funkcij. To pa je bil primarni cilj terapije senzorne integracije, ki sem jo izvajala s štiriletnim 

dečkom z izrazitimi težavami na področju motorike, govorno – jezikovnem in čustveno – 

socialnem področju, ki mu otežujejo vključevanje v vsakdanji tok življenja. 

 

Osrednja ideja predmetne terapije je: omogočiti upravljanje s senzornim vnosom (še posebej s 

tistim iz vestibularnega sistema, mišic, sklepov in kože) na način, da otrok spontano ustvarja 

prilagojene reakcije, ki te dražljaje integrirajo (Ayres, 2002) 

 

V program sem vključila senzomotorične aktivnosti, ki spodbujajo in stimulirajo tri osnovna 

področja senzornega sistema, in sicer: proprioceptivno, vestibularno in taktilno (Ayres, 2002). 

Ta program sem z dečkom izvedla v tridesetih srečanjih. Zanimalo me je, kako se bo odzival, 

ali so senzomotorične aktivnosti zanj primerne ter v kakšnem časovnem obdobju, če sploh, bo 

viden napredek in predvsem, kakšen bo končen rezultat z vidika dečkovih zmogljivosti.   
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2. SENZORNA INTEGRACIJA 

 

2.1. Živčni sistem 

 

Da bi lahko popolnoma razumeli senzorno integracijo, njeno uporabo, organizacijo in razvoj, 

moramo imeti vpogled v strukturo in delovanje živčnega sistema (Ayres, 2002). Gre za 

zapleteno komunikacijsko mrežo, sestavljeno iz dveh med seboj povezanih sistemov: osrednji 

in periferni živčni sistem. 

 

Osrednji živčni sistem je sestavljen iz možganov in hrbtenjače, periferno živčevje pa je 

sestavljeno iz senzoričnih in motoričnih živcev (http://www.ms-gateway.si/razumevanje-

ms/kaj-je-ms/x17divx10dni-sistem-55.htm). 

 

Grajen je iz živčnih celic, ki jih imenujemo nevroni in podpornih celic, ki jim pravimo glija 

ali nevroglija. Te pomembno prispevajo k razvoju živčnega sistema. Nevrone, ki jih je po 

številu manj kot glij, razvrščamo v tri poglavitne skupine (Bon, idr., 2007): 

 

 Senzorični nevroni 

Povezani so z receptorji, ki so specializirani za zaznavanje različnih lastnosti 

notranjega in zunanjega okolja. Čutnim modalnostim vida, sluha, dotika, vonja in 

okusa služijo receptorji, ki zaznajo spremembe v svetlobi, zvoku, mehaničnih in 

kemičnih dražljajih. 

 

 Motorični nevroni 

Prenašajo impulze iz možganov do notranjih organov in mišic (Ayres, 2002). 

Odgovorni so za vse vrste obnašanja, vključno z govorom. 

 

 Internevroni 

Postavljeni so med senzorične in motorične nevrone. V človeških možganih je teh 

največ. Na delu so od preprostih refleksov do najvišjih možganskih funkcij (Bon idr., 

2007). 

 

http://www.ms-gateway.si/razumevanje-ms/kaj-je-ms/x17divx10dni-sistem-55.htm
http://www.ms-gateway.si/razumevanje-ms/kaj-je-ms/x17divx10dni-sistem-55.htm
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Glavna naloga nevrona je, da nam daje informacije o našem telesu in okolici ter spodbuja in 

usmerja naše aktivnosti in mišljenje (Ayres, 2002). Organizirani so v kompleksne verige in 

omrežja. To so poti, skozi katere se prenašajo informacije v živčnem sistemu (Bon idr., 2007). 

Te informacije se prenašajo v obliki električnih impulzov (vzdolž posameznih nevronov) in 

delno prek kemijskih signalov, t.i. živčnih prenašalcev (v stikih med posameznimi nevroni, ki 

jih imenujemo sinapse) (Bresjanac 2008). 

 

Vsak del našega telesa ima organe za prejemanje dražljajev ali receptorje, ki prejemajo 

energijo iz določenega dela telesa. Vsak receptor pretvarja energijo v tok električnih 

impulzov, ki teče skozi vlakno senzornega živca do hrbtenjače in možganov. Električni 

impulzi, ki potujejo proti možganom, se imenujejo senzorni vnos (tako imenovani senzorni 

input) (Ayres, 2002). 

 

Tako hrbtenjača kot možgani uporabljajo senzorni vnos iz receptorjev za ustvarjanje zavesti, 

zaznavanja, znanja, telesne drže, gibanja, načrtovanja in koordinacije gibov, občutkov, 

mišljenja, spomina in učenja. Posledično lahko rečemo, da so možgani primarno aparat za 

senzorno obdelavo. Ko je njihovo delovanje popolnoma uravnoteženo, so telesni gibi visoko 

prilagodljivi, učenje ni težavno, primerno vedenje pa je povsem naravna posledica takega 

delovanja (Ayres, 2002).   

 

2.1.1. Osrednji  živčni sistem 

 

Kot je bilo že omenjeno, je osrednji  živčni sistem sestavljen iz možganov in hrbtenjače.  S 

senzoričnimi receptorji in mišicami sta povezana preko dolgih aksonov, ki gradijo periferne 

živce. 

 

 HRBTENJAČA 

Ima dve funkciji. Prvič, je sedež preprostih (npr. hiter odmik roke od vročega ali 

ostrega predmeta) in bolj kompleksnih refleksov; in, drugič, je „avtocesta“ med 

možgani in telesom, po kateri v obeh smereh potujejo informacije. 

 

V hrbtenjači se odvija le del senzorne integracije, večina pa se odvija v možganih. 

Možgani so bolje usposobljeni za senzorno integracijo, ker imajo nevroni v možganih 
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večje število medsebojnih povezav. To pomeni, da se motnja senzorne integracije 

pojavi v možganih in ne v hrbtenjači (Ayres, 2002). 

 

 MOŽGANI 

So najbolj zapleten del živčnega sistema. Sprejemajo informacije o dražljajih iz 

zunanjega okolja in iz notranjosti telesa in narekujejo ter usmerjajo naše odzive nanje. 

Na podlagi informacij, ki neprestano prihajajo, možgani pomnijo, se učijo in 

oblikujejo našo predstavo o sebi, o zunanjem svetu in o odnosu med nami in okoljem. 

Delujejo kot usklajena celota, ki nikoli ne miruje (Bresjanac, 2008). 

 

Sestavljeni so iz možganskega debla, možganskih polobel oziroma hemisfer in malih 

možganov. 

 

 Možgansko deblo 

Center možganskega debla je zapletena mreža živcev, imenovana retikularna 

formacija. Ta vsebuje vlakna, ki jo povezujejo z vsemi senzornimi sistemi. Te vezi 

retikularni formaciji zagotavljajo sila pomembno vlogo pri obdelavi in integriranju 

senzomotoričnih aktivnosti (Ayres, 2002). 

 

Deli se na podaljšano hrbtenjačo, srednje možgane ali mezencefalon in medmožgane 

ali diencefalon. 

 

Podaljšana hrbtenjača je podaljšek hrbtenjače. Omrežja nevronov, ki se nahajajo v 

podaljšanji hrbtenjači, sestavljajo center za nadzor življenjskih funkcij, kot sta dihanje 

in krvni tlak. 

 

Mezencefalon vsebuje skupine nevronov, ki skupaj z aksoni segajo v možganski 

polobli. Vsaka izmed skupin nevronov uporablja poseben tip kemičnega prenašalca. Te 

skupine naj bi vplivale na aktivnost nevronov v višjih centrih možganov, ki uravnavajo 

funkcije, kot so spanje, pozornost in nagrajevanje (Bon idr., 2007). 

 

Medmožgani se delijo na dva različna predela, ki ju imenujemo talamus in 

hipotalamus. Talamus posreduje impulze iz vseh čutilnih sistemov v možgansko 
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skorjo, ki pošilja sporočilo nazaj v talamus. Hipotalamus pa nadzoruje hranjenje, pitje, 

uravnava pa tudi izločanje hormonov, vpletenih v spolne funkcije (Bon idr., 2007). 

 

 Možganski polobli (hemisferi) 

Sestavljeni sta iz globokih jeder oziroma bazalnih ganglijev v notranjosti in velike, 

tanke površinske plasti nevronov, ki sestavljajo sivino možganske skorje. Osrednjo 

vlogo pri začenjanju in nadzoru gibanja igrajo prav bazalni gangliji. Ko govorimo o 

tkivu možganske skorje, govorimo o najvišje razvitem področju človeških možganov. 

Razdeljeno je v številna področja. Ločimo vidno, slušno in vohalno področje, 

senzorična področja, ki dobivajo informacije iz kože, in različna motorična področja 

(Bon idr., 2007). Hemisferi se precej razlikujeta v načinu delovanja, prav tako pa nista 

odgovorni za iste stvari, ampak je vsaka od njiju specializirana za posebne funkcije. To 

imenujemo lateralizacija (Ayres, 2002). 

 

Možgansko skorjo potrebujemo za izvajanje hotenih gibov, za govorjenje in 

razumevanje ter za višje funkcije, kot sta razmišljanje in pomnjenje (Bon idr., 2007). 

 

 Mali možgani 

Obdelujejo vse vrste občutkov. Posebej koristni so za organizacijo občutkov sile teže, 

gibanja, živčnih impulzov iz mišic in sklepov, omogočajo torej, da se gibamo skladno 

in natančno (Ayres, 2002) 

 

2.2. Teorija senzorne integracije 

 

Najpreprostejšo razlago besedne zveze senzorna integracija dobimo, če jo razčlenimo. Na 

kratko pomeni integracija vrsto organizacije. Z drugimi besedami, ko nekaj integriramo, 

posamezni deli ali enote delujejo kot celota. Senzorna integracija je tako definirana kot 

organizacija občutkov za delovanje (Ayres, 2002). Je torej nevrološki proces, ki nam 

omogoča, da osmislimo naše življenje, tako da prejemamo, vnašamo, prilagajamo, 

organiziramo in razlagamo informacije, ki pridejo v naše možgane preko čutil. Če 

povzamemo, teorija senzorne integracije temelji na odnosu možgani – vedenje (povzeto po 

Pollock, 2009; Bundy, Lane in Murray, 2002). 
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V naše možgane neprestano potujejo senzorne informacije iz vseh delov našega telesa. 

Možgani so tisti, ki organizirajo vse te občutke oz. dražljaje (jih lokalizirajo, razvrščajo in 

urejajo), tako da se človek naposled normalno giba, uči in obnaša (Ayres, 2002). Prav 

senzorna organizacija je najpomembnejši tip senzorne obdelave. V primeru, da proces 

senzorne obdelave ni dobro organiziran, občutki ne morejo biti „prebavljeni“ in potemtakem 

ne morejo „hraniti“ možganov. Občutki, ki so rezultat stimulacije živčnih celic, so namreč 

neke vrste hrana za možgane, kolikor zagotavljajo energijo in znanje, ki sta potrebna, da 

možgani upravljajo s telesom in umom. Kar pa občutke pretvarja v zaznavanje, imenujemo 

integracija. Možgani integrirajo senzorne impulze v smiselne oblike in odnose, rezultat tega 

pa je, da zaznavamo naše telo in okolico (Ayres, 2002). 

 

Senzorna integracija občutkov ni nekaj, kar imamo ali pa nimamo. Prav tako ne obstaja 

popolna senzorna integracija. Ločimo le med dobro, povprečno in slabo senzorno integracijo. 

Slaba senzorna integracija ima negativne posledice za mnoge stvari v življenju. Danes žal še 

ni načina, da bi možno motnjo senzorne integracije, ki ni medicinski problem, diagnosticirali, 

čim se pojavi. Na voljo imamo le dva načina opazovanja otroka: med njegovim normalnim 

gibanjem in obnašanjem ali z uporabo testov za diagnozo senzorne integracije. Pri tem velja 

poudariti, da lahko le usposobljen opazovalec opazi majhne vedenjske razlike, ki pričajo o 

dobri ali slabi senzorni integraciji (Ayres, 2002).   

 

Teorija kajpak nima dejstvene narave, nam pa pomaga razložiti, načrtovati in predvidevati. 

Tako nam teorija senzorne integracije pomaga razložiti, zakaj se posameznik vede na določen 

način, načrtovati, na kakšen način izboljšati težave, in predvideti, kako se bo vedenje 

spremenilo po posredovanju (Bundy idr., 2002). 

 

Williamsonova in Anzalonejeva (1996, v Yack, Aquilla in Sutton, 2002) sta opisali pet med 

seboj povezanih komponent, ki nam pomagajo razložiti potek senzorne integracije. 

 

 Registracija se pojavi, ko se otrok zaveda dražljaja. Določenega dražljaja se 

lahko ne zavedamo, dokler ne doseže določenega praga ali intenzivnosti. 

Odvisen je od predhodnih izkušenj, stresa in pričakovanj. 

 Orientacija omogoča otroku, da usmeri pozornost na dražljaj. Gre za našo 

odločitev, katera informacija je dovolj pomembna, da nanjo usmerimo 
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pozornost, in katero lahko prezremo. To se zgodi preko senzornega prilagajanja 

in zmožnostjo zaviranja oz. podpore. 

 Interpretacija; otrok si mora nekako razložiti oz. mora razumeti informacijo, 

ki jo je dobil. Nove senzorne izkušnje primerjamo s starimi. V proces 

interpretacije so vpleteni centri za jezik, spomin in čustva. 

 Organizacija odziva; otrok uporabi informacije, ki mu pomagajo oz. 

spodbudijo odziv na dražljaj. 

 Izvedba odziva je zadnji korak procesa senzorne integracije. To je lahko 

emocionalno vedenje, fizična aktivnost oz. akcija ali kognitivni odziv (povzeto 

po Sher, 2009; Yack idr., 2002). 

 

2.3. Razvoj senzorne integracije 

 

V prvih sedmih letih je  večina aktivnosti del procesa organizacije živčnih impulzov v 

živčnem sistemu. Otrok se uči : 

 občutiti svoje telo 

 občutiti svet, ki ga obkroža 

 bolj učinkovito gibati in vesti v svetu 

 kaj pomenijo različni zvoki 

 govoriti 

 kako ravnati s fizičnimi silami tega planeta, pohištvom, obleko, obutvijo,    

priborom za hrano, igračami, pisali, knjigami in drugimi ljudmi (Ayres, 2002) 

 

Vsak otrok sledi enakemu razvoju senzorne integracije. Razlika je le, da se eni otroci razvijajo 

hitreje, drugi počasneje. Tisti otroci, ki občutno odstopajo od normalnega razvoja senzorne 

integracije, imajo lahko kasneje v življenju težave.   

 

Obstajajo določeni temeljni principi, ki jih vsakič znova opazimo pri vseh otrocih. Večina teh 

principov je povezana z organizacijo. 

 

Z organizacijo občutkov otrok pridobi nadzor nad svojimi izkušnjami. Tako, na primer, 

obstajajo nekatere situacije, ki otroka vznemirjajo, ko je še dojenček, kasneje v razvoju pa mu 

nudijo zadovoljstvo (Ayres, 2002). 
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Delayeva (2009) je otrokov razvoj poimenovala model MOŽGANSKE KNJIŽNICE. Ta 

model je razvila, da bi staršem in učiteljem razložila kako pomembne so naše zgodnje 

izkušnje za prihodnji akademski in socialni uspeh. Knjige so metafora za izkušnje. Kolikor se 

naše izkušnje prično že v maternici, lahko rečemo, da že od vsega začetka pišemo knjige. V 

zgodnjih letih je glavnina naših izkušenj senzomotoričnih; te so osnova za nadgrajevanje 

knjižnic, ki je organizacijsko razporejena na tri glavne organizacijske enote: osnovna enota 

(vestibularni, proprioceptivni, taktilni, vizualni, slušni sistem, voh in okus); enota integriranih 

veščin (zmožnost motoričnega planiranja, vsakodnevne življenjske veščine, vedenje in 

komunikacija); in enota sposobnosti (socialna in kognitivna inteligenca).    

 

Otroški možgani so v času razvoja neprestano v stanju zbiranja, shranjevanja in obnavljanja 

informacij. 

 

2.3.1. Razvojni koraki otroka do 7. leta starosti 

 

Tabela 1: Razvoj otroka od 1. meseca do 7. leta starosti (prirejeno po Ayres, 2002; Haywood 

in Getchell, 2009). 

 

 1. mesec 

 

- Dotik 

- Gravitacija in gibanje 

- Mišice in sklepi 

- Vid 

- Sluh 

- Okus in voh 

Čutilo dotika že več mesecev pred porodom dobro deluje v 

maternici. V dobi prvega meseca je dotik pomemben kot izvor 

emocionalnega zadovoljstva. Ključnega pomena za razvoj 

možganov in vezi mati - otrok je dotik matere in dojenčka. 

Že novorojenček reagira na gravitacijsko silo in gibanje. Tako vsaka 

mama hitro spozna, da nošenje in zibanje nudi otroku ugodje in 

umiritev. Čutna doživetja, ki otroka razveseljujejo, pomagajo pri 

integraciji. 

V prvih mesecih otrok izvaja veliko naključnih gibov, ki postanejo 

kasneje dobro organizirani. Otroku pri tem pomaga njegova notranja 

potreba. V prvih mesecih pri dojenčku opazimo več refleksov (npr. 

sesalni, Moorov, hodalni, objemalni, plavalni…). Ti pa večinoma 

hitro ugasnejo. Pokazatelj morebitnih težav pri otroku je, kadar se 

posamezni refleksi pojavljajo, ko se ne bi smeli, oziroma se ne, ko 
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bi se morali. Specialisti delovne terapije in fizioterapevti, denimo, 

navajajo, da je pretirana aktivnost toničnega vratnega refleksa znak 

slabe senzorne integracije. 

Pri novorojenčki sta vid in sluh še nerazvita, medtem ko sta voh in 

okus dobro razviti čutili, ki se v razvojni lestvici pojavljata zgodaj. 

2. in 3. mesec 

 

- Oči in vrat 

- Dvigovanje 

- Prijem 

Osnovna otrokova sposobnost, ki ima velik pomen za preživetje, je 

stabilno držanje glave in oči. Da bi to znal, morajo možgani 

integrirati dražljaje iz notranjega ušesa, vratnih mišic in mišic ušesa. 

Pri otroku še ni razvita koordinacija oko – roka. Prijem je v tej dobi 

še vedno avtomatska reakcija. 

5. in 6. mesec 

 

- Roke in dlani 

- Položaj avion 

- Zadovoljstvo ob 

  premikanju 

Otrok začne gledati svoje roke, se jih dotikati in z njimi krožiti 

naokoli. Tako razvija prostorsko zavest. Eden najpomembnejših 

korakov v tej dobi je, ko otrok naključno sklene roke. Gre za 

začetek koordinacije med dvema stranema telesa. Možno je, da 

otroci, ki se ne dotikajo z rokami ali pa ne rokujejo igrač, kasneje 

kažejo znake slabe senzorne integracije. 

V tej dobi otrok postane zelo občutljiv na gravitacijsko silo, medtem 

ko leži na trebuhu. Občutljivost ustvarja potrebo po istočasnem  

dvigu glave, gornjega dela hrbta, rok in nog. Starejši otroci, ki ne 

zmorejo ostati v tem položaju, imajo velikokrat problem z 

integracijo živčnih vzburjenj, ki jih povzroči gravitacijska sila in 

gibanje. 

6. – 8. mesec 

 

- Gibanje, mobilnost 

- Percepcija prostora 

- Prsti in oči 

- Motorično planiranje 

- Čebljanje 

Premikanje je eden najpomembnejših aspektov razvoja, saj  

plazenje in lazenje prispevata k integraciji velike količine čutnih 

informacij. Če pa ima v tej dobi otrok težave z omenjeno 

integracijo, bi lahko imel kasneje težave pri zaznavanju prostora 

(oddaljenost, velikost,…) 

Otrok začne pri manipulaciji s predmeti uporabljati palec in kazalec. 

Otrok načrtuje, kako in kam bo premaknil roko. Pri natančnejšem 

premikanju roke otrok potrebuje dobre vidne informacije. Da se to 

področje razvije, mora imeti otrok sposobnost enostavnega 

upravljanja z očmi. 
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Otrok prepozna znane besede. Zmore ponavljati enostavne zloge 

(npr. ma, da). Težave s čebljanjem lahko kažejo na težavo pri učenju 

govora. 

9. – 12. mesec 

 

- Igra 

- Dvigovanje v stoječi 

   položaj 

- Besede 

Vsakokrat, ko otrok nekaj sestavi ali razstavi, se njegovi možgani 

učijo planiranja in izvajanja pravilnega zaporedja. 

Medtem ko se otrok dviga v stoječi položaj, se integrirajo občutki 

vseh delov telesa, vključno z mišicami oči in vratu, ki so tudi za 

nadaljnji razvoj  ključnega pomena. 

Otrok v tem obdobju napreduje tudi v razumevanju govorjenega, 

izgovoriti pa zmore le enostavne besede, kot so mama, tata,… 

2 leti 

 

- Lokalizacija dotika 

- Gibanje 

- Vzpenjanje 

- Percepcija telesa 

- Spoznavanje samega 

  sebe 

Otrok se uči hoditi, govoriti, planirati in učinkovito izvrševati 

ukrepe. Brez senzorne integracije, ki se je razvijala v prvem letu 

starosti, bi se otrok težko naučil teh stvari. 

Če opazimo, da otrok nespretno manipulira s predmeti oz. mu le ti 

veliko pogosteje padajo iz rok kot povprečnemu otroku, obstaja 

možnost, da ne prejema  primerne in natančne informacije iz svojih 

rok. 

Pomemben korak pri razvoju vizualne percepcije prostora je tudi 

vzpenjanje.  Zahteva dobro senzomotorično inteligenco in dobro 

razvito gravitacijsko silo in gibanje. 

3 – 7 let 

 

-  Uporaba orodja 

-  Abstraktno mišljenje 

Otrok v teh letih postaja senzomotorično zrelejši. Višje intelektualne 

in socialne funkcije se začnejo razvijati po sedmem letu starosti, ko 

ima otrok potrebno senzomotorično inteligenco. Tudi Jean Piaget 

meni, da možgani niso sposobni abstraktnega mišljenja do sedmega 

ali osmega leta, saj mora posameznik dovolj dobro poznati svoje 

telo, svet in gravitacijo. Lahko rečemo, da je obdobje od 3. – 7. leta 

za senzorno integracijo kritično. To je obdobje, ko so možgani 

najbolj dovzetni za občutke in so jih sposobni najbolje organizirati. 
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2.4. Struktura senzorne integracije 

 

Teorija senzorne integracije se nanaša na vse senzorne sisteme.  Ti nam dajejo informacije, ki 

jih potrebujemo za delovanje v vsakdanjem življenju. Tako nam primarno pomagajo preživeti, 

hkrati pa nam zagotavljajo varnost in nas učijo, kako postati aktivna socialna bitja. 

 

Čutila prejemajo informacije s stimulacijo tako zunanjega kot tudi notranjega dela telesa. 

Posledično delimo senzorni sistem na notranjega in zunanjega. Manj znan notranji sistem 

deluje nezavedno in je ves čas aktiven. Zavedamo pa se čutil, ki pripadajo zunanjemu 

senzornemu sistemu. Tega je mogoče delno nadzorovati. Omenjeni sistem vključuje pet 

ljudem bolj znanih senzornih sistemov: taktilni, vizualni, slušni sistem, voh in okus. (povzeto 

po Kranowitz, 2005; Yack idr., 2002). 

 

2.4.1. Zunanji senzorni sistemi 

 

2.4.1.1. Taktilni sistem 

 

Je prvi od senzornih sistemov, ki se razvija v maternici. Gre za največji senzorni sistem v 

telesu, saj taktilnih receptorjev ne najdemo le v koži, pač pa tudi v ustih, grlu, prebavnem 

sistemu, ušesnem kanalu, spolnih organih (Biel in Peske, 2007). Poleg tega, da je tako 

razsežen, igra glavno vlogo v določanju fizičnega, mentalnega in emocionalnega obnašanja 

človeka. Vsak od nas, že od otroštva dalje neprestano potrebuje taktilno stimulacijo, da ostane 

organiziran in funkcionalen (Kranowitz, 2005). 

 

V koži imamo različne senzorne receptorje, ki prejemajo informacije o dotiku, pritisku, 

strukturi, temperaturi in bolečini. Blagi dotik, kot je npr. občutek trave, peska na koži, 

umivanje obraza in glave, česanje ipd. je za otroka z motnjo senzorne integracije pogosto 

najmanj prijetna vrsta dotika. Veliko lažje tolerirajo močan pritisk (npr. medvedji objem, 

masaže…). Poleg blagega dotika so povod za vznemirjenje otroka, ki je preobčutljiv na dotik,  

tudi razne vibracijske igračke ali aparati za masažo. Spet na drugi strani pa imamo otroke, ki 

so na dotik premalo občutljivi in jim tovrstne dejavnosti dajejo občutek, da je to ena 

najboljših stvari na svetu. Tako je tudi glede temperature in občutka bolečine. 
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Hipersenzitivnim otrokom se stvari hitro zdijo prevroče, premrzle in zelo boleče, medtem ko 

so hiposenzitivnim te meje  izven okvirov povprečnega človeka (Biel in Peske, 2007). 

 

Pri obravnavi vloge taktilnega sistema v motnjah senzorne integracije je ključno razlikovanje 

med dvema podsistemoma, ki predstavljata dva načina dojemanja dotika. To sta 

diskriminativni in zaščitni sistem. Diskriminativni sistem otroku omogoča, da občuti razlike v 

površinah, predmetih (npr. mehko - trdo, vroče – mrzlo,…), zaščitni sistem pa nas opozori na 

nevarnosti (Bialer in Miller, 2011). Usklajeno delovanje diskriminativnega in zaščitnega 

sistema otroku omogoča, da se v interakciji z ljudmi in predmeti počuti prijetno in 

samozavestno oz. da ima zaupanje vase. V primerih otrok z motnjo senzorne integracije pa 

opažamo bodisi prekomerno dejavnost zaščitnega sistema bodisi pomanjkljivo delovanje 

diskriminativnega sistema. Oba problema lahko ustvarita začaran krog nesporazumov med 

otrokom in njegovim značajem. Posledično lahko pride do nezmožnosti vzpostavljanja 

socialnih stikov z drugimi, ki se utegne nadaljevati vse do odraslosti (povzeto po Bialer in 

Miller, 2011; Biel in Peske, 2007). 

   

2.4.1.2. Slušni sistem 

 

Njegova naloga je obdelava in razlaga informacij, ki jih slišimo. Ko  govorimo o motnjah 

slušne obdelave, moramo poudariti, da pri tem ne gre za motnjo sluha, ampak za motnjo v 

obdelavi slišanih informacij. Tako otrok v primeru motnje sliši, kar mu rečemo, a njegovi 

možgani ne integrirajo in ne prilagodijo naših besed (Sher, 2009). Tovrstne težave lahko 

močno ovirajo razvoj in učenje otroka. Otroci imajo pogosto govorno – jezikovne težave, kot 

so: slabo razumevanje, besedno in pisno preskakovanje iz ene teme na drugo, težave branja in 

pisanja, težave s priklicovanjem besede. Zelo koristna pri razvoju jezika je vestibularna 

stimulacija, ki lahko poveča naključno vokalizacijo, saj sta slušni in vestibularni sistem tesno 

povezana. Receptorji vestibularnega sistema se nahajajo v srednjem ušesu, kjer je nameščen 

tudi polž (del notranjega ušesa, ki sliši). Senzorni receptorji obeh sistemov tako delujejo na 

isti način, imajo skupno tekočino, so odvisni od istega živca in imajo nekaj skupnih živčnih 

vlaken (povzeto po Biel in Peske, 2007; Bialer in Miller, 2011). 

 

 



Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani  Špela Fajdiga; diplomsko delo 

__________________________________________________________________________________________ 

13 

 

2.4.1.3. Vizualni sistem 

 

Vizualni sistem je naš najpomembnejši sistem pri določanju položaja oz. lege v prostoru. 

Poleg opazovanja stvari v okolici je naloga možganov tudi obdelovanje pomena vidne 

informacije, pomnjenje videnega, sledenje predmetom zaznave, kadar se premikajo ali se 

premikamo mi; vrh tega pa morajo znati izbrati najboljši način odzivanja na vidno 

informacijo. 

 

Z vizualnim sodelujejo še drugi sistemi, primarno vestibularni, proprioceptivni in taktilni 

sistem. Vsi ti sistemi skupaj nam omogočajo, da razumemo in osmislimo svet okoli nas, da se 

gibamo in smo odzivni, da zmoremo izvesti motorične aktivnosti, ki se nanašajo na to, kar 

vidimo, in da razumemo govorico telesa drugih ljudi (povzeto po Biel in Peske, 2007; Bialer 

in Miller, 2011). 

 

2.4.1.4. Okus in voh 

 

Okus in voh sta tesno povezani čutili. Vonj in okus sta pomembna, ker hitro vzbudita spomine 

in z njimi povezane emocije. Omogočata nam, da uživamo v hrani, ki jo jemo, priskrbita 

informacije o lastnosti hrane in tekočine in včasih celo opozarjata na nevarnost (npr. gorenje). 

S težavami v čutilih okusa in voha so posledično pogosto povezane motnje hranjenja. (Bialer 

in Miller, 2011). 

 

2.4.2. Notranji senzorni sistemi 

 

2.4.2.1. Vestibularni sistem 

 

Vestibularni sistem je filogenetsko najstarejši del notranjega ušesa, vendar je bil kot 

samostojen del notranjega ušesa, ločen od polža, omenjen šele v sredini 19. stoletja. Nemara 

zato, ker se po navadi, ko sistem deluje normalno, ne zavedamo občutkov, ki nastajajo iz 

vestibularnih aktivnosti. Gre za sistem, ki je v vsakdanjem življenju kratko malo nepogrešljiv. 

Prispeva k široki paleti funkcij, od refleksov do najvišje stopnje hotenih dejanj (Cullen, 2012). 

Kot sem omenila že v prejšnjih odstavkih, se poleg slušnih receptorjev v srednjem ušesu 

nahajata tudi dve vrsti receptorjev vestibularnega sistema (Ayres, 2002). Ti receptorji dajo 
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otroku ključne informacije o gravitacijski stabilnosti, gibanju in ravnotežju, bilateralni 

koordinaciji, motoričnem planiranju, gledanju in poslušanju ter emocionalni varnosti. 

Delujejo 24 ur na dan (zaradi konstantne sile Zemlje) in vplivajo na vse, kar delamo (povzeto 

po Kranowitz, 2005; Biel in Peske, 2007). 

 

Učinek nepravilnega delovanja vestibularnega sistema se morda zdi abstrakten, dejansko pa je  

zelo izrazit. Če se otrok ne zaveda vestibularne stimulacije ali pa je na dražljaje preobčutljiv, 

lahko to resno vpliva na igro z drugimi otroki. Igra, posebej v zgodnjih letih, vključuje 

premikanje glave na vse strani (naj gre za kotaljenje po hribu, plavanje, vožnja kolesa …); če 

ima otrok težave v delovanju vestibularnega sistema, ima posledično težave pri tovrstnih 

igrah. To pa lahko vodi do tega, da otrok ne pride v stik s svojimi sovrstniki oz. ga težava 

ločuje od njih (Bialer in Miller, 2011). 

 

2.4.2.2. Proprioceptivni sistem 

 

Sherrington (1906, v Bundy idr., 2002) je prvi uvedel pojem propriocepcija. Definiral ga je 

kot dojemanje gibanja telesa ter njegovega položaja in telesnih segmentov v prostoru. 

Sodobnejša razlaga tega pojma pa vključuje tako občutenje smeri in hitrosti gibanja kot tudi 

določanje moči, ki jo potrebujemo za prijemanje in dvigovanje predmetov (Zigmond idr., 

1999 v Bundy idr., 2002). 

 

Gre za zelo velik sistem v našem telesu, ki nam omogoča, da občutimo spremembe po celotni 

dolžini mišic in položaju naših sklepov. Večina propriocepcije deluje nezavedno. Tako npr. ne 

rabimo gledati rok in nog, da vemo, kje in v kakšnem položaju se nahajajo. Ker nam pomaga 

pri gibanju, bi manj propriocepcije za nas pomenilo počasnejše in nespretno gibanje z veliko 

več napora. V tem primeru bi se opirali na vidne informacije, tako da bi morali vsako telesno 

spremembo pozorno spremljati s pogledom. To lahko opazimo pri otrocih s slabo 

organiziranim proprioceptivnim sistemom, saj imajo navadno velike težave izvesti neko 

gibanje, če ga ne morejo videti (povzeto po Ayres, 2002;  Bialer in Miller, 2011). 

 

Ko govorimo o motnji proprioceptivnega sistema, moramo omeniti, da je ta motnja skoraj 

vedno povezana s težavami v taktilnem in/ali vestibularnem sistemu. Veliko manj verjetno je, 

da ima otrok probleme le na proprioceptivnem področju. 
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Ko se srečujemo z otroci, ki imajo težave na omenjenem področju, vidimo, da njihovo 

življenje ni lahko. Nimajo nadzora nad izvajanjem gibov grobe in fine motorike. Posledično 

so  motorično nespretni, počasni in hitro razočarani. Veliko težavo jim predstavlja tudi 

manipulacija s predmeti (povzeto po Biel in Peske, 2007; Kranowitz, 2005). 

 

2.4.2.3. Interocepcija 

 

Ta sistem nam posreduje informacije o stanju notranjih organov. Obvešča nas o lakoti, žeji 

pomaga pri uravnavanju krvnega tlaka, prebave, dihanja in drugih nalog avtonomnega 

živčnega sistema (povzeto po Bialer in Miller, 2011; Ayres, 2002). 

 

Od vseh zgoraj omenjenih sistemov je dr. Ayresova poseben poudarek poklonila trem 

osnovnim sistemom: taktilnemu, vestibularnemu in proprioceptivnemu. 

Taktilni čuti so izvor udobja in varnosti. Drugi osnovni izvor varnosti je sila teže. V primeru, 

da je otrok negotov v odnosu do sile teže, je posledično negotov tudi kot oseba. Če pa mu 

manjka tudi emocionalna varnost, ki se razvije kot posledica dobre taktilne obdelave, je 

otrokov emocionalni razvoj resno ogrožen. To najpogosteje privede do slabega odziva na 

okolje. Ali se otroci umaknejo od ostalih ali pa so hiperaktivni in se ne morejo na nič 

osredotočiti, ker jim temeljni procesi ne omogočajo stabilnosti. Ti otroci imajo slabo 

organizirano percepcijo telesa, medtem ko dobro organizirana percepcija telesa otroku 

omogoča, da brez gledanja in dotikanja čuti, kaj dela njegovo telo. Poleg tega je percepcija 

telesa, s točnimi taktilnimi, proprioceptivnimi in vestibularnimi informacijami, ključ do 

motoričnega planiranja oz. procesa, ki nam omogoča, da se prilagodimo in naučimo, kako 

avtomatsko izvedemo nam prej nepoznane naloge. Zadnja stopnja zgodnje senzorne 

integracije so govor, jezik in vidna percepcija. Končni rezultat vseh zgodnjih razvojnih 

stopenj je specializacija, ki se pojavi sama po sebi, ko otrok zapolni vse primanjkljaje v 

svojem senzomotoričnem razvoju. Zavedati pa se moramo, da nikdar ni dobro, če od otroka 

zahtevamo, da brez naše pomoči doseže končni rezultat (popolni razvoj v vsaki izmed 

vmesnih faz)  (Ayres, 2002).    
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2.5. Motnje senzorne integracije 

 

Motnja senzorne integracije, poznana tudi kot disfunkcija senzorne integracije in motnja 

senzorne obdelave, je nezmožnost uporabe informacij, ki jih prejmemo preko čutil, za 

nemoteno delovanje v vsakdanjem življenju. 

 

Ayresova (2005) je to poimenovala ''zastoj prometa'' v možganih. Lahko se zgodi, da otrokov 

centralni živčni sistem ne prejema ali ne najde informacij, možgani niso sposobni integrirati, 

prilagoditi, organizirati ali/in ločiti sporočil (Kranowitz, 2005). 

 

Ocenjujejo, da ima ob vstopu v šolo 5 – 13 % otrok, od tega trije od štirih fantje, motnjo 

senzorne integracije (Parent Fact Sheet Signa and Symptoms of Sensory Processing Disorder, 

2006) 

 

Motnje senzorne integracije delimo v tri glavne skupine, te pa  spet na podskupine, ki se lahko 

pojavljajo samostojno ali pa, kar je pogosteje, v kombinaciji (Bialer in Miller, 2011). 

 

Diagram 1: Skupine in podskupine motenj v senzorni integraciji (prirejeno po Kranowitz, 

2005). 
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2.5.1. Motnje senzorne modulacije 

 

Senzorna modulacija se nanaša na proces, pri katerem sporočila senzornega sistema prenašajo 

informacije o intenzivnosti, trajanju, pogostosti pojavljanja, zapletenosti in novosti 

senzornega dražljaja (Sher, 2009). 

 

Pri otroku, ki ima težave z modulacijo, opazimo, da je njegovo senzorno odzivanje premočno, 

prešibko oz. le ta išče dražljaje. Možen tip senzorne modulacije je tudi kombinirano oz. 

nihajoče odzivanje na dražljaje. V tem primeru se otrok na določene dražljaje odziva 

pretirano, spet drugi ga ne motijo oz. jih celo ne zazna (povzeto po Sher, 2009; Kranowitz, 

2005). 

 

Premočno senzorno odzivanje (hipersenzitivnost) – intenzivno, hitro in dolgotrajno 

odzivanje na ljudem vsakodnevne senzorne dražljaje. Pojavlja se lahko le na enem področju 

ali v kombinaciji z drugimi. Otrok se na dražljaje odziva z jezo, umikom, strahom ali pa 

otrpne. 

 

Prešibko senzorno odzivanje (hiposenzitivnost) – otrok kaže manjši oz. slabši odziv, kot ga 

od njega zahteva dana situacija. Potrebuje več časa ali dalj trajajoči senzorni dražljaj, da se 

odzove (Miller, 2006). 

 

Senzorno iskanje – otroci imajo potrebo po senzornih izkušnjah in jih nenasitno iščejo. 

Pogosto tudi na socialno nesprejemljiv način. Njihovi možgani niso zmožni organizirati 

motorične aktivnosti in senzornega vnosa. Kljub temu, da so nenehno v gibanju je večina 

njihove aktivnosti neučinkovita, na senzorne dražljaje pa se skoraj ne odzivajo (Požin, 2011 v 

Miller, 2006). 

 

Tabela 2: SENZORNA MODULACIJA – DOTIK (prirejeno po Kranowitz, 2005; Viola,  

2007, str. 116)   

 

Hipersenzitivnost  Negativno in čustveno odzivanje na nežne, 

nepričakovane oz. vnaprej predvidene dotike 

 Občutek strahu in neudobja ob dotiku 
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 Izogibanje skupinam otrok oz. ljudi 

 Zavračanje določene teksture hrane, oblačil 

 Izogibanje umazaniji, umivanju obraza, glave, 

striženju las 

Hiposenzitivnost  Nezavedanje dotika 

 Nezaznavanje bolečine, temperature, predmetov 

Senzorno iskanje 

 Dražljajev 

 Igranje v blatu, brskanje po igračah brez posebnega     

namena, žvečenje neužitnih predmetov 

 Drgnjenje ob stene ali pohištvo, zaletavanje v ljudi 

 

Tabela 3: SENZORNA MODULACIJA - PROPRIOCEPTIVNI SISTEM (prirejeno po  

Kranowitz, 2005; Viola, 2007, str. 116) 

 

Hipersenzitivnost  Nekoordinirano, nerodno gibanje, napetost 

 Vznemirjenje ob premikanju udov, raztezanju ali 

krčenju  mišic 

 Izogibanje fizičnim aktivnostim, ki dajo mišicam 

močan proprioceptiven vnos (npr. skakanje, tek, 

hopsanje,…) 

 Izbirčnost glede hrane 

 Slabo zavedanje telesa 

 Težavno manipuliranje z malimi predmeti (preveč ali 

premalo pritiska) 

Hiposenzitivnost  Potreba po več globokih pritiskih in dotikih za 

občutenje telesa 

Senzorno iskanje 

Dražljajev 

 Iskanje medvedjih objemov, močnih pritiskov 

 Prekomerno zaletavanje, razbijanje ali tolčenje 

predmetov, grizenje, škrtanje z zobmi, udarjanje z 

glavo,… 
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Tabela 4: SENZORNA MODULACIJA - VESTIBULARNI SISTEM (prirejeno po  

Kranowitz, 2005; Viola, 2007, str. 116) 

 

Hipersenzitivnost  Izogibanje gibanju in nepričakovanem premikanju 

 Izogibanje teku, plezanju, guganju, vrtenju, drsanju 

 Negotovost glede višine 

 Upiranje položajem, kjer je glava obrnjena navzdol 

 Potreba po neprestani fizični podpori odraslega 

 Pogosta potovalna slabost v avtomobilih in dvigalih 

Hiposenzitivnost  Nezaznavanje premikajočih predmetov 

 Ni pojava vrtoglavice ob dolgotrajnem vrtenju 

 Nezaznavanje padanj. 

Senzorno iskanje 

Dražljajev 

 Hrepenenje po hitrih, krožnih gibih (guganje, zibanje,   

vrtiljaki,…) 

 Uživanje v položajih, v katerih je glava obrnjena 

navzdol 

 

Tabela 5: SENZORNA MODULACIJA - VOH IN OKUS (prirejeno po Kranowitz, 2005; 

Viola, 2007, str. 116) 

 

Hipersenzitivnost  Oporekanje vonjavam, ki drugih ne motijo 

 Nasprotovanje določenim teksturam in temperaturam 

hrane 

 Pogosto zaletavanje in kolcanje med hranjenjem. 

Hiposenzitivnost  Ignoriranje neprijetnih vonjav 

 Slabo odzivanje na zelo začinjeno hrano 

Senzorno iskanje 

Dražljajev 

 Ovohavanje hrane, ljudi in predmetov 

 Lizanje in pokušavanje neužitnih predmetov 
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Tabela 6: SENZORNA MODULACIJA – SLUH (prirejeno po Kranowitz, 2005; Viola,  

2007, str. 116) 

 

Hipersenzitivnost  Močan, hiter in negativen odziv na glasne in 

nepričakovane oz. ljudem vsakdanje zvoke 

 Prekrivanje ušes in pritoževanje ob zvoku siren, 

zvonov, žvečenju ljudi 

Hiposenzitivnost  Nezavedanje zvokov, ki jih slišijo in poslušajo ostali, 

 Ignoriranje tihih, nežnih in šepetajočih zvokov 

Senzorno iskanje 

Dražljajev 

 Prijetno počutje v gneči ljudi, glasnih prostorih in 

krajih 

 Glasno govorjenje 

 Hrepenenje po hrupu 

 

Tabela 7: SENZORNA MODULACIJA – VID (prirejeno po Kranowitz, 2005; Viola, 2007, 

str. 116) 

 

Hipersenzitivnost  Izogibanje luči ali dnevni svetlobi, prekrivanje oči 

 Nelagodje oz. vznemirjenje ob premikanju predmetov 

ali ljudi 

 Izogibanje nasproti prihajajočemu otroku, predmetu 

 Izogibanje očesnemu stiku 

 

Hiposenzitivnost  Ne zaznavajo gibanja (zaletavanje v premikajoče 

predmete, npr. gugalnica,…) 

 Počasno odzivanje na vizualne informacije (npr. ovira 

na poti) 

Senzorno iskanje 

Dražljajev 

 Iskanje vizualnih dražljajev (šviganje prstov, vrtenje, 

strmenje v vzorce, robove, strop, ograje, svetlikajoče 

objekte, svetlo, utripajočo svetlobo) 
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2.5.2. Motnje senzorne diskriminacije 

 

Je nezmožnost razlikovati med seboj podobne dražljaje oziroma interpretirati razlike ali 

podobnosti v lastnostih teh dražljajev (povzeto po Sher, 2009; Parent Fact Sheet Signs and 

Symptoms of Sensory Processing Disorder, 2006). Senzorna diskriminacija je postopek, pri 

katerem zberemo informacije, ki jih pošljejo naša čutila, ter jih integriramo, analiziramo in 

povežemo z že shranjenimi podatki ter jih tako obdelane učinkovito uporabimo. To nam 

omogoča, da lahko brez uporabe vida ugotovimo, kaj imamo v rokah, da najdemo stvari zgolj 

z dotikom, da organiziramo pisanje po listu, da lahko razlikujemo med različnimi teksturami 

in vonji ali da slišimo govorjenje kljub zvokom v ozadju. Ta motnja se lahko kaže kot 

nepozornost, neorganiziranost in težave v šolanju (Sher, 2009). 

   

2.5.3. Problemi motorike, ki temeljijo na senzoriki 

 

Ta motnja se pojavi, ko je senzorni vnos proprioceptivnega in vestibularnega sistema narobe 

interpretiran ali napačno obdelan. Ko ima otrokov centralni živčni sistem težave z uporabo  

senzornih informacij, pridobljenih s strani teh sistemov, se lahko pojavi podskupina problema 

motorike, ki temelji na senzoriki, in sicer dispraksija. Slednja pomeni nezmožnost izvesti 

vrsto dejanj, ki so potrebne, da otrok izvaja neko aktivnost, kot npr. imitirati določene 

dejavnosti, ukvarjati se s športom, voziti kolo, plezati po lestvi. Otroci z motnjo motorike, ki 

temelji na senzoriki, so večinoma nerodni, nenamerno uničujejo igrače ali se spotikajo ob 

stvari. Prav tako se motnja lahko kaže v tem, da se otrok raje ukvarja s statičnimi 

fantazijskimi igrami kot pa s športom. Težave s telesno držo so še ena podskupina te motnje, 

pri kateri je otrok videti slaboten, se hitro utrudi ali ne uporablja dosledno dominantne roke  

oz. ne zmore prečkati sredinske linije telesa (Sher, 2009). 

 

2.6. Aktivnosti za spodbujanje  treh osnovnih področjih senzorne integracije 

 

Delaneyeva (2009) verjame, da moramo kot starši, pedagogi in terapevti predstaviti aktivnosti 

tako, da privabijo otroke in posledično pomagajo ustvariti izkušnje, potrebne za uspešno 

prihodnost. S tem ko otroku damo orodje, pripomoček za sodelovanje v novi aktivnosti oz. 

igri, pri kateri se tudi zabava, ''polagamo temelje'', ki krepijo otrokovo nadaljnje delo oz. 

zaposlitev. 
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Zavedati pa se moramo, da so otrokove sposobnosti in znanje lahko drugačne oz. 

nesorazmerne z njegovo kronološko starostjo. Pri tem moramo biti pozorni na dve stvari: 

potrpežljivost je več kot vrlina – je obvezna prilagoditev oz. prirejanje igre otrokovim 

zmožnostim, s čimer ublažimo njegov strah in tako povečamo pripravljenost k sodelovanju. 

Ayresova (2002) poudarja tudi, naj otroka nikdar ne silimo k aktivnosti.  Mi, ki vodimo 

aktivnosti, moramo biti fleksibilni glede tega, kaj otrok potrebuje in kdaj to potrebuje. 

 

2.6.1. Aktivnosti za spodbujanje taktilnega sistema 

 

 Igra oz. manipulacija v peskovnikih z rižem, fižolom, stiroporom,… 

 Igra z vodo. 

 Risanje po mizi, ogledalu,… s peno za britje, penastim šamponom. 

 Risanje po in z različnimi strukturami (puding, prstne barve, preproga, lepilo, 

suh ali moker pesek,…). 

 Izdelovanje iz modelirne mase (npr. plastelin). 

 Oblačenje v smešne kostume, uporaba šmink in barv za obraz (da se otrok 

navadi na občutek nepoznane obleke). 

 Igra z zemljo, presajanje sobnih rastlin. 

 Uporaba vibracij – vibracijske igračke, pripomočki za masiranje, vibracijska 

ščetka za zobe, vibracijska pisala, blazine, glavnik,… 

 Masaža z močnim, čvrstim pritiskom, žogo, medvedji objemi celega telesa, 

pritiskanje na otrokove dlani in stopala, nudenje otroku igračke za stiskanje in 

pritiskanje.    

 Krtačenje posameznih delov telesa (Wilbargerin protokol). 

 Prepoznavanje predmetov, skritih pod odejo, itd. 

 (Biel in Peske, 2007) 

 

2.6.2. Aktivnosti za spodbujanje vestibularnega sistema 

 

 Guganje; počasnejše guganje večinoma umirja otroka, hitro in naglo pa nanj 

deluje stimulativno. Gugamo lahko na več načinov: naprej – nazaj, levo – 
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desno, vrtenje na gugalnici, otrok sedi ali leži na trebuhu itd. Uporabimo lahko 

različne vrste gugalnic: standardno gugalnico na igrišču, gugalnico iz 

avtomobilske gume, mrežo za guganje itd. Med guganjem večkrat zaustavimo 

gugalnico in otroku omogočimo, da integrira občutke iz notranjega ušesa. 

 Vrtenje; vrtenje otroku nudi rotacijski vnos. Tako kot pri guganju je tudi pri 

vrtenju pomembno, da  tega večkrat prekinemo in ponovno začnemo. 

 Tek v krogu, vožnja na vrtiljaku, vožnja kolesa. 

 Vrtenje otroka, medtem ko ga držimo v naročju. 

 Vzpenjanje otroka po našem telesu (držimo ga za roke, on pa z nogami pleza 

po naših nogah; ko se vzpne, ga obrnemo). 

 Vlečenje otroka po prostoru, medtem ko sedi na odeji, pregrinjalu, košari za 

perilo,… 

 Uporaba terapevtske žoge: guganje naprej – nazaj/levo – desno, medtem ko 

otrok leži na trebuhu ali na hrbtu. Poskakovanje otroka, medtem ko sedi na 

žogi. 

 Naslonjalo za guganje. 

 Spuščanje z desko na štirih kolesih po klancu navzdol. 

 Hoja navzgor in navzdol po deski, itd. (Biel in Peske, 2007; Bundy idr., 2002) 

 

2.6.3. Aktivnosti za spodbujanje proprioceptivnega sistema 

 

Aktivnosti ''težkega dela'' povzročijo pritisk na sklepe in raztezanje, ki nam pomaga, da se 

počutimo uravnotežene v lastnem telesu (Voss, 2011). 

 Skakanje na mini trampolinu ali skakanje iz višine na kup mehke podlage, 

vzglavnikov, ali zrnato vrečo za sedenje. 

 Potiskanje obteženega vozička, zaboja, kosilnice, samokolnice… 

 Nošenje (ne pretežkega) obteženega nahrbtnika ali torbice okoli pasu. 

 Zabijanje žebljev, predmetov s kladivom. 

 Metanje predmetov po sobi, drugemu otroku, v koš, vodo… 

 Poskakovanje na terapevtski žogi, sedé. 

 Igranje na bobne, činele. 

 Hoja v samokolnici. 
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 Plezanje, vzpenjanje po stebrih, vrveh…(če je mogoče z iztegnjenimi nogami). 

 Hoja po štirih (kot osel, pajek…), skakanje oz. posnemanje gibanja žabe. 

 Visenje na drogu. 

 Uporaba težkih odej, vzglavnikov… 

 Zavijanje v palačinko. 

 Bazen z žogicami. 

 Hoja skozi tunel. 

 Vlečenje z vrvjo itd. (povzeto po Biel in Peske, 2007; Delaney, 2009; Sher, 

2009; Bundy idr., 2002; Voss, 2011) 
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3. CILJI 

 

Kot izhaja iz zgoraj opredeljenega problema, so cilji, ki sem si jih zadala pri predmetni 

raziskavi in jih želim postopoma doseči, sledeči: 

 

1. Kvalitativna ocena dečkovih sposobnosti. 

2. Sestaviti programa terapije senzorne integracije. 

3. Izvedba sestavljenega programa ter izboljšava dečkovih sposobnosti skladno s cilji 

programa. 

4. Pridobitev končne ocene programa in dečkovih sposobnosti po njegovi izvedbi. 

 

4. HIPOTEZE 

 

Diplomsko delo in raziskava temeljita na naslednjih hipotezah, ki se navezujejo na opredeljeni 

problem in zastavljene cilje: 

 

H1: Terapija senzorne integracije je učinkovita ob rednem in dolgoročnem izvajanju 

senzomotoričnih aktivnosti. 

H2: Za ustrezno izvedbo programa senzorne integracije in napredek bodo potrebne 

prilagoditve predvidenih aktivnosti terapije glede na specifične težave dečka. 

H3:   Deček se pozitivno odziva na ponujene senzomotorične dejavnosti v okviru terapije. 

H4: Po končni oceni dečkovih sposobnosti so doseženi predvideni pozitivni učinki terapije 

senzorne integracije na področju fine in grobe motorike, socialno-emocionalnem in govorno-

jezikovnem področju. 

 

5. METODE DELA 

 

5.1. Način zbiranja podatkov 

 

V diplomski nalogi sem opravila študijo primera. Zbiranje podatkov o dečkovih sposobnostih 

in funkcioniranju je potekalo z vsakodnevno udeležbo in opazovanjem v oddelku vrtca, kamor 

je vključen, ter trikrat tedenskim obiskom dečka na domu. Na začetku mojega dela z dečkom 
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sem opravila odprt intervju s starši, vzgojiteljicama ter logopedinjo. Glavni vir zbiranja so bili 

poleg mojega opazovanja in začetnega intervjuja tudi vsakodnevni pogovori z vzgojiteljicama 

in starši dečka ter ocenjevalna lestvica disfunkcije senzorne integracije za določanje hiper- in 

hiposenzitivnosti (Viola, 2007, str. 132-134). 

   

5.2. Opis merskega instrumenta 

 

Starši so poleg odprtega intervjuja izpolnili tudi ocenjevalno lestvico disfunkcije senzorne 

integracije za določanje hiper- in hiposenzitivnosti Stephana G. Viola (2007, str. 132-134). 

Ocenjevalna lestvica je oblikovana tako, da strokovnemu delavcu pomaga določiti otrokovo 

hiper- ali hiposenzitivnost na šestih področjih: taktilnem in vestibularnem področju, prav tako 

pa tudi na področju sluha, vida, voha in okusa. Vprašanja, ki so v ocenjevani lestvici 

osenčena, spadajo k hipersenzitivnosti, neosenčena pa k hiposenzitivnosti.  Pri analiziranju 

rezultatov ni ključnega pomena posamezni rezultat, temveč razlika med rezultati. Če je 

rezultat enega čutnega področja dvakrat ali več večji od rezultata drugega, potem pravimo, da 

med njima obstaja razlika. Pomembno pri ocenjevanju pa je tudi zavedanje, da je otrok lahko 

hipersenzitiven na enem in hiposenzitiven na drugem področju (Viola, 2007, str. 119). 

 

Starši so na vprašanja odgovarjali z: 

 

DA – če se vedenje pojavlja pogost. 

 

VČASIH – če se vedenje pojavlja občasno. 

 

NE – če se vedenje ne pojavlja ali se pojavlja zelo neredno. 

 

Če starši odgovorijo na vprašanje DA, potem se ta vrednoti z dvema točkama, odgovor 

VČASIH je vrednoten z eno točko, NE pa z nič točkami. 

 

Ocenjevalna lestvica zajema 42 trditev oz. vprašanj. Ta so razdeljena na šest področij: 

 Taktilno področje: trditve od 1- 14. Trditve, ki so na vprašalniku osenčene in 

zajemajo področje hipersenzitivnosti so 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, neosenčene trditve, 

ki pa zajemajo področje hiposenzitivnosti  so 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 



Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani  Špela Fajdiga; diplomsko delo 

__________________________________________________________________________________________ 

27 

 

 Vestibularno področje: trditve od 15- 24. Področje hipersenzitivnosti 

zajemajo trditve 15, 17, 19, 21, 23, področje hiposenzitivnosti pa trditve pod 

točkami 16, 18, 20, 22, 24. 

 Področje sluha: trditve od 25-30. Področje hipersenzitivnosti zajemajo trditve 

25, 27, 29, področje hiposenzitivnosti pa trditve 26, 28, 30. 

 Področje vida: trditve od 31-34. Področje hipersenzitivnosti zajemata trditvi 

31 in 33, področje hiposenzitivnosti pa trditvi 32 in 34. 

 Področje voha:  trditvi 35 in 36. Prva izmed dveh zajema področje 

hipersenzitivnosti, druga, pa hiposenzitivnosti. 

 Področje okusa: trditve od 37- 42. Trditve 37, 39, 41 se točkujejo za področje 

hipersenzitivnosti, trditve 38, 40 in 42 pa za področje hiposenzitivnosti. 

 

5.3. Vzorec 

 

Deček je star štiri leta. Obiskuje redni oddelek vrtca. Vključen je v heterogeno skupino, in 

sicer s starostnim razponom od 3-5 let. Je primerno telesno razvit. V vrtec prihaja rad, težave 

se občasno pojavljajo le, če so zaradi jutranjega zbiranja otroci združeni v določeni igralnici, 

ki ni njegova oz. če v vrtcu še ni nobene od njegovih vzgojiteljic. Otroci imajo pozitiven 

odnos z njim. Deček le redko samoiniciativno naveže kontakt z njimi. Večinoma jih le 

opazuje in pozorno spremlja, kaj se v igralnici dogaja. Ne vključuje pa se v njihovo igro. 

Deček ima izrazite težave predvsem na govorno-jezikovnem, socialno-emocionalnem  

področju in področju motorike. Pri njem je moč zaznati specifično vedenje, in sicer zelo 

pogosto tleskanje z rokami ob nogi, skakanje in cvileči kriki. Deček živi skupaj z mamo, 

očetom in starejšim bratom, ki ima motnjo avtističnega spektra. 
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6. REZULTATI 

 

6.1. Kvalitativna ocena dečkovih sposobnosti na začetku obravnave 

 

a) OPIS OTROKA S STRANI STARŠEV 

 

Deček je telesno primerno razvit otrok. Pri petih mesecih je samostojno sedel, shodil je pri 13 

mesecih. Prvo besedo je izrekel malo po prvem letu (mama). 

Je živahen otrok. Neprestano skače, tleska z rokami ob nogi in cvili. Spi slabo. Skoraj vsak 

dan se zbudi ob štirih zjutraj in le redko zaspi nazaj. Čez dan ne spi. 

V družbi otrok se drži bolj zase. K njim ne pristopi samoiniciativno. Če kateri izmed starejših 

otrok pride do njega in se želi žogati ali loviti, deček z veseljem sodeluje, ko pa je okoli njega 

več otrok, ki imajo svojo igre, se deček umakne. Ko pride v gnečo otrok, se ne znajde. 

Neprijetno mu je tudi v gneči drugih ljudi. Včasih ga postane strah. Takrat se umakne. 

Posebno pozornost poklanja bratu, ki ima motnjo avtističnega spektra. Deček brata zelo 

posnema, še posebej pri neželenem vedenju (kričanje, nestrpnost, stereotipno vedenje – 

ploskanje, mahanje z rokami). Do ljudi, ki jih ne pozna, je nezaupljiv. Potrebuje veliko časa, 

da se nanje navadi in jih sprejme. 

 

Deček je glede hrane izbirčen. Le redko poizkusi hrano, ki je ne pozna oz. je pripravljena 

drugače, kot je vajen. Najraje ima pečen krompirček, carski praženec in panirano meso. Zelo 

rad ima tudi sladkarije; predvsem bombone in čokolado, ki jih, ko je bil mlajši, ni maral. 

 

Zelo je občutljiv na umazanijo. Vedno znova, ko se umaže ali mu teče iz nosa, postane 

vznemirjen in hoče robček ali brisačo. Deček se rad kopa, a le dokler mu voda seže največ do 

ramen, če pa mu zmočimo obraz ali umivamo glavo, postane vznemirjen in napet. 

 

Na igrišču se bolj ali manj izogiba igral, kjer je potrebno plezati oz. so le ta dvignjena od tal. 

Navadno gre na tobogan, vrtiljak ali gugalnico, ki pa jo je potrebno gugati počasi. Močno 

zavrača položaje, pri katerih je postavljen na glavo. V trenutku postane ves napet in 

prestrašen. Višine se boji. Zelo rad se poda na trampolin in gre na trening košarke, doma  rad 

gleda risanke. Risanje je ena izmed dejavnosti, ki jih izrazito zavrača. 
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Deček sam od sebe le redko kaj pove. Pri govoru potrebuje spodbudo in oporo z vprašanji, 

podvprašanji. Zelo rad poje. 

 

Starši so izpolnili tudi vprašalnik Stephena G. Viole (2007, v Gavin idr., 2007).– ocenjevalno 

lestvico disfunkcije senzorne integracije za določanje hiper- in hiposenzitivnosti. Na podlagi 

rezultatov sem določila otrokovo hipersenzibilnost ali hiposenzibilnost na posameznih čutnih 

področjih. 

 

Tabela 8: Rezultati na posameznih čutnih področjih 

 

ČUTNO PODROČJE REZULTAT 

Hipersenzitivnost 

REZULTAT 

Hiposenzitivnost 

Taktilno 6 0 

Vestibularno 6 2 

Sluh 2 1 

Vid 1 0 

Voh 0 0 

Okus 1 0 

 

Rezultati kažejo in potrjujejo, da je deček hipersenzitiven na taktilnem in vestibularnem 

področju. Kar sovpada tudi z maminim navajanjem, da deček burno reagira na umazanijo, 

umivanje obraza in glave, striženje las. Ne mara se postavljati na glavo, boji se hitrega 

guganja, boji se višine. Na področju sluha, vida, okusa in vonja rezultati med posameznimi 

področji senzitivnosti občutno ne odstopajo. Posledično lahko rečemo, da ni močnega 

pokazatelja, ki bi kazal v eno ali drugo smer. Tudi mama je navedla, da se včasih vznemiri ob 

glasnih zvokih, prav tako ima zaradi hrupa v okolici včasih težave z usmerjanjem pozornosti, 

včasih pa ga ignorira. Občasno spregleda podrobnosti, kadar opazuje slike. Poleg tega, da je 

izbirčen, se včasih pritožuje, da je hrana prevroča ali prehladna. 
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b) OPIS OTROKA S STRANI VZGOJITELJICE 

 

Deček je prišel v skupino, ki jo obiskuje v tekočem šolskem letu, avgusta 2012. Pred tem je 

bil vključen v isti vrtec, ampak v nižjo starostno skupino. Deček večjih težav s prihodom v 

novo skupino ni imel, saj se je nanjo navajal postopoma s krajšimi obiski naše skupine, pa 

tudi zato, ker je isto skupino v tem času obiskoval  njegov starejši bratec, ki je šel kasneje v 

šolo. Deček je hitro sprejel otroke in mene. Nekateri izmed njih so bili z njim že v prejšnjem 

šolskem letu. Ko nas je popolnoma sprejel, je imel ob prihodu v vrtec težave, če mene ali pa 

študentke, ki je spremljala dečka, še ni bilo skupini oz. je moral z ostalimi otroki počakati v 

sosednji igralnici, ki jo je obiskoval v preteklem šolskem letu. V tem primeru je jokal, čeprav 

so bile tam vzgojiteljice in otroci, ki jih je poznal. Če je prišel v svojo igralnico, ni imel težav. 

Deček je potreboval  in še vedno potrebuje veliko opore pri negi ter vsakodnevnih 

dejavnostih, ki jih izvajamo. Ko mora na stranišče, potrebuje spremstvo, saj drugače obstane 

na hodniku. Tam skače gor in dol, dokler se ga ne usmeri v kopalnico oz. iz kopalnice v 

igralnico. Ker se voda v umivalniku težje odpre in ker se je deček zaradi naglega odpiranja 

pipe nekajkrat poškropil, si je ne upa odpreti sam, tako da mu jo mora odpreti nekdo drug ali 

pa si ne umije rok. Umivanju rok in še posebej obraza se zelo upira. Ob tem čuti neugodje. Če 

si umiva roke sam, se le s konico prstov dotakne vode, tako da potrebuje fizično pomoč pri 

temeljitem umivanju rok. 

 

Deček ne pozna po imenu mene in sodelavke, ki sva njegovi vzgojiteljici, prav tako ne vseh 

otrok v skupini. Otroke, ki so bili z njim že v prejšnji skupini, si je lepo zapomnil in jih 

prepozna; tiste, katerim se je priključil v letošnjem šolskem letu, pa ali zamešava ali ugiba ali  

se ne spomni njihovih imen. Deček je imel v začetku zelo slabo interakcijo z otroki. Trenutno 

pride občasno v stik s tremi otroki, ki jih pozna od prej. A le toliko, da se jim približa, z njimi 

pa se ne zaplete v igre. Bolj se opira in usmerja pozornost na odrasle. 

 

Pri vodenih dejavnostih se upira, če vključujejo materiale in aktivnosti, kot so lepljenje, 

risanje, barvanje s prstnimi barvami, s čopičem. Deček zelo rad lepi, dokler nima 

neposrednega stika z lepilom. 

 

Igre na igralih se izogiba. Gre zgolj na tobogan in gugalnico, a le v primeru, če ga gugamo 

zelo počasi. V trenutku, ko se ga zaguga hitreje, hoče dol. Na igrišču samoiniciativno le redko 
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teče z drugimi otroki. Pridruži se jim le, če ga katera od nas starejših drži za roko. Zelo je 

napet pri igri na snegu. Tedaj stoji kot vkopan in si nanj ne upa usesti. Ne mara, če mu sneg 

pada po obrazu oz., če ga med igro otrok poškropi. 

 

Kar se tiče hrane, je izbirčen. Zelo rad jé zgolj vse vrste juh, krompir in meso. 

 

Pri komunikaciji uporablja večinoma stalne besede in fraze (npr. „še bi kreker“, „jabolko“, 

„pomagaj mi prosim“, „pridi“, „hvala“, „prosim“, imena otrok, ki jih pozna). Težave ima z 

razumevanjem, tako da mu je potrebno jasno, jedrnato in glasno razložiti naloge, ki jih od 

njega zahtevamo.    

 

c) OPIS OTROKA NA OSNOVI LASTNEGA OPAZOVANJA 

 

Opis temelji na neposrednem opazovanju v skupini vrtca in individualnih obravnavah v 

skupnem prostoru vrtca oziroma doma. 

 

 Govorno – jezikovno področje 

Deček ima zakasnel govorni razvoj. Večinoma ponavlja besede za ostalimi, sam od sebe le 

redko kaj pove. Največkrat prosi za pomoč pri oblačenju, slačenju oz. ko česa ne zmore; 

»Pomagaj mi prosim.« Če želi dodatne ponovitve določenih aktivnosti, ali ko želi še jesti, 

reče: „Še bi, prosim!“. Večinoma izgovarja dvozložne povedi. Je zelo nesamozavesten in 

negotov pri govoru. Ko želi nekaj povedati in ko ni stoodstotno prepričan, da govori pravilno, 

to izreče zelo po tiho, da ga je komaj slišati. Tako se odzove tudi v družbi ljudi, ki jih ne 

pozna dobro. Posledično je dečkovo razumevanje slabo. Potrebno mu je govoriti počasi, jasno 

in v kratkih stavkih. Zelo rad posluša, ko mu prepevam otroške pesmi. Melodijo si zelo hitro 

zapomni. Njegovo slušno zaznavanje in pomnjenje je dobro. Npr. na plesnih vajah pozorno 

posluša pesmice, čeprav ne daje takega vtisa, ker neprestano skače gor in dol, in točno ve, 

kateri del v pesmi sledi in kako se odzvati oz. zaplesati.       

 

 Socialno – emocionalno področje 

Deček je zelo nezaupljiv do ljudi in stvari, naj gre za igrače, igrala na igrišču, nove aktivnosti 

itd., s katerimi se prvič sreča. Potrebuje kar nekaj časa, da jih sprejme in se na njih navadi. 

Večinoma ni pozoren do drugih otrok. Ne pridruži se jim pri igri; kadar jih je na enem mestu 
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veliko, se umakne; npr. če je v hišici, ki jo imajo v skupini vrtca, več otrok, se upira in ne želi 

noter. Stik in pozornost išče predvsem pri odraslih ljudeh; meni, vzgojiteljicah, starših. Tudi v 

primeru, ko nečesa ne zmore oz. potrebuje kakršnokoli pomoč, se nikoli ne obrne na otroka, 

tudi če je ta tik ob njem, ampak se po pomoč največkrat zateče k meni, v primeru moje 

odsotnosti pa k vzgojiteljicama. 

 

Deček se hitro vznemiri in hitro spreminja razpoloženje. V enem trenutku lahko na vso moč 

joka in se že v naslednjem takoj pomiri in obratno. Njegovi vedenjski vzorci so neprimerni. 

Vsakič, ko nekaj želi ali nečesa ne zmore in tega v trenutku ne dobi, začne kričati in cviliti. Je 

zelo neučakan. Tako njegova pozornost kot vztrajnost sta slabi.      

 

 

 Področje motorike 

Deček ob izvajanju gibalnih aktivnostih ne uživa oz. se sodelovanju upira. Večino časa je 

napet in nesproščen. Pogosto vzbuja vtis, kot da je utrujen oz. nima moči. Teku na igrišču se 

izogiba. Ali hodi ali pa hopsa. Kadar potekajo na igrišču ali v igralnici dejavnosti, kjer otroci 

tečejo v skupini, potrebuje deček ogromno spodbude, pa tudi v tem primeru po nekaj metrih 

preneha s tekom oz. teče ali hopsa, če teče z njim kdo od odraslih. Težave ima z izvajanjem 

sonožnih poskokov iz počepa, hojo po vseh štirih, pomoč potrebuje tudi pri kotaljenju. 

Njegova odzivna hitrost je slaba. Ko si npr. podaja žogo, s katerim od otrok ali odraslim, se  

vselej prepozno odzove na aktivnost; ko se mora gibati v skladu z nekim danim vzorcem, 

težko sledi, ker se zanj stvari odvijajo prehitro. Pri gibalnih aktivnostih je bolj ali manj 

nesamostojen. Večino časa potrebuje ob sebi človeka, ki mu nudi fizično oporo. Pogosto je 

videti, kot da deček ni zainteresiran za dejavnosti, a kot opozarja Ayresova (2002), otrok ni 

zainteresiran, ker mu njegovi občutki in njegovi odgovori ne nudijo zadovoljstva. 

 

Pri manipulaciji z drobnimi predmeti je nespreten. Drža pisala je nepravilna. Opazila sem 

šibek pritisk na podlago. Pri pisanju je napet, nesproščeno sedi. Pisanju, risanju in ustvarjanju 

se upira.   
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 Področje senzomotoričnega razvoja 

TAKTILNI SISTEM 

Deček se močno izogiba sodelovanju v umazanih aktivnostih, ki vključujejo prstne barve, 

lepilo, blato, mivko… Če si umaže roke ali obleko, odreagira burno. Začne kričati in zahteva 

robček. Izogiba se bosonogi hoji, najbolj po travi, pesku, betonu. Vossova (2011) pravi, da 

imajo noge, še posebej stopala, veliko število receptorjev in da so nove oz. različne strukture 

lahko neugodne ali celo boleče za otroke, ki so preobčutljivi na taktilne dražljaje. 

 

Deček si prav tako ne mara umivati rok, obraza in glave. Upira se česanju in striženju las. 

Motijo ga določene vrste oblačil, npr. kapuca na puloverju, vznemirjen postane, če ima 

zavihane rokave. 

 

Na padce ali udarce burno reagira. Ne glede na bolečino začne na ves glas jokati. 

 

Je izbirčen jedec. Še posebej je občutljiv na temperaturo hrane. Če ga speče oz. je zanj 

prevroča, neha jesti.. Tudi ko se hrana ohladi, ga le stežka prepričamo, da ponovno poskusi. 

 

Neugodje izraža tudi, ko piha veter in ko dežuje ali sneži. Ne prenese kapljic ali snežink na 

obrazu. Neprijetnost izraža z jokom, kričanjem in siljenjem v prostor. 

 

Zelo se boji živali. Vsakokrat, ko gremo z vrtcem na sprehod in zagleda psa, se ustavi, skrije 

za mano in otrpne. Vossova (2011) pravi, da je interakcija z živalmi multisenzorna. Močno 

izogibanje živalim vključuje taktilni, slušni in vohalni sistem. Otrok je morda občutljiv na 

dotik, oglašanje  ali vonj živali.    

 

SLUŠNI SISTEM 

Sluh je ustrezno razvit. Njegovo slušno zaznavanje in pomnjenje je dobro. Pogosto se zgodi, 

da ima težave z usmerjanjem pozornosti ob prisotnosti hrupa ali človeških glasov. To opazim, 

ko izvajava individualne ure in sva sama. Če deček zasliši, da nekdo prihaja ali se v bližini 

kdo pogovarja, težje usmeri pozornost name in na nalogo. Radovedno pogleduje proti zvoku. 

 

VIZUALNI SISTEM 

Vid je prav tako ustrezno razvit. Knjige, sličice, televizijo ali računalnik rad gleda zelo blizu. 
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OKUS IN VOH 

Deček je izbirčen jedec. Le redko poizkusi kakšno novo hrano. 

 

VESTIBULARNI SISTEM 

Deček se zelo boji višine. Na položajih, ki so višji, izraža negotovost in napetost. Močno se 

upira položajem, kjer je postavljen na glavo. Če začuti, da se obrača, postane napet in se 

začne tresti. Vossova (2011) pravi, da poleg težav z vestibularnim sistemom lahko do tega 

stanja pride tudi zaradi manjšega zavedanja telesa, zaradi česar otrok ne more določiti 

položaja telesa v prostoru. 

 

Boji se guganja in upira se igri na igralih. Na igrišču sicer gre na gugalnico, vrtiljak in 

tobogan, a ga je potrebno gugati zelo počasi, le toliko, da se premika. Vossova (2011) pravi, 

da otrok, ki je preobčutljiv na dražljaje, občuti že najmanjši premik. 

 

PROPRIOCEPTIVNI SISTEM 

Deček deluje, kot da nima moči. V primerjavi z drugimi otroki se hitreje utrudi; npr. ko v 

vrtcu izvajajo vodene gibalne aktivnosti. Vossova (2011) kot vzrok navaja prešibek 

proprioceptiven odziv na mišice in sklepe. Prav tako pa upočasnjen vestibularni sistem, ki le  

s težavo zaznava spremembe položaja ali lege v prostoru. Pri pisanju in manipuliranju s 

predmeti sem pri dečku opazila, da je njegov stisk pesti in pritisk na podlago, npr. risanje ali  

sestavljanje kock, zelo šibek. Tako otroku denimo padajo iz rok predmeti (pisalo), kar je po 

Ayresovi (2002) posledica slabe propriocepcije v prstih.    

 

6.2. Načrtovanje in izvedba programa 

 

V programu, ki sem ga sestavila, sem se osredotočila na tri osnovna senzorna področja, kakor 

jih obravnava Ayersova: taktilno področje, vestibularno in proprioceptivno področje. Prav od 

teh treh področij je odvisna organizacija živčnega sistema (Ayres, 2002).   

Program je sestavljen iz uvodnega, glavnega  in zaključnega dela. 
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a) Uvodni del programa 

 

V uvodnem delu z dečkom vsakokrat za motivacijo in splošno ogrevanje izvedeva eno ali 

dve plesno-gibalni aktivnosti. Pesmice, ki jih prepevava in pleševa, so: 

 

 ABRAHAM MA SEDEM SINOV (Ljudska, narodna) 

Gibe pri pesmici pokažem jaz, deček pa mi sledi. 

 GLAVA RAME NOGA PRST (Otroška) 

Deček posnema moje gibanje. Vsak del telesa, ki ga omenim v pesmici, 

pokaževa vsak na svojem telesu. 

 NAVSEZGODAJ ZJUTRAJ (Romana Krajnčan) 

Ob petju pesmice pokažem gibe, primerne besedilu, deček me posnema. 

 ČE SI SREČEN (Otroška, neznan avtor) 

Deček za menoj ponavlja gibe, ki jih kažem ob petju pesmice, tako kot pravi 

besedilo. 

 REFREN PESMICE OLE MAJOLE (Refren:ustno izročilo) 

 AN BAN PET PODGAN (Izštevanka) 

Izštevanko poveva tako, da na vsako besedo deček križno tleskne ob mojo roko 

(z njegovo desno roko v mojo desno in z njegovo levo v mojo levo). Ob koncu 

izštevanke na znak VEN, dečka objamem s celim telesom (MEDVEDJI 

OBJEM).   

 

b) Glavni del  programa 

 

Glavni del programa zajema aktivnosti, ki spodbujajo proprioceptivno, vestibularno in 

taktilno področje.   

 

Aktivnosti, ki jih izvajava za spodbujanje propriceptivnega področja  so: 

 potiskanje oz. plazenje po tleh, 

 potiskanje, vlečenje, prenašanje težkih predmetov, 

 vožnja ''samokolnice'', 
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 skakanje iz počepa, 

 skakanje na kup blazin, 

 skakanje na terapevtski žogi, 

 zavijanje v ''palačinko'', 

 prenašanje predmetov skozi tunel, 

 vleka vrvi. 

    

   Aktivnosti za spodbujanje vestibularnega področja so: 

 kotaljenje, 

 guganje na rjuhi, 

 terapevtska žoga (skakanje na terapevtski žogi, guganje levo/desno, 

naprej/nazaj) 

 tek v krogu, 

 vleka otroka na rjuhi po prostoru, 

 zibanje dečka na kolenih ''Barčica po morju plava''. 

       

 Aktivnosti za spodbujanje taktilnega področja so: 

 ležanje na terapevtski žogi (na trebuhu in hrbtu), 

 plastelin, 

 manipulacija s peskovnikom z rižem in polento, 

 risanje s peno za britje, 

 penjenje gobic v vodi, 

 mečkanje papirja, 

 hoja po taktilnih stopinjah, 

 manipulacija s taktilnimi balončki. 

 

c) Zaključni del  programa   

V zaključnem delu je moj namen umiritev in sprostitev dečka.  Aktivnosti, ki sem jih 

namenila temu delu ure, so: 

 

 masaža z masažnimi žogicami, krtačko, masažno žogico, rokami s pritiskom na 

sklepih, 
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 vibracijske igrače za masažo, 

 masaža dlani (izštevanka KRIŽ KRAŽ KRALJ MATJAŽ), 

 rahlo guganje na rjuhi. 

 

Pri izvajanju programa oz. senzomotoričnih dejavnosti sem uporabljala naslednje 

prilagoditve: 

 nudenje fizične opore dečku (od spredaj, zadaj, s strani), 

 usmerjanje dečka s kazalno gesto, 

 verbalno usmerjanje dečka pri delu, 

 upoštevanje sistema 'najprej to, potem to', 

 nagrajevanje (po končani aktivnosti se je deček 2- krat ali 3- krat spustil po 

toboganu – odvisno od moje ocene, koliko premora potrebuje za počitek; 

izštevanka AN BAN PET PODGAN, po principu križnega gibanja in na koncu 

medvedjega objema), 

 hvaljenje dobro opravljenega dela z bravo, zelo dobro,  spodbujanje, petka in 

vzklik »TO« po končani dejavnosti, 

 verbalno podajanje navodila, za tem še demonstracija dejavnosti, 

 ciljno naravnane dejavnosti. 

  

Program sem izvedla v 30 srečanjih. Posamezna vadbena enota je bila dolga 50 min. 

 

Primer učne priprave: 

 

Tabela 9: Primer 1. učne priprave 

 

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR Skupni prostor v vrtcu 

DATUM 3. 1. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 1 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 



Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani  Špela Fajdiga; diplomsko delo 

__________________________________________________________________________________________ 

38 

 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti 

 Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi 

oblikami gibanja 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (valjanje, 

hoja, met)  

 Natančno zadeva balončke skozi obroč 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Razvršča po barvi (po 1 kriteriju) 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (upošteva navo-

dila, razvija strpno vedenje) 

 Zaupa drugim ljudem 

 

METODIČNE ENOTE: Potiskanje ležalnikov naprej, met balončka skozi obroč, skakanje 

na terapevtski žogi v sedečem položaju, plazenje po rokah iz 

terapevtske žoge, kotaljenje po blazini, hoja po rokah  

METODE DELA: Metoda opazovanja, m. vodenja, m. demonstracije, m. razlage 

OBLIKE DELA: Individualna, v dvojicah 

PRIPOMOČKI: Ležalniki, 8 taktilnih balončkov, 4 obroči, terapevtska žoga, 

blazina, peskovnik z rižem, 10 ščipalk, vrv, masažni žogici 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min    

UVOD: Z dečkom se postaviva na blazine, eden nasproti drugega.   

SPLOŠNO OGREVANJE:  ABRAHAM MA 7 SINOV (ljudska, narodna) 

Z dečkom se primeva za roke in zapojeva pesem. Na del besedila 

ABRAHAM MA SEDEM SINOV, SEDEM SINOV 

ABRAHAM. VSI SO JEDLI VSI SO PILI, VSI SO DELALI 

TAKO pleševa v krogu. Na del besedila VSI TAKO, VSI TAKO, 

VSI SO DELALI TAKO, VSI TAKO, VSI TAKO, VSI SO 

DELALI TAKO pa vsakič izvajava druge gibe. Besedilo pesmi 

ponoviva 5-krat. Gibi, ki jih izvedeva v posameznem krogu, so: 

ploskanje z rokami, tleskanje z rokami ob noge, dotikanje stopal 

z rokami za hrbtom, križno dotikanje ramen (desna roka-leva 

rama, leva roka-desna rama), vrtenje okoli svoje osi (enkrat v 



Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani  Špela Fajdiga; diplomsko delo 

__________________________________________________________________________________________ 

39 

 

eno, drugič v drugo smer). 

 Izštevanka AN BAN PET PODGAN 

Izštevanko poveva tako, da deček na vsako besedo križno 

tleskne z rokami ob mojo roko (dečkova leva roka-moja desna 

roka, dečkova desna roka-moja leva roka). Na koncu izštevanke, 

ko izgovorim VEN, dečka močno objamem 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 40 min  

 POTISKANJE LEŽALNIKOV OD TOČKE A DO TOČKE B 

Deček na točki A vzame taktilni balonček in ga pelje do točke B. 

Tam ga vzame iz ležalnika in vrže skozi obroč enake barve. 

Ležalnik potisne nazaj do točke A in ponovi vajo, dokler ne 

zmanjka balonov. 

 SKAKANJE NA TERAPEVTSKI ŽOGI 

Deček v sedečem položaju skače na terapevtski žogi. Ob tem 

poje pesmico ŽOGICA (M. Voglar). Ko odpoje, sedi na žogi in 

križno tleska z rokami ob mojo roko in deklamira izštevanko AN 

BAN PET PODGAN. Na koncu pridržim žogo, da se deček 

uleže in po rokah odplazi iz terapevtske žoge. 

 KOTALJENJE PO BLAZINI IN ''SAMOKOLNICA'' 

Dejavnost z dečkom izvedeva kot uvod v ''ZAVIJANJE V 

PALAČINKO''. Dečku podam navodilo, naj se prečno uleže na 

blazino in zakotali na drugo stran. Pri namestitvi na blazino mu 

nudim oporo s kazalno gesto. Z roko mu pokažem, kako se mora 

uleči. Ko pride na konec blazine, ga primem za noge in deček po 

rokah hodi na začetek blazine. Tam se ponovno zakotali, a v 

drugi smeri. 

 ZAVIJANJE V PALAČINKO 

Deček se  uleže na blazino kot v prejšnji dejavnosti. Primem za 

rob blazine in ga začnem zavijati v blazino ter ga hkrati kotalim. 

Zakotalim ga za 360 stopinj in ga nato odvijem nazaj. 

 ZIBANJE NA KOLENIH 

Ležem na tla, dvignem nogi in pokrčim kolena. Deček s 

trebuhom leže na kolena, z rokami pa prime moje roke. Dečka 

umirjeno in počasi zibam naprej in nazaj. Ob tem prepevam 

pesmico BARČICA PO MORJU PLAVA (narodna). 

 PESKOVNIK Z RIŽEM 

Dečku v peskovnik z rižem skrijem 10 ščipalk. Podam mu 

navodilo, naj jih poišče. Vsako izmed ščipalk nato obesi na 

vrvico, ki je privezana poleg peskovnika. 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UMIRITEV  MASIRANJE Z MASAŽNO ŽOGICO 

Deček  se uleže na blazino. Najprej na hrbet, nato pa se obrne na 

trebuh. Dečka masiram po rokah, nogah in hrbtu z masažno 

žogico. Vsak del telesa, ki ga masiram, poimenujem.   
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Tabela 10: Primer 2. učne priprave 

 

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Skupni prostor v vrtcu 

DATUM: 4. 1. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 2 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti  

 Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi obli-

kami gibanja 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Pravilno vstavlja sestavljenko 

 Natančno zadeva papir 

 Natančno zadeva papir 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (met, plazen-

je, valjanje, plezanje) 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (navodila, razvija 

strpno vedenje) 

 Zaupa drugim ljudem 

METODIČNE ENOTE: Sonožni poskoki iz počepa, kotaljenje po blazini, met papirja leže 

na trebuhu, plazenje po rokah iz terapevtske žoge, lovljenje in 

metanje terapevtske žoge z roko, plezanje 

METODE DELA: Metoda razlage, m. demonstracije, m. vodenja, m. opazovanja 

OBLIKE DELA: Individualna, v dvojicah 

PRIPOMOČKI: Blazine, taktilne stopinje, papir, terapevtska žoga, tobogan, 

peskovnik s polento, sestavljanka-deli telesa, vibrajoče igračke, 

masažni žogici 
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PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE: 5 min  

UVOD: Z dečkom stopiva na blazini, eden nasproti drugega. 

  ČE SI SREČEN (otroška) 

Z dečkom se primeva za roke. Jaz pojem pesmico, katere refren 

ponovim štirikrat. Na del besedila ČE SI SREČEN IN ČE SREČO 

RAD BI ŠE DELIL Z NEKOM, ČE SI SREČEN … se vrtiva v 

krogu; ko pa zapojem preostali del besedila, izvajam različne gibe, 

ki jih ponovi za menoj. V vsakem krogu izvajava druge gibe: v 

prvem krogu udarjava z dlanjo v dlan, v drugem krogu z rokami 

tolčeva po nogah, v tretjem krogu z nogo udariva ob tla in v 

zadnjem krogu vzklikneva HURA! Nato v istem zaporedju 

ponoviva vse gibe. 

 Refren pesmice OLE MAJOLE (ustno izročilo) 

Z dečkom skupaj prepevava refren in izvajava gibalne elemente: 

KILI,KILI, KILI- premikanje obeh kazalcev gor in dol 

JAKA ZAKA- vodoravno križno gibanje s kazalcema 

JOKO AMA- vodoravno vrtenje s kazalcema eden okoli drugega 

BUM BUM BUM- ploskanje z rokami 

OLE MAJOLE- dvig rok, vrtenje zapestij in vrtenje celega telesa 

okoli svoje osi. 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 35 min  

 POLIGON:  

Dečku sprva podam navodilo, nato mu demonstriram, kako naj 

izvaja posamezne vaje na poligonu. Prva naloga je sonožno 

skakanje iz počepa, iz blazine na blazino. Nato hodi po blazini, 

sledeč taktilnim stopinjam, ki jim sledi, dokler ne pride do konca 

poti, kjer zmečka papir in se z njim v roki zakotali po blazinah. 

Tam mu pridržim terapevtsko žogo, deček leže nanjo in vrže papir 

v koš. Z rokami se nasloni na tla in počasi zdrsne z žoge. Krog 

ponovi 5-krat. 

 PODAJANJE TERAPEVTSKE ŽOGE 

Z dečkom se usedeva vsak na svojo blazino, eden nasproti 

drugemu. Vzamem terapevtsko žogo in mu jo podam. Ujame jo in 

poda nazaj. Med podajanjem prepevam pesmico RDEČA ŽOGA 

(J. Bitenc). 

 ZAVIJANJE V PALAČINKO 

Deček se uleže na začetek blazine, obrnjen s trebuhom navzdol. 

Jaz ga zavijem v blazino in ga masiram po rokah, hrbtu in nogah. 

Ob tem se igrava, da je on palačinka, ki jo zavijem, namažem s 

čokolado in pojem. Vsak del telesa, ki ga ''mažem'' s čokolado, 

poimenujem. 

 PLEZANJE PO MENI IN VRTENJE 

Deček se mi postavi nasproti. Primeva se za roke. Malenkost 

pokrčim kolena, da mu ne zdrsne. Z nogami pleza po meni. Ko 

pripleza do pasu, ga primem in zavrtim za 360 stopinj - enkrat v 

eno, drugič v drugo smer. 

 PESKOVNIK S POLENTO 
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Dečku v peskovnik s polento skrijem koščke sestavljanke na temo 

deli telesa. Podam mu navodilo, naj jih poišče in vstavi v model 

sestavljanke, ki ga ima poleg peskovnika. 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UMIRITEV: MASAŽA  Z MASAŽNIMA  ŽOGICAMA 

Deček leže na blazino. Najprej na hrbet, nato pa se obrne na 

trebuh. Masiram ga po rokah, nogah in hrbtu z masažno žogico. 

Vsak del telesa, ki ga masiram, na glas poimenujem. 

 VIBRIRAJOČE IGRAČE ZA MASAŽO 

Deček mi sede nasproti. V roke mu dam pripomoček za masiranje, 

da ga lahko najprej sam pogleda in razišče. Nato ga z njim 

masiram po dlaneh, rokah, ramenskem obroču in podplatih. 

 

6.3. Evalvacija posamezne vadbene enote 

 

EVALVACIJA  -  1. učna ura, 03. 01. 2013 

 

V uvodnem delu je deček aktivno sodeloval. Bil je motiviran za delo. Gibe, ki sem jih 

izvajala, je ponavljal zavzeto in natančno. Pri petju ni sodeloval. Bil je popolnoma 

osredotočen na gibanje. 

 

V glavnem delu je sodeloval. V prvem krogu sem ga morala pri metu balončka zaustaviti. 

Vajo je ponovil, ker ni bil pozoren ne na barvo balončka ne na obroč. Preden je ponovno vrgel 

balonček v obroč, sem ga vprašala, kakšne barve je njegov balonček, in prosila, naj mi pokaže 

obroč, ki je enake barve kot balonček. Deček balončka ni znal poimenovati po barvi, je pa 

pravilno pokazal na obroč. Ko je poiskal pravi obroč, sem ga postavila nazaj na mesto, od 

koder je moral metati. Met je izvedel natančno in pravilno. V naslednjih krogih je dejavnost 

izvajal pravilno. Vsakokrat sem ga pred metom ustavila, da je pozorno pogledal balonček in 

ga vrgel v pravo barvo obroča. 

 

Pri naslednji dejavnosti sem ga držala za roke, medtem ko je skakal na terapevtski žogi. Tako 

je bil stabilnejši in je lažje lovil ravnotežje. Pesmico je pel z menoj, medtem ko je skakal. Ko 

sva  odpela, se je deček ustavil; ko sem videla, da stabilno sedi na žogi, sem ga spustila. Sedel 

je samostojno, z rokami pa je križno tleskal ob moje roke in recitiral izštevanko AN BAN 

PET PODGAN. Bolj kot je šlo besedilo proti koncu, bolj vznemirjen je postajal, saj je vedel, 

da ga bom, ko prideva do zadnje besede VEN, močno z obema rokama stisnila k sebi 
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(MEDVEDJI OBJEM). Na koncu sem prijela terapevtsko žogo, da se je deček s trebuhom 

ulegel nanjo in po rokah spretno in samostojno splezal z žoge. 

 

Pred dejavnostjo ''palačinka'' sem dečku razgrnila blazino in ga pozvala, naj se nekajkrat 

zakotali iz ene na drugo stran. Sprva je bil med kotaljenjem napet, predvsem od ramen 

navzgor, saj se ni želel z glavo dotakniti tal. Ko sem videla, da se je nekoliko sprostil, sem mu 

dala navodilo, naj se prečno uleže s trebuhom navzdol. Pomagala sem mu s kazalno gesto.  

Vodila sem ga, da naj se počasi zakotali na drugo stran. Začela sem ga zavijati v blazino. 

Deček je postal napet, ni mu bilo prijetno in je začel odrivati blazino. Mirno sem ga odvila. 

Nekaj časa je gledal blazino, nato sem poskusila znova. Tokrat jo je na sebi pustil malo dalj 

časa. V drugem poskusu je bil veliko bolj miren, a še vedno mu ni bilo najbolj prijetno. Spet 

sem ga mirno odvila. Malo sem počakala, nato sva ponovila. Z vsakim poskusom je bila 

napetost manjša. V zadnjih poskusih se je, zavit v blazino, uspel zakotaliti za 360 stopinj. 

Toda dolgo ni zdržal v tem položaju, tako da sem ga takoj odkotalila nazaj. Dejavnost sva 

izvajala prvič, tako da dečka, medtem ko je bil zavit v blazino, nisem masirala. 

 

Zibanje na kolenih mu je zelo všeč. Deček je bil nasmejan, a ne popolnoma sproščen. Medtem 

ko sem ga držala za roke in je bil naslonjen s trebuhom na kolena, sem čutila njegovo 

napetost. A v trenutku, ko sem prenehala z zibanjem, je želel še. Sem pa bila pozorna na to, da 

sem ga zibala počasi naprej in nazaj, da se mu ne bi dejavnost zaradi sunkovitih gibov uprla. 

Deček je aktivno manipuliral s peskovnikom riža. V njem je iskal ščipalke in jih obešal na 

vrv, ki je bila privezana poleg njega. Pravilno jih je preštel. 

 

Med masiranjem z masažno žogico sem pri dečku opazila mešane občutke. Ko sem ga nežno 

in počasi masirala po rokah in hrbtu, se je prepustil, neprijetnost  sem opazila pri masiranju 

nog in podplatov, saj jih je izmikal. Sled tega sem masažne žogice zamenjala za masažo z 

rokami. Noge in roke gladim od zgoraj navzdol. Na sklepnih delih  sem rahlo pritisnila s prsti 

(Bundy, Lane, Murray, 2002). Deček se je prepustil tudi v primeru, ko sem na omenjeni način 

masirala noge. 
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EVALVACIJA -  2. učna ura, 04. 01. 2013 

 

Deček je bil v uvodnem delu motiviran za delo. Gibe je ponavljal za menoj. Pred, po in med 

pesmicama je bil malce nemiren. Z rokami je tleskal ob noge in cvilil. Ko  sem začela s 

petjem, je pozornost usmeril name, nemir se je zmanjšal, ni pa povsem izginil. 

 

V glavnem delu sem dečka vodila skozi naloge v poligonu. Fizično oporo sem mu nudila le 

pri sonožnih poskokih in taktilnih stopinjah. Razlog za fizično oporo je bilo dečkovo hitenje. 

Ko sem ga spremljala ali ga držala za roko, sem upočasnila njegov tempo gibanja, v 

nasprotnem primeru je namreč le stekel skozi aktivnosti in poskokov ni izvedel pravilno ali pa 

jih sploh ni izvedel. Večino taktilnih stopinj je zaradi nepozornosti spustil. Dečkov pritisk pri 

mečkanju papirja je bil zelo šibek, tako da iz papirja ni uspel narediti zmečkane žogice. Da bi 

dobil občutek, sem prijela njegovo roko in sva papir skupaj zmečkala v kepo. Legel  je na 

blazino in se odkotalil na drugo stran. Kotalil se je počasi. V začetku je bil napet in pokrčen. 

Po nekaj krogih se je malo sprostil, a ne popolnoma. Pri hoji po rokah s terapevtsko žogo ni 

imel težav. To vajo je izvedel aktivno in pravilno. Pet krogov, kolikor jih je bilo predvidenih, 

je deček opravil aktivno, brez upiranja. V zadnjem krogu sem opazila, da je bil manj natančen 

pri izvedbi gibov, saj je od začetka do konca zelo hitel, ker je vedel, da je njegov zadnji krog 

in da ga čakata za nagrado dva spusta po toboganu. 

 

Nadaljevala sva s podajanjem terapevtske žoge. V začetku sva si jo le kotalila po tleh, saj je 

bila velika, kar je dečka na začetku malce strašilo in posledično povzročilo napetost. 

Nekajkrat sva si jo podala, nato  sem dečka pozvala, naj jo prime z obema rokama v zrak in jo 

poskusi vreči proti meni. Prvič jo je le potisnil iz rok na tla. Žogo sem mu zakotalila nazaj. 

Deček mi jo je vrgel. Z vsakim metom je imel boljši občutek za met. Z vsakim krogom je 

deček žogo močneje podal proti meni. Med podajanjem sem prepevala RDEČO ŽOGO (J. 

Bitenc). Deček se mi pri petju ni pridružil, saj je bil osredotočen na žogo. 

Sledilo je zavijanje v palačinko, ki sva jo z dečkom prvič izvedla v prejšnji uri. Sprva se je le  

zakotalil po blazini gor in dol. Nato se je ulegel s trebuhom navzdol na konec blazine. Prijela 

sem za konec blazine in ga zavila. Zakotalila sem ga le za 180 stopinj in ga počasi odvila. Na 

koncu sem ga požgečkala, da bi se malce sprostil. Ponovno sem ga zavila za 180 stopinj in ga 

odvila ter požgečkala. V tretje sem ga zavila v blazino za 360 stopinj in ga počasi odvila. 
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Opazila sem, da dečku postaja všeč. Ponovila sem še dvakrat. Ko sem ga na koncu odvila, 

sem ga brez blazine masirala z rokami po rokah in nogah. 

 

Za zadnjo dejavnost v glavnem delu sva izbrala peskovnik s polento. Vanj sem skrila koščke 

sestavljanke, ki jih je moral deček poiskati. Opazila sem, da je bilo dečku neugodno in 

neprijetno prijemati polento, čeprav sem mu jo že večkrat ponudila. Od zadnjega igranja s 

polento je sicer minilo nekaj časa, toda takšnega odziva nisem pričakovala. Dečku sem dala 

za pomoč pri brskanju plastično žlico, s katero je kopal po polenti. S konico prstov je nato 

izvlekel košček sestavljanke. Te je pravilno vstavil v model. Zadnje koščke je, če niso bili 

zakopani pregloboko, iz peskovnika izkopal z roko. 

 

V zaključnem delu sem dečku v roko podala vibracijsko igračo. Prijel jo je in jo po nekaj 

sekundah izpustil. Ponovno sem mu jo  ponudila. Prijel jo je in jo po mojem navodilu prenašal 

iz roke v roko. Ko sem mu pokazala, kako si lahko masira dlani in podplate, mu ni bilo 

prijetno. Igračo je spustil in rekel: „Dovolj!“ Z žogami sem ga masirala po hrbtu in rokah, po 

nogah pa sem ga masirala z rokami, ker mu žoga ni bila prijetna. 

 

Evalvacije od 3. – 30. učne ure glej v prilogi 2. Posamezna evalvacija sovpada z zaporedno 

številko učne priprave. 

   

6.4. Končna evalvacija izvajanja programa senzomotoričnih aktivnosti 

 

Po tridesetih srečanjih, ki sem jih izvedla z njim, lahko rečem, da vidim občuten napredek na 

vseh področjih. V nadaljevanju se bom natančneje oprla na program in zapisala evalvacijo 

posameznih segmentov vadbene enote.   

 

a) Uvodni del programa 

Deček je bil v uvodnem delu večinoma zelo živahen in vznemirjen. Pozornost mu je uhajala 

iz ene stvari na drugo. Preden sva začela peti in plesati, je tekal naokrog, tleskal z rokami in 

cvilil. Kljub vznemirjenosti je dosledno upošteval moja navodila. Med prepevanjem pesmic je 

vsakič znova bolj samostojno in dosledno posnemal moje gibanje. Iz ure v uro je boljše 

poznal besedilo pesmic in se mi večkrat pridružil v petju. Izrazito je vzljubil pesmice in petje, 
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saj si sam ves čas poje. Če izvirnik pozabi, si besedilo izmišljuje, a nikdar ne zgreši melodije. 

Tudi njegovo gibanje je bilo bolj natančno in aktivno. 

 

Sama ocenjujem, da so bile izbrane dejavnosti za uvodni del najprimernejše, saj je  vadbeno 

enoto začel z dejavnostmi, ki jih ima rad in ki ga motivirajo. Sama se držim pravila, da mora 

otrok vadbeno enoto začeti in končati s pozitivnimi občutki. 

 

b) Glavni del programa 

V glavnem delu sem z njim izvajala aktivnosti za stimulacijo taktilnega, vestibularnega in 

proprioceptivnega področja. Večinoma sem se držala istega zaporedja izvajanja dejavnosti. 

Začela sem z dejavnostmi za stimulacijo propriocepcije, nadaljevala z aktivnostmi za 

razvijanje vestibularnega področja in za konec načrtovala aktivnosti za taktilno področje. Tudi 

Vossova (2011) v svojem delu večkrat omeni in svetuje, da naj otrok 5 – 10 minut pred 

aktivnostmi vestibularnega sistema, pred aktivnostmi, kjer sedi za mizo in pred usvajanjem 

novih znanj, izvaja aktivnosti ''težkega dela''. Tudi če sem v začetnem delu zastavila poligon, 

kjer aktivnosti zajemajo vsa področja, sem bila pozorna, da prevladajo aktivnosti težkega 

dela. 

 

Proprioceptivne aktivnosti je po koncu izvajanja programa večinoma izvajal brez težav, 

sproščeno in aktivno. Težave so mu še vedno predstavljali sonožni poskoki iz počepa, pri 

katerih je za več ponovitev še vedno potreboval fizično pomoč. Približno dva je še uspel 

pravilno izvesti samostojno, nato je večinoma hodil ali le navidezno skakal oz. stopal na prste. 

Na začetku programa je imel deček strah pred zavijanjem v palačinko. Dejavnost mu ni bila 

znana. Po nekaj urah jo je popolnoma usvojil in jo izvajal z zadovoljstvom. Težave je imel 

tudi s plazenjem, vleko vrvi in plezanjem po vrvi.  Potreboval je demonstracijo in pri plezanju 

po vrvi še fizično vodenje. Plazenja se je izogibal. Še posebej površno je izvajal vajo, kjer se 

mora, leže na tleh, premikati zgolj s pomočjo rok. Če ga nisem opozarjala in popravljala, je 

vajo je pogosto opravljal kar s hojo po vseh štirih. Pri prenašanju predmetov skozi tunel je 

deček kazal mešane občutke. Če tunela nisem stresla, ko je šel skozenj, ni imel težav, ko  sem 

ga prvič stresla, se je ustrašil. Potreboval je nekaj časa, da mu je dejavnost predstavljala 

veselje, saj je v začetnih poskusih ves čas kazal mešane občutke med strahom in veseljem. 
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Več težav je imel pri aktivnostih vestibularnega področja. V začetnih urah je imel izrazit 

strah pred guganjem in položaji, kjer bi moral biti postavljen na glavo. V tem primeru je 

otrdel in se začel tresti. Napetost je bila prisotna tudi pri kotaljenju, zibanju na terapevtski 

žogi, na višini in zibanju na kolenih. Skozi ure je postajal vse bolj samozavesten, pogumen in 

spreten. V zadnjih urah je celo prvič naredil preval in se začel postavljati v položaje, pri 

katerih je obrnjen na glavo. Sicer je moral vedeti, da se bo to zgodilo, saj se je ob naglih in 

nepričakovanih gibih še vedno prestrašil. Prav tako je bil samostojen in veliko bolj sproščen 

na terapevtski žogi in kotaljenju. Še vedno  mu je neprijetno na plezalih, po katerih se vzpne 

največ do druge ali tretje stopničke, nič dlje. Če  so plezala malenkost nagnjena in vodijo do 

cilja, ki ga želi doseči; priti na tobogan, v leseno hišico,  se nanje povzpne brez zadržkov. 

 

Izrazit napredek je tudi na taktilnem področju. V začetku je imel odpor  do skoraj vseh 

materialov, ni prenesel umazanije oz. česarkoli na rokah ali oblačilih. Iz ure v uro se je 

seznanjal z vrsto različnih materialov in jih na koncu večino brez težav prijemal in 

manipuliral. Najhitreje ga je začela motiti brivska pena, a jo je v začetku z veseljem razmazal 

po mizi in naredil nekaj krogov z rokama po njej. Sicer se je hotel brž umiti, a je prav tako bil 

hitro spet pripravljen na novo rundo packanja. Težave je imel tudi s peskovnikom polente. 

Zaradi drobne teksture ga je navdajala z neugodjem. Če povzamem zadnje vadbene ure, 

ugotavljam, da je dojemljiv za vse vrste materialov. Ko imajo v igralnici vodene aktivnosti, ni 

zaznati upiranja pri uporabi ''umazanih'' materialov, prav tako se ne pritožuje nad umazanijo 

rok, obraza in oblek. V preteklosti se je npr. močno upiral štampiljki oz. se ni želel prijeti niti 

otrok, ki so imeli popisano ali poštempljano dlan, sedaj pa, ko se delijo štampiljke, ponudi 

roko in jo z nasmehom sprejme; večinoma jih dobijo vsak teden kot nagrado na plesnih vajah.        

  

c) Zaključni del programa 

V zaključnem delu sem izvajala aktivnosti sproščanja in umirjanja. Kadar sem pri tem 

uporabljala masažne žogice ali vibracijske igrače, sem masažo dlani in podplat s tovrstnimi 

pripomočki izpustila, saj je bil preobčutljiv na dražljaje. Namesto tega sem uporabila ročno 

masažo. Tudi Bielova in Peskejeva (2007) navajata, da je lahko otroke, ki so preobčutljivi na 

dotik, sleherne vibracije silno vznemirijo in spravijo v nelagodje. Po tem, ko je usvojil 

guganje, je deček vadbeno uro najraje zaključil z guganjem na rjuhi. Ker se je ob guganju 

sprostil, sem delo z njim zastavila tako, da sva lahko uro zaključila z umirjenim guganjem. To 

sem lahko uresničila, če je bil ob meni pomočnik. 
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6.5. Končna ocena dečkovih sposobnosti po izvedbi programa senzomotoričnih 

aktivnosti 

  

a) OPIS OTROKA S STRANI STARŠEV 

 

Deček ima ponoči občasno še vedno težave s spanjem. Predvsem se pogosteje zbuja v času 

polne lune. 

 

Neznancev se ne boji. Predvsem k starejšim večkrat pristopi kar sam. Ljudi, s katerimi je 

pogosteje v stiku, tudi hitreje sprejme. 

 

Veliko manj je občutljiv na taktilne dražljaje. Umazanija na rokah in oblekah ga ne moti oz. 

ne vznemiri. V banji se je začel igrati s peno, ki jo stiska med rokami. Prav tako se je deček 

navadil na sneg, ki se mu je na začetku zime upiral. Ni več napetosti. Uživa v sankanju in 

kotaljenju po hribu. Sneženje po obrazu ga ne moti. 

 

Njegov izbor hrane je vse širši. Začel je poizkušati in jesti stvari, ki jih nikoli ni maral. 

Manj je  tleskanja z rokami in cviljenja. Tako vedenje se pri njem okrepi, če je dalj časa sam v 

družbi brata, katerega vedenje popolnoma posnema. 

 

Ima širši besedni zaklad. Tako za odraslimi kot tudi za otroki sam od sebe ponavlja besede in 

cele stavke. Njegovo razumevanje je veliko boljše. Ponovno je začel gledati knjige, ki jih ima 

zelo rad. 

 

b) OPIS OTROKA S STRANI VZGOJITELJIJCE 

 

Deček je v vrtcu sprejel vse odrasle. Vse veselo pozdravlja na hodniku in jih ogovarja. Po 

imenu me pozna, kakor pozna otroke iz naše skupine. Pri prihodu v vrtec ni težav. Bolj je 

pozoren na otroke in se jim približa. V njihovo igro se le redko vključi; ko se lovijo, tekajo 

okoli mize ali  se igrajo v hišici, ki jo imamo v sobi. Z njimi spleza vanjo in skupaj posedajo, 

strukturirane igre z njimi  ne razvije. Otroke posnema pri vodenih gibalnih aktivnostih ali  

zunaj, ko so otroci na igralih. 
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Pri osebni higieni je veliko bolj samostojen. Če mora na stranišče, ga ni treba posebej 

spraševati, pride po nas. Samostojen je pri higieni rok in ust. Samostojno odpre pipo, si 

nanese milo in umije roke, prav tako usta. Samostojnejši je tudi pri obuvanju in sezuvanju 

čevljev, oblačenju in slačenju oblačil. Najpogosteje potrebuje oporo pri oblačenju in slačenju 

bunde in puloverjev. Pri vseh aktivnostih, kjer potrebuje pomoč, je bolj miren in potrpežljiv. 

Le redko opazim negativno vedenje kot npr.:  jok in kričanje za dosego ciljev.   

 

Je vesel in zelo igriv. Sodeluje pri ustvarjanju oz. vodenih dejavnostih, ki vsebujejo mokre in 

''umazane'' materiale. Pozornost pri dejavnostih je še vedno slabša, a se dejavnostim ne upira, 

ne glede na materiale. Zdrži sicer manj časa kot ostali otroci, a jih izvede. Pri gibalnih 

aktivnostih je spretnejši in bolj pogumen. Zunaj ga večkrat opazim, kako odkriva funkcijo 

igral in si organizira igro veliko bolje kot v igralnici.    

 

c) OPIS OTROKA NA OSNOVI LASTNEGA OPAZOVANJA 

 

Opis temelji na neposrednem opazovanju v skupini vrtca in individualnih obravnavah v 

skupnem prostoru vrtca oziroma doma. 

 

 Govorno – jezikovno področje 

Deček ima širši besedni zaklad. Ko pove, kaj želi oz. česa ne želi, to večinoma pove tako 

jasno, da oseba, s katero govori, ve, kaj otrok želi. Njegove povedi so večinoma še vedno 

dvozložne, a vse pogosteje ponavlja večzložne povedi;  npr.: 'še bi prosim jabolko', 'pomagaj 

mi prosim sleči/obleči',…). Velik napredek je v njegovi zmožnosti razumevanja. Ko mu damo 

navodilo, potrebuje manj usmerjanja s kazalno gesto in fizičnim vodenjem, česar pa seveda ne 

smemo zanemariti. Je pa treba upoštevati, da mu morajo biti navodila podana jasno, 

enostavno in kratko. Zelo rad posluša pesmice in poje. Hitro si zapomni. Ima zelo dober 

posluh 

 

 Socialno – emocionalno področje 

V družbi neznanih ljudi in otrok se je malo sprostil. Pristopi samoiniciativno ali pa jih 

ogovori; npr.: stopi in pride v kontakt do staršev drugih otrok v skupini, ko smo zunaj in gre 

mimo neznana oseba, jo ogovori na način npr. 'stric jé, 'stric ima kapo'… Ko se sreča z novimi 

igrali ali igračami, se jim manj ali pa včasih celo sploh ne upira. Če vidi, da  sprejmejo ali 
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izvajajo tudi ostali otroci, jih imitira in naredi isto. Na otroke v skupini je zelo pozoren. Ves 

čas opazuje in včasih tudi opisuje, kaj delajo. Samoiniciativno pride v kontakt z njimi, a igre 

še ne razvije. Otroke poboža, objame ali jih pokliče po imenu. Ko česa ne zmore oz. ko 

potrebuje pomoč, se še vedno opira le na odrasle. V gneči otrok ali ostalih ljudi postane 

vznemirjen. Npr. če je v vrtcu veliko otrok, postane po nekaj urah oz. proti popoldnevu 

vznemirjen, teka gor in dol, njegova pozornost je slaba. Opažam, da mu prija, ko zapustiva 

igralnico in imava individualno obravnavo. Uspešno razvija pozitivne vedenjske vzorce. Ko 

potrebuje pomoč pri oblačenju/slačenju ali ko si kaj želi, veliko bolj mirno počaka. Negativni 

odzivi, denimo kričanje v primeru, da česa ne dobi, so redki. Najpogosteje jih opazim v 

njegovem domačem okolju. Dosledno upošteva navodila. Včasih se zgodi, predvsem po 

nekajdnevni odsotnosti v vrtcu ali pri obravnavah in pa v času polne lune, da me preizkuša in 

se načrtno izmika oz. ne upošteva navodil. Ko ga opazujem v vrtcu in doma, vidim, da je 

veliko bolj zadovoljen, sproščen in samozavesten. Manjka mu še veliko zaupanja vase, tako v 

odnosu do sebe kot v odnosu do drugih ljudi in predmetov.   

 

 Področje motorike 

Ob izvajanju gibalnih aktivnosti je aktiven in bolj samostojen. V vodenih aktivnostih s celotno 

skupino otrok sodeluje in jih v veliki meri posnema. Pri bolj kompleksnejših vajah potrebuje 

fizično vodenje, dokler jih ne usvoji. Kaže veliko več zadovoljstva in daje vtis, kot bi našel 

nove moči. Tehniko teka je usvojil, hopsanje se pojavlja le redko. Na igrišču ga ni potrebno 

ves čas usmerjati k dejavnostim, ampak se zaposli sam, največkrat gre na vrtiljak in tobogan. 

Izboljšala se je njegova gibljivost. Zelo je uspešen pri manipuliranju z žogo. Spretno jo tapka 

in meče proti ciljni točki na koš ali v obroč. Prav tako spreten je tudi v brcanju. 

 

Pri finomotoričnih aktivnostih opažam, da je pogosto okoren. Ima težave s pritiskom na 

podlago; pritisk pisala, sestavljanje kock, udarjanje s kladivom… Šibek je tudi v stiskanju 

dlani. Npr. ko mu dam v roke papir, ki ga mora zmečkati v kepo, je videti, kot da nima dovolj 

moči in pogosto potrebuje fizično vodenje. Nespreten je pri rezanju s škarjami. Pravilno jih 

drži, a mu moram pomagati, tako da na eni strani držim papir, na drugi  ga usmerjam, kako 

oz. kje mora rezati.   

 

 Področje senzomotoričnega razvoja 

(glej evalvacijo programa senzomotoričnih aktivnosti na strani 46). 
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7. ZAKLJUČEK 

 

Z diplomskim delom sem želela podrobneje predstaviti terapijo senzorne integracije in 

podrobneje analizirati njeno uporabnost v praksi. Slednje sem naredila tako, da sem sestavila 

in izvedla program te terapije z dečkom, katerega sposobnosti sem kvalitativno ocenila, tako 

pred začetkom izvajanja kot tudi ob zaključku. Tako sem pridobila in predstavila končno 

oceno programa terapije senzorne integracije in napredka njegovih sposobnostih. 

 

Deček, ki je bil vključen v raziskavo, je star 4 leta in ima težave na govorno – jezikovnem, 

socialno – emocionalnem področju in na področju motorike. Raziskavo sem izvedla kot 

singularno študijo primera. Izvajanje aktivnosti sem analizirala z opazovanjem med 

izvajanjem posameznih senzomotoričnih aktivnosti. Spremembe in napredek senzomotoričnih 

aktivnosti sem ugotavljala tudi s pomočjo opazovanj v skupini vrtca, med individualnimi 

obravnavami, z odprtim intervjujem vzgojiteljic  in staršev in nazadnje še z ocenjevalno 

lestvico disfunkcije senzorne integracije, ki so jo pred izvajanjem programa izpolnili starši. 

 

Preverila sem postavljene hipoteze: 

 

H1: Terapija senzorne integracije je učinkovita ob rednem in dolgoročnem izvajanju 

senzomotoričnih aktivnosti. 

 

H2: Za ustrezno izvedbo programa senzorne integracije in napredek bodo potrebne 

prilagoditve predvidenih aktivnosti terapije glede na specifične težave dečka. 

 

H3:   Pozitivno se odziva na ponujene senzomotorične dejavnosti v okviru terapije. 

 

H4: Po končni oceni njegovih sposobnosti so doseženi predvideni pozitivni učinki terapije 

senzorne integracije na področju fine in grobe motorike, socialno-emocionalnem in govorno-

jezikovnem področju. 

 

Analiza srečanj nam je pokazala, da lahko vse hipoteze potrdim. 
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Preko lastnega opazovanja, pogovora s starši in vzgojiteljicama ter zabeleženih analiz 

ugotavljam, da je bil njegov napredek viden po daljšem obdobju izvajanja senzomotoričnih 

aktivnosti. V prvih vadbenih urah, ki sva jih izvedla, izrazite spremembe niso bile vidne. Ko 

primerjam delovanje in odzivanje dečka pred izvajanjem dejavnosti in po obdobju dveh in pol 

mesecev, redno in dosledno (to je trikrat ali štirikrat na teden), je napredek izrazit. Bil je bolj 

sproščen in hitreje ter z večjim zanimanjem prihaja v interakcijo z ostalimi ljudmi ter 

predmeti. 

 

Zastavljene prilagoditve programa sem predvidela že predhodno, in sicer na podlagi dečkovih 

odzivov, ki sem jih zaznavala v času najinega sodelovanja v vrtcu in doma. Prilagajala sem 

mu pripomočke glede na njegove odzive. Ker sem npr. opazila, da mu je zelo neprijetno pri 

manipulaciji s polento, sem mu naslednjo uro ponudila bolj grobe oziroma večje materiale, ki 

mu niso vzbujali nelagodja. V tem primeru sem mu ponudila peskovnik z rižem. Kadar se je v 

uri prvič srečal z določeno dejavnostjo, sem temu primerno prilagodila čas in ponovitve. 

Spočetka krajši čas in le eno ali dve ponovitvi. Poleg pripomočkov in dejavnosti sem mu, 

kolikor je bilo v moji zmožnosti, prilagodila tudi prostor, v katerem sva izvajala aktivnosti. 

Večino vadbenih ur sva izvedla v skupnih prostorih vrtca, nekaj pa tudi pri dečku na domu. 

Slabost izvajanja v skupnih prostorih vrtca je bil hrup. Če bi imela na razpolago bolj 

odmaknjen in miren prostor, bi bilo veliko bolj primerno zanj, ki ima že tako težave z 

usmerjanjem pozornosti. Ves čas sem mu nudila fizično oporo in ga verbalno ali fizično 

vodila oziroma usmerjala pri dejavnostih. Motivacijo za delo so mu predstavljale tudi 

nagrade, tobogan, medvedji objem, ter spodbude in pohvale ('bravo', 'to', 'petka'…).     

 

Na začetku izvajanja je bil predvsem pri vestibularnih in taktilnih aktivnosti zelo napet in 

prestrašen. Te sva morala izvajati postopno in zelo počasi. V zadnjih vadbenih urah  so mu 

prav te aktivnosti predstavljale največje veselje. Zanj je bila najboljša nagrada, če sem ga 

gugala na rjuhi ali pa ga na njej vozila po prostoru. Z navdušenjem je delal prevale. Ob 

brivski peni ali igri z vodo se mu je na obraz narisal nasmeh. Tekom dečkovega napredka sem 

opazila, da je pridobival na samozavesti. Ko mu je uspelo prebroditi določeno oviro, je uspeh 

kazal s ponosom in zadovoljstvom. 

 

Potrjujem tudi zadnjo, četrto, hipotezo: deček je napredoval na vseh področjih. Kljub 

napredku je razlika med njim in njegovimi vrstniki še vedno velika. 
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Ocenjujem, da bi bilo z izvajanjem senzomotoričnih aktivnosti smiselno in priporočljivo 

nadaljevati. Pri tem pa velja poudariti, da je za uspeh potrebno ohranjati sodelovanje tako z 

vzgojiteljicami v vrtcu, kot tudi s starši in usposobljenimi delavci. Kot pravi Carrickova 

(2010) je poleg delovnega terapevta potrebno v terapijo vključiti tudi pediatre, učitelje, starše 

in druge strokovnjake, ki lahko bistveno pripomorejo k boljšemu razumevanju otroka in 

njegovih individualnih potreb. 

 

Moram pa opozoriti, da ima moja raziskava tudi določene pomanjkljivosti. Analize 

posamezne vadbene ure ter končna analiza temeljijo predvsem na subjektivni oceni 

vzgojiteljice, staršev in mene. Razlog za to je, da ni instrumentarija, s katerim bi bilo mogoče 

objektivno oceniti razvoj oziroma napredek senzomotoričnih sposobnosti otroka. Ne smemo 

zanemariti tudi dejstev, da se je z dečkom delalo tudi v času, ko nisem izvajala programa 

senzomotoričnih aktivnosti in da se je deček v času dveh mesecev in pol individualno razvijal 

ter zorel. Večkrat na teden je imel deček obravnavo z logopedinjo, prav tako pa sem ga , kot 

prostovoljka, vsakodnevno spremljala v dopoldanskem času v vrtcu. 

 

Menim, da bi bilo zanimivo, npr. skozi vnovičnih trideset srečanj, spremljati dečkov razvoj 

tako na senzomotoričnem področju kot tudi na drugih področjih delovanja v vsakdanjem 

življenju. Prav tako bi lahko v program izvajanja senzomotoričnih aktivnosti vključili in 

opazovali večjo skupino otrok iste starosti, katerim bi bilo potrebno individualno prilagoditi 

metode dela, pripomočke in dejavnosti glede na posameznikove težave, potrebe in zmožnosti. 

Poleg spremljanja skupine kot celote ter njenih posameznikov, bi bilo rezultate zanimivo 

primerjati tudi glede na spol.  

 

Za konec naj dodam, da mi je seznanitev s senzorno integracijo odprla oči in vlila ogromno 

upanja za otroke, ki jim je zaradi že omenjenih težav otežena vključitev v vsakodnevni tok 

življenja. Zelo suhoparna literatura v slovenskem jeziku na to temo nam sporoča, da je 

področje senzorne integracije pri nas še dokaj zapostavljeno. Zato si želim, da bi se razširila in 

začela intenzivneje uporabljati tudi v našem prostoru. Prepričana sem, da bi se marsikateri 

otrok z doslednim in intenzivnim izvajanjem senzomotoričnih aktivnosti uspešneje soočal z 

ovirami in se lažje vključeval v vsakdanji tok življenja.   
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9. PRILOGE 

 

9.1. Priloga 1: Vprašalnik - OCENJEVALNA LESTVICA DISFUNKCIJE SENZORNE 

INTEGRACIJE ZA DOLOČANJE HIPER- IN HIPOSENZITIVNOSTI 

 

Navodila: 

 

Da: če se vedenje pojavlja pogosto. 

Včasih: če se vedenje pojavlja občasno. 

Ne: če se vedenje ne pojavlja ali se pojavlja zelo neredno. 

 

Taktilno področje 

 

Ali otrok? DA VČASIH NE 

Pretirano reagira na boleče fizične izkušnje? 2 1 0 

Premalo reagira na boleče fizične izkušnje (zdi se, da se ne zaveda 

urezov, udarcev in poškodb)? 

2 1 0 

Pretirano reagira na dotik (se umakne, izogiba)? 2 1 0 

Ne opazi dotika? 2 1 0 

Je pretirano žgečkljiv? 2 1 0 

Se ne odziva na žgečkanje? 2 1 0 

Pretirano reagira na umazane sestavine, kot so barva, prsti, lepilo, blato 

ali se jih izogiba? 

2 1 0 

Hrepeni po umazanih aktivnostih? 2 1 0 

Ne mara pranja, česanja ali krtačenja las; striženja las ali nohtov? 2 1 0 

Se pretirano umiva, grize nohte, ima rad pretirano vroče ali mrzle 2 1 0 
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kopeli? 

Ne mara, da se ga kdo dotika, še posebej nepričakovano; postane 

vznemirjen, kadar je v gneči ali sam, stran od drugih? 

2 1 0 

Ne mara, da se ga kdo dotika; išče fizično agresiven stik (glasbeni 

prepiri in zabave, zaletavanje v stene in ljudi, udarjanje z glavo, grizenje 

samega sebe ali praskanje)? 

2 1 0 

Nosi samo določene vrste oblačil ali ne mara oblačil (raje ima kratke 

rokave, zavrača kape, rokavice)? 

2 1 0 

Raje nosi debelejša oblačila, npr. puloverje in plašče ali tesna oblačila, 

npr. kape in rokavice? 

2 1 0 

 

Vestibularno področje 

Ali otrok? DA VČASIH NE 

Se izogiba ali ne mara guganja, drsenja ali igranja na igralih? 2 1 0 

Hrepeni po guganju in drsenju? 2 1 0 

Močno zavrača premetavanje po zraku? 2 1 0 

Hrepeni po premetavanju po zraku? 2 1 0 

Ne mara skakanja z višine (tudi z majhne višine)? 2 1 0 

Neprestano skače (s postelje, igral, stopnic)? 2 1 0 

Se zdi preobčutljiv za gibanje, mu v avtu zlahka postane slabo in 

postane omotičen? 

2 1 0 

Ne postane omotičen ali mu ni slabo po intenzivnem vrtenju, hrepeni po 

aktivnostih, ki vključujejo vrtenje? 

2 1 0 

Močno zavrača položaje, v katerih je postavljen na glavo (stoja na glavi, 2 1 0 
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prevračanje ''kozolcev'')? 

Hrepeni po položajih, v katerih je postavljen na glavo, hrepeni po 

prevračanju ''kozolcev''? 

2 1 0 

 

Področje sluha 

Ali otrok? DA VČASIH NE 

Se zdi prestrašen ali vznemirjen ob glasnih zvokih? 2 1 0 

Se zdi, da se glasnih zvokov ne zaveda? 2 1 0 

Se zdi zelo občutljiv za zvoke v ozadju? 2 1 0 

Se zdi, da presliši zvoke, kot so telefon, zvonec pri vratih, alarm? 2 1 0 

Ima težave pri usmerjanju pozornosti ob prisotnostih hrupa v okolici? 2 1 0 

Nima težav z usmerjanjem pozornosti ob prisotnosti hrupa v okolici 

(lahko bere in dela domačo nalogo ob igranju televizije in radia)? 

2 1 0 

 

Področje vida 

Ali otrok? DA VČASIH NE 

Se zdi občutljiv na svetlobo, ima raje temo ali zatemnjeno svetlobo? 2 1 0 

Kadar dela, ima raje močno osvetljene sobe ali med branjem potrebuje 

osvetljeno knjigo? 

2 1 0 

Spregleda podrobnosti, kadar opazuje slike? 2 1 0 

Se osredotoči na najmanjše podrobnosti v slikah? 2 1 0 
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Področje voha 

Ali otrok: DA VČASIH NE 

Se zdi pretirano občutljiv za določene vonje? 2 1 0 

Se zdi neobčutljiv za nezdrave vonjave? 2 1 0 

 

Področje okusa 

Ali otrok: DA VČASIH NE 

Močno vztraja pri hrani blagega okusa (jo ima raje)? 2 1 0 

Močno vztraja pri začinjeni hrani (jo ima raje)? 2 1 0 

Se pritožuje čez hrano kot prevročo ali prehladno? 2 1 0 

Se zdi, da se ne zaveda temperature hrane (prevroče ali prehladne)? 2 1 0 

Močno vztraja pri hrani brez teksture (jo ima raje)? 2 1 0 

Močno vztraja pri hrani z močno teksturo (jo ima raje)? 2 1 0 

 

Osenčene trditve se točkujejo pri hipersenzitivnosti, neosenčene trditve pa pri 

hiposenzitivnosti. 
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9.2. Priloga 2: UČNE PRIPRAVE IN EVALVACIJE 

 

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Skupni prostor v vrtcu 

DATUM: 8. 1. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 3 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti 

  Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Razvija odrivno moč 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna nove pojme (predlogi, barve) 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (hoja, valjanje) 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (upošteva navodila, razvija 

strpno vedenje) 

 Zaupa drugim ljudem 

 

METODIČNE ENOTE: Hoja po rokah, zabijanje s kladivom, skakanje z višine, kotaljenje po blazini 

METODE DELA: Metoda vodenja, m. razlage, m. demonstracije, m. ponazoritve, m. opazovanja 

OBLIKE DELA: Individualna, v dvojicah 

PRIPOMOČKI: 6 barvnih žebljičkov s kladivom, tunel, 5 obročev, stol, blazina, škatla s 

taktilnimi balončki(4), peskovnik z rižem, 15 kroglic za nizanje, masažni žogici 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD:  Z dečkom stopiva na blazino, eden nasproti drugega.  

SPLOŠNO OGREVANJE:  ABRAHAM MA 7 SINOV (ljudska, narodna) 

Z dečkom se primeva za roke in zapojeva pesem. Na del besedila ABRAHAM 

MA SEDEM SINOV, SEDEM SINOV ABRAHAM. VSI SO JEDLI VSI SO 

PILI, VSI SO DELALI TAKO pleševa v krogu. Na del besedila VSI TAKO, 

VSI TAKO, VSI SO DELALI TAKO, VSI TAKO, VSI TAKO, VSI SO 

DELALI TAKO pa v vsakem krogu izvajava druge gibe. Besedilo pesmi 

ponoviva 5-krat. Gibi, ki jih izvedeva v posameznem krogu, so: ploskanje z 

rokami, tleskanje z rokami ob noge, dotikanje stopal z rokami za hrbtom, 
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križno dotikanje ramen (desna roka-leva rama, leva roka-desna rama), vrtenje 

okoli svoje osi (enkrat v eno smer, drugič v drugo). 

 

 Izštevanka AN BAN PET PODGAN 

Izštevanko poveva tako, da deček na vsako besedo križno tleskne z rokami ob 

mojo roko (dečkova leva roka-moja desna roka, dečkova desna roka-moja leva 

roka). Na koncu izštevanke, ko izgovorim VEN, dečka močno objamem. 

 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 35 min  

: POLIGON: 

Dečku podam navodilo. Pri dejavnosti mu nudim še fizično oporo in ga 

usmerjam s kazalno gesto. Na začetku poligona ga primem za noge in greva v 

''samokolnici'' do barvnih lesenih žebljev, ki jih nese skozi tunel. Na drugi strani 

tunela vzame kladivo in z njim zabije barvni žebelj v nastavek za žeblje. V hoji 

gre na začetno točko in ponovi krog še petkrat, tolikokrat, da odnese vse žeblje 

iz ene strani tunela na drugo. 

 SONOŽNI POSKOKI IZ POČEPA, SKAKANJE IZ VIŠINE 

Dečku opišem in demonstriram dejavnost. Sprva skače sonožno iz počepa iz 

obroča v obroč. Skoči v štiri obroče, na koncu stopi na stol in sonožno skoči na 

blazino. Deček gre v hoji na začetek obročev in ponovi dejavnost dvakrat. 

: KOTALJENJE PO BLAZINI 

Deček iz škatle pred blazino vzame taktilni balonček, ki ga pretipa in 

poimenuje njegovo barvo. Z njim v roki se zakotali na drugo stran blazine in ga 

vrže v točko na zidu. Pride na začetek in vajo ponovi še trikrat. Vsakokrat se 

zakotali v drugo smer. 

 ZAVIJANJE V PALAČINKO 

Deček leže na začetek blazine, obrnjen s trebuhom navzdol. Jaz ga zavijem v 

blazino in ga na koncu masiram po rokah, hrbtu in nogah. Ob tem se igrava, da 

je on palačinka, ki jo zavijem, namažem s čokolado ter pojem. Vsak del telesa, 

ki ga ''mažem'' s čokolado, poimenujem. 

: PESKOVNIK Z RIŽEM 

V peskovnik z rižem skrijem 15 kroglic za nizanje. Dečku podam verbalno 

navodilo, naj poišče kroglice in jih naniza na vrvico, ki jo ima poleg 

peskovnika. 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE: 10 min 

UMIRITEV: ZIBANJE NA KOLENIH 

Ležem na tla, dvignem noge in pokrčim kolena. Deček s trebuhom leže na 

kolena in me prime za roke. Počasi in umirjeno ga zibam naprej in nazaj. Ob 

tem prepevam pesmico BARČICA PO MORJU PLAVA (narodna). 

 MASAŽA Z MASAŽNIMI ŽOGICAMI 

Deček  leže na blazino. Najprej na hrbet, nato pa se obrne na trebuh. Z masažno 

žogico ga masiram po rokah, nogah in hrbtu. Vsak del telesa, ki ga masiram, 

poimenujem. 

 

EVALVACIJA  -  3. učna ura, 08. 01. 2013 

Deček je bil nemiren. Pred začetkom je skakal gor in dol po prostoru in z rokami močno 

tleskal ob noge, ob tem pa na ves glas cvilil. Ko sem ga poklicala k sebi, me ni takoj slišal, 

tako da sem ga poklicala še dvakrat. Na tretji klic se je odzval in brez težav prišel k meni. 

Postavila sva se na blazini in zaplesala. Deček je bil nasmejan. Gibe je ponavljal za mano. Na 
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začetku veliko bolj natančno in nazorno, proti koncu dejavnosti, ko mu je padla pozornost, pa 

bolj nenatančno. Gibe je izvajal hitro, tako da se je medtem večkrat zgubil in sem ga morala 

usmeriti nazaj. 

V glavnem delu se je deček na začetku postavil na roke, prijela sem ga za noge in ga kot 

samokolnico „odpeljala“ do barvnih lesenih žebljev. Vsakič je vzel enega in ga odnesel skozi 

tunel na drugo stran. Tam ga je vstavil v vstavek in ga s kladivom potisnil v luknjico. Pravilna 

izvedba naloge bi bila, da deček žeblje zabija v model, on pa jih je kljub demonstraciji in 

fizičnem vodenju le potiskal skozi luknje. Po barvah jih ni znal poimenovati, ampak je ugibal. 

Deček je bil nenatančen pri sonožnih poskokih iz počepa. V nobenem krogu ni pravilno 

izvedel celotne aktivnosti. Enkrat ali dvakrat je pravilno skočil iz kroga v krog, naprej se je pa 

sprehodil ali stekel. Pri plezanju na stol sem mu nudila fizično oporo. V oporo sem mu podala 

roko, kar ga je opogumilo, saj se sicer boji višine, nato pa je samostojno skočil na blazino 

pred stolom. 

Deček je vzel balon in ga potipal. Baloni so polnjeni z različnimi strukturami. Najbolj je 

gnetel med rokami tistega, ki je bil napolnjen z rižem. Ko ga je nehal stiskati, je legel na 

blazino in se zakotalil na drugo stran. Tam je balonček natančno vrgel in zadel v točko na 

zidu. Medtem, ko je gnetel balon, sem  poimenovala barvo, saj sem že v prejšnji dejavnosti 

videla, da je deček barve le ugibal. Želela sem, da ga pogleda in ponovi za menoj barvo. 

Pogosto se zgodi, da deček stvari, ki jo ima v roki, zaradi slabe pozornosti, niti ne pogleda, 

tako da ne vidi, kakšne barve je predmet, ki ga drži on ali pa jaz. Pri kotaljenju je bil še vedno 

napet, ampak le nekaj časa, nato se je sprostil. Še vedno pa ni položil glave na tla. 

Palačinka mu je postala všeč. Ko sem ga prvič zavila, je bil še malo nesiguren in napet. Ko 

sem ga odvila in požgečkala, je želel še. Tako sem ga zavila nazaj v blazino, ga odvila in 

ponovno požgečkala. Bil je nasmejan in vsakokrat je želel še. Nisem mu še pustila, da se sam 

odvije iz blazine; ko sem ga zavila, sem ga brž sama odvila. Če sem za trenutek počakala z 

odvijanjem, sem takoj opazila napetost, zato sem se temu izogibala, da se mu ne bi dejavnost 

zaradi strahu in napetosti uprla. 

Za razliko od peskovnika s polento iz prejšnje ure deček z rižem ni imel težav. Samozavestno 

in sproščeno je iskal kroglice za nizanje. Ko je kakšno našel, jo je nanizal na vrvico. Po nekaj 

ponovitvah sem mu pri nizanju pomagala, saj sem začela opažati, da mu pozornost peša. 
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Takrat sem vskočila v igro in se mu pridružila pri iskanju kroglic v peskovniku. Vsake toliko 

sem kakšno pest riž stresla po njegovi roki. Ni mu bilo prijetno, če sem mu ga stresla po 

zgornji strani roke. Če sem ga stresla po dlani, je tudi on zagrabil pest riža in jo potresel nazaj 

po moji dlani. Ko sem našla kroglico, sem jo nanizala na vrvico in jo spet podala dečku. 

Dokončal je celotno nalogo. 

V zaključnem delu sem dečka počasi zibala na kolenih in prepevala BARČICO. Zibala sem 

ga počasi naprej in nazaj. Z dolžino zibanja je počasi izginjala začetna napetost, ko je bil 

deček ves trd in nesiguren, a se je kljub temu želel zibati.     

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Skupni prostor v vrtcu 

DATUM: 10. 1. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 4 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti 

  Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Prireja keglje na barvne kroge 

 Spozna barve 

 Prireja barvne žetone k hoduljam 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Natančno zadevanje kegljev z žogico 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (met, plazenje) 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (upošteva navodila, razvija 

strpno vedenje) 

 Zaupa drugim ljudem 

METODIČNE ENOTE: Met žogice v keglje leže na trebuhu, plazenje po rokah, plazenja po klopi, hoja 

s hoduljami, guganje na terapevtski žogi, spuščanje po toboganu   

METODE DELA: Metoda demonstracije, m. razlage, m. vodenja, m. opazovanja 

OBLIKE DELA: Individualno, v dvojicah 

PRIPOMOČKI: 8 barvnih kegljev, 8 barvnih krogov, terapevtska žoga, 3 žogice, vrečka, 4 

barvni žetoni, 4 pari hodulj, taktilne stopinje, peskovnik z rižem, masažna 
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krtača 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD: Z dečkom se postaviva na blazino, eden nasproti drugega. 

SPLOŠNO OGREVANJE:  Refren pesmice OLE MAJOLE (ustno izročilo) 

Z dečkom skupaj prepevava refren in izvajava gibalne elemente: 

KILI,KILI, KILI- premikanje obeh kazalcev gor in dol 

 JAKA ZAKA- vodoravno križno gibanje s kazalcema 

JOKO AMA- vodoravno vrtenje s kazalcema eden okoli drugega 

BUM BUM BUM- ploskanje z rokami 

OLE MAJOLE- dvig rok, vrtenje zapestij in vrtenje celega telesa okoli svoje 

osi. 

 Izštevanka AN BAN PET PODGAN 

Izštevanko poveva tako, da deček na vsako besedo križno tleskne z rokami ob 

mojo roko (dečkova leva roka-moja desna roka, dečkova desna roka-moja leva 

roka). Na koncu izštevanke, ko izgovorim VEN, dečka močno objamem. 
 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 35 min  

 POSTAVLJANJE KEGLJEV NA BARVNE KROGE 

Na blazino postavim 8 barvnih krogov. Dečku podam navodilo, naj primerno 

postavi 8 barvnih kegljev na kroge. Poleg verbalnega navodila mu pomagam še 

s kazalno gesto. Za vsak kegelj, ki ga  prime, povem barvo, deček ponovi za 

menoj. 

 PODIRANJE KEGLJEV Z ŽOGICO 

Dečku pridržim terapevtsko žogo in mu pomagam pri namestitvi. Deček leže na 

terapevtsko žogo in v ležečem položaju meče žogice v keglje. Ko podre vse 

keglje, se z rokami opre na tla, jaz spustim terapevtsko žogo in deček počasi 

zdrsi z žoge. 

 POTISKANJE Z ROKAMI PO KLOPI, HOJA S HODULJAMI 

Dečku podam navodilo, podkrepljeno s kazalno gesto, da iz vrečke, ki je na 

polici pred klopjo, izžreba žeton in se z njim v roki potisne po klopi. Na drugi 

strani klopi poišče hodulje, ki so iste barve kot žeton, in se z mojo pomočjo 

sprehodi na začetek klopi, kjer ponovno izžreba žeton. Pri hoji na hoduljah 

dečku nudim fizično oporo, tako da ga držim za roke in ga vodim naprej. 

 ZIBANJE NA TERAPEVTSKI ŽOGI 

Dečku pridržim terapevtsko žogo, tako da lahko s trebuhom leže nanjo. Z 

obema rokama primem žogo in dečka,  ter ju počasi zibljem naprej in nazaj. Ob 

tem na glas imenujem smer gibanja žoge in dečka (naprej, nazaj, naprej, 

nazaj…). 

 PESKOVNIK Z RIŽEM 

Dečku demonstriram in opišem potek dejavnosti. Njegova naloga je hoditi po 

taktilnih stopinjah do peskovnika z rižem, kjer je skritih 6 barvnih in lesenih 

žebljičkov. Vsakokrat izžreba enega in ga po taktilni poti odnese do modela, 

kamor ga zabije s kladivom, ki je nameščen ob modelu za žeblje. Ko najde in 

zabije vseh šest žebljev, zaključi z dejavnostjo. Za vsak žebelj, ki ga zabije 

povem barvo, deček ponovi za menoj. 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE: 10 min 

UMIRITEV: ZIBANJE NA KOLENIH 

Ležem na tla, dvignem noge in pokrčim kolena. Deček mi s trebuhom leže na 

kolena, z rokami pa prime moje roke. Umirjeno in počasi ga zibljem naprej in 

nazaj. Ob tem prepevam pesmico BARČICA PO MORJU PLAVA (narodna). 

 MASAŽA Z MASAŽNO KRTAČO 

Deček sede pred mene, obrnjen s hrbtom proti meni. S krtačo ga krtačim od 

zgoraj navzdol po rokah, hrbtu in nogah. Posamezni del telesa, ki ga krtačim, 

poimenujem. 
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EVALVACIJA -  4. učna ura, 10. 01. 2013 

Deček je v uvodnem delu aktivno sodeloval. Bil je dobro razpoložen ter vznemirjen in je 

posledično ves čas, ko ni plesal, skakal in tleskal rokami ob noge. 

Prva dejavnost v glavnem delu je bila postavljanje kegljev na barvne kroge. Poimenovala sem 

barvo keglja, ki ga je moral vzeti iz škatle in postaviti na istobarvni krog. Dečkova pozornost 

je bila odkrenljiva. Povedala sem mu barvo, a ko je prišel do škatle, deček ni več vedel, kaj 

sem mu rekla. Zato sem stopila z njim k škatli in mu povedala, kateri kegelj naj mi poda. 

Sprva je ugibal, nato sem mu nudila oporo s kazalno gesto. Kegelj je vzel in ga pravilno 

postavil na barvni krog. Ker je hitel in keglja ni postavil natančno, je ta nekajkrat padel. 

Deček ga je pobiral, dokler ni obstal na krogu. Tako je ponovil tudi z ostalimi keglji. Barvo 

nekaterih je takoj povedal pravilno, pri drugih je spet ugibal. To ni bilo pogojeno z barvo, ki 

sem jo izbrala, ampak z njegovo zbranostjo oz. nezbranostjo . Če se je zbral in me je dejansko 

poslušal, je aktivnost izvedel pravilno. Ko je pravilno postavil vse keglje na kroge, sem mu 

pridržala terapevtsko žogo. Deček je legel nanjo, iz tal pobral žogico in jo metal v keglje. Ko 

mu je zmanjkalo žogic, je po rokah splezal z žoge, jih prinesel na kup in ponovil vajo. Deček 

je aktivno sodeloval. Dejavnost je zaključil, ko je podrl vse keglje, t.j. po šestih vrženih 

žogicah. Pri metanju žogic v keglje je bil zelo natančen. Metal je z desno roko, z levo se je 

opiral tal. 

Dečka je v nadaljevanju na startu čakala vrečka, iz katere je izžrebal žeton. Poimenovala sem  

barvo in vztrajala, da ga je deček res dobro pogledal in ponovil barvo za menoj. Upoštevajoč 

moje navodilo se je ulegel na klop in se samostojno potisnil na drugo stran. Tam je barvni 

žeton pravilno zamenjal za hodulje. Preden je izvršil zamenjavo, sem ga zaustavila in 

opozorila na žeton. Želela sem, da pogleda barvo in hodulje ter nato izvrši zamenjavo. V 

primeru, da ga nisem zaustavila, je tekel do hodulj in vzel prve, ki so mu prišli pod roke. Ko a 

sem ga zaustavila in je pozornost usmeril na barvo, je dejavnost izvedel pravilno. Pri hoji na 

hoduljah je deček potreboval popolno oporo. Prijela sem ga za roke in sledila njegovi hoji. Ko 

je dvignil nogo, sem dvignila isto hoduljo in jo prestavila naprej. Tako sva nadaljevala, dokler 

se nisva sprehodila na začetek. Deček je pri dejavnosti sodeloval vse do konca.   
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Guganje na terapevtski žogi je deček izvajal prvič. Z žogo ima stik skoraj vsak dan, a se še ni 

ulegel s trebuhom nanjo in gugal. Pridržala sem mu žogo, da se je stabilno namestil. Ko je 

ležal na njej, sem z rokami prijela njega in žogo ter začela gugati. Bil je napet kljub počasnem 

guganju. Med guganjem sem  prepevala BARČICO. Deček ni zbežal oz. ni skočil z žoge. Na 

njej je ostal do konca pesmice; nato je stopil z žoge, a takoj želel še. Še vedno napet se je 

previdno ulegel na žogo, jaz pa sem začela s počasnim guganjem naprej in nazaj. Ponovno 

sem zapela BARČICO. Ko sem končala, sem dala dečku navodilo, naj se z rokami prime tal 

in sam spleza z žoge. 

Deček se je previdno sprehodil po taktilnih stopinjah do peskovnika z rižem. Iz njega je vzel 

lesen žebelj in ga nesel do stojala, kamor ga je zabil. Žebljev ni zabijal pravilno, ampak jih je 

potiskal skozi luknje. Prijela sem ga za desno roko, v kateri je držal kladivo in ga vodila. 

Samostojno je enkrat pravilno udaril s kladivom po žeblju, nato pa ga je potisnil skozi luknjo. 

Zato sva dejavnost  izvedla vodeno. 

Deček se je na koncu prepustil krtačenju rok in nog. Ko sem ga krtačila po podplatih, hrbtu in 

rokah, mu je bilo neprijetno. Na delih, kjer mu je bilo neprijetno, nisem uporabila krtače, 

ampak sem ga masirala brez nje. 

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Pri dečku doma 

DATUM: 12. 1. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 5 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti  

 Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Razvija odrivno moč 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (hoja, plazenje, plezanje, 

valjanje) 

 Posnema gibanje živali 

 Pravilno sestavlja kocke 

 Pravilno poimenuje živali 

 Spoznavanje novih pojmov (predlogi: gor/dol, pod,…) 

 Čustveno – socialna raven 
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 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (upošteva navodila, razvija 

strpno vedenje) 

 Zaupa drugim ljudem 

METODIČNE ENOTE: Hoja po stopnicah navzgor in navzdol, plazenje po tleh pod vrvjo, skakanje z 

višine, sonožno skakanje na mestu, hoja v počepu, sonožno skakanje iz počepa, 

hoja po vseh štirih, plezanje  

METODE DELA: Metoda vodenja, m. demonstracije, m. razlage, m. opazovanja 

OBLIKE DELA: Individualno, v dvojicah, poligon 

PRIPOMOČKI: 20 velikih kock,  vrv, stol, blazina, miza, kavč, vreča, plastične živali (žaba, 

kača, medved, raca, polž, zajec), slike živali, plastelin, risba človeške glave, 

vibracijski pripomoček, masažna krtača.  

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD: Z dečkom stopiva na preprogo, eden nasproti drugega. 

SPLOŠNO OGREVANJE:  GLAVA RAME NOGA PRST 

Z dečkom zapojem in zaplešem pesmico. Vsak del telesa, ki ga omeniva v 

pesmici, morava pokazati. 

 Izštevanka AN BAN PET PODGAN 

Izštevanko poveva tako, da deček na vsako besedo križno tleskne z rokami ob 

mojo roko (dečkova leva roka-moja desna roka, dečkova desna roka-moja leva 

roka). Na koncu izštevanke, ko izgovorim VEN, dečka močno objamem. 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 40 min  

 POLIGON: 

Pred dečka postavim velike plastične kocke, ki jih bova sestavila v stopnice. Ko 

sestaviva stopnice, mu opišem in demonstriram nadaljevanje igre. Nato prične s 

hojo po stopnicah gor in na drugi strani dol, se uleže na trebuh in se z rokami 

potisne pod mizo, stopi na kavč in sonožno skoči na blazino. Na blazini skače 

sonožno v višino, dokler ne preštejem do deset. Krog ponovi 5-krat. 

 POSNEMANJE GIBANJA ŽIVALI 

V vrečko položim plastične modele živali: žabo, kačo, medveda, raco, polža in 

zajca. Primem vrečko in dečku ponudim, da iz nje izžreba eno žival. Pri tem ne 

gleda v vrečko. Ko žival izžreba, jo poimenuje in ponazori njeno gibanje. Kačo 

in polža posnema tako, da lazi po tleh, žabo in zajca tako, da sonožno skače, pri 

raci hodi v počepu, medveda pa posnema s hojo po vseh štirih. Plastično žival v 

zanjo značilnem gibanju odnese na drugo stran sobe, kjer so slike teh živali. 

Žival, ki jo ima v roki, pristavi k sliki iste živali. 

 ZAVIJANJE V PALAČINKO 

Deček se uleže na začetek blazine, obrnjen s trebuhom navzdol. Jaz ga zavijem 

v blazino in ga masiram po rokah, hrbtu in nogah. Ob tem se igrava, da je on 

palačinka, ki jo zavijem, namažem s čokolado in pojem. Vsak del telesa, ki ga 

''mažem'' s čokolado, poimenujem. 

 PLEZANJE PO MENI IN VRTENJE 

Deček se mi postavi nasproti. Primeva se za roke. Malenkost pokrčim kolena, 

da dečku ne zdrsne. Z nogami pleza po meni. Ko pripleza do pasu, ga primem 

in zavrtim za 360 stopinj - enkrat v eno, drugič v drugo smer. 

 MANIPULACIJA S PLASTELINOM 

Pred dečka postavim lončke z različnimi barvami plastelina. Izmed teh si izbere 

eno barvo. Lonček s plastelinom mu pomagam odpreti in ga dati ven iz škatlice. 
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Deček gnete kepo plastelina med rokami. Po mojem navodilu napravi kačo iz 

plastelina in žogo. Na mizo priložim obris človeškega obraza. Ko poimenujem 

posamezni del, deček nanj namesti košček plastelina. Pri oblikovanju 

poimenovanega dela sodelujem za dečkom. 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UMIRITEV: MASAŽA Z MASAŽNO KRTAČO 

Deček sede pred mene, obrnjen s hrbtom proti meni. S krtačo ga krtačim od 

zgoraj navzdol po rokah, hrbtu in nogah. Posamezni del telesa, ki ga krtačim, 

poimenujem. 

 

 VIBRIRAJOČE IGRAČE ZA MASAŽO 

Deček mi sede nasproti. V roke mu dam pripomoček za masiranje, da ga lahko 

najprej sam pogleda in razišče. Nato pa ga z njim masiram po dlaneh, rokah, 

ramenskem obroču in podplatih. 

 

EVALVACIJA  -  5. učna ura, 12. 01. 2013 

Deček je bil nemiren in uporniški. Večkrat je preizkusil moj odziv na negativno obnašanje. 

Sama ocenjujem, da se je deček  vedel drugače kot v vrtcu, ker sva dejavnosti izvajala pri 

njem doma ali, rečeno drugače, na njegovem ''teritoriju'', kjer ima glavno besedo. Z dečkom 

redno, vsaj dvakrat tedensko, izvajam individualno obravnavo na njegovem domu. Njegovo 

obnašanje niha glede na voljo in počutje. Če se ne počuti najbolje ali pa se mu ne ljubi delati, 

je veliko bolj uporniški in mi daje bolj očitno vedeti, da sem jaz na njegovem ''ozemlju'' in je 

on glavni. V tem primeru ostanem mirna in dosledna. 

V uvodnem delu je bila dečkova pozornost zelo slaba. Delov telesa, ki sem jih omenila v 

pesmici, ni pravilno pokazal. Veliko jih je kar izpustil, ker mu je pozornost uhajala k drugim 

stvarem. 

V glavnem delu, pri gradnji stopnic iz kock, je aktivno sodeloval in se ni upiral. Do sedaj je 

zavračal kocke in zlaganje. Pri gradnji stopnic sem mu ponudila velike plastične kocke. 

Sestavil jih je po mojem navodilu. Usmerjala sem ga s kazalno gesto. Pri poligonu sem ga 

vodila tako, da sem ves čas hodila ob njem. Usmerjala sem ga z verbalnim navodilom in 

kazalno gesto. Dejavnost je izvedel pravilno. 

V naslednji nalogi je moral poimenovati in posnemati žival, ki jo je izžrebal. Nekaterih živali 

ni posnemal pravilno. Največ težav je imel s kačo, njenim oglašanjem (KSSSSS) in 

premikanjem. Prav tako ni znal posnemati gibanja race. V tem primeru sem mu gibanje 

demonstrirala, da me je deček lahko pravilno posnemal. 
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Zavijanje v palačinko za dečka ni bilo več težavno. Ko sem ga zavila v blazino, sem ga preko 

nje masirala po hrbtu in nogah. Z močnimi pritiski sem masirala tudi roki. Deček je bil pri 

zavijanju še vedno napet, a je napetost vse hitreje izginjala. 

Najbolj mu je bila zanimiva dejavnost, ko sem ga prijela za roke, on pa je z nogami splezal 

name. Ko je priplezal do pasu, me je z nogama objel, jaz pa sem ga zavrtela enkrat v eno, 

drugič v drugo smer. Deček se je na ves glas smejal. Ko sem ga položila na tla, je od 

vznemirjenja skakal in se z rokami tolkel po nogah, ob tem pa glasno cvilil. 

Deček ima rad plastelin. Nalogo sem nadgradila tako, da sem na list papirja narisala obraz. 

Deček je posamezni del telesa, ki sem ga pokazala na listu, pravilno poimenoval.  Pozornost 

mu je med dejavnostjo nihala. Enkrat se je obrnil proč in me ni upošteval, spet drugič je delal 

aktivno in brezhibno. 

V zaključnem delu se je z vibracijsko igračo ukvarjal le par sekund. Ko mu je bilo preveč 

dražljajev, mi je rekel 'dovolj' in 'ugasni prosim'. Čisto nežno sem ga po okončinah gladila s 

krtačo. Masažo s krtačo sem kombinirala z masiranjem brez nje. 

 

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Pri dečku doma 

DATUM: 18. 1. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 6 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti  

 Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Razvija odrivno moč 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Natančno zadeva papir v koš 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (plazenje, met, hoja, val-

janje) 

 Pravilno vstavi sestavljanko 

 Pravilno poimenuje žival 

 Pravilno posnema gibanje on oglašanje živali 

 Pravilno pokaže del telesa, ki ga poimenuje  
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 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (upošteva navodila, razvija 

strpno vedenje) 

 Zaupa drugim ljudem 

METODIČNE ENOTE: Plazenje po tleh, sonožno skakanje iz počepa iz kroga v krog, met papirja na 

koš, hoja po rokah, sonožno skakanje na mestu 

METODE DELA: Metoda demonstracije, m. vodenja, m. razlage, m. opazovanja 

OBLIKE DELA: Individualno, v dvojicah, poligon 

PRIPOMOČKI: Sestavljanka (živali), papir, 5 obročev, koš, 10 taktilnih balončkov, blazina, 

posoda napolnjena z vodo, gobice za penjenje, masažni žogici 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD: Z dečkom se postaviva na preprogo, eden nasproti drugega. 

SPLOŠNO OGREVANJE:  GLAVA RAME NOGA PRST 

Z dečkom zapojem in zaplešem pesmico. Vsak del telesa, ki ga omeniva v 

pesmici, morava pokazati. 

 Refren pesmice OLE MAJOLE (ustno izročilo) 

Z dečkom skupaj prepevava refren in izvajava gibalne elemente: 

KILI,KILI, KILI- premikanje obeh kazalcev gor in dol 

 JAKA ZAKA- vodoravno križno gibanje s kazalcema 

JOKO AMA- vodoravno vrtenje s kazalcema eden okoli drugega 

BUM BUM BUM- ploskanje z rokami 

OLE MAJOLE- dvig rok, vrtenje zapestij in vrtenje celega telesa okoli svoje 

osi. 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 40 min  

 PLAZENJE PO TLEH 

Dečku podam navodilo, podkrepljeno s kazalno gesto, da iz kupa koščkov 

sestavljank (tema živali) vzame košček in z njim v roki leže ter splazi na drugo 

stran sobe, kjer košček ustrezno vstavi v sestavljanko. Ob tem na moje 

vprašanje, katero žival ima v roki, le-to poimenuje in posnema njeno oglašanje. 

 SONOŽNO SKAKANJE IZ POČEPA 

Opišem in demonstriram vajo. Iz kupa vzame list papirja, ki ga zmečka in z 

njim v roki skače iz počepa s kroga na krog, dokler ne pride do koša, v katerega 

vrže zmečkan papir. 

 POLIGON: 

Dečku opišem in demonstriram potek poligona. Deček hodi po taktilnih 

balončkih. Ko pride do zadnjega, se z rokami nasloni na tla, jaz pa ga primem 

za noge. V „samokolnici“ greva do blazine, kamor sonožno skoči iz počepa. Na 

blazini nato nadaljuje s sonožnim skakanjem, dokler ne preštejem do deset. 

 ZAVIJANJE V PALAČINKO 

Deček se uleže na začetek blazine, obrnjen s trebuhom navzdol. Jaz ga zavijem 

v blazino in ga masiram po rokah, hrbtu in nogah. Ob tem se igrava, da je on 

palačinka, ki jo zavijem, namažem s čokolado in pojem. Vsak del telesa, ki ga 

''mažem'' s čokolado, poimenujem. 

 PENJENJE GOBIC V VEDRU VODE 

Dečku podam navodilo, da v kopalnico odnese prazno vedro.   Napolnim ga s 

toplo vodo in vanj vlijem nekaj otroške kopeli. Vedro nato odnesem v sobo na 

mizo in vanj stresem gobice. Deček s stiskanjem gobic proizvaja peno. 
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ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UMIRITEV: ZIBANJE NA KOLENIH 

Ležem na tla, dvignem noge in pokrčim kolena. Deček s trebuhom leže na 

kolena in me prime za roke. Umirjeno in počasi ga zibam naprej in nazaj. Ob 

tem prepevam pesmico BARČICA PO MORJU PLAVA (narodna). 

 MASAŽA Z MASAŽNIMI ŽOGICAMI 

Deček  leže na blazino. Najprej na hrbet, nato pa se obrne na trebuh. Masiram 

ga po rokah, nogah in hrbtu z masažno žogico. Vsak del telesa, ki ga masiram, 

poimenujem. 

 

EVALVACIJA -  6. učna ura, 18. 01. 2013 

Deček je bil zelo razigran in dobre volje. Pri dejavnostih je aktivno sodeloval. Dele telesa, ki 

sva jih zapela, je pokazal bolj natančno in pravilno kot prejšnjo uro. Tudi sama sem pela 

počasneje, tako da mi je deček uspel slediti. 

V glavnem delu je pravilno vstavil koščke sestavljank v model. V začetku, ko je bila njegova 

pozornost bolj ostra, je pravilno poimenoval vsako žival, ki je bila upodobljena na koščkih. 

Dlje kot je delal in več koščkov kot je vstavil, težje je usmerjal pozornost. Ko sem ga večkrat 

pozvala, naj pogleda košček in mi pove, katera žival je na njem, je skakal in tleskal z rokami 

ob noge. Kljub slabši koncentraciji je nalogo uspešno opravil do konca. Pri tem se ni upiral. 

Težavo je imel s posnemanjem oglašanja kače in žabe. Gibanje vsake izmed živali, ki jih je 

imel na koščkih, je posnemal pravilno. V oporo dečku sem gibanje živali posnemala skupaj z 

njim. 

V naslednji dejavnosti je imel deček težave s pritiskom na papir. Pri mečkanju papirja se je še 

vedno zdelo, kot da nima dovolj moči v rokah. Na začetku sem ga pustila, da stiska list v 

kepo, kolikor je zmogel sam. Ko sem pa videla, da je prenehal, sem ga prijela za roke in 

gnetla skupaj z njim. Sonožne poskoke iz kroga v krog je izvedel pravilno, a sem ga držala za 

roko. Na ta način sem ga zaustavljala, kadar mu je padla pozornost in je želel kar na hitro 

zaključiti z obroči. Ko se je za trenutek ustavil in umiril, je lepo odskakal skozi. Metanje v 

koš je izvedel natančno. 

Na kroge sem postavila taktilne balone. Dečka sem pozvala, naj sezuje copate in se sprehodi 

po njih. Ko je prišel na konec, je razumel navodilo in se postavil na roke,  prijela sem ga za 

noge in ga vozila v samokolnici do blazine. Tam je skakal, dokler nisem preštela do deset. V 

začetku se je deček odrival višje, po nekaj poskokih pa je bil njegov odriv slabši. Pravzaprav 
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se je bolj postavljal na prste, kot skakal. Zraven je tleskal z rokami po nogah. V tem primeru 

sem mu ponudila oporo, tako da se me je držal z obema rokama in sva skakala skupaj.   

Pri zavijanju v palačinko je bil deček veliko bolj sproščen kot v prejšnjih urah. Še vedno sem 

opazila napetost v predelu vratu. Ko je bil zavit v blazino in je ležal na trebuhu, sem ga 

poskusila masirati s pritiski prstov na rokah, hrbtu in nogah.. Ni se upiral. Bilo mu je prijetno. 

Takoj ko sem nehala z masiranjem, sem ga morala odviti oz. je to storil sam. Vajo sva 

ponovila, saj je deček želel še. 

Dečku sem naročila, naj mi v kopalnico prinese prazno plastično posodo. Vanjo sem natočila 

vodo, dodala milo in jo odnesla v sobo. Sprva sem dala eno gobico dečku, eno  sem obdržala 

sama. Položila sem jo v vodo in jo začela stiskati, tako da se je začelo peniti. Deček me je 

posnemal. Sprva mu je bilo neprijetno, a čez nekaj časa, ko sem mu dala še dodatne gobice, 

jih je začel vse močneje in močneje stiskati z rokami. Nič ga ni motilo, samo grabil je po vodi 

in gobicah ter penil vodo. Prvih nekaj minut ni bil pozoren na nič drugega. Po krajšem času pa 

je začel gledati peno na zgornjem delu rok. Začela ga je motiti. Ni vedel, kako se je naj znebi; 

ko jo je namreč odstranil iz ene roke, se mu je ob tem prijela na drugo. Nato sem mu 

pokazala, da se pena, če roko potopi v vodo, spere sama. Ponovil je za menoj. Nato je spet 

stiskal gobice in imel spet penaste roke. Trudil se je s spiranjem in nato je rekel, da se ne želi 

več igrati z vodo. Odnesla sva vodo v kopalnico in si umila roke. 

V zaključnem delu se je deček umiril med počasnim zibanjem na kolenih in masažo.    

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Pri dečku doma 

DATUM: 21. 1. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 7 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti 

  Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Pravilno pokaže dele telesa, ki jih poimenuje 
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 Natančno zadeva na koš 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (met, hoja, valjanje) 

 Pravilno sestavi kocke 

 Pravilno vstavi like na palčke 

 Razvršča po enem kriteriju – obliki 

 Osvaja nove pojme (predlogi- gor/dol) 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (upošteva navodila, razvija 

strpno vedenje) 

 Zaupa drugim ljudem 

METODIČNE ENOTE: Vlečenje z vrvjo po tleh, hoja po stopnicah navzgor in navzdol, hoja po rokah, 

skakanje z višine, kotaljenje po blazini, met žoge na koš. 

METODE DELA: Metoda vodenja, m. razlage, m. demonstracije, m. opazovanja 

OBLIKE DELA: Individualno, v dvojicah, poligon 

PRIPOMOČKI: Vrv, 20 velikih kock, 10 taktilnih balončkov, lesene sestavljanke, terapevtska 

žoga, stol, blazina, žoga, koš, plastelin, modelčki za plastelin, masažna krtača. 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD: Z dečkom se postaviva na preprogo, eden nasproti drugega. 

SPLOŠNO OGREVANJE:  GLAVA RAME NOGA PRST 

Z dečkom zapojem in zaplešem pesmico. Vsak del telesa, ki ga omeniva v 

pesmici, morava pokazati. 

 Izštevanka AN BAN PET PODGAN 

Izštevanko poveva tako, da deček na vsako besedo križno tleskne z rokami ob 

mojo roko (dečkova leva roka-moja desna roka, dečkova desna roka-moja leva 

roka). Na koncu izštevanke, ko izgovorim VEN, dečka močno objamem. 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 40 min  

 VLEČENJE Z VRVJO 

Dečku podam navodilo, naj leže na tla in prime za vrv. Primem vrv na drugi 

strani in ga vlečem po sobi. Ob tem prepevam Z AVTOBUSOM K TETI (J. 

Bitenc). 

 POLIGON: 

Z dečkom sestaviva stopnice iz velikih plastičnih kock. Ko so stopnice 

sestavljene, mu opišem in demonstriram, kakšne vaje so vključene v poligon. 

Najprej gre po stopnicah gor in nato na drugi strani dol. Nadaljuje s hojo po 

taktilnih balončkih. Ko pride do konca poti, vzame lesen košček sestavljanke. Z 

njim v roki se usede na terapevtsko žogo in odskaklja na drugo stran. Tam 

vstane in košček natakne na palčke. Razvršča jih glede na obliko (kvadrat, 

krog, pravokotnik in trikotnik). Krog ponavlja, dokler ne prenese in natakne 

vseh koščkov sestavljanke. 

 SAMOKOLNICA 

Dečka primem za noge, on hodi po rokah do stola. Stopi nanj in sonožno skoči 

s stola na blazino. 

 KOTALJENJE PO BLAZINI 

Deček iz škatle vzame žogo, z njo v roki leže na blazino in se zakotali na drugi 

konec blazine. Tam vstane in žogo vrže na koš. Dečku podam navodila, pri tem 

pa mu za boljše razumevanje nudim podporo s kazalno gesto. 

 MANIPULACIJA S PLASTELINOM 
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Deček si izbere barvo plastelina. Odprem mu lonček in podam plastelin. Gnete 

ga med rokami in trga na manjše koščke. Ponudim mu modelčke za izdelovanje 

iz plastelina, iz katerih izdela več figur. Poleg modelov za tiskanje, mu 

ponudim še plastično injekcijo, iz katere iztisne plastelin. Podolgovato figuro, 

iztisnjeno iz injekcije, razreže s škarjami na manjše dele. 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UMIRITEV: ZAVIJANJE V PALAČINKO 

Deček se uleže na začetek blazine, obrnjen s trebuhom navzdol. Jaz ga zavijem 

v blazino in ga masiram po rokah, hrbtu in nogah. Ob tem se igrava, da je on 

palačinka, ki jo zavijem, namažem s čokolado in pojem. Vsak del telesa, ki ga 

''mažem'' s čokolado, poimenujem. 

 MASAŽA Z MASAŽNO KRTAČO 

Deček sede pred mene, obrnjen s hrbtom proti meni. S krtačo ga krtačim od 

zgoraj navzdol po rokah, hrbtu in nogah. Posamezni del telesa, ki ga krtačim, 

poimenujem. 

 

EVALVACIJA - 7. učna ura, 21. 01. 2013 

V uvodnem delu je aktivno sodeloval. Dele telesa je pokazal pravilno. V nadaljevanju sem mu 

dala navodilo, naj se uleže na tla in prime za konec vrvi. Deček je upošteval moje navodilo. 

Začela sem ga  vleči po sobi. Deček se je najprej spustil. Ustavila sem se, mu podala vrv in 

dodatno navodilo, da je ne sme spustiti. Preden sem ga začela voziti po sobi sem vrv nekajkrat 

na rahlo potegnila, da sem videla, ali je razumel. Enkrat jo je še spustil, nato je nadaljeval v 

skladu z navodili. Vozila sem ga po sobi in prepevala Z AVTOBUSOM K TETI. Dejavnost 

sem ponavljala, dokler nisem videla, da je deček nalogo  popolnoma razumel. Na začetku je 

bil napet. Vrvi se je držal s pokrčenimi rokami. Do konca dejavnosti jih ni uspel sprostiti. Je 

pa ves čas sodeloval in dosledno upošteval navodila, čim jih je popolnoma razumel. 

Z dečkom sva iz velikih plastičnih kock skupaj sestavila stopnice. Pri zlaganju sem mu 

pomagala s kazalno gesto. Vsako izmed kock je le položil na drugo kocko, sproti sem ga 

ustavljala in opozarjala, da mora kocke pritisniti eno na drugo. Nekajkrat sva ponovila samo z 

enim parom kock. Ko sem ga opozorila, je tako pritisnil na kocke, da so se sprijele; če ga 

nisem posebej opozorila, je ta del spustil. Ko sva zgradila stopnice, sem ga prijela za roke in 

ga povabila, naj se sprehodi po stopnicah gor in na drugi strani dol. Držala sem ga za roke, da 

bi mu vlila več poguma, saj je bil popolnoma napet. Kocke na vrhu niso bile ravne in ko je 

stopil na njih, mu je bilo na začetku neprijetno zaradi zbadanja v podplat. A kljub temu je 

dejavnost izvedel brez upiranja. Nove ponovitve mu niso predstavljale problema. Nadaljeval 

je sam, s hojo po taktilnih balončkih. Tam je vzel košček sestavljanke, ki ga je vstavil v model 

s palčkami. Lik, ki ga je imel v roki, je moral glede na luknjice in postavitev palčk pravilno 
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namestiti na model. Razvrščal je štiri različne like; kvadrat, krog, trikotnik in pravokotnik. 

Deček je košček prenesel tako, da se je usedel na terapevtsko žogo in odskakal. Na terapevtski 

žogi je bil samostojen; le na začetku sem mu jo pridržala, da se je lahko stabilno namestil. Pri 

prvih koščkih sem mu namigovala, kam naj katerega namesti, saj sam ni bil pozoren na to. 

Košček, ki ga je imel v roki, je nataknil na prvo prosto palčko, ki jo je videl.   

Deček je v nadaljevanju aktivno in pravilno izvedel hojo po rokah. Samostojno je stopil na 

stol in skočil na kup blazin. 

Vse bolj samozavestno se je kotalil po blazini. Gibal se je hitreje, bolj sproščeno in ne tako 

pokrčeno kot v prvih poskusih. V vratnem delu je bil še vedno napet. Koš je zadel natančno. 

Plastelin je nekaj časa samo gnetel med rokami. Pustila sem ga, da ga je raziskoval in stiskal 

med rokami. Ko sem videla, da mu je koncentracija začela pešati, sem vzela kos plastelina in 

ga začela valjati. Deček me je sam od sebe posnemal. Nato sem odtisnila nekaj modelčkov in 

jih pokazala dečku. Spodbujala sem ga, da poskusi tudi sam. Pri pritisku z modelčkom na 

plastelin sem mu pomagala, tako da sem njegovo roko pritisnila na modelček, saj sam ni 

dovolj pritisnil.    

 

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Skupni prostor v vrtcu 

DATUM: 28. 1. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 8 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja, osnovni elementi igre z žogo 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti 

  Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Natančno zadeva keglje z žogo 

 Natančno podaja in lovi terapevtsko žogo 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (met, hoja, valjanje) 

 Prireja keglje po enem kriteriju – barvi 

 Pravilno obesi ščipalko 

 Čustveno – socialna raven 
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 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (upošteva navodila, razvija 

strpno vedenje) 

 Zaupa drugim ljudem 

METODIČNE ENOTE: Met žoge iz ležečega položaja, hoja po rokah, metanje in lovljenje terapevtske 

žoge, guganje na terapevtski žogi, vlečenje z vrvjo po prostoru 

METODE DELA: Metoda razlage, m. ponazoritve, m. vodenja 

OBLIKE DELA: Individualno, v dvojicah, poligon 

PRIPOMOČKI: 6 lesenih žebljičkov in kladivo, terapevtska žoga, 8 kegljev, 8 barvnih krogov, 

vrv, peskovnik s polento, 10 ščipalk, blazina 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD: Z dečkom stopiva na blazino, eden nasproti drugega.  

SPLOŠNO OGREVANJE:  ABRAHAMMA 7 SINOV (ljudska, narodna) 

Z dečkom se primeva za roke in zapojeva pesem. Na del besedila 

ABRAHAMMA SEDEM SINOV, SEDEM SINOV ABRAHAM. VSI SO 

JEDLI VSI SO PILI, VSI SO DELALI TAKO pleševa v krogu, na del besedila 

VSI TAKO, VSI TAKO, VSI SO DELALI TAKO, VSI TAKO, VSI TAKO, 

VSI SO DELALI TAKO pa vsak krog izvajava druge gibe. Besedilo pesmi 

ponoviva 5-krat. Gibi, ki jih izvedeva v posameznem krogu, so: ploskanje z 

rokami, tleskanje z rokami ob noge, dotikanje stopal z rokami za hrbtom, 

križno dotikanje ramen (desna roka-leva rama, leva roka-desna rama), vrtenje 

okoli svoje osi (enkrat v eno smer, drugič v drugo). 

 Izštevanka AN BAN PET PODGAN 

Izštevanko poveva tako, da deček na vsako besedo križno tleskne z rokami ob 

mojo roko (dečkova leva roka-moja desna roka, dečkova desna roka-moja leva 

roka). Na koncu izštevanke, ko izgovorim VEN, dečka močno objamem. 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 40 min  

 PLAZENJE SKOZI TUNEL 

Pred tunel nastavim lesene barvne žebljičke. Podam mu navodilo, naj vzame 

žebelj ter ga skozi tunel odnese na drugo stran, kjer je nastavek, kamor s 

kladivom zabije žeblje. Med hojo skozi tunel le-tega stresem. 

 PODIRANJE KEGLJEV 

Deček po mojem navodilu ustrezno razvrsti barvne keglje na istobarvne kroge. 

Dečka poleg verbalnega navodila usmerim še s kazalno gesto. Ko keglje 

razvrsti, vzamem terapevtsko žogo Deček leže nanjo in meče v keglje žogice, 

dokler ne podre vseh kegljev. Ko so vsi podrti, se z rokami opre na tla, jaz 

spustim terapevtsko žogo in deček zdrsi z žoge. 

 PODAJANJE S TERAPEVTSKO ŽOGO 

Z dečkom se usedeva vsak na svojo blazino, eden nasproti drugemu. Vzamem 

terapevtsko žogo in mu jo podam. Ujame jo in poda nazaj. Med podajanjem 

prepevam pesmico RDEČA ŽOGA (J. Bitenc). 

 GUGANJE NA TERAPEVTSKI ŽOGI 

Dečku pridržim terapevtsko žogo, da lahko s trebuhom leže nanjo. Z obema 

rokama primem žogo in dečka ter ju počasi zibam naprej in nazaj. Ob tem 

poimenujem smer zibanja (naprej, nazaj, naprej, nazaj…). 

 VLEČENJE Z VRVJO PO PROSTORU 

Dečku rečem, naj leže na trebuh in prime konec vrvi. Vrv primem na drugem 

koncu ter vlečem dečka po prostoru. Ob tem prepevam pesmico Z 
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AVTOBUSOM K TETI (J. Bitenc). 

 PESKOVNIK S POLENTO 

Dečku v peskovnik s polento skrijem 10 ščipalk. Podam mu navodilo, naj jih 

poišče. Vsako izmed ščipalk nato obesi na vrvico, ki je privezana poleg 

peskovnika. 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UMIRITEV: ZIBANJE NA KOLENIH 

Ležem na tla, dvignem noge in pokrčim kolena. Deček s trebuhom leže na 

kolena in me prime za roke. Umirjeno in počasi ga zibam naprej in nazaj. Ob 

tem prepevam pesmico BARČICA PO MORJU PLAVA (narodna). 

 ZAVIJANJE V PALAČINKO 

Deček se uleže na začetek blazine, obrnjen s trebuhom navzdol. Jaz ga zavijem 

v blazino in ga masiram po rokah, hrbtu in nogah. Ob tem se igrava, da je on 

palačinka, ki jo zavijem, namažem s čokolado in pojem. Vsak del telesa, ki ga 

''mažem'' s čokolado, poimenujem. 

 

EVALVACIJA - 8. učna ura, 28. 01. 2013 

Deček je bil na začetku učne ure nemiren. Tekal je gor in dol po prostoru, medtem pa cvilil in 

z rokami tleskal po nogah. Pri prvi plesno–gibalni aktivnosti je imel slabo pozornost. 

Prva aktivnost v glavnem delu ga je pritegnila zaradi tunela. Izvajal jo je aktivno. Vsak krog 

se je skril v tunel in čakal, da ga najprej stresem, nato pa pridem ''razkrit'' na drugo stran. 

Žeblje je zopet zgolj potiskal skozi luknje, zato sem na spodnjo stran lukenj podstavila roko in 

tako dečku zavirala potiskanje žeblja. Zato je bil primoran večkrat udariti s kladivom. 

V naslednji dejavnosti mu je pozornost zopet padla. Keglje je kar metal na kroge, tako da jih 

je moral je moral večkrat popraviti in postaviti na svoje mesto. Žogice je metal natančno. Vse 

keglje je podrl v šestih poskusih. Barv ni poimenoval pravilno, ampak je vsakokrat le ugibal; 

bržkone zato, da mi je vsaj nekaj odgovoril. Poimenovala sem jih pravilno, a sem bila 

pozorna, da je deček pozornost usmeril name in na dejavnost. Barvo, ki sem jo poimenovala, 

je ponovil za mano. Pri dejavnosti sem mu pridržala terapevtsko žogo. Z nje se je odplazil 

samostojno. 

Pri podajanju terapevtske žoge je deček spet pokazal več zanimanja. Sedela sva na tleh, vsak 

na svoji strani. Iz mesta ni uhajal. Zaradi omejenega prostora se je uspel umiriti, saj mu je bilo 

posredno onemogočeno brezciljno tekanje po prostoru. Med podajanjem žoge sva prepevala 

ŽOGICO (M. Voglar). Deček je žogo natančno lovil in podajal. Prvih nekaj podaj sem žogo 

kotalila na njegovo stran, on pa mi jo je podal nazaj. Ko sem videla, da se je deček pri 

dejavnosti sprostil in da se ni prestrašil žoge, sem mu jo tudi jaz začela podajati po zraku. 
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Po koncu podajanja sem prijela terapevtsko žogo, on  je legel nanjo. Sprva je bil obrnjen s 

trebuhom navzdol. Ko se je namestil, sem ga začela gugati naprej in nazaj, levo in desno. 

Deček se je držal tal. Od začetka je bil čisto napet. Gugala sem ga počasi. Napetost je 

popuščala pri guganju naprej in nazaj. Ko  sem ga poskusila gugati levo in desno, je skočil z 

žoge. Brez težav se je ulegel nazaj. Še nekajkrat sem po umirjenem guganju naprej in nazaj 

poskusila dečka za trenutek zagugati levo in desno. Z vsakim poskusom je bil deček manj 

napet. Ni več skakal z žoge. Toda napetost ni izzvenela. Ko sem ga pozvala, naj leže na žogo 

še s hrbtno stranjo, je bila napetost prevelika. Sicer je za trenutek poskusil, a ni zdržal. 

Naslednjo dejavnost je izvedel aktivno. Pri držanju za vrv, medtem ko sem ga vlekla po 

prostoru, je bil še vedno napet. 

Polente se je najprej zgolj dotaknil. Prijemati jo je začel le s konico prstov. Kasneje pa jo je tu 

in tam zagrabil s celo dlanjo in jo pretresel na krožnik. Ščipalke je iskal aktivno. Proti koncu 

sem mu priskočila na pomoč. Na vrv jih je pripenjal samostojno in pravilno. 

V zaključnem delu se je delno sprostil. Malce napetosti sem opazila med zibanjem na kolenih 

ter med zavijanjem v palačinko, in sicer v vratnem delu. 

 

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Skupni prostor v vrtcu 

DATUM: 29. 1. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 9 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti  

 Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Razvija odrivno moč 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Natančno zadeva papir skozi obroč, žogo na koš 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (met, plazenje, hoja) 

 Pravilno vstavlja sestavljanke 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 
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 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (upošteva navodila, razvija 

strpno vedenje) 

 Zaupa drugim ljudem 

METODIČNE ENOTE: Sonožno skakanje iz počepa, met žoge v koš, potiskanje ležalnikov naprej, 

spuščanje po toboganu, plazenje po klopi, met papirja skozi obroč, vlečenje z 

vrvjo po prostoru 

METODE DELA: Metoda razlage, m. vodenja, m. demonstracije, m. opazovanja 

OBLIKE DELA: Individualno, v dvojicah, poligon 

PRIPOMOČKI: Žoga, 14 taktilnih stopinj, 3 blazine, koš, ležalniki, tobogan, papir, klop, obroč, 

vrv, peskovnik z rižem, masažni žogici, masažna krtača. 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD: Z dečkom stopiva na blazino, eden nasproti drugega. 

SPLOŠNO OGREVANJE:  ČE SI SREČEN (otroška) 

Z dečkom se primeva za roke. Jaz pojem pesmico, katere refren ponovim 

štirikrat. Na del besedila ČE SI SREČEN IN ČE SREČO RAD BI ŠE DELIL Z 

NEKOM, ČE SI SREČEN ... se z dečkom vrtiva v krogu; ko pa zapojem 

preostali del besedila, izvajam različne gibe, ki jih deček ponovi za menoj. Z 

vsakim krogom izvajava druge gibe: v prvem krogu udarjava z dlanjo v dlan, v 

drugem krogu z rokami tolčeva po nogah, v tretjem krogu z nogo udariva ob tla 

in v zadnjem krogu vzklikneva HURA! Nato v istem zaporedju ponoviva vse 

gibe. 

 Refren pesmice OLE MAJOLE (ustno izročilo) 

Z dečkom skupaj prepevava refren in izvajava gibalne elemente: 

KILI,KILI, KILI- premikanje obeh kazalcev gor in dol 

 JAKA ZAKA- vodoravno križno gibanje s kazalcema 

JOKO AMA- vodoravno vrtenje s kazalcema eden okoli drugega 

BUM BUM BUM- ploskanje z rokami 

OLE MAJOLE- dvig rok, vrtenje zapestij in vrtenje celega telesa okoli svoje 

osi. 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 40 min  

 POLIGON: 

Dečku opišem in demonstriram potek igre. Najprej vzame barvno žogico, pove 

barvo in jo prenese po taktilnih stopinjah do treh blazin, ki so postavljene ena 

za drugo, z vmesnim razmikom. Preko blazin skače s sonožnimi poskoki iz 

počepa. Ko pride do konca, žogico vrže v koš. Krog ponovi, dokler v koš ne 

zmeče vseh petih žogic. 

 POTISKANJE LEŽALNIKOV 

Deček se postavi na točko A, kjer so postavljeni ležalniki. Potisne jih na drugo 

stran prostora, kjer je tobogan. Povzpne se nanj in spusti po toboganu. 

Ležalnike odpelje na začetno točko. Ko pride na začetek, deklamirava 

izštevanko AN BAN PET PODGAN. To deklamirava tako, da mora za vsako 

besedo tleskniti z dlanjo križno na mojo dlan. Ko deček izreče besedo „ven“, ga 

močno stisnem k sebi. Krog ponovi 5-krat 
 POTISKANJE Z ROKAMI PO KLOPI 

Dečku podam navodilo, naj iz kupčka 5 listov papirja vzame en list ter ga z 

rokami zmečka. Nato se uleže in s papirjem v roki povleče po klopi. Ko pride 

na drugo stran klopi, papirček vrže skozi obroč, ki ga navpično držim v roki 

jaz. Dejavnost ponovi, dokler ne zmanjka listov papirja na kupčku. 
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 VLEČENJE Z VRVJO PO PROSTORU 

Dečku rečem, naj leže na trebuh in prime konec vrvi. Vrv primem na drugem 

koncu ter vlečem dečka po prostoru. Ob tem prepevam pesmico Z 

AVTOBUSOM K TETI (J. Bitenc). 

 ZAVIJANJE V PALAČINKO 

Deček se uleže na začetek blazine, obrnjen s trebuhom navzdol. Jaz ga zavijem 

v blazino in ga masiram po rokah, hrbtu in nogah. Ob tem se igrava, da je on 

palačinka, ki jo zavijem, namažem s čokolado in pojem. Vsak del telesa, ki ga 

''mažem'' s čokolado, poimenujem. 

 PESKOVNIK Z RIŽEM 

Dečku v peskovnik z rižem skrijem koščke sestavljank. Rečem mu, naj jih 

poišče in vstavi v model sestavljanke, ki ga ima poleg peskovnika. 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UMIRITEV: MASAŽA Z MASAŽNIMI ŽOGICAMI 

Deček  leže na blazino. Najprej na hrbet, nato se obrne na trebuh. Masiram ga 

po rokah, nogah in hrbtu z masažno žogico. Vsak del telesa, ki ga masiram 

poimenujem. 

 MASAŽA Z MASAŽNO KRTAČO 

Deček sede pred mene, obrnjen s hrbtom proti meni. S krtačo ga krtačim od 

zgoraj navzdol po rokah, hrbtu in nogah. Vsak del telesa, ki ga krtačim, 

poimenujem. 

 

EVALVACIJA -  9. učna ura, 29. 01. 2013 

V uvodnem delu je deček pravilno in pozorno sledil gibom, ki sem jih izvajala, in jih aktivno 

ponavljal za menoj. 

V glavnem delu je aktivno sodeloval od vsega začetka. Prvo dejavnost je delno izvedel 

samostojno, delno sem mu nudila fizično oporo. Vsako žogico, ki jo je vzel iz kupa, sem 

poimenovala po barvi, ko je deček usmeril pozornost na njo in jo natančno pogledal. 

Samostojno je prečkal taktilne stopinje. Stopil je na vse, razen na tiste, katerih podlaga so bile 

lupine orehov in pistacij. Na te podlage je bil preobčutljiv in se jim je vsakokrat izognil. Ko 

sem ga povabila, naj poskusi stopiti na eno izmed podlag, se sicer ni upiral, a je le naslonil 

podplat na stopinjo in se takoj umaknil. Vseh pet žog je natančno zadel v koš. Fizično oporo 

sem mu nudila pri preskoku blazin, in sicer tako, da sem ga držala za eno roko. 

Najbolj je bil motiviran in aktiven pri naslednji dejavnosti: tobogan in ''medvedji objem'', ki ju 

ima deček še posebej rad. Dejavnost je izvedel samostojno. Sodelovala sva pri izštevanki AN 

BAN PET PODGAN, saj jo izvajava v dvojicah. Ob izreku besede 'ven' sem dečka močno 

stisnila k sebi. Deček je bil nasmejan. Dejavnost je želel ponavljati znova in znova. Držal se je 

vseh pravil. 
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Pri mečkanju papirja je dečkov pritisk še vedno šibkejši, a kljub temu malce boljši kot na 

začetku izvajanja terapije. Med mečkanjem papirja sem ga ves čas spodbujala, naj še malo 

zmečka, saj bi drugače veliko prej odnehal. Nato se je sam ulegel na klop in se povlekel na 

drugo stran, tam pa papir natančno vrgel skozi obroč. V teku je šel na začetek kroga, kjer je 

ponovil vajo 5 – krat. 

Naslednje dejavnosti je izvajal pravilno, aktivno in brez posebnosti. Ko sem ga vlekla z vrvjo 

po prostoru, je ni spustil, dokler se nisem ustavila, a še takrat je želel takoj nadaljevati. Po 

prostoru sem ga vozila toliko časa, dokler deček ni rekel, da ima dovolj. Pri držanju vrvi je 

imel še vedno pokrčene in napete roke. 

V zaključnem delu sem masažo z žogicami in krtačo kombinirala z masiranjem brez 

pripomočkov, saj je deček po podplatih in dlaneh zelo občutljiv in se tovrstnim pripomočkom 

odmika. 

 

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Skupni prostor v vrtcu 

DATUM: 31. 1. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 10 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti 

  Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Razvija odrivno moč 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (valjanje, met, hoja, pla-

zenje) 

 Natančno zadeva taktilne balončke v škatlo 

 Prireja barvne žetone k barvnim hoduljam 

 Pravilno vstavlja sestavljanko 

 Pravilno niza kroglice na vrv 

 Pravilno poimenuje barve 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 
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 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (upošteva navodila, razvija 

strpno vedenje) 

 Zaupa drugim ljudem 

METODIČNE ENOTE: Hoja s hoduljami, met taktilnih balončkov v škatlo, hoja po rokah, plazenje po 

rokah s terapevtske žoge, sonožno skakanje iz obroča v obroč, kotaljenje po 

blazini, spuščanje po toboganu. 

METODE DELA: Metoda demonstracije, m. razlage, m. vodenja, m. opazovanja 

OBLIKE DELA: Individualno, v dvojicah, poligon 

PRIPOMOČKI: 4 barvni žetoni, tunel, 4 pari hodulj, 8 taktilnih balončkov, terapevtska žoga, 3 

obroči, sestavljanka (živali), blazina, tobogan, peskovnik s polento, 10 kroglic 

za nizanje na vrvico 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD: Z dečkom se postaviva ne blazino, eden nasproti drugega. 

SPLOŠNO OGREVANJE:  ABRAHAMMA 7 SINOV (ljudska, narodna) 

Z dečkom se primeva za roke in zapojeva pesem. Na del besedila 

ABRAHAMMA SEDEM SINOV, SEDEM SINOV ABRAHAM. VSI SO 

JEDLI VSI SO PILI, VSI SO DELALI TAKO pleševa v krogu, na del besedila 

VSI TAKO, VSI TAKO, VSI SO DELALI TAKO, VSI TAKO, VSI TAKO, 

VSI SO DELALI TAKO pa vsak krog izvajava druge gibe. Besedilo pesmi 

ponoviva 5-krat. Gibi, ki jih izvedeva v posameznem krogu, so: ploskanje z 

rokami, tleskanje z rokami ob noge, dotikanje stopal z rokami za hrbtom, 

križno dotikanje ramen (desna roka-leva rama, leva roka-desna rama), vrtenje 

okoli svoje osi (enkrat v eno smer, enkrat v drugo). 

 Izštevanka AN BAN PET PODGAN 

Izštevanko poveva tako, da deček na vsako besedo križno tleskne z rokami ob 

mojo roko (dečkova leva roka-moja desna roka, dečkova desna roka-moja leva 

roka). Na koncu izštevanke, ko izgovorim VEN, dečka močno objamem. 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 40 min  

 POLIGON: 

Pred tunelom je postavljena vrečka z barvnimi žetoni (rdeči, modri, zeleni in 

rumeni). Dečku podam navodilo, da iz vrečke izžreba žeton in ga skozi tunel 

odnese na drugo stran, kjer so postavljene hodulje. Deček pove barvo žetona in 

ga zamenja za istobarvne hodulje. Pridržim mu hodulje, da lahko stopi na njih. 

Pri hoji na začetno točko (kjer je vrečka z žetoni) ga držim za roke in vodim 

naprej. Dejavnost deček zaključi, ko vse izžrebane žetone zamenja za hodulje 

in jih prenese na začetno točko, kjer je vrečka. Vsakič, ko se deček poda skozi 

tunel, ga zatresem. 

 METANJE TAKTILNIH BALONČKOV IZ LEŽEČEGA POLOŽAJA 

Primem terapevtsko žogo in dam dečku navodilo, naj s trebuhom obrnjen 

navzdol leže nanjo. Na tleh pred njim so nastavljeni taktilni balončki. Deček 

vsakega izmed njih v ležečem položaju vrže v škatlo, ki je postavljena stran od 

terapevtske žoge. Ko zmeče vse taktilne balončke v škatlo, se z rokami opre na 

tla, jaz spustim žogo, on pa zdrsi z nje. 

 SAMOKOLNICA IN SONOŽNI POSKOKI IZ POČEPA 

 Dečku opišem in demonstriram potek vaje. Roke opre na tla, jaz ga primem za 

noge in ga kot samokolnico odpeljem do obročev. Pred obroči je kupček 

koščkov sestavljank na temo živali. Vzame en košček ter ga s sonožnimi 

poskoki iz počepa prenese na konec, kjer je model kamor mora ustrezno 

vstaviti košček sestavljanke. V hoji gre na začetno točko. Dejavnost zaključi, 

ko ustrezno vstavi vse koščke v sestavljanko. 
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 KOTALJENJE PO BLAZINI 

Dečku rečem, naj leže na blazino ter se zakotali na drugi konec. Ko pride na 

konec, spleza na tobogan in se spusti. V hoji pride na začetek in ponovi vajo, a 

tokrat se zakotali po drugi strani. Naredi 6 serij. 

 PESKOVNIK S POLENTO 

Dečku v peskovnik s polento skrijem 15 kroglic za nizanje. Rečem mu, naj jih 

poišče. Vsako izmed kroglic naniza na vrvico, ki je poleg peskovnika. 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UMIRITEV: ZIBANJE NA KOLENIH 

Ležem na tla, dvignem noge in pokrčim kolena. Deček s trebuhom leže na 

kolena in me prime za roke. Umirjeno ga in počasi zibam naprej in nazaj. Ob 

tem prepevam pesmico BARČICA PO MORJU PLAVA (narodna). 

 

 

EVALVACIJA -  10. učna ura 31. 01. 2013 

V uvodnem delu je deček aktivno sodeloval. Gibe je natančno in nazorno ponovil za menoj. 

V glavnem delu je že pri prvi dejavnosti pokazal zanimanje za delo. Barvni žeton, ki ga je 

izžrebal, sem poimenovala po barvi, deček pa ga je pravilno zamenjal za istobarvne hodulje. 

Pri hoji na hoduljah je potreboval popolno fizično oporo. Na začetku sem držala hodulje, da 

se je deček stabilno namestil, nato  sem ga prijela za roke in ga vodila na drugo stran. Med 

hojo sem deklamirala otroško pesmico MEDO STOPA COPA COP (izštevanka). Hodulje je 

pustil na začetni točki, izžrebal nov žeton in ponovil vajo. Preden je  prišel do hodulj, se je 

podal še skozi tunel, ki sem ga stresla, medtem ko je bil deček v njem. Na začetku je bil med 

tresenjem napet in je hitro pobegnil ven. Po nekaj nežnih tresljajih se je sprostil in se skozenj 

podal z nasmehom. Le na trenutke sem pri njem še opazila mešane občutke med napetostjo in 

razigranostjo. 

V nadaljevanju, med vožnjo samokolnice, deček ni imel težav, prav tako je pravilno in 

logično vstavil koščke sestavljanke. Vsako žival na sestavljanki je pravilno poimenoval, 

zataknilo se mu je le pri hrani, ki jo živali jedo. Ni znal poimenovati sira, sena in trave. 

Košček sestavljanke je prenesel s sonožnim skakanjem iz obroča v obroč. To mu je 

povzročalo težave. Pri pravilnem sonožnem odskoku iz počepa je potreboval fizično oporo, 

tako da sem ga držala za roko, saj je deček pri vsaki aktivnosti zelo hitel in pozabil na 

poskoke. Ko sem ga držala za roko, sem upočasnila njegov tempo in posledično je izvajal 

dejavnost natančneje. 
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Deček se je od enega do drugega konca blazine kotalil popolnoma samostojno. Na začetku je 

bil napet in je glavo držal nenaravno visoko v zrak. Z vsakim poskusom je bila napetost 

manjša, a kljub temu vse do konca ni povsem izginila. Pri celotni dejavnosti je sodeloval 

aktivno in zavzeto. 

Na začetku, ko sem pred dečka postavila peskovnik s polento, jo je potipal le s konico prstov. 

Pri tem moram poudariti, da se je v peskovniku s polento že igral, a mu je bil vedno ljubši tisti 

z rižem, ker ima bolj grobo teksturo. Po nekaj trenutkih je začel bolj pogumno in 

samozavestno kopati po peskovniku. Pri nizanju kroglic sem mu ponudila pomoč, tako da sem 

prijela kroglico ali vrvico, saj sem opazila, da mu koncentracija in motivacija upadata. 

Naslednjo kroglico sem v polenti poiskala sama in jo nanizala, dečka sem pustila, da si 

odpočije. Nato sem nalogo spet predala njemu. Tako sem njegovo pozornost za trenutek 

preusmerila in preprečila, da bi dečku padla motivacija do te mere, da bi se začel upirati in 

dejavnosti ne bi želel izpeljati do konca.   

V zaključnem delu je bil nasmejan, ni pa se uspel popolnoma sprostiti med zibanjem na 

kolenih. Bil je negotov in napet. Zato sem ga po zibanju na kolenih z rokami masirala po 

ramenih, rokah, hrbtu in nogah. 

 

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Pri dečku doma 

DATUM: 2. 2. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 11 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti 

  Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Uri tehniko teka s tekalnimi igrami 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (tek, hoja, plazenje, met) 

 Natančno zadeva taktilne balončke na koš 

 Spozna preprosta pravilno iger 

 Pravilno prešteje balončke 
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 Pravilno poimenuje barve 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (upošteva navodila, razvija 

strpno vedenje) 

 Zaupa drugim ljudem 

METODIČNE ENOTE: Tek v krogu, skakanje na blazino, hoja po rokah, plazenje po prostoru, metanje 

balončkov na koš. 

METODE DELA: Metoda razlage, m. vodenja, m. demonstracije 

OBLIKE DELA: Individualno, v dvojicah, poligon 

PRIPOMOČKI: Radio, zgoščenka, blazina, stol, taktilni balončki, koš, igrače (avto, žlica, 

žogica, plastičen konj, lonček, lesena kocka, zobna ščetka). 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD: Z dečkom se postaviva na preprogo, eden nasproti drugega. 

SPLOŠNO OGREVANJE:  ČE SI SREČEN (otroška) 

Z dečkom se primeva za roke. Jaz pojem pesmico, katere refren ponovim 

štirikrat. Na del besedila ČE SI SREČEN IN ČE SREČO RAD BI ŠE DELIL Z 

NEKOM, ČE SI SREČEN ... se z dečkom vrtiva v krogu; ko pa zapojem 

preostali del besedila, izvajam različne gibe, ki jih deček ponovi za menoj. Z 

vsakim krogom izvajava druge gibe: v prvem krogu udarjava z dlanjo v dlan, v 

drugem krogu z rokami tolčeva po nogah, v tretjem krogu z nogo udariva ob tla 

in v zadnjem krogu vzklikneva HURA! Nato v istem zaporedju ponoviva vse 

gibe. 

 Refren pesmice OLE MAJOLE (ustno izročilo) 

Z dečkom skupaj prepevava refren in izvajava gibalne elemente: 

KILI,KILI, KILI- premikanje obeh kazalcev gor in dol 

 JAKA ZAKA- vodoravno križno gibanje s kazalcema 

JOKO AMA- vodoravno vrtenje s kazalcema eden okoli drugega 

BUM BUM BUM- ploskanje z rokami 

OLE MAJOLE- dvig rok, vrtenje zapestij in vrtenje celega telesa okoli svoje 

osi. 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 40 min  

 IGRA-KO GLASBA IGRA TEČE V KROGU, KO UGASNE SKOČI NA 

BLAZINO 

Dečku razložim potek dejavnosti. Prvih nekaj poizkusov izvajam z njim in ga, 

držeč za roko, vodim. Pri tem opisujem, kaj je njegova naloga v danem 

trenutku. Njegova naloga je, da teče v krogu okoli blazine, dokler radio igra; ko 

ga ugasnem, skoči na blazino v krogu in čaka, da ponovno prižgem radio. 

Izhodiščna točka je blazina. Z dečkom se postaviva na njo, ko prižgem radio; 

nato v krogu tečeva okoli, dokler ga ne ugasnem in morava spet skočiti na 

blazino. Intervali s potekom vaje postajajo daljši. Dečka po nekaj poizkusih 

pustim, da dejavnost izvaja brez fizičnega vodenja, oporo mu nudim zgolj 

verbalno in s kazalnimi gestami. 

 POLIGON: 

Dečku opišem in demonstriram potek dejavnosti. Na začetku se postavi z 

rokami na tla, jaz pa ga v samokolnici odpeljem na drugo stran sobe, kjer je 

stol. Na stolu so zloženi taktilni balončki. Deček v vsakem krogu vzame in 

potipa enega od taktilni balončkov ter pove njegovo barvo. V nadaljevanju leže 
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s trebuhom na tla in se z balončkom v roki odplazi na drugo stran sobe, kjer 

vstane in balonček vrže na koš. Dejavnost izvaja, dokler na stolu ne zmanjka 

balončkov. Po končani vaji stopiva pod koš in deček prešteje balončke. 

 ZIBANJE NA KOLENIH 

Ležem na tla, dvignem noge in pokrčim kolena. Deček s trebuhom leže na 

kolena in me prime za roke. Umirjeno in počasi ga zibam naprej in nazaj. Ob 

tem prepevam pesmico BARČICA PO MORJU PLAVA (narodna). 

 ZAVIJANJE V PALAČINKO 

Deček se uleže na začetek blazine, obrnjen s trebuhom navzdol. Jaz ga zavijem 

v blazino in ga masiram po rokah, hrbtu in nogah. Ob tem se igrava, da je on 

palačinka, ki jo zavijem, namažem s čokolado in pojem. Vsak del telesa, ki ga 

''mažem'' s čokolado, poimenujem. 

 UGOTAVLJANJE PREDMETOV POD ŠKATLO-S TIPANJEM 

Dečku na mizo postavim predmete (plastični avto, žlica, žogica, plastičen konj, 

lonček, lesena kocka, zobna ščetka). Vsakega izmed njih poimenuje in z rokami 

potipa. Nato predmete enega po enega skrijem pod škatlo, ki ima ob strani dve 

odprtini za roke. Dečka fizično vodim do odprtin in mu rečem, naj ugotovi, 

kateri predmet se skriva pod škatlo. 

 MANIPULACIJA S PLASTELINOM 

Deček si izbere barvo plastelina. Odprem mu lonček in podam plastelin. Gnete 

ga med rokami in trga na manjše koščke. Ponudim mu modelčke za izdelovanje 

iz plastelina, iz katerih izdela več figur. Poleg modelov za tiskanje, mu 

ponudim še plastično injekcijo, iz katere iztisne plastelin. Podolgovato figuro, 

iztisnjeno iz injekcije, razreže s škarjami na manjše dele. 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UMIRITEV: MASAŽA Z MASAŽNIMI ŽOGICAMI 

Deček  leže na blazino. Najprej na hrbet, nato se obrne na trebuh. Masiram ga 

po rokah, nogah in hrbtu z masažno žogico. Vsak del telesa, ki ga masiram 

poimenujem. 

 VIBRIRAJOČE IGRAČE ZA MASAŽO 

Deček sedi nasproti mene. Pripomoček za masiranje mu dam v roko, tako da ga 

lahko najprej sam pogleda in razišče. Nato ga masiram z njim po dlaneh, rokah 

in ramenskem obroču ter podplatih 

 

EVALVACIJA -  11. učna ura  02. 02. 2013 

Deček je pri plesno gibalni aktivnosti sodeloval. Pesmic ni pel z menoj, me je pa zelo nazorno 

posnemal. V prvem delu, ko sva plesala ČE SI SREČEN, je ponovil za menoj gibalni del, v 

zadnjem delu ('zakliči svoj hura') pa je ostal tiho. Z gibalno–glasbeno dejavnostjo sva 

nadaljevala tudi v glavnem delu. Prvič, če izvzamemo poligone, je izvajal kompleksnejšo 

dejavnost. Najprej sem mu povedala navodilo in ponazorila dejavnost. Povabila sem ga, da 

poskusiva skupaj. Sprva sva nekaj ponovitev naredila skupaj, nato sem se umaknila in mu s 

prstom kazala, kam se mora premakniti. V naslednjih poskusih je razumel, kaj mora narediti, 

ko zaigra glasba. V trenutku, ko jo je zaslišal, je začel teči. Težave je imel le, ko sem glasbo 

ugasnila; tega ni takoj zaznal. Ko sem vprašala, ali glasba igra ali ne, in ga opozorila na 

gibanje, je vedel, da mora na blazino. Vsakič, ko je pravilno izvedel dejavnost, sem ga s 

ploskanjem in objemom nagradila. Deček je bil zelo vesel in ponosen nase. Ves vznemirjen je 
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bil, ko je skočil na blazino v vednosti, da je naredil pravilno. Pritekel je do mene po objem in 

potrditev. Med vožnjo samokolnice sem prepevala Z AVTOBUSOM K TETI. Dejavnost je 

izvajal brez težav in z zanimanjem. Prav tako pri njem ni bilo nobenega upiranja. Večkrat sem 

opazila le, da bi plazenje preskočil oz. bi vajo izvedel nepopolno, če ga ne bi gledala, saj se je 

želel plaziti po kolenih na drugo stran; moje navodilo pa je bilo, da se uleže in z rokami 

potisne naprej. Deček je balone pravilno preštel. Za nagrado sva se šla igro avion. Deček je 

stopil na kavč in skočil iz njega v moje naročje. Postavila sem ga v vodoravni položaj in ga 

zavrtela ter nihala naprej/nazaj. Nato sem se ulegla na tla in ga zibala na kolenih ter prepevala 

BARČICO. Deček je bil zelo napet, a z nasmehom na obrazu. Če sem ustavila nihanje, je 

želel še, a se je težko sprostil. Popolnoma je otrdel, če sem ga nihala tako, da se je z glavo 

obrnil malenkost navzdol, saj se zelo boji slehernega postavljanja na glavo. Pri zavijanju v 

palačinko je bil ves pozitivno vznemirjen. S prstom sem mu pokazala, kako naj  leže na 

blazino, nato  sem ga začela zavijati. Ko je bil obrnjen s trebuhom navzdol, sem ga z močnim 

pritiskom na roke, hrbet in noge ''namazala''. Vsak del telesa, ki sem ga masirala, sem 

poimenovala (npr. mažem roki s čokolado). Ko sem ga celega ''namazala'', sem ga ''pojedla''. 

Takrat sem dečka zelo hitro masirala in pritiskala z rokami na njegovi roki, hrbtu in nogi. 

Dečku je bilo zelo všeč. Želel je še, tako da sva vajo večkrat ponovila. Po koncu dejavnosti je 

skakal in tleskal z rokami ob noge, dokler nisva nadaljevala z novo dejavnostjo. Na mizo sem 

mu postavila plastični avto, žlico, mehko žogo, konja, lonček leseno kocko, zobno ščetko. 

Najprej sem mu jih pokazala ter pustila, da jih potipa in nato sva enega po enega skrivala pod 

škatlo. Deček je moral s tipanjem prepoznati, kateri izmed predmetov se je skrival pod škatlo. 

Pravilno je ugotovil vse predmete, le pri lončku je imel nekaj težav. Menim, da je imel bolj 

kot s prepoznavo težave s priklicem besede lonček. Uro sva nadaljevala z manipulacijo 

plastelina. Deček ga je gnetel in valjal po mizi. 3–krat sem mu pripravila model, v katerem je 

bil plastelin, ki ga je moral iztisniti. Za to je potreboval močan pritisk, saj plastelin, s katerim 

je ustvarjal, ni bil zelo mehek. A se je deček zelo potrudil in vsakokrat mu ga je uspelo 

iztisniti. Ko je nastala podolgovata in oblikovana ''kača'', jo je s škarjami razrezal. Pri rezanju 

s škarjami ni bil natančen. Rezal je hitro in neprevidno, zato sem kačo na drugem koncu 

držala , da se ne bi zaradi sunkovitih gibov porezal. 

Za konec sem mu dala v roko vibracijsko igračo, da jo je držal in se masiral z njo po drugi 

roki in podplatih. Držal jo je le nekaj trenutkov in jo brž pospravil. Nadaljevala sem z 

masiranjem z masažnimi žogicami. Med masažo sem imenovala dele telesa. Dečku je bilo 
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neprijetno, ko sem ga masirala po podplatih. Opazila sem mešane občutke; v enem trenutku je 

nasmejan, v drugem se otepa moje roke. Ko je sam rekel 'dovolj', sem prenehala z 

masiranjem, ga objela, pohvalila, dala petko in zaključila. 

 

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Skupni prostor v vrtcu 

DATUM: 4. 2. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 12 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti  

 Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (hoja, met, plazenje, val-

janje, plezanje) 

 Natančno zadeva papir na koš 

 Pravilno vstavlja sestavljenke 

 Pravilno poimenuje barve 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (upošteva navodila, razvija 

strpno vedenje) 

 Zaupa drugim ljudem 

 Razvija občutke zadovoljstva ob obvladovanju telesa z gibanjem 

(hoja po rokah, kotaljenje,…) 

METODIČNE ENOTE: Vlečenje z vrvjo po prostoru, plezanje po vrvi, zabijanje žebljev s kladivom, 

hoja po ozki blazini, plazenje skozi tunel, met lista na koš, hoja s hoduljami, 

kotaljenje po blazini, hoja po rokah. 

METODE DELA: Metoda razlage, m. vodenja, m. demonstracije 

OBLIKE DELA: Individualno, v dvojicah, poligon 

PRIPOMOČKI: Vrv, 6 barvnih žebljev s kladivom, blazine, listi, tunel, koš, hodulje, peskovnik 

z rižem, sestavljanka. 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD: Z dečkom se postaviva na blazino, eden nasproti drugega. 

SPLOŠNO OGREVANJE:  ABRAHAMMA 7 SINOV (ljudska, narodna) 
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Z dečkom se primeva za roke in zapojeva pesem. Na del besedila 

ABRAHAMMA SEDEM SINOV, SEDEM SINOV ABRAHAM. VSI SO 

JEDLI VSI SO PILI, VSI SO DELALI TAKO pleševa v krogu, na del besedila 

VSI TAKO, VSI TAKO, VSI SO DELALI TAKO, VSI TAKO, VSI TAKO, 

VSI SO DELALI TAKO pa vsak krog izvajava druge gibe. Besedilo pesmi 

ponoviva 5-krat. Gibi, ki jih izvedeva v posameznem krogu, so: ploskanje z 

rokami, tleskanje z rokami ob noge, dotikanje stopal z rokami za hrbtom, 

križno dotikanje ramen (desna roka-leva rama, leva roka-desna rama), vrtenje 

okoli svoje osi (enkrat v eno smer, enkrat v drugo). 

 Izštevanka AN BAN PET PODGAN 

Izštevanko poveva tako, da deček na vsako besedo križno tleskne z rokami ob 

mojo roko (dečkova leva roka-moja desna roka, dečkova desna roka-moja leva 

roka). Na koncu izštevanke, ko izgovorim VEN, dečka močno objamem. 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 40 min  

 VLEČENJE Z VRVJO PO PROSTORU 

Dečku rečem, naj leže s trebuhom na tla ter prime vrv. Vrv primem na drugi 

strani in ga vlečem po prostoru. Ob tem pojem Z AVTOBUSOM K TETI (J. 

Bitenc). 

 PLEZANJE PO VRVI 

En konec vrvi privežem za radiator in rečem dečku, naj prime za drugi konec 

vrvi. Njegova naloga je, da sam sebe povleče do konca vrvi, ki je pritrjen na 

radiator. Potek dejavnosti mu sprva razložim in demonstriram, v nadaljevanju 

pa ga z rokami vodim pri „plezanju“ oz. preprijemanju rok. Ko vidim, da 

razume potek dejavnosti, mu pustim, da jo dalje izvaja samostojno. 

 ZABIJANJE LESENIH ŽEBLJEV V MODEL 

Dečku dam navodilo, da iz kupa lesenih in barvnih žebljev vzame enega ter ga 

s hojo po ozki blazini odnese na drugo stran blazine. Na koncu sonožno skoči 

ter s kladivom zabije žebelj v model za žeblje. Vsakokrat mu postavim 

vprašanje ''Kakšne barve je žebelj?'', na katerega mi odgovori. Po ozki blazini 

dečka držim za roko. Dejavnost zaključi, ko zabije vseh šest žebljev. 

 PLAZENJE SKOZI TUNEL 

Dečkova naloga je, da zmečka list papirja in ga odnese skozi tunel, ki ga vsakič 

stresem. Tam list vrže v koš. Na začetek se vrne s hoduljami. Nalogo izvaja 

samostojno, fizično oporo mu nudim pri hoji s hoduljami. Pridržim jih, da se 

lahko namesti, nato pa ga primem skupaj z vrvico za roke in ga vodim naprej. 

Ko zmečka vseh pet listov, zaključi dejavnost. 

 KOTALJENJE PO BLAZINI IN SAMOKOLNICA 

Dečku rečem, naj se uleže na blazino in se zakotali na drugi konec blazine. Tam 

vstane in se z rokami opre na tla. Primem ga za noge in v samokolnici odpeljem 

na začetek. Vajo ponovi, a drugič se zakotali po drugi strani. Naredi 6 serij. 

 PESKOVNIK Z RIŽEM 

Dečku v peskovnik z rižem skrijem koščke sestavljank. Rečem mu, naj jih 

poišče. Vsak košček nato vstavi v model sestavljank, ki je poleg peskovnika. 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UMIRITEV: ZIBANJE NA KOLENIH 

Ležem na tla, dvignem noge in pokrčim kolena. Deček s trebuhom leže na 

kolena in me prime za roke. Umirjeno in počasi ga zibam naprej in nazaj. Ob 

tem prepevam pesmico BARČICA PO MORJU PLAVA (narodna). 
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EVALVACIJA -  12. učna ura 04. 02. 2013 

Deček je bil zelo umirjen. Ves čas se je gibal okoli mene in čakal nalogo. Pri plesu in petju je 

sodeloval. Pesmico je znal zapeti, a mu je bil moj tempo prehiter, čeprav sem pela zelo počasi. 

Ko sem mu dala navodilo, naj sam zapoje pesmico, jo je zapel z nasmehom. Pri delih, kjer se 

mu je zatikalo, sem mu pomagala. 

Dečka sem vlekla z vrvjo po prostoru. Ob tem sem prepevala Z AVTOBUSOM K TETI. 

Deček je bil napet, roke je ves čas držal pokrčene in je v dejavnost vložil veliko truda in moči. 

Menim, da bo potrebno še veliko vaj, preden se bo lahko popolnoma sprostil, saj dečku 

manjka izkušenj in ima posledično velike težave na področju senzorne integracije. Za tem je 

prvič uspel uspešno opraviti vajo, pri kateri se sam povleče od začetka vrvi do radiatorja, na 

katerega je vrv pritrjena. Najprej sem mu pokazala vajo, nato pa sem mu pomagala s 

preprijemanjem rok po vrvi. V vsakem krogu sem dečku nudila manjšo fizično oporo. 

Dejavnost sem opisovala in mu kazala, kje mora prijeti. V tretjem krogu je deček popolnoma 

sam pravilno izvedel dejavnost. Sprva je bil še manj spreten in je vajo izvajal počasi ter 

napeto, a v vsakem krogu je bil bolj sproščen in uspešen. Za izvedbo je porabil veliko več 

moči, kot bi je bil v primeru, če bi mu bila dejavnost znana in bi bil bolj sproščen. Glede na 

to, da je vajo prvič uspel izvesti samostojno in pravilno, nisva pretiravala s ponovitvami, saj 

nisem želela, da bi se mu uprla. Vsekakor pa bom to ponavljala tudi v naslednjih urah, 

postopoma, vsakič dlje, dokler je ne bo popolnoma usvojil. 

V naslednji dejavnosti je  vzel žebelj,  stopil na višjo in ozko blazino, po kateri je hodil na 

drugo stran in žebelj zabil v stojalo. Pri hoji po ozki blazini sem ga držala za eno roko, saj ga 

je bilo samega strah pred hojo. Ko sem mu podala roko, se je samozavestno in hitro sprehodil 

čez. Tam je vstavil žebelj v model in ga s kladivom potisnil skozi luknjo, namesto da bi z njim 

tolkel in zabijal. Fizično sem ga vodila in mu demonstrirala, kako mora izvesti dejavnost. 

Prvih par poskusov je naredil pravilno, nato pa je ponovno potiskal žebelj. Ko je zabil vseh 6 

žebljev oz. naredil 6 krogov, se je za nagrado 2–krat spustil po toboganu. 

Ko se je odpočil, je sledila dejavnost, v kateri je zmečkal list papirja in ga nesel skozi tunel na 

drugo stran, kjer ga je vrgel v koš. Na začetek se je sprehodil s hoduljami. Tunel sem 

vsakokrat, ko je šel deček skozenj, stresla. Ven je prišel z mešanimi občutki. Sprva je deloval 

napeto, a se je kljub temu na ves glas smejal in želel še.  (Ayres…dvojni občutki *** dodaj). 

Na hoduljah je še vedno popolnoma nesamostojen. Sicer je hodil in dvigoval noge, a sem ga 
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morala držati za roke, da jih je dvigoval sorazmerno z nogami. Vsak zmečkan papir je spretno 

vrgel v koš. 

Deček se je v nadaljevanju ure kotalil od začetka do konca blazine. Ko je prišel na konec, sem 

ga v samokolnici odpeljala na začetek. Pri tem sem prepevala Z AVTOBUSOM K TETI.  

Vedno znova se je  kotalil v drugo stran. Glavo je imel še vedno napeto in je ni položil na tla. 

Pri peskovniku z rižem je aktivno sodeloval. Motivirano je iskal koščke sestavljanke (deli 

telesa) in jih vstavljal v model. Vsak del telesa sem poimenovala, deček ga je pravilno vstavil. 

V zaključnem delu sem dečka počasi zibala na kolenih. Pri tem sem prepevala BARČICO. 

Umirjeno zibanje mu je prijalo, saj je v trenutku, ko sem zazibala hitreje, otrdel. Nato sem 

nadaljevala s počasnim zibanjem, da se je umiril. 

Dejavnost, ki je nisem uspela izvesti v tej učni uri zaradi tehničnih pomanjkljivosti (radia), je 

bila igra: ko radio igra,  teče, ko je ugasnjen, skoči na blazino. Vajo sem načrtovala kot 

utrjevanje dejavnosti iz prejšnje ure.   

 

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Pri dečku doma 

DATUM: 6. 2. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 13 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti  

 Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Razvija odrivno moč 

 Uri tehniko teka s tekalnimi igrami 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Natančno podaja in lovi masažne žogice 

 Posnema gibanje živali 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (tek, hoja, met, plazenje, 

valjanje) 

 Pozna preprosta pravila igre 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 
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 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (upošteva navodila, razvija 

strpno vedenje) 

 Zaupa drugim ljudem 

METODIČNE ENOTE: Tek v krogu, hoja po rokah, plazenje po tleh, sonožni poskoki iz počepa, hoja 

po vseh štirih, metanje in lovljenje masažne žogice, zibanje na terapevtski žogi. 

METODE DELA: Metoda demonstracije, m. vodenja, m. razlage 

OBLIKE DELA: Individualno, v dvojicah, poligon 

PRIPOMOČKI: Radio, zgoščenka, blazina, plastelin, modelčki za izdelovanj iz plastelina, 

škarje, masažna žogica, terapevtska žoga. 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD: Z dečkom stopiva na preprogo, eden nasproti drugega. 

SPLOŠNO OGREVANJE:  ČE SI SREČEN (otroška) 

Z dečkom se primeva za roke. Jaz pojem pesmico, katere refren ponovim 

štirikrat. Na del besedila ČE SI SREČEN IN ČE SREČO RAD BI ŠE DELIL Z 

NEKOM, ČE SI SREČEN ... se z dečkom vrtiva v krogu; ko pa zapojem 

preostali del besedila, izvajam različne gibe, ki jih deček ponovi za menoj. Z 

vsakim krogom izvajava druge gibe: v prvem krogu udarjava z dlanjo v dlan, v 

drugem krogu z rokami tolčeva po nogah, v tretjem krogu z nogo udariva ob tla 

in v zadnjem krogu vzklikneva HURA! Nato v istem zaporedju ponoviva vse 

gibe. 

 Refren pesmice OLE MAJOLE (ustno izročilo) 

Z dečkom skupaj prepevava refren in izvajava gibalne elemente: 

KILI,KILI, KILI- premikanje obeh kazalcev gor in dol 

 JAKA ZAKA- vodoravno križno gibanje s kazalcema 

JOKO AMA- vodoravno vrtenje s kazalcema eden okoli drugega 

BUM BUM BUM- ploskanje z rokami 

OLE MAJOLE- dvig rok, vrtenje zapestij in vrtenje celega telesa okoli svoje 

osi. 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 40 min  

 IGRA-KO RADIO IGRA TEČE V KROGU, KO UGASNE SKOČI NA 

BLAZINO 

Prvih nekaj poizkusov izvajava z skupaj Za roko ga vodim in sproti razlagam 

ter nakazujem potek dejavnosti. Njegova naloga je, da teče v krogu okoli 

blazine, dokler radio igra; ko ga ugasnem, skoči na blazino v krogu in čaka, da 

ponovno prižgem radio. Intervali s potekom vaje postajajo daljši. Po nekaj 

poskusih dečku pustim, da dejavnost izvaja brez fizičnega vodenja, oporo mu 

nudim zgolj verbalno in s kazalnimi gestami. 

 SAMOKOLNICA 

Dečku rečem, naj z rokami opre na tla. Primem ga za noge in ga v samokolnici 

vozim po sobi. Ob tem prepevam Z AVTOBUSOM K TETI (J. Bitenc). 

 POSNEMANJE GIBANJA ŽIVALI 

Na začetku dejavnosti z dečkom sedeva na blazino in obnoviva, katere živali so 

nastopale v pesmici, ki sva jo prepevala na izletu s samokolnico. Deček mi 

pove, kako se te živali oglašajo. Nato dodam še slike drugih živali in jih zberem 

na kup (kača, žaba, polž, gosenica). Njegova naloga je, da oponaša še njihovo 

gibanje. V gibanju posamezne živali se giblje od ene strani sobe na drugo. 

Poleg verbalnega navodila dejavnost demonstriram in pokažem primer gibanja 

kozlička. Osnova gibanja vseh živali je skakanje oz. plazenje. Dečku sem v 
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pomoč in spodbudo tako, da gibanja živali posnemam skupaj z njim. 

 ZAVIJANJE V PALAČINKO 

Deček se uleže na začetek blazine, obrnjen s trebuhom navzdol. Jaz ga zavijem 

v blazino in ga masiram po rokah, hrbtu in nogah. Ob tem se igrava, da je on 

palačinka, ki jo zavijem, namažem s čokolado in pojem. Vsak del telesa, ki ga 

''mažem'' s čokolado, poimenujem. 

 GUGANJE NA TERAPEVTSKI ŽOGI 

Dečku pridržim terapevtsko žogo, tako da lahko s trebuhom leže nanjo. Z 

obema rokama primem žogo in dečka,  ter ju počasi zibljem naprej in nazaj. Ob 

tem na glas imenujem smer gibanja žoge in dečka (naprej, nazaj, naprej, 

nazaj,…). 

 PODAJANJE Z MASAŽNIMI ŽOGICAMI 

Dečku rečem, da se usede nasproti mene, dovolj daleč, da si lahko podajava 

žogico. Podam mu rdečo masažno žogico. Ujame jo in poda nazaj. Ob tem 

prepevava RDEČA ŽOGA (J. Bitenc) 

 MANIPULACIJA S PLASTELINOM 

Deček si izbere barvo plastelina. Odprem mu lonček in podam plastelin. Gnete 

ga med rokami in trga na manjše koščke. Ponudim mu modelčke za izdelovanje 

iz plastelina, iz katerih izdela več figur. Poleg modelov za tiskanje, mu 

ponudim še plastično injekcijo, iz katere iztisne plastelin. Podolgovato figuro, 

iztisnjeno iz injekcije, razreže s škarjami na manjše dele. 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UMIRITEV: ZIBANJE NA KOLENIH 

Ležem na tla, dvignem noge in pokrčim kolena. Deček s trebuhom leže na 

kolena in me prime za roke. Umirjeno in počasi ga zibam naprej in nazaj. Ob 

tem prepevam pesmico BARČICA PO MORJU PLAVA (narodna). 

 MASAŽA Z MASAŽNIMI ŽOGICAMI 

Deček  leže na blazino. Najprej na hrbet, nato se obrne na trebuh.  

Masiram ga po rokah, nogah in hrbtu z masažno žogico. Vsak del telesa, ki ga 

masiram poimenujem. 

 

EVALVACIJA -  13. učna ura  06. 02. 2013 

Deček je bil plesno razpoložen, zato sva v uvodnem delu namesto dveh pesmi zapela tri. Pri 

prvi (ČE SI SREČEN) je plesal z menoj, a ni pel, pri naslednjih dveh  je dele, ki jih je znal, 

lepo prepeval z menoj. Ob tem sem svoje izvajanje prilagodila tako, da sva pela zelo počasi, 

saj deček težko sledi hitremu tempu. Gibi so bili pravilno izvedeni, le skakanje na mestu je 

bilo pomanjkljivo. Stopal je le na prste. Prva dejavnost v glavnem delu je bila namenjena 

utrjevanju dejavnosti, ki sva jo z njim prvič izvajala individualno. Z dejavnostjo se je  večkrat 

srečal že v vrtcu, a ni nikdar zares razumel navodila. Vedno je le tekel za drugimi otroci in se 

ni ustavil niti, ko so se ustavili drugi. Ponovila sem pravila igre, in sicer: ko radio oz. glasba 

na radiu igra, teče okoli blazine, in ko jo ugasnem, skoči na blazino. Prvi krog sem mu še 

pomagala s kazalno gesto in mu nudila oporo, v nadaljevanju  je deček razumel, kdaj mora 

teči in kdaj skočiti na blazino. Manj je bil pozoren na to, kdaj radio ne igra. Ko sem glasbo 

ugasnila, sem ga poklicala in ga opozorila na poslušanje, da se je zavedal, da je radio 

ugasnjen. Takrat je v hipu skočil na blazino. Vsakič, ko je naredil pravilno, sem ga pohvalila, 
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kar ga je motiviralo in spodbudilo. Po dejavnosti sva se z  odpravila na ''izlet''. Vozila sem ga 

v položaju samokolnice po prostoru in prepevala Z AVTOBUSOM K TETI. Prvič sem pela 

sama, drugič je pel z menoj, zadnji krog  sem ga pustila, da je zapel sam. Po vožnji 

samokolnice sva obnovila pesmico oz. sva naštela, katere živali so bile omenjene. Skupaj z 

mano je oponašal njihovo gibanje. Medtem sva se sprehodila iz ene strani sobe do druge in 

nazaj. Po živalih iz pesmice sem dodala še druge živali. Najprej je oponašal zajca, putke, 

kozlička, nato še žabo, kačo, polža, gosenico. Pri zajcu in žabi je skakal iz počepa, putke je 

oponašal tako, da je hodil v počepu, kot kozliček pa je hodil po vseh štirih (nogah in rokah), 

pri kači, gosenici in polžu je bila njegova naloga plazenje po tleh. Skakanje iz počepa mu je 

povzročalo največ težav, saj je želel nalogo na hitro zaključiti s hopsanjem. V tem primeru 

sem ga opozorila, tako da je ponovil izvedbo in naredil pravilno. Vsake toliko je preveril in 

preizkušal, kako pozorna sem na njegovo pravilno oz. nepravilno gibanje. Pri hoji v počepu 

sem mu gibanje najprej demonstrirala, nato sem ga fizično vodila. V nadaljevanju ga je 

izvedel pravilno, vključno s plazenjem. Po dejavnosti sva se za nagrado igrala izštevanko AN 

BAN PET PODGAN – križno gibanje rok in na koncu močan objem. Želel je še, zato sva 

izštevanko ponovila. Bil je nasmejan in dobre volje. Nadaljevala sva z zavijanjem v 

palačinko. Vsakič, ko sem ga ''mazala''s čokolado oz. masirala, se je na ves glas zasmejal. 

Samostojno se je odvil iz blazine in želel še. Dejavnost sva ponovila 3–krat. Za tem sva 

blazino pospravila in pripravila plastelin. Med uro je veliko manj tleskal z rokami po nogah in 

cvilil. Prav tako je bil zelo motiviran za delo. Pri igri s plastelinom je odtisnil več modelčkov. 

Pomagala sem mu pritisniti model v plastelin, saj je sam uporabil premalo moči. Odtisnila sva 

like živali. Poimenovala sva jih in oponašala njihovo oglašanje. Poleg odtisov živali sem 

dečku nastavila plastelin v valjasti model, v obliki injekcije, iz katerega ga je iztisnil. Iz 

modela je prišla podolgovata zvezdica ali rožica, ki jo je s škarjami razrezal. Za konec sva 

izdelala žogice iz plastelina, ki sva si jih podajala čez mizo. Žogice sva po nekaj podajah 

zamenjala z masažnimi žogicami. Med podajanjem sva prepevala pesmico RDEČA ŽOGA. 

Za nagrado si je  prislužil igro avion. 

Za konec sva prepevala BARČICO. Gugala sem ga na kolenih naprej/nazaj in levo/desno. 

Deček je bil napet, a kljub temu z nasmehom na obrazu. Pela sem sama. Ko sva se usedla,  je 

sedel pred mano, sem ga masirala z masažnimi žogicami. Ob tem sem  poimenovala vsak del 

telesa, ki sem ga masirala. Na trenutke je deloval, kot da mu je neprijetno oz. ga žgečka, na 

trenutke se je popolnoma prepustil in sprostil. 
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UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Skupni prostor v vrtcu 

DATUM: 7. 2. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 14 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja, osnovni elementi igre z žogo 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti  

 Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Pravilno pokaže dele telesa 

 Razvršča po enem kriteriju – barvi 

 Pravilno prešteje žogice 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (ne kriči, ko nekaj želi 

ampak lepo prosi za pomoč,…- upošteva navodila, razvija strpno 

vedenje) 

METODIČNE ENOTE: Vlečenje z vrvjo po prostoru, plezanje po vrvi, plazenje skozi tunel, metanje in 

lovljenje žogic, potiskanje ležalnikov, prenašanje blazin, vrtenje v krogu, 

vrtenje na mestu. 

METODE DELA: Metoda razlage, m. demonstracije, m. vodenja 

OBLIKE DELA: Individualno, v dvojicah, poligon 

PRIPOMOČKI: Vrv, tunel, barvne žogice (8), 4 barvni obroči, plastelin, modelčki za 

izdelovanje iz plastelina, masažni žogici. 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD: Z dečkom se postaviva na blazino, eden nasproti drugega.  

SPLOŠNO OGREVANJE:  Refren pesmice OLE MAJOLE (ustno izročilo) 

Z dečkom skupaj prepevava refren in izvajava gibalne elemente: 

KILI,KILI, KILI- premikanje obeh kazalcev gor in dol 

 JAKA ZAKA- vodoravno križno gibanje s kazalcema 

JOKO AMA- vodoravno vrtenje s kazalcema eden okoli drugega 

BUM BUM BUM- ploskanje z rokami 

OLE MAJOLE- dvig rok, vrtenje zapestij in vrtenje celega telesa okoli svoje 

osi. 

 GLAVA RAME NOGA PRST 

Z dečkom zapojem in zaplešem pesmico. Vsak del telesa, ki ga omeniva v 

pesmici, morava pokazati. 
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GLAVNI DEL TRAJANJE: 40 min  

 VLEČENJE Z VRVJO 

Dečku dam navodilo, naj s trebuhom obrnjen navzdol leže na tla ter se z rokami 

oprime konca vrvi. Jaz vrv primem na drugi strani in dečka vlečem po prostoru. 

Ob tem prepevam Z AVTOBUSOM K TETI (J. Bitenc). Dejavnost nadgradim 

tako, da se v nadaljevanju z dečkom usedeva eden nasproti drugemu. Ponovno 

poprimeva vsak na svojem koncu vrvi. Izmenično izvajava dejavnost, tako da 

enkrat jaz povlečem dečka k sebi, spet drugič deček sam s preprijemanjem vrvi 

pripleza do mene. 

 PLAZENJE SKOZI TUNEL 

Pred tunelom so zbrane barvne žogice. Dečku dam navodilo, naj prime žogico 

ter jo skozi tunel odnese na drugo stran. Tam jo razvrsti v obroč enake barve. 

Med hojo skozi tunel le-tega tresem. Ko prenese vse žogice na drugo stran, jih 

deček prešteje (koliko žogic je v posameznem obroču in koliko je vseh). Iz 

vsakega obroča vzamem eno žogico, s katero izvedeva nekaj podaj. Ob tem 

prepevava ŽOGICO (M. Voglar). 

 POTISKANJE LEŽALNIKOV 

Žogice iz obročev, ki jih je uporabil v prejšnji dejavnosti, deček prenese v 

škatlo, kjer so pospravljene tako, da vsako posebej položi na ležalnike in jih 

potisne od obročev na drugo stran do škatle. Ko žogo vrže v škatlo, potisne 

ležalnik nazaj in vzame novo žogo iz obroča.  Dejavnost ponavlja toliko časa, 

dokler ne pospravi vseh žog. 

 PRENAŠANJE BLAZIN OD TOČKE A DO TOČKE B 

Že pred uro po prostoru razporedim penaste blazine. Dečkova naloga je, da 

vsako izmed blazin prime in odnese v omaro. Pri tem mora postopati 

premišljeno, saj drugače ne gredo vse v omaro. Dečku pred dejavnostjo 

razložim navodila, med dejavnostjo pa ga vodim oz. mu nudim oporo s kazalno 

gesto. 

 RAJALNA IGRA-RDEČI TULIPAN 

Dečku rečem, naj se mi postavi nasproti. Napovem mu, katero pesmico bova 

zapela in zaplesala. Ker rajalno igro RDEČI TULIPAN pozna, ga pozovem, da 

poje z menoj. Ker pleševa sama, igro prilagodim tako, da se na koncu, ko bi si 

moral plesalec v krogu na verz …“in si en'ga izvoli“…izbrati nekoga izmed 

tistih, ki plešejo v krogu, z dečkom zavrtiva vsak okoli svoje osi, 

 – nekajkrat v eno in nekajkrat v drugo smer. Prilagodim tudi verz in namesto 

originalnega zapojem IN SE V KROGU ZAVRTI. 

 ZIBANJE NA KOLENIH 

Ležem na tla, dvignem noge in pokrčim kolena. Deček s trebuhom leže na 

kolena in me prime za roke. Dečka umirjeno in počasi zibam naprej in nazaj. 

Ob tem prepevam pesmico BARČICA PO MORJU PLAVA (narodna). 

 MANIPULACIJA S PLASTELINOM 

Deček si izbere barvo plastelina. Odprem mu lonček in podam plastelin. Gnete 

ga med rokami in trga na manjše koščke. Ponudim mu modelčke za plastelin, ki 

jih je potrebno stisniti skupaj, da iz njega nastane figura. Ko porabiva celo kepo 

plastelina in iz nje narediva nekaj figur, jih preštejeva. 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UMIRITEV: MASAŽA DLANI (KRIŽ KRAŽ KRALJ MATJAŽ) 

Deklamirava izštevanko. Ob deklamiranju mu masiram dlan: 

KRIŽ-KRAŽ KRALJ MATJAŽ. DAJ MI GROŠ, DA SI KUPIM NOŽ.- z 

zunanjim delom dlani križno gibam po dečkovi roki. 

VRTAM, VRTAM LUKNJICO – kazalec 'zapičim' v dečkovo dlan in'vrtam'. 

POČ, POČ, POČ! -  tleskam z dlanjo ob dečkovo dlan. 

 MASAŽA Z MASAŽNIMI ŽOGICAMI 

Deček  leže na blazino. Najprej na hrbet, nato se obrne na trebuh. Masiram ga 

po rokah, nogah in hrbtu z masažno žogico. Vsak del telesa, ki ga masiram, 

poimenujem. 
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EVALVACIJA -  14. učna ura 07. 02. 2013 

V današnji učni uri deček ni bil najbolje razpoložen. Njegova koncentracija je bila slaba,  

pozornost odkrenljiva. 

V uvodnem delu je plesno – gibalno aktivnost odplesal in za menoj ponavljal gibe, a zelo na 

hitro in brez interesa, saj je želel, da čim prej mine, ker je mislil, da bo šel po dejavnosti lahko 

ležat na blazino. 

V nadaljevanju ure se je nekoliko umiril in je pri vlečenju z vrvjo zelo užival ter aktivno 

sodeloval. Težave je imel na začetku s preprijemanjem vrvi in se je pritisnil k meni. Ni vedel, 

kako naj se potisne in se je namesto z rokami k meni plazil z nogami. Ko sem mu enkrat 

pokazala, kako se mora premikati, je razumel in dejavnost opravil popolnoma samostojno. V 

naslednji dejavnosti je navodilo sprva razumel tako, da je žogice metal skozi tunel, namesto 

da bi jih odnesel. Pokazala sem mu izvedbo vaje in mu na začetku, ko je še skozi tunel, 

zadržala žogo v roki. Prvič je žogo, ko jo je prenesel na drugo stran, vrgel v prvi obroč, ki ga 

je videl, da bi tako vajo hitreje zaključil. Takrat sem ga ustavila in je moral pozornost zopet 

preusmeriti nazaj na nalogo; pokazala sem mu, da ima štiri različne barve obročev, ki so 

takšne barve kot žogice. Nato je žogice pravilno razvrstil v obroče, a deloval je zaspano in 

nezainteresirano. Ko sva si podajala žogico in sem začela prepevati ŽOGICO, se mi je pri 

petju samoiniciativno priključil. Deček zelo rad poje, ima tudi dober posluh in dobro slušno 

pomnjenje. Pri potiskanju ležalnikov je aktivno sodeloval. Naslednja dejavnost je bila 

prenašanje blazin po igralnici. Delal je aktivno, po mojem navodilu. Vsakokrat je vzel blazino 

tiste barve, ki sem jo poimenovala. Pri tem sem mu nudila oporo s kazalno gesto; brez pomoči 

namreč ni vedel, katero blazino mora prinesti. Vestibularne aktivnosti (otroška rajalna igrica 

in zibanje na kolenih) je izvajal aktivno in nasmejano. Pri zibanju na kolenih je bilo še vedno 

opaziti napetost, a je kljub temu vsakokrat želel še in še. 

Zadnja dejavnost v glavnem delu je bila manipulacija s plastelinom. Dečku sem nudila fizično 

oporo ob pritisku na modelček, saj je bil njegov pritisk šibak. Modele je prešteval pravilno, 

prav tako je samostojno valjal košček plastelina. Da bi ga uspel samostojno razvaljati z 

rokami, sem mu dala že pregneten košček, ki je bil mehkejši in deček ni rabil močno pritisniti 

na plastelin, da bi ga uspešno razvaljal. Pri rezanju sem ga držala za roko in ga vodila.   
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UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Skupni prostor v vrtcu 

DATUM: 8. 2. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 15 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti 

  Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Razvija odrivno moč 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Pravilno pokaže in poimenuje dele telesa 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (plazenje, met, hoja, val-

janje) 

 Natančno zadeva papir v koš 

 Pravilno vstavi sestavljanko 

 Pravilno poimenuje barvo taktilnega balončka 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (upošteva navodila, razvija 

strpno vedenje) 

 Zaupa drugim ljudem 

METODIČNE ENOTE: Sonožno skakanje iz počepa, plazenje pod mizo, metanje papirja v koš, 

kotaljenje po tleh. 

METODE DELA: Metoda razlage, m. vodenja, m. demonstracije 

OBLIKE DELA: Individualno, v dvojicah, poligon 

PRIPOMOČKI: Blazina, 4 obroči, sestavljanka, miza, 6 taktilnih balončkov, vedro z vodo in 

gobicami, masažni žogici. 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD: Z dečkom stopiva eden nasproti drugega 

SPLOŠNO OGREVANJE:  GLAVA RAME NOGA PRST 

Zapojeva in zapleševa pesmico. Vsak del telesa, ki ga omeniva v pesmici, 

morava pokazati. 

 NAVSEZGODAJ ZJUTRAJ 

Zapojeva pesem, ob tem pa izvajava naslednje gibe: 

POČASI SE PREBUJAMO…- zehava in se pretegujeva 

NAVSEZGODAJ ZJUTRAJ…- zaokroživa z rokami nad glavo 

PO MAČJE SE UMIVAMO…- z dlanmi si maneva obraz in roke. 

MI PRIDNO ZOBKE ČISTIMO…- navidezno umivava zobke. 

MI HITRO SE OBLEČEMO…- navidezno oblečeva hlače in majico. 
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Z GLAVNIKOM SE POČEŠEMO…- z rokami gladiva si gladiva glavo. 

MI ČEVLJE SI OBUJEMO…- z rokami se dotikava podplatov.   

IN MAMICO OBJAMEMO…- z rokami se križno primeva za ramena in se 

zazibava levo in desno. 

V VRTEC ODDRVIMO…- tečeva v krogu. 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 40 min  

 ZAVIJANJE V PALAČINKO 

Deček se uleže na začetek blazine, obrnjen s trebuhom navzdol. Jaz ga zavijem 

v blazino in ga masiram po rokah, hrbtu in nogah. Ob tem se igrava, da je on 

palačinka, ki jo zavijem, namažem s čokolado in pojem. Vsak del telesa, ki ga 

''mažem'' s čokolado, poimenujem. 

 SONOŽNO SKAKANJE IZ POČEPA 

Opišem potek dejavnosti. Njegova naloga je, da koščke sestavljanke s 

sonožnimi poskoki iz kroga v krog prenese na drugo stran, kjer je model 

sestavljanke, kamor deček vstavi košček, ki ga ima v roki. Vajo zaključi, ko 

prenese vse koščke. 

 PLAZENJE POD MIZO 

Deček vajo po mojem navodilu izvaja samostojno. Najprej imamo kupček petih 

listov papirja. Deček vsakokrat vzame enega, ga zmečka v kepo, se uleže na tla 

in ga, plazeč se pod mizo, odnese na drugo stran prostora, kjer ga vrže v koš. 

Dejavnost izvaja, dokler ne zmanjka papirja. 

 PLAZENJE SKOZI TUNEL IN SAMOKOLNICA 

Dečku podam navodilo, da se splazi skozi tunel. Ko pride na drugo stran, se z 

rokami opre na tla, jaz ga primem za noge, deček se pa v hoji po rokah vrne na 

začetek. Naredi štiri ponovitve.   

 KOTALJENJE PO BLAZINI 

Deček iz škatle pred blazino vzame taktilni balonček, ki ga pretipa in 

poimenuje njegovo barvo. Z njim v roki se zakotali na drugo stran blazine in ga 

vrže v točko na zidu. Pride na začetek in vajo ponovi še trikrat. Vsakič se 

zakotali v drugo smer. 

 PENJENJE GOBIC V VEDRU VODE 

Dečku dam verbalno navodilo, naj zaviha rokave, prime prazno vedro in ga 

odnese v kopalnici. Jaz ga spremljam in vanj natočim vodo ter dodam otroški 

gel za prhanje. Vedro nato odnesem nazaj za mizo. Dečku dam navodilo da se 

usede na eno stran mize, jaz pa se usedem na drugo stran. V vedro vržem 

gobice, ki jih deček namaka v vodo, stiska in tako ustvarja peno. 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UMIRITEV: MASAŽA Z MASAŽNIMI ŽOGICAMI 

Deček leže na blazino. Najprej na hrbet, nato pa se obrne na trebuh. Masiram 

ga po rokah, nogah in hrbtu z masažno žogico. Vsak del telesa, ki ga masiram, 

poimenujem. 

 

EVALVACIJA -  15. učna ura, 08. 02. 2013 

V uvodnem delu je deček zelo lepo sodeloval. Bil je zelo vznemirjen pri plesu in petju 

pesmice GLAVA - RAME - NOGA – PRST. Za menoj je lepo in natančno ponavljal gibe 

serije glava – rame - noga. Ko je sledil prst na nogah, se ga ni dotaknil, ampak je ostal pri 

nogah. Serije oči – ušesa – usta - nos ni ponovil, ampak je od vznemirjenja skakal, tolkel z 

rokami ob noge in se smejal. Pesem sem mu ponovila in zapela še enkrat. Drugič je bil malo 
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bolj zbran. Dotaknil se je prsta na nogi. Na hitro in nenatančno je pokazal oči, ušesa, usta in 

nos. Pri naslednji pesmici je sledil dosti bolj aktivno in vztrajno. Ponovil je gibe (pranje zob, 

umivanje obraza, oblačenje, obuvanje). Pri refrenu „navsezgodaj zjutraj“ sem izvedla gib, pri 

katerem se pretegnem in z rokami zaokrožim nad glavo. V tem delu sem dečka fizično vodila, 

saj giba ni izvedel.. 

V glavnem delu sva začela z vajo palačinka. Zelo je užival in se smejal. Hotel je še in še. Tudi 

ko sva nadaljevala z ostalimi aktivnostmi, se je po zaključeni igri z vodo vrnil k blazini in 

želel še palačinke. 

Pri skakanju je bil še vedno nestabilen, kar se tiče pravilnosti izvajanja gibov. Večkrat je 

namesto sonožnega skakanja izvedel hopsanje ali klasični tek v drugi krog. Potreboval je 

oporo. Vodila sem ga od spredaj, tako da sem ga držala za roke. 

Pri mečkanju lista je dajal občutek, kot da nima moči. Pri plezanju pod mizo je na začetku 

potreboval mojo pomoč oz. vodenje, saj je želel hoditi po vseh štirih, a sem mu dala navodilo, 

naj se plazi po trebuhu in se potiska z rokami naprej. Ob zadetem košu je bil vesel in ponosen. 

Naslednja aktivnost s tunelom je potekala tekoče, aktivno je sodeloval in upošteval moje 

navodilo. Prav tako je napredoval v kotaljenju, saj se je vsakokrat zakotalil hitreje in bolj 

pogumno. Opazila sem veliko manjšo napetost, ni pa povsem izginila. 

Pri zadnji dejavnosti v glavnem delu ni dolgo vztrajal, a glede na to, da ni maral umivanja rok 

in obraza, ga dejavnost ni odvrnila oz. se ni upiral. Gobice je stiskal med prsti in jih mečkal 

ter penil. Ni ga motilo da je bil moker in da je imel peno po rokah. Ta ga je začela motiti šele 

kasneje. Sprva ni vedel, kako naj jo spravi dol z roke. Pokazala sem mu, da gre dol, če potopi 

roko v vodo. Nato je začel tolči po vodi in škropiti. Ob tem se je zelo zabaval.   

 

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Skupni prostor v vrtcu 

DATUM: 9. 2. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 16 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 
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CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti 

  Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Uri tehniko teka s tekalnimi igrami 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (tek, hoja) 

 Pravilno pokaže in poimenuje dele telesa 

 Pozna pravila igre (ko glasba igra teče,…) 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (upošteva navodila, razvija 

strpno vedenje) 

 Zaupa drugim ljudem 

METODIČNE ENOTE: Hoja po rokah, skakanje iz višine, plezanje, tek v krogu, zibanje na kolenih 

METODE DELA: Metoda razlage, m. vodenja, m. demonstracije 

OBLIKE DELA: Individualno, v dvojicah, poligon 

PRIPOMOČKI: Radio, zgoščenka, blazini, 8 taktilnih balončkov, škatla, igrače (konj, žoga, 

kocka, žlica), miza, masažni žogici, masažna krtača 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD: Z dečkom se postaviva na blazini, eden nasproti drugega. 

SPLOŠNO OGREVANJE:  GLAVA RAME NOGA PRST 

Zapojeva in zapleševa pesmico. Vsak del telesa, ki ga omeniva v pesmici, 

morava pokazati 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 40 min  

 SAMOKOLNICA, SONOŽNO SKAKANJE Z VIŠINE 

Dečku rečem, naj se z rokami prime tal, jaz pa ga primem za noge. Hodi po 

rokah do mize. Samostojno spleza na mizo in sonožno odskoči na blazino. V 

hoji gre na začetno točko. Vajo ponovi v petih serijah. 

 IGRA-KO GLASBE IGRA DEČEK TEČE, KO UGASNE MIRUJE 

Dečku razložim potek dejavnosti. Njegova naloga je, da teče v krogu okoli 

blazine, dokler radio igra; ko ga ugasnem, pa skoči na blazino v krogu in čaka, 

da ponovno prižgem radio. Izhodiščna točka je blazina. 

 ZIBANJENA KOLENIH 

Ležem na tla, dvignem noge in pokrčim kolena. Deček mi s trebuhom leže na 

kolena, z rokami pa prime moje roke. Umirjeno in počasi ga zibljem naprej in 

nazaj. Ob tem prepevam pesmico BARČICA PO MORJU PLAVA (narodna). 

 PREPOZNAVANJE PREDMOTOV S TIPANJEM 

Dečku na mizo postavim predmete (konj, žlica, žogica, plastična kocka). 

Vsakega izmed njih poimenuje in potipa. Nato predmete enega po enega 

skrijem pod škatlo, ki ima ob strani dve odprtini za roke. Dečka fizično vodim 

do odprtin in mu dam navodilo, naj ugotovi, kateri predmet se skriva pod 

škatlo. 
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 TAKTILNI BALONČKI 

Pred dečka naenkrat postavim tri različne taktilne balončke, ki so polnjeni z 

različnimi materiali. Primem ga za roke in vsakega izmed njih potipava. Nato 

vzamem v roko balonček, ki je polnjen z enakim materialom kot eden izmed 

treh na mizi. Ponudim ga dečku, da ga pretipa, ter izmed treh balončkov, ki jih 

ima pred seboj, poišče tistega, ki je na otip enak kot ta, ki ga imam v roki jaz.   

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE: 5 min 

UMIRITEV: MASAŽA Z MASAŽNIMI ŽOGICAMI 

Deček leže na blazino. Najprej na hrbet, nato pa se obrne na trebuh. Masiram 

ga po rokah, nogah in hrbtu z masažno žogico. Vsak del telesa, ki ga masiram, 

poimenujem. 

 MASAŽA Z MASAŽNO KRTAČO 

Deček sede pred mene, obrnjen s hrbtom proti meni. S krtačo ga krtačim od 

zgoraj navzdol po rokah, hrbtu in nogah. Posamezni del telesa, ki ga krtačim, 

poimenujem. 

 

EVALVACIJA -  16. učna ura, 09. 02. 2013 

V uvodnem delu sva za ogrevanje in motivacijo zaplesala pesem GLAVA, RAME, NOGA, 

PRST. Deček je sledil in pravilno pokazal nekatere dele telesa. Del telesa, ki ga ni pokazal, so 

bili prsti na nogah. Ob prepevanju in plesu je vznemirjeno skakal, se smejal in tleskal z 

rokami ob noge. Pri delu pesmice, kjer bi moral pokazati oči, ušesa, usta in nos, je pokazal le 

ušesa, pri ostalih delih telesa pa se je izgubil. Skakal in tleskal je z rokami ob noge. Po koncu 

aktivnosti sva ponovila tako, da sem ga jaz fizično vodila za roke. Pri tem se je malo umiril in 

usmeril pozornost name. 

V glavnem delu sva začela z vožnjo samokolnice. Ob tem sem prepevala Z AVTOBUSOM K 

TETI. Ko je deček v hoji po rokah prišel na drugo stran sobe, je splezal na kavč in skočil na 

blazino. Po vsakem krogu je splezal name tako, da sem ga držala za roke, on pa je z nogama 

plezal po meni. Nato sem ga še enkrat zanihala (naprej/nazaj) in zavrtela, kot da je avion. 

Dejavnost je bila ciljno naravnana, saj ga je po končanem krogu čakala nagrada (avion). 

Deček je bil ob izvajanju dejavnosti nasmejan in je aktivno sodeloval. Pri skoku na blazino 

sem ga držala za roke. V naslednji dejavnosti je deček začel s pravilnim izvajanjem 

dejavnosti. Tek okoli blazine je kombiniral s hojo in skakanjem. Ko sem glasbo ugasnila, sem 

mu razložila, kaj se je zgodilo in kaj je njegova naloga, ko glasbe ni. S kazalno gesto sem ga 

usmerila na blazino, na katero se je vrgel in leže čakal na glasbo. Ko je glasba začela igrati, je 

deček brez vodenja vstal in tekel po prostoru. 

Pri dejavnosti s taktilnimi balončki, je po mizi grabil enega za drugim. Nato si je izbral 

napolnjenega s polento in ga močno stiskal. Na mizo sem mu dala 3 različne. Vsakega je 
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potipal. S tipanjem je moral poiskati enak par balončkov. Pri dejavnosti je bila pozornost 

odkrenljiva. Ko ni bil zbran, je ugibal na pamet, samo da je minilo; čim pa se je uspel zbrati, 

je poiskal pravilen par. Naslednja dejavnost, ki je bila izbrana za razvijanje oz. stimuliranje 

taktilnega področja, je bila, da prepozna predmet samo s tipanjem. Pogledala sva vse 

predmete, jih poimenovala in pretipala. Nato sem jih enega po enega skrivala pod škatlo. Z 

rokami sem ga fizično vodila do izrezljanih odprtin, kjer je pretipal skriti predmet. Aktivno je  

sodeloval. Prepoznal je vse predmete, težavo je imel le z avtom in kocko, saj ju je zamenjeval. 

Bil je aktiven, zainteresiran in nasmejan. Motila ga je le škatla in pri vsakem poizkusu jo je 

želel odmakniti ter pogledati, kaj je pod njo. 

 

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Skupni prostor v vrtcu 

DATUM: 11. 2. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 17 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti  

 Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Razvija odrivno moč 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (hoja, met, plazenje, val-

janje) 

 Natančno zadeva žogo v keglje 

 Pravilno prireja keglje na barvne kroge 

 Pravilno obesi ščipalke na vrv 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (upošteva navodila, razvija 

strpno vedenje) 

 Zaupa drugim ljudem 

 Razvija občutke zadovoljstva ob obvladovanju telesa z gibanjem 

(hoja po rokah, metanje leže,…) 
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METODIČNE ENOTE: Sonožni poskoki iz počepa, met žogice iz ležečega položaja (na trebuhu), hoja 

po rokah, skakanje na terapevtski žogi, skakanje z višine  

METODE DELA: Metoda razlage, m. vodenja, m demonstracije 

OBLIKE DELA: Individualno, v dvojicah, poligon 

PRIPOMOČKI: Blazine, 8 kegljev, 4 žogice, 8 barvnih krogov, terapevtska žoga, škatla, klop, 

peskovnik z rižem ,10 ščipalk, masažni žogici.  

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD: Deček prinese iz omare blazine in jih postavi namesti po prostoru. Za tem se 

postaviva na tanjši blazini, eden nasproti drugemu. 

SPLOŠNO OGREVANJE:  ABRAHAM MA 7 SINOV (ljudska, narodna) 

Z dečkom se primeva za roke in zapojeva pesem. Na del besedila 

ABRAHAMMA SEDEM SINOV, SEDEM SINOV ABRAHAM. VSI SO 

JEDLI VSI SO PILI, VSI SO DELALI TAKO pleševa v krogu, na del besedila 

VSI TAKO, VSI TAKO, VSI SO DELALI TAKO, VSI TAKO, VSI TAKO, 

VSI SO DELALI TAKO pa vsak krog izvajava druge gibe. Besedilo pesmi 

ponoviva 5-krat. Gibi, ki jih izvedeva v posameznem krogu, so: ploskanje z 

rokami, tleskanje z rokami ob noge, dotikanje stopal z rokami za hrbtom, 

križno dotikanje ramen (desna roka-leva rama, leva roka-desna rama), vrtenje 

okoli svoje osi (enkrat v eno smer, enkrat v drugo). 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 40 min  

 POLIGON: 

Dečku opišem in demonstriram dejavnost. Začne pred tremi blazinami, ki jih 

preskoči s sonožnimi skoki iz počepa. Na drugi strani ga čaka klop, na katero 

leže obrnjen s trebuhom navzdol. Z rokami se potisne do konca klopi, stopi dol, 

se sprehodi po taktilnih stopinjah, se postavi na roke, jaz ga primem za noge in 

ga v samokolnici odpeljem na začetek. Krog ponovi 3-krat. V vsakem krogu 

povečam razdaljo med blazinami. Po končani dejavnosti deček odnese blazine 

v omaro. 

 PODIRANJE KEGLJEV 

Na blazino postavim 8 barvnih krogov. Dečku povem, kako naj ustrezno 

postavi 8 barvnih kegljev na kroge. Poleg verbalnega navodila ga usmerim še s 

kazalno gesto. Vsak kegelj, ki ga deček prime, poimenujem po barvi, on pa 

ponovi za menoj. Nato mu pridržim terapevtsko žogo in mu nudim fizično 

oporo pri namestitvi na terapevtsko žogo. Deček leže na terapevtsko žogo in v 

ležečem položaju meče žogice v keglje. Ko podre vse keglje se z rokami opre 

na tla, jaz spustim terapevtsko žogo in deček počasi zdrsi z žoge. 

 SKAKANJE NA TERAPEVTSKI ŽOGI OD TOČKE A DO TOČKE B 

Dečku opišem potek vaje. Na začetku vaje mu pridržim terapevtsko žogo, da 

lahko udobno in stabilno sede nanjo. Nato pustim, da samostojno odskaklja do 

klopi. Tam stopi z žoge, stopi na klop in sonožno skoči na nižje ležečo blazino. 

Žogo nesem na začetek, deček pa vajo še 5 - krat ponovi. 

 ZAVIJANJE V PALAČINKO 

Deček se uleže na začetek blazine, obrnjen s trebuhom navzdol. Jaz ga zavijem 

v blazino in ga masiram po rokah, hrbtu in nogah. Ob tem se igrava, da je on 

palačinka, ki jo zavijem, namažem s čokolado in pojem. Vsak del telesa, ki ga 

''mažem'' s čokolado, poimenujem. 

 PESKOVNIK Z RIŽEM 

Dečku v peskovnik z rižem skrijem 10 ščipalk. Rečem mu, naj jih poišče. 

Vsako izmed ščipalk nato obesi na vrvico, ki je privezana poleg peskovnika. 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UMIRITEV: MASAŽA Z MASAŽNIMI ŽOGICAMI 

Deček leže na blazino. Najprej na hrbet, nato pa se obrne na trebuh. Masiram 

ga po rokah, nogah in hrbtu z masažno žogico. Vsak del telesa, ki ga masiram, 

poimenujem. 
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EVALVACIJA -  17. učna ura, 11. 02. 2013 

Deček je bil  zelo dobro razpoložen. Aktivnosti je opravljal z veseljem. Vsa navodila je 

razumel in dosledno upošteval. Pri prvi dejavnosti sem dečku nudila fizično oporo pri 

sonožnih poskokih. Veliko bolje in dosledno je delal, ko sem blazine razmaknila, tako da ni 

mogel stopiti iz ene na drugo. V primeru, ko so bile blazine bolj skupaj, je želel le prestopiti iz 

ene na drugo. Takrat sem ga zaustavila in ga pozvala naj vajo ponovi. Če je imel težave s 

preskokom, sem ga prijela za obe roki, kar ga je opogumilo. Ostali del poligona je izvedel 

samostojno in aktivno. 

V naslednji dejavnosti je keglje podiral natančno in aktivno. Pri postavitvi je želel na trenutke 

pohiteti in jih je skoraj vrgel na krog, pri čemer je kegelj padel na tla in je moral poskusiti 

znova. Vsak kegelj, ki ga je prijel, sem barvno poimenovala, ali pa sem vprašala, kakšne 

barve je. Ni jih poimenoval pravilno. Vsakič je ugibal. Naštel ali prijel je vse, saj je vedel, da 

bo ena barva pravilna. Ko je podrl vse keglje, jih je pospravil v škatlo. Za nagrado sva se šla 

''avion''. Dvignila sem ga v vodoravni položaj in ga zibala naprej/nazaj ter vrtela v krogu. 

Pri naslednji dejavnosti sem mu pridržala terapevtsko žogo, da je sedel nanjo. Ko je bil 

stabilno nameščen, je samostojno odskakal od točke A do točke B, kjer je prav tako 

samostojno stopil na klop in skočil na blazine. Tudi to dejavnost je izvajal aktivno in 

natančno. Na žogi je bil veliko bolj stabilen. Tudi kadar ga je zaneslo na stran, se je ujel, 

samostojno popravil in nadaljeval. 

Najbolj je užival v zavijanju v palačinko. Vse bolj je bil sproščen, čeprav sem na trenutke, če 

ga nisem pravočasno odvila, opazila napetost. Kljub napetosti je hotel vajo ponavljati vedno 

znova.   

Konec glavnega dela je potekal brez posebnosti. Deček je poiskal in pravilno obesil ščipalke. 

Na koncu jih je preštel in izobesil v škatlo. Pri masiranju mu je najmanj prijalo, ko sem ga 

masirala po nogah in podplati. Opazila sem mešane občutke. V enem trenutku se je smejal, v 

drugem mu je bilo neprijetno in se je žogici izmikal. 
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UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Skupni prostor v vrtcu 

DATUM: 13. 2. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 18 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti 

  Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (hoja, valjanje, plezanje) 

 Pravilno pokaže dele telesa 

 Pravilno vstavlja sestavljanko 

 Pravilno poimenuje del telesa na sestavljanki 

 Pravilno obesi ščipalke 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (upošteva navodila, razvija 

strpno vedenje) 

 Zaupa drugim ljudem 

 Razvija občutke zadovoljstva ob obvladovanju telesa z gibanjem 

(skakanje na terapevtski žogi, kotaljenje,…) 

METODIČNE ENOTE: Skakanje na terapevtski žogi, kotaljenje po blazini, vlečenje po vrvi na 

avtomobilu. 

METODE DELA: Metoda razlage, m. vodenja, m. demonstracije 

OBLIKE DELA: Individualna, v dvojicah, poligon 

PRIPOMOČKI: Terapevtska žoga, blazini, vrv, avto, rjuha, peskovnik s polento, sestavljanka 

(deli telesa). 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  10 min 

UVOD: Z dečkom se postaviva na blazini, eden nasproti drugega. 

SPLOŠNO OGREVANJE:  GLAVA RAME NOGA PRST 

Zapojeva in zapleševa pesmico. Vsak del telesa, ki ga omeniva v pesmici, 

morava pokazati. 

 NAVSEZGODAJ ZJUTRAJ (Romana Krajnčan) 

Z dečkom pojeva pesmico ob tem pa izvajava naslednje gibe: 

POČASI SE PREBUJAMO...- zehava in se pretegujeva 

NAVSEZGODAJ ZJUTRAJ...- zaokroživa z rokami nad glavo 

 PO MAČJE SE UMIVAMO…- z dlanmi si maneva obraz in roke. 
MI PRIDNO ZOBKE ČISTIMO…- navidezno umivava zobke. 

MI HITRO SE OBLEČEMO…- navidezno oblečeva hlače in majico. 
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Z GLAVNIKOM SE POČEŠEMO…- z rokami si gladiva glavo. 

MI ČEVLJE SI OBUJEMO…-  z rokami se dotikava podplatov.   

IN MAMICO OBJAMEMO…- z rokami se križno primeva za ramena in se 

zazibava levo in desno. 

V VRTEC ODDRVIMO…- tečeva v krogu. 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 30 min  

 POLIGON: 

Dečku opišem in demonstriram dejavnost. Na začetku pridržim terapevtsko 

žogo, da se usede nanjo. Ko stabilno sedi, ga spustim, on pa odskaklja na drugo 

stran prostora, kjer sta blazini. Ko pride do blazin, stopi iz žoge. S trebuhom 

navzdol se uleže na blazino in se zakotali na drugo blazino. Tukaj ga zavijem v 

palačinko. Ko je zavit, ga masiram po rokah, hrbtu in nogah. Nato ga odvijem. 

Deček gre v hoji na začetek in ponovi krog, in sicer 6-krat. Vsakič se kotali po 

drugi strani telesa. 

 PLEZANJE PO VRVI 

Vrv privežem za radiator. Deček se usede na avto, ki stoji na drugem koncu 

vrvi. Pri namestitvi na avto mu pomagam, da ne se bi nerodno usedel ter z 

nogami drsel po tleh. V roko mu dam vrv in povleče se do drugega konca vrvi, 

ki je pritrjen na radiator. Ko pride do konca, privleče noge na plan in se ritensko 

požene na začetek. Vajo ponovi 6-krat. 

 PESKOVNIK S POLENTO 

Dečku v peskovnik s polento skrijem 10 ščipalk. Rečem mu, naj jih poišče. 

Vsako izmed ščipalk nato obesi na vrvico, ki je privezana poleg peskovnika. 

 VLEKA DEČKA NA RJUHI 

Dečku rečem, naj sede na rjuho. Primem jo na drugem koncu in ga vlečem po 

prostoru. Ob tem prepevam Z AVTOBUSOM K TETI (J. Bitenc). 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE: 10 min 

UMIRITEV: ZIBANJE NA RJUHI 

Deček leže na rjuho in ga z vzgojiteljico ''gugava''. Med zibanjem prepevava 

otroške pesmice BARČICA PO MORJU PLAVA (ljudska), METULJČEK 

CEKINČEK (neznan avtor), PIKAPOLONICA (J. Bitenc)… 

 

EVALVACIJA -  18. učna ura, 13. 02. 2013 

Pesmico 'GLAVA, RAME...' ima deček zelo rad. Pritegne ga in motivira za delo. Tokrat je  bil 

ob prepevanju zelo vznemirjen in je posledično nenatančno izvajal gibe. Glavo in rame je  

pokazal, nogo izpustil, se spet sklonil in pokazal prst. Do sedaj se je pri nogi ustavil in se ni 

priklonil do prstov na nogi. Na glavi je pokazal oči, ušesa in nos, usta pa izpustil. Po koncu 

prepevanja sva gibe in dele telesa počasi ponovila še enkrat. Tokrat je  natančno in pravilno 

pokazal dele telesa, ki jih je omenil v pesmici. Pri petju je sodeloval. V naslednji pesmici je 

sledil lažje in bolj dosledno kot v prvi. Imitacija gibov je bila bolj natančna. Nazorno je 

posnemal umivanje obraza, oblačenje, umivanje zob, obuvanje čevljev in tek v krogu. Pri 

verzu 'navsezgodaj zjutraj' sem dvignila roke v zrak in z njimi zaokrožila nad glavo. Ker 

deček ni ponavljal tega dela za menoj, sem ga pri gibanju vodila; prijela sem ga za roke in z 
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njimi zaokrožila po zraku. Pesmico sem pela počasi, da je lahko sledil. Pri petju ni sodeloval. 

Verjetno zato, ker besedila še ne pozna dovolj dobro. 

V glavnem delu je bil na terapevtski žogi stabilen in vztrajen. Zelo dobro je lovil ravnotežje. 

Na začetku sem mu pomagala, da se je usedel na žogo in se prijel za ročke. Iz žoge je stopil 

sam in se po mojem navodilu ulegel na blazino. Pri namestitvi na blazino sem mu poleg 

verbalne opore pomagala s kazalno gesto, saj se deček sprva ulegel navpično namesto 

vodoravno. Pri kotaljenju je držal glavo visoko v zrak. Ni si je upal spustiti na tla. Ko je prišel 

na drugo stran blazine, sem ga začela zavijati v palačinko. Smejal  se je in s svojim 

obnašanjem kazal, da mu je dejavnost všeč, čeprav je bilo še vedno čutiti nekaj napetosti. 

Krog je ponovil brez težav še 5 – krat. Vsakokrat, ko se je odvil iz palačinke, je odskakljal do 

žoge in tleskal z rokami ob noge. Med celotno dejavnostjo sem opazila, da se je deček 

občutno manj ''cvileče'' oglašal, kar najpogosteje počne ob skakanju in tleskanju z rokami ob 

noge. 

V naslednji dejavnosti sem mu na začetku pokazala, kako jo mora izvajati. Prijela sem ga za 

roki in ju pomaknila po vrvi, tako da je videl, kako poteka gibanje rok. Pomagala sem mu tudi 

pri namestitvi na avto, tako da je nogi naslonil na sprednji del avta, ne da bi se dotikal tal. Ob 

izvajanju dejavnosti je bil dobro razpoložen in jo je večkrat ponovil.  Med vožnjo avtomobila 

sem oponašala zvok motorja avtomobila (BRRRR). Deček ni ponavljal za menoj, saj je bil 

osredotočen na vrv in premikanje od točke A do B. 

V naslednji dejavnosti mu je padla koncentracija in njegova pozornost je bila popolnoma 

odkrenljiva. Zmotil ga je vsak zvok in vsak mimoidoči. Prve tri koščke je poiskal sam in jih 

pravilno vstavil v sestavljanko. Pri enem koščku sem mu fizično pomagala, saj ga ni pravilno 

obrnil. Ker mu je koncentracija po treh koščkih padla in ker mu dotik polente ni bil prijeten, 

sem nadaljevala z iskanjem in mu podajala koščke, ki jih je potem vstavil v sestavljanko. 

Vsak del telesa sva poimenovala in pokazala, jaz na svojem telesu, deček na svojem. Dele 

telesa je povedal pravilno. 

Za pred vajo vleke na rjuhi sem ga, ko je sedel, prijela za roke in ga povlekla proti sebi. 

Vsakič sem ga, obrnjenega s hrbtom proti tlom, povlekla dlje. Bil je ves napet, a mi je 

vsakokrat, ko sem ga ustavila, rekel 'še'. Nato sem mu rekla, naj se usede na rjuho. Bilo mu je 

všeč, a napetost ni izginila. Če sem se ustavila, je rekel 'še'. 



Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani  Špela Fajdiga; diplomsko delo 

__________________________________________________________________________________________ 

109 

 

Ker mu je bila vaja z rjuho všeč, sem za pomoč prosila njegovo vzgojiteljico, da mi je 

pomagala pri zibanju dečka. Dvignili sva ga par centimetrov od tal in ga zelo počasi zibali.  

Ob dvigu  je iz strahu skočil iz rjuhe. Nisem ga hotela siliti, zato sem mu pustila in opazovala, 

ali bo šel proč ali pa se bo ponovno usedel na rjuho. Prišel je nazaj in se usedel na rjuho. 

Ponovila sva isto. Ponovno  je skočil oz. se skotalil ven. Spet se je prišel nazaj. Nato je zdržal 

na rjuhi, a je stegoval roke, da se je lahko dotaknil tal. Zapela sem pesmico BARČICA. 

Medtem sva ga gugali. Ko je bilo pesmice konec, sva ustavili. Želel je še. Ponovno sva ga 

dvignili in ga zazibali. Zopet je držal roki ven in se z njimi dotikal tal. Na sredini pesmice je 

dal roke na rjuho (jih dvignil od tal). Še vedno je zelo napet, a se je smejal in pel. Ko sem ga 

spet zazibala, se je le nekaj sekund dotikal tal, nato je prijel rjuho in kasneje roke brez strahu 

položil v rjuho. A še vedno sva ga zibali zelo počasi in le malo od tal. Deček se je umiril. Ves 

čas je govoril 'še' in se smejal. 

 

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Skupni prostor v vrtcu 

DATUM: 14. 2. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 19 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti  

 Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Razvija odrivno moč 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (hoja, plazenje, plezanje) 

 Natančno zadeva žogo z nogo 

 Pravilno sestavlja kocke eno na drugo 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (upošteva navodila, razvija 
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strpno vedenje) 

 Zaupa drugim ljudem 

 Razvija občutke zadovoljstva ob obvladovanju telesa z gibanjem 

(hoja po rokah, brcanj žoge,…) 

METODIČNE ENOTE: Vlečenje z vrvjo po prostoru, spuščanje po toboganu, plazenje skozi tunel, 

brcanje žoge, hoja po rokah, zibanje na kolenih, sonožno skakanje iz počepa, 

skakanje iz višine 

METODE DELA: Metoda razlage, m. demonstracije, m. vodenja 

OBLIKE DELA: Individualna, v dvojicah, poligon 

PRIPOMOČKI: Vrv, tobogan, tunel, duplo-lego kocke, žoga, brivska pena, 4 blazine, stol, rjuha 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD: Z dečkom se postaviva eden nasproti drugega. 

SOLOŠNO OGREVANJE:  ABRAHAM MA 7 SINOV (ljudska, narodna) 

Z dečkom se primeva za roke in zapojeva pesem. Na del besedila 

ABRAHAMMA SEDEM SINOV, SEDEM SINOV ABRAHAM. VSI SO 

JEDLI VSI SO PILI, VSI SO DELALI TAKO pleševa v krogu, na del besedila 

VSI TAKO, VSI TAKO, VSI SO DELALI TAKO, VSI TAKO, VSI TAKO, 

VSI SO DELALI TAKO pa vsak krog izvajava druge gibe. Besedilo pesmi 

ponoviva 5-krat. Gibi, ki jih izvedeva v posameznem krogu, so: ploskanje z 

rokami, tleskanje z rokami ob noge, dotikanje stopal z rokami za hrbtom, 

križno dotikanje ramen (desna roka-leva rama, leva roka-desna rama), vrtenje 

okoli svoje osi (enkrat v eno smer, enkrat v drugo). 

 Refren pesmice OLE MAJOLE (ustno izročilo) 

Z dečkom skupaj prepevava refren in izvajava gibalne elemente: 

KILI,KILI, KILI- premikanje obeh kazalcev gor in dol 

 JAKA ZAKA- vodoravno križno gibanje s kazalcema 

JOKO AMA- vodoravno vrtenje s kazalcema eden okoli drugega 

BUM BUM BUM- ploskanje z rokami 

OLE MAJOLE- dvig rok, vrtenje zapestij in vrtenje celega telesa okoli svoje 

osi. 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 35 min  

 VLEČENJE DEČKA PO PROSTORU 

Dečku rečem, naj leže na tla. Podam mu konec vrvi, ki se ga močno oprime z 

obema rokama. Primem drugi konec in ga vlečem po prostoru ter prepevam Z 

AVTOBUSOM K TETI (J. Bitenc). 

 PLAZENJE SKOZI TUNEL 

Pred tunelom ima deček kup duplo – lego kock. Vsakič vzame eno kocko, 

pove, kakšne barve je, in jo nese skozi tunel na drugo stran. Ko je v tunelu, ga 

stresem. Na drugi strani iz kock sestavlja stolp. Ko odnese vse kocke in je stolp 

sestavljen, vzame žogo in jo brca v stolp, dokler ga ne zadene in podre. 

 POLIGON: 

Dečku opišem in demonstriram dejavnosti. Na začetku se z rokami opre na tla, 

dvigne noge in po rokah hodi do treh blazin. Sonožno skače iz blazine na 

blazino, stopi na stol in sonožno skoči na blazino, ki je pod stolom. Krog 

ponovi 5-krat. 

 ZIBANJE NA KOLENIH 

Ležem na tla, dvignem noge in pokrčim kolena. Deček mi s trebuhom leže na 

kolena, z rokami pa prime moje roke. Umirjeno in počasi ga zibljem naprej in 

nazaj. Ob tem prepevam pesmico BARČICA PO MORJU PLAVA (narodna). 

 RISANJE Z BRIVSKO PENO PO MIZI 

Dečku dam navodilo, naj se usede za mizo, zaviha rokave in počaka, da stresem 
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embalažo s peno. Peno iztisnem na mizo. Deček jo z obema rokama razmaže po 

mizi. Ko jo razmaže, začnem s kazalcem tiskati pikice. Dečka pozovem, da 

ponovi za menoj. Nato primem za njegovo roko in skupaj z njo v peno narišem 

sončka. Po koncu dejavnosti gre deček v kopalnico, kjer si peno izpere iz rok.   

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE: 10 min 

UMIRITEV: ZIBANJE NA RJUHI 

Deček leže na rjuho in ga z vzgojiteljico ''gugava''. Med zibanjem prepevava 

otroške pesmice. 

 

EVALVACIJA  -   19. učna ura, 14. 02. 2013 

V uvodnem delu je bil zelo nemiren. Med dejavnostjo je skakal, se tolkel z rokama po nogah 

in se ''cvileče'' oglašal. Zelo težko sem njegovo pozornost preusmerila na dejavnost. Gibe je 

sicer ponavljal za menoj, a zelo nenatančno in na hitro, da bi čim prej minilo. 

V nadaljevanju ure se je pomiril, tako da mi je lahko aktivno sledil. Rekla sem mu, naj se 

uleže na tla in prime vrv. Le delno je razumel navodilo, saj je prijel za vrv, a obsedel na tleh. 

Verjetno zato, ker je prejšnjo uro med izvajanjem dejavnosti sedel. Navodilo sem ponovila in 

mu s kazalno gesto nakazala, kako se mora uleči. Nato sem ga začela vleči po prostoru. Ob 

tem sem prepevala »Z AVTOBUSOM K TETI«. Pri držanju za vrv je porabil vso moč, saj je 

imel pokrčene roke in je bil napet. Med dejavnostjo se je smejal; bila mu je všeč, čeprav je bil 

ves zakrčen. Za nagrado sem mu pustila, da se je dvakrat spustil po toboganu. 

V naslednji dejavnosti sem mu povedala barvo kocke, ki jo je nato nesel skozi tunel na drugo 

stran in v hoji prišel nazaj na začetek. Med hojo skozi tunel sem le -tega stresla, kar  ga je na 

vso moč zabavalo. Kocke je zlagal v stolp, ki ga je moral, ko je zmanjkalo kock, podreti z 

brcanjem žoge. Ko je naredil sedem krogov, je šel po žogo in jo pričel tapkati. K meni je 

prišel šele, ko sem ga poklicala. Nato jo je položil na tla in jo brcnil. Stolp je zadel v prvem 

poskusu.   

Med naslednjo dejavnostjo je bil  motiviran in nasmejan. ''Samokolnico'' je vozil brez težav in 

upiranja. Ko je prišel do blazin in je skakal iz ene na drugo, je nalogo opravljal nenatančno, če 

ga nisem prej opozorila, naj jo opravi pravilno. Če ga nisem zaustavila in verbalno vodila, je 

le tekel skozi blazine. V nasprotnem primeru je dejavnosti izvedel pravilno. Ko je prišel do 

stola in skočil na blazino, se je zadržal na njej, skakal in tleskal z rokami ob noge ter se od 

vsega vznemirjenja oglašal s ''cvilečimi'' zvoki. Poklicati sem ga morala, da je prišel iz blazine 

in ponovil krog. 
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Zibanje na kolenih mu je bilo zelo všeč. Ves čas se je sicer držal napeto, na njegovem obrazu 

pa so se izrazi menjavali glede na to, kako sem ga zibala naprej in nazaj. Dokler je bil v 

vodoravnem položaju in sem ga zibala počasi, se je smejal in govoril 'še', če sem ga nagnila z 

glavo proti tlom, je zakričal, na obrazu pa kazal mešane izraze med ugodjem in strahom. 

Prvič je risal z brivsko peno. Brez upiranja in kakršnih koli težav si je zavihal rokave in jih 

pustil zavihane; do sedaj jih je vedno vlekel dol in ni prenesel, da ima zavihane dlje kot za 

potrebe umivanja rok. Prijela sem ga za roki in z dlanmi krožila po peni. Ni se upiral in videti 

je bilo, da mu je všeč. Po slabi minuti ga je pena na rokah začela motiti. Želel jo je spraviti 

dol. Šla sva se umit in sva ponovila dejavnost. Pena ga je po slabi minuti začela ponovno 

motiti, zato sem v tistem začela tolči z dlanjo po peni, da je le ta začela škropiti vse naokoli. 

Posnemal me je in se smejal. Ko je imel dovolj, je rekel 'dovolj' in sva se šla umit. 

V zaključnem delu ga je zibanje na rjuhi pomirilo. Vse bolj je bil sproščen, a ga je bilo še 

vedno treba gugati zelo počasi.     

 

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Skupni prostor v vrtcu 

DATUM: 18. 2. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 20 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti 

  Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Razvija odrivno moč 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (hoja, plazenje, plezanje) 

 Razvršča po enem kriteriju – barvi 

 Pravilno prime sadeže s pinceto 

 Pravilno poimenuje sadež, ki ga prenese 

 Pravilno prešteje žogice 

 Pravilno poimenuje barve 

 Spozna nove pojme – barve 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 
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 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce  

 Zaupa drugim ljudem 

 Razvija občutke zadovoljstva ob obvladovanju telesa z gibanjem 

(hoja po rokah, plazenje skozi tunel,…) 

METODIČNE ENOTE: Plazenje skozi tunel, vlečenje po vrvi, sonožno skakanje iz počepa, hoja po 

rokah. 

METODE DELA: Metoda razlage, m. vodenja, m. demonstracije 

OBLIKE DELA: Individualna, v dvojicah 

PRIPOMOČKI: Igra Super Sorting Pie, tunel, 8 žogic, 4 barvne posode, vrv, avto, blazine, 

plastelin, rjuha 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE: 15 min 

UVOD: Z dečkom se postaviva eden nasproti drugega.  

SPLOŠNO OGREVANJE:  ABRAHAMMA 7 SINOV (ljudska, narodna) 

Z dečkom se primeva za roke in zapojeva pesem. Na del besedila ABRAHAM 

MA SEDEM SINOV, SEDEM SINOV ABRAHAM. VSI SO JEDLI VSI SO 

PILI, VSI SO DELALI TAKO pleševa v krogu. Na del besedila VSI TAKO, 

VSI TAKO, VSI SO DELALI TAKO, VSI TAKO, VSI TAKO, VSI SO 

DELALI TAKO pa vsakič izvajava druge gibe. Besedilo pesmi ponoviva 5-

krat. Gibi, ki jih izvedeva v posameznem krogu, so: ploskanje z rokami, 

tleskanje z rokami ob noge, dotikanje stopal z rokami za hrbtom, križno 

dotikanje ramen (desna roka-leva rama, leva roka-desna rama), vrtenje okoli 

svoje osi (enkrat v eno, drugič v drugo smer). 

 SUPER SORTING PIE 

Igra je namenjena razvrščanju sadežev po več kriterijih. Deček jih razvršča po 

barvi (rdeča, modra, rumena, zelena, oranžna), in sicer s pomočjo pincete, s 

katero mora sadež pravilno prenesti iz mize v model pite. Ob tem poimenuje 

sadež in njegovo barvo. 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 30 min   

 TUNEL 

Dečku razložim in demonstriram potek dejavnosti. Pred tunelom je v škatli 8 

barvnih žogic. Deček vzame eno izmed žogic in jo nese na drugo stran tunela. 

Vsakič, ko gre skozi tunel, le-tega zatresem. Žogico nato ustrezno razvrsti v 

posodico. Kriterij po katerem razvršča, je barva. Ko razvrsti vse žogice, jih 

preštejeva. Najprej vsako izmed barv posebej, nato še vse žogice skupaj. 

 VLEČENJE SAMEGA SEBE PO VRVI 

Vzamem vrv in jo privežem za radiator. Deček se usede na avto, ki stoji na 

drugem koncu vrvi. Pri namestitvi na avto mu pomagam, da mu ne bi preveč 

bingljale noge. Med noge mu postavim lonček z žogicami iz prejšnje vaje. V 

roko mu podam vrv in deček se povleče do konca vrvi, ki je privezan na 

radiator. Ko pride do konca, privleče noge na plan in se ritensko požene na 

začetek. Vajo ponovi 4-krat. Barvo lončka, ki ga mora peljati, mu povem jaz, on 

pa nato izmed vseh štirih izbere pravega. 

 SONOŽNO SKAKANJE IZ POČEPA, SAMOKOLNICA 

Pred dečkom so tri blazine. Preko njih mora priti na drugo stran s sonožnim 

skakanjem iz počepa. Ko pride do konca, se z rokami prime tal, jaz pa ga v 

samokolnici peljem na začetek. Vajo ponovi 3-krat. 

 MANIPULACIJA S PLASTELINOM 

Deček si izbere barvo plastelina. Odprem mu lonček in podam plastelin. Gnete 

ga med rokami in trga na manjše koščke. Ponudim mu modelčke za plastelin, iz 
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katerih izdela več figur. Poleg modelov  mu ponudim še plastično injekcijo, iz 

katere iztisne plastelin. 

 VLEKA DEČKA NA RJUHI 

Dečku rečem, naj sede na rjuho. Primem jo na drugem koncu in vlečem dečka 

po prostoru. Ob tem prepevam slovensko rajalno otroško pesem POTUJEMO V 

RAKITNICO. 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE: 5 min 

UMIRITEV: ZIBANJE NA RJUHI 

Deček leže na rjuho in ga z vzgojiteljico ''gugava''. Med zibanjem prepevava 

otroške pesmice. 

 

EVALVACIJA  - 20. učna ura, 18. 02. 2013 

Za uvodni del sem poleg plesno – gibalne dejavnosti izbrala še razvrščanje plastičnih figuric 

sadja po barvi. S  pinceto je moral prenesti barvne sadeže v posodo, ki je bila razdeljena na 

pet delov. Vsak del je predstavljal svojo barvo. Za to dejavnost sem se poleg plesno – gibalne 

aktivnosti odločila zato, da bi se deček, ki je bil zelo nemiren in je brezciljno vihral gor in dol 

po prostoru, umiril in usmeril pozornost name in učne pripomočke. Dejavnost zahteva 

koncentracijo, da otrok uspešno zagrabi in sadež s pinceto prenese iz mize v posodo. Vaja je 

prav tako namenjena za razvijanje koordinacije oko – roka ter finomotoričnih spretnosti. 

Umiril seje. Barvo vsakega sadeža sem poimenovala jaz, on  je ponovil za menoj in 

samostojno poimenoval sadež, ki ga je prijel. V začetku sem ga vodila za roko in mu stisnila 

skupaj prste, da je s pinceto zagrabil predmet. Po par poskusih je nekajkrat uspel sadež 

prenesti popolnoma samostojno. Če mu je na poti padel iz rok, ga je s pinceto zagrabil in ga 

nesel dalje. Nikoli ni uspel v enem samem poskusu prenesti predmeta, saj ni dovolj trdno 

držal pincete in so mu sadeži padali iz rok. 

V glavnem delu je dejavnost izvajal zelo zavzeto. Predvsem mu je bilo všeč, ko sem ga med 

potjo skozi tunel stresala. Ven je prišel nasmejan; in ko je postavil žogico v pravo posodico, je 

že hitel na začetek tunela. Ko je vse žogice razvrstil, sva jih skupaj preštela oz. sem mu pri 

prvi nudila oporo in štela z njim. Štel je vsako barvno posodico posebej. Te so bile razvrščene 

v barvnem zaporedju, ki sem ga sproti poimenovala. Moje navodilo se je glasilo: ''Prinesi mi 

zeleno. Preštej žogice, ki so notri.'' Navodilo sem povedala v dveh delih, da je bilo jasno in 

kratko, saj ima deček težave z razumevanjem. Tokrat je razumel. S štetjem žogic ni imel 

težav, pri barvah  sem mu nudila pomoč s kazalno gesto. Posodice z žogicami je poljubno vzel 

in jih s pomočjo vlečenja po vrvi odpeljal do konca, kjer je bila vrv privezana. Prepeljal se je 

po vrvi na avtu, na katerega je naložil posodice. Vajo je izpeljal samostojno, le pri namestitvi 
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sem mu nudila fizično podporo. V naročje sem mu namestila posodico, tako da ni padel iz 

avta ter mu namestila noge, da niso drsele po tleh. 

V naslednji dejavnosti je v počepu skakal iz blazine na blazino. Dejavnost je izvajal 

nenatančno. Namesto skoka je pot večkrat kar prehodil ali pretekel. Ko sem ga ustavila in 

opozorila na nepravilno izvajanje dejavnosti, se je skušal popraviti. Če mu ni uspelo, sem ga 

prijela za roke in ga usmerjala, kako naj skoči. Pri odskoku sem ga še malo bolj potegnila 

proti zraku, da je dobil občutek. V samokolnici se je po rokah sprehodil na začetek kroga. Ob 

tem sem pela Z AVTOBUSOM K TETI. Ko je prišel na začetek blazin, mi je nekajkrat zbežal 

stran, saj me je preizkušal, kaj bom storila. Od daleč me je gledal in se mi smejal. Štela sem 

do pet in ga v miru poklicala. Prišel je nazaj. Le enkrat se je zgodilo, da je začel še bolj tekati 

po prostoru. V tem primeru sem odšla do njega, mu ponudila roko, ki mi jo je takoj podal in 

prišel na začetek. 

Pri manipulaciji s plastelinom je aktivno sodeloval, prav tako je izražal zadovoljstvo pri 

vožnji na rjuhi po prostoru. Vsakokrat, ko sem se ustavila, je želel še. 

V zaključnem delu je užival v guganju. Na začetku sva ga z vzgojiteljico gugali malo hitreje, 

saj to deluje stimulativno (Biel & Peske, 2005).Vsakič, ko sva zapela, sva guganje ustavila. 

Želel je še. Po treh krogih sva ga začeli gugati zelo počasi. Pri tem sem pela BARČICO in se 

je umiril. 

 

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Skupni prostor v vrtcu 

DATUM: 19. 2. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 21 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti 

  Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Razvija odrivno moč 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 
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 Pravilno poimenuje žival 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (plazenje, hoja, lazenje, 

met) 

 Natančno zadeva papir v koš 

 Posnema oglašanje in gibanje živali 

 Pravilno poimenuje barve 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (ne kriči, ko nekaj želi 

ampak lepo prosi za pomoč,…- upošteva navodila, razvija strpno 

vedenje) 

 Zaupa drugim ljudem 

 Razvija občutke zadovoljstva ob obvladovanju telesa z gibanjem 

(hoja po vseh štirih, plazenje skozi tunel,…) 

METODIČNE ENOTE: Potiskanje obtežene skrinje, skakanje iz počepa, plazenje po tleh, hoja po vseh 

štirih, potiskanje z rokami po klopi, hoja pa taktilnih stopinjah. 

METODE DELA: Metoda razlage, m. demonstracije, m. vodenja 

OBLIKE DELA: Individualna, v dvojicah, poligon 

PRIPOMOČKI: Živali iz pliša (kača, žaba, medved, zajec), tunel, taktilne stopinje, klop, papir, 

koš, peskovnik z rižem, 6 barvnih žebljev s kladivom, 2 lončka, rjuha, masažni 

žogici. 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD: Z dečkom se postaviva na blazini, eden nasproti drugega. 

SPLOŠNO OGREVANJE::  ABRAHAMMA 7 SINOV (ljudska, narodna) 

Z dečkom se primeva za roke in zapojeva pesem. Na del besedila ABRAHAM 

MA SEDEM SINOV, SEDEM SINOV ABRAHAM. VSI SO JEDLI VSI SO 

PILI, VSI SO DELALI TAKO pleševa v krogu. Na del besedila VSI TAKO, 

VSI TAKO, VSI SO DELALI TAKO, VSI TAKO, VSI TAKO, VSI SO 

DELALI TAKO pa vsakič izvajava druge gibe. Besedilo pesmi ponoviva 5-

krat. Gibi, ki jih izvedeva v posameznem krogu, so: ploskanje z rokami, 

tleskanje z rokami ob noge, dotikanje stopal z rokami za hrbtom, križno 

dotikanje ramen (desna roka-leva rama, leva roka-desna rama), vrtenje okoli 

svoje osi (enkrat v eno, drugič v drugo smer).  

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 35 min  

 POTISKANJE OBTEŽENE SKRINJE 

Deček se postavi za obteženo skrinjo. Dam mu navodilo, da izpod rjuhe izžreba 

eno žival, jo postavi na skrinjo in odpelje na drugo stran prostora, kjer je 

posteljica, kamor jo lahko položi. Skrinjo pripelje nazaj in ponovno izžreba eno 

žival. Dejavnost ponovi tolikokrat, da prenese vse živali, ki so pod rjuho, na 

drugo stran prostora. 

 POSNEMANJE GIBANJA ŽIVALI 

Živali, ki jih je v prejšnji vaji prevažal s skrinjo, deček poimenuje in prešteje. 

Nato posnema gibanje vsake živali. Živali, ki jih posnema, so kača - plazenje 

po tleh, žaba -  skakanje iz počepa, medved – hoja po vseh štirih, gosenica – 

lazenje po tleh, zajec – sonožni poskoki v višino. 

 POLIGON 

Dečku opišem in demonstriram potek vaj. Na začetku se postavi pred klop. 

Leže nanjo in se z rokami potisne po klopi naprej. Sonožno skoči iz klopi. V 
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hoji gre po taktilnih stopinjah. Ko pride do konca, iz kupčka petih listov papirja 

vzame enega, ga zmečka in se z njim v roki odpravi skozi tunel. Ko pride na 

drugo stran, ga vrže v koš. Ko gre skozi tunel, slednjega stresem. Vajo ponavlja, 

dokler ne zmanjka listov papirja pred tunelom. 

 PESKOVNIK Z RIŽEM 

Dečku v peskovnik z rižem skrijem 6 lesenih žebljičkov. Rečem mu, naj jih 

poišče. Vsakega izmed njih s kladivom zabije v model za žebljičke, ki je poleg 

peskovnika. 

 VLEKA DEČKA NA RJUHI 

Dečku rečem, naj sede na rjuho. Primem jo na drugem koncu in vlečem dečka 

po prostoru. Ob tem prepevam slovensko rajalno otroško pesem POTUJEMO V 

RAKITNICO. 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE: 10 min 

UMIRITEV: MASAŽA Z MASAŽNIMI ŽOGICAMI 

Deček leže na blazino. Najprej na hrbet, nato pa se obrne na trebuh. Masiram 

ga po rokah, nogah in hrbtu z masažno žogico. Vsak del telesa, ki ga masiram, 

poimenujem. 

 ZIBANJE NA RJUHI 

Deček leže na rjuho in ga z vzgojiteljico ''gugava''. Med zibanjem prepevava 

otroške pesmice. 

 

EVALVACIJA  -  21. učna priprava, 19.0 2. 2013 

Deček je bil vso uro zelo živahen in vznemirjen. Nenehno mi je uhajal, skakal, tleskal z 

rokami ob noge ter se mi smejal. Manj sem zaznala ''cvilečih'' zvokov. V uvodnem delu je pel 

in  plesal z menoj, ko sva se držala za roke in vrtela v krogu. Ko bi moral za menoj ponavljati 

gibe,  je le skakal in tleskal z rokami. 

V glavnem delu sem ga morala spodbujati, da je usmeril pozornost na dejavnost. Med uro 

nisem nikdar dobila občutka, da ne bi želel sodelovati, ker denimo ne bi zmogel ali ne bi znal, 

ampak se mi je bolj zdelo, da ima težavo z usmerjanjem pozornosti na dejavnost. Prva 

dejavnost v glavnem delu je od njega zahtevala, da je vzel na točki A žival, ki jo je izžrebal 

izpod odeje, jo naložil na obteženi voziček in jo odpeljal do točke B, kjer jo je položil na 

blazino. Živali v nobenem krogu ni položil na blazino nežno, z občutkom, ampak jo je vrgel z 

večje razdalje. Živali je nemoteno prevažal od točke A do točke B. Poimenoval jih je na 

pamet. Ko je bila njegova naloga, da jo poimenuje, živali ni niti pogledal, ampak je izustil 

prvo žival, ki mu je padla na pamet. Preštel jih je brez napake. Posnemal jih je nenatančno in 

na hitro. Pripravila sem mu živali, pri katerih je potrebno izvajati gibe, ki so namenjeni 

razvijanju oz. stimuliranju proprioceptivnega področja. Skoki iz počepa, plazenje po tleh (Biel 

& Peske, 2005). Predvsem se je izogibal skakanju iz počepa. Vsakokrat je skočil le toliko, da 
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je stopil na prste ali pa je hopsal iz ene noge na drugo. Zato sem ga zaustavila in opozorila na 

pravilno izvajanje gibov. 

Drugo dejavnost je opravljal nasmejan. Posebej motiviran je bil za prehod skozi tunel, saj sem 

ga vsakokrat potresla, kar mu je bilo zelo všeč. Ven je prišel zelo nasmejan in je želel še. 

Vsakokrat je natančno zadel koš, v katerega je metal papir. Potiskanje z rokami po klopi in 

hoja skozi taktilne stopinje mu prav tako nista delali težav. Pri dejavnosti je aktivno sodeloval 

vseh pet krogov, kolikor je bil tudi cilj naloge. 

Manipulacija z rižem dečku več ni predstavljala neprijetnosti in napetosti. Žeblje je poiskal v 

rižu in jih zabil v luknje v modelu. Barve žebljev ni znal povedati, zato sem jih poimenovala 

jaz. Žeblje je bolj potiskal s kladivom v odprtino, kot pa zabijal, a sem vsakokrat podstavila 

roko na spodnjo stran, tako da je moral vsak žebelj večkrat potolči, preden ga je spravil v 

odprtino. 

Zaključni del je bil za dečka samo veselje, saj se kar ni in ni hotel nehati vleči in gugati na 

rjuhi. 

 

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Skupni prostor v vrtcu 

DATUM: 20. 2. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 22 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti 

  Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Uri tehniko teka s tekalnimi igrami 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Pravilno prireja keglje na barvne kroge 

 Pravilno poimenuje barvo obroča 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (tek, met) 

 Natančno zadeva keglje 

 Spozna preprosta pravila otroške rajalne igre 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 
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 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Izraža svoje občutke z gibanjem 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (ne kriči, ko nekaj želi 

ampak lepo prosi za pomoč,…- upošteva navodila, razvija strpno 

vedenje) 

 Zaupa ljudem 

 Razvija občutke zadovoljstva ob obvladovanju telesa z gibanjem 

(hoja po rokah, met it ležečega položaja,…) 

METODIČNE ENOTE: Met žoge leže na trebuhu iz terapevtske žoge, hoja po rokah, vlečenje z 

obročem po prostoru, hoja s hoduljami, tek v krogu. 

METODE DELA: Metoda razlage, m. demonstracije, m. vodenja 

OBLIKE DELA: Individualna, v dvojicah, poligon 

PRIPOMOČKI: 8 kegljev, 8 barvnih krogov, 3 žogice, terapevtska žoga, blazine, 4 obroči, 4 pari 

hodulj, rjuha, brivska pena. 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE: 5 min 

UVOD: Z dečkom se postaviva na blazini, eden nasproti drugega. 

SPLOŠNO OGREVANJE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 . ČE SI SREČEN (otroška) 

Z dečkom se primeva za roke. Jaz pojem pesmico, katere refren ponovim 

štirikrat. Na del besedila ČE SI SREČEN IN ČE SREČO RAD BI ŠE DELIL Z 

NEKOM, ČE SI SREČEN ... se z dečkom vrtiva v krogu; ko pa zapojem 

preostali del besedila, izvajam različne gibe, ki jih deček ponovi za menoj. Z 

vsakim krogom izvajava druge gibe: v prvem krogu udarjava z dlanjo v dlan, v 

drugem krogu z rokami tolčeva po nogah, v tretjem krogu z nogo udariva ob tla 

in v zadnjem krogu vzklikneva HURA! Nato v istem zaporedju ponoviva vse 

gibe. 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 40 min  

 PODIRANJE KEGLJEV 

Na blazino postavim 8 barvnih krogov. Dečku povem, kako naj ustrezno 

postavi 8 barvnih kegljev na kroge. Poleg verbalnega navodila ga usmerim še s 

kazalno gesto. Vsak kegelj, ki ga deček prime, poimenujem po barvi, on pa 

ponovi za menoj. Nato mu pridržim terapevtsko žogo in mu nudim fizično 

oporo pri namestitvi na terapevtsko žogo. Deček leže na terapevtsko žogo in v 

ležečem položaju meče žogice v keglje. Ko podre vse keglje se z rokami opre 

na tla, jaz spustim terapevtsko žogo in deček počasi zdrsi z žoge. 

 POLIGON: 

Dečku razložim in demonstriram potek dejavnosti. Najprej mu rečem, naj leže. 

Ko leže, mu ponudim obroč, ki se ga oprime z obema rokama. Z obročem ga 

„vozim“ po prostoru in prepevam Z AVTOBUSOM K TETI (J. Bitenc). Peljem 

ga do postaj, ki so označene z barvnimi listki, tako da velja npr.: zelen obroč do 

zelene postaje, moder do modre itd. Na postaji obroč zamenja za istobarvne 

hodulje in gre z njimi – tukaj mu priskočim na pomoč - nazaj k obročem. Tam 

jih odloži in vzame nov obroč. Povem barvo obroča in dečka spet odpeljem do 

postaj s hoduljami. Igra se ponavlja, dokler vseh hodulj ne prenese na stran 

obročev. 

 IGRA- DEČEK TEČE V KROGU, KO DVIGNEM ZELEN LISTEK, KO 

DVIGNEM MODREGA PA SKOČI NA BLAZINO 

Dečku ponovno razložim pravila in potek igre. Nato mu jih demonstriram. 

Prvih nekaj krogov ga držim za roko in ga vodim skozi dejavnost. Ko vidim, da 
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deček razume pravila, ga spustim, a mu še vedno nudim oporo s kazalno gesto. 

Njegova naloga je, da ko dvignem zelen znak. teče v krogu okoli blazine, ko 

dvignem rdečega, pa skoči na blazino, ki je v krogu. 

 ZAVIJANJE V PALAČINKO 

Deček se uleže na začetek blazine, obrnjen s trebuhom navzdol. Jaz ga zavijem 

v blazino in ga masiram po rokah, hrbtu in nogah. Ob tem se igrava, da je on 

palačinka, ki jo zavijem, namažem s čokolado in pojem. Vsak del telesa, ki ga 

''mažem'' s čokolado, poimenujem. 

 RISANJE Z BRIVSKO PENO PO MIZI 

Dečku dam navodilo, naj se usede za mizo, zaviha rokave in počaka, da stresem 

embalažo s peno. Peno iztisnem na mizo. Deček jo z obema rokama razmaže po 

mizi. Ko jo razmaže, začnem s kazalcem tiskati pikice. Dečka pozovem, da 

ponovi za menoj. Nato primem za njegovo roko in skupaj z njo v peno narišem 

sončka. Po koncu dejavnosti gre deček v kopalnico, kjer si peno izpere iz rok.   

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UMIRITEV: ZIBANJE NA RJUHI 

Deček leže na rjuho in ga z vzgojiteljico ''gugava''. Med zibanjem prepevava 

otroške pesmice. 

 

EVALVACIJA  -  22. učna priprava, 20. 02. 2013 

Pri uvodni dejavnosti je deček aktivno sodeloval. Bil je zelo živahen, a sem kljub temu 

zaznala manj ''cvilečih'' zvokov. Pesmi ni pel, a je pravilno ponavljal gibe za menoj. Sicer zelo 

rad pleše, še raje pa opazuje, kako plešejo drugi, saj težko sledi besedilu pesmic, ki jih sliši na 

radiu. Sama mu jih pojem počasneje, tako da jim zmore slediti. 

V glavnem delu je bil  zelo dobro razpoložen. Keglje je brez upiranja postavil na pravo barvo; 

rumen kegelj na rumen krog itd.. Barv ni pravilno poimenoval. Ko sem ga povprašala po 

barvi, je ugibal. Naštel je vse barve, ki jih pozna. Nato sem poimenovala barve,  ponovil je za 

menoj. Ko so bili vsi keglji postavljeni, je legel na žogo. Držala sem žogo, da se ni zakotalila 

stran, on  je leže na žogi z metanjem žogic zbijal keglje. V vsakem krogu je imel na voljo tri 

žogice. Ko je vse tri vrgel v keglje, se je postavil na roke in splezal z žoge. Skupaj sva pobrala 

žogice. Vajo je ponavljal aktivno in nasmejano, dokler ni podrl vseh kegljev. Za to je 

potreboval tri kroge. 

V drugi dejavnosti sem na eno stran postavila barvne obroče (rdeč, rumen, zelen, moder), na 

drugo pa oznako za barvno postajo in pod njo hodulje iste barve. Dala sem mu navodilo, naj si 

izbere obroč. Izbral si je modrega. Obroč sem po barvi poimenovala jaz, on  je ponovil za 

menoj. Rekla sem mu, naj leže na trebuh. Zaradi odkrenljive pozornosti me ni slišal in se ni 

usedel. Ko sem ponovila drugič, se je ulegel in prijel za obroč, jaz pa sem ga vozila in ob tem 

pela Z AVTOBUSOM K TETI. Prišla sva do modre postaje. Vzel je hodulje, obroč pa pustil 
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tam. S hoduljami sva se odpravila na mesto, kjer je bil prvotno postavljen obroč. Pri hoji s 

hoduljami sem mu nudila popolno podporo; če ga namreč ne bi držala za roke, bi vrv kar 

spustil oz. ne bi dvignil hodulj ob dvigu noge. Tako sva ponovila z vsemi obroči in hoduljami. 

Med hojo na hoduljah sem deklamirala kratko pesmico: MEDO STOPA COPA COP, 

ZAJČEK SKAČE HOP HOP HOP, MALA MIŠKA PA HITI, TIKI TIKI TIKI TI (izštevanka). 

Na začetku je deklamiral z menoj, a se je kasneje osredotočil na cilj in hojo, tako da je 

prenehal. Pri vlečenju z obročem ni pel z menoj. Med dejavnostjo je bil dobro razpoložen, a 

kljub temu ves napet. O tem so pričale tudi njegove pokrčene roke. Šele pri tretjem obroču jih 

je stegnil, a je imel pri četrtem spet pokrčene. 

Naslednja dejavnost je bila zanj nova. Šla sva se igrico, ki gre takole: ko pokažem rdeč znak, 

skoči na blazino, ko zelenega, teče okoli blazine. Navodilo sem mu podala verbalno, 

dejavnost sem mu ob tem demonstrirala in jo na začetku izvajala z njim. Vodila sem ga tako, 

da sem ga držala za roko. Prve tri kroge je zelo dobro delal. Potem pa mu je pozornost opešala 

in je med tekom, namesto da bi tekel v krogu, skrenil s poti in tleskal z rokami. V trenutku 

sem pokazala rdeč znak, da se je ustavil in prišel nazaj. Vsakič, ko je pravilno izvedel 

dejavnost, sem ga pohvalila in objela. Čutil je ugodje in ponos. Zelo je bil vesel in vsakič, ko 

je izvedel določen gib, je čakal na mojo reakcijo. Dejavnost sem izvajala tako, da sem 

pokazane znake tudi poimenovala. V tem primeru je dobil vidni in slušni vir informacij. 

Pri naslednji dejavnosti je aktivno in nasmejano sodeloval. Pri namestitvi na blazino ni imel 

več težav, saj se je sam ulegel pravilno. Med dejavnostjo je šel do volnene preproge in želel, 

da ga gugam. Razložila sem mu, da bo gugalnica na koncu, ko pride na pomoč njegova 

vzgojiteljica, saj ga sama ne morem gugati. 

Pred risanjem z brivsko peno si je zavihal rokave. Po brivski peni je sam zaokrožil z rokama. 

Po nekaj sekundah mi je mirno rekel, da bi si šel umiti roke. Ko je prišel nazaj, sva ponovno 

poskusila s peno. Najprej sem v peno narisala sonce, nato sem s konico prsta pikala v peno in 

risala sneg. Pridružil se mi je in tudi sam pikal v peno. Nato sem ga s krožnimi gibi vodila po 

mizi. Po nekaj sekundah je rekel 'dovolj' in si je šel umit roke. Med dejavnostjo se je malo 

sprostil in nasmejal, a sem opazila, kako neugodna mu je bila pena na rokah.   

Za zaključek sva ga z vzgojiteljico sprva gugali hitro. Bil je že bolj sproščen. Dovolil je 

hitrejše in višje guganje. Med guganjem je celo gledal naokoli in opazoval prostor. Vsakokrat, 

ko sva ustavili guganje, je velel, da želi še. 
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UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Pri dečku doma 

DATUM: 21. 2. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 23 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti  

 Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanje (hoja, tek, lazenje, pleza-

nje, valjanje) 

 Pravilno vstavlja sestavljanko 

 Pravilno pokaže del telesa, ki ga omeni 

 Pravilno razvrsti taktilne balončke na barvne kroge 

 Pravilno vstavi sestavljanko 

 Pozna pravila igre (ko dvignem rdeč krog,…) 

 Pravilno uporablja škarje 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (upošteva navodila, razvija 

strpno vedenje) 

 Zaupa ljudem 

 Razvija občutke zadovoljstva ob obvladovanju telesa z gibanjem 

(kotaljenje, hoja po vseh štirih, plezanje,…) 

METODIČNE ENOTE: Hoja po vseh štirih, lazenje pod mizo, skakanje z višine, tek v krogu, plezanje 

po vrvi. 

METODE DELA: Metoda razlage, m. demonstracije, m. vodenja 

OBLIKE DELA: Individualna, v dvojicah, poligon 

PRIPOMOČKI: 10 taktilnih balončkov, sestavljanka, miza, stol, 10 barvnih krogov, vrv, blazina, 

plastelin, škarje, modelčki za izdelovanje iz plastelina, masažni žogici. 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD: Z dečkom se postaviva na preprogo v sobi, eden nasproti drugega. 

SPLOŠNO OGREVANJE:  GLAVA RAME NOGA PRST 

Zapojeva in zapleševa pesmico. Vsak del telesa, ki ga omeniva v pesmici, 

morava pokazati. 

 Izštevanka AN BAN PET PODGAN 

Izštevanko poveva tako, da deček na vsako besedo križno tleskne z rokami ob 
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mojo roko (dečkova leva roka-moja desna roka, dečkova desna roka-moja leva 

roka). Na koncu izštevanke, ko izgovorim VEN, dečka močno objamem. 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 40 min  

 POLIGON: 

Deček pred vajo razvrsti taktilne balončke na barvne kroge in si sezuje copate. 

Balončke razvrsti glede na barvo. Nato mu opišem in demonstriram potek in 

zaporedje vaj. Z rokami se nasloni na tla, tako da je na vseh štirih. V tem 

položaju se sprehodi po taktilnih stopinjah. Na koncu taktilne poti vzame 

košček sestavljanke in leže na tla. Z rokami se potisne pod mizo na drugo stran 

sobe, kjer je model, kamor deček primerno vstavi košček sestavljanke. Nato 

stopi na stol in sonožno skoči na blazino. 

 IGRA- KO DVIGNEM ZELEN ZNAK, DEČEK TEČE OKOLI BLAZINE, 

KO DVIGNEM RDEČEGA, SKOČI N BLAZINO 

Dečku ponovno razložim pravila in potek igre. Nato mu jih demonstriram. 

Prvih nekaj krogov ga držim za roko in ga vodim skozi dejavnost. Ko vidim, da 

deček razume pravila, ga spustim, a mu še vedno nudim oporo s kazalno gesto. 

Njegova naloga je, da ko dvignem zelen znak. teče v krogu okoli blazine, ko 

dvignem rdečega, pa skoči na blazino, ki je v krogu. 

 PLEZANJE PO VRVI 

Usedeva eden nasproti drugemu. Vsak prime za svoj konec vrvi. Delujeva 

izmenično, enkrat se deček drži za vrv in ga jaz povlečem k sebi, spet drugič 

držim vrv, deček pa s preprijemanjem spleza do mene. Dejavnost ves čas 

opisujem in dajem napotke, kaj mora narediti. 

 ZAVIJANJE V PALAČINKO 

Deček se uleže na začetek blazine, obrnjen s trebuhom navzdol. Jaz ga zavijem 

v blazino in ga masiram po rokah, hrbtu in nogah. Ob tem se igrava, da je on 

palačinka, ki jo zavijem, namažem s čokolado in pojem. Vsak del telesa, ki ga 

''mažem'' s čokolado, poimenujem. 

 MANIPULACIJA S PLASTELINOM 

Deček si izbere barvo plastelina. Odprem mu lonček in podam plastelin. Gnete 

ga med rokami in trga na manjše koščke. Ponudim mu modelčke za izdelovanje 

iz plastelina, iz katerih izdela več figur. Poleg modelov za tiskanje, mu 

ponudim še plastično injekcijo, iz katere iztisne plastelin. Podolgovato figuro, 

iztisnjeno iz injekcije, razreže s škarjami na manjše dele. 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UMIRITEV: MASAŽA Z MASAŽNIMI ŽOGICAMI 

Deček leže na blazino. Najprej na hrbet, nato pa se obrne na trebuh. Masiram 

ga po rokah, nogah in hrbtu z masažno žogico. Vsak del telesa, ki ga masiram, 

poimenujem. 

 

EVALVACIJA -  23. učna priprava, 21.0 2. 2013 

V uvodnem delu je aktivno sodeloval. Bil je nasmejan in dobre volje. Z menoj je pel pesmico 

in ob tem pa plesal. Sprva je nenatančno pokazal oči, ušesa, usta in nos, a sem z upočasnjenim 

petjem in nazornimi gibi preusmerila njegov pogled nase, tako da je v naslednjem poskusu 

gibe ponovil natančneje. Pri izštevanki sem želela, da s pogledom sledi roki, s katero ploskne 

ob mojo roko. Gibe je izvajal križno. Ko sem videla, da je nehal spremljati svojo roko in da je 

ploskal na pamet, sem začela spreminjati smer svoje dlani; postavljala sem jo enkrat višje, 

drugič nižje, bolj/manj na stran, tako da je bil prisiljen pogledati, kam ploska. Proti koncu 
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izštevanke se je njegova vznemirjenost krepila, saj je vedel, da ga ob besedi 'ven' močno 

objamem. Želel je, da izštevanko ponoviva. 

V glavnem delu je balončke na kroge razvrščal nepozorno. Čim prej jih je želel postaviti, tako 

da nekajkrat ni bil pozoren na barvo balona in kroga. Ko sem ga ustavila in opozorila, je 

samostojno in pravilno popravil. Poimenovala sem barve, on  je ponovil za menoj. 

Samostojno poimenovanje dečku še ne gre, saj je vsakokrat ugibal barve, ne da bi si zares 

ogledal balonček. Ko je postavil vse balončke na svoje mesto, sem mu razložila in 

demonstrirala, kaj je njegova naloga. Najprej je zbežal stran, saj ni bil zainteresiran za delo. 

Začela sem peti Z AVTOBUSOM K TETI in sama hoditi po krogih. Ponudila sem mu roko, 

če se mi bi želel pridružiti. Brž jo je prijel in šel v vlakcu za menoj; jaz sem začela hoditi po 

vseh štirih in mi je sledil. Po krogih sva prišla do škatle, kjer je vzel barvno vstavljanko. 

Poimenovala sem jo, čeprav sem imela sprva namen, da bi to storil on, a ker se je na začetku 

upiral dejavnosti, nisem želela dodatno spodbuditi upora in slabe volje. Kljub temu  sem 

vztrajala, da jo pogleda, ko sem jo poimenovala. V prvem krogu se  ni želel plaziti pod mizo. 

Ker se je upiral, sem šla ponovno pred njim. Samoiniciativno je legel name in se na mojem 

hrbtu priplazil do modela, kamor je vstavil košček, ki ga je imel v roki. Moral je poiskati 

mesto s štirimi palčkami, saj je držal v roki kvadrat s štirimi luknjicami. Vstavil ga je na prvo 

možno mesto, ne da bi pogledal, kam bi ga moral dati. Vzela sem ga ven in ga vodila do prave 

rešitve. Stopila sem na stol in skočila na blazino. Krog je zaključil z nasmehom. Za nagrado je 

skakal po blazini, dokler nisem preštela do deset. Nato je ponovil krog. Ponovno sem šla pred 

njim v vlakcu, a tokrat je šel sam pod mizo. Najprej je hodil po štirih po kolenih; ko sem ga 

opozorila, da se lahko premika le s pomočjo rok, se je ulegel in naredil pravilno. Košček 

sestavljanke je z mojo pomočjo vstavil pravilno. V tretjem krogu je šel sam od začetka, jaz  

sem ga vodila le verbalno. Pred plazenjem, si je hotel nabrati vse like, ker je ugotovil, da mu 

sledi toliko krogov, kolikor je koščkov. Nisem ga popravljala, saj mi je bilo všeč, da je prišlo 

do tega. Videla sem, da  razmišlja in da je pozoren na dejavnost. Ker vseh koščkov ni mogel 

vzeti v roko v tretjem krogu, jih je vzel polovico še v četrtem. Po koncu dejavnosti je bil 

zadovoljen. Skupaj sva pospravila balone in kroge. 

Nadaljevala sva z vajo, pri kateri na zeleni znak teče okoli blazine, na rdečega pa skoči na njo. 

Ponovila sem navodila iz prejšnje ure. Prvič sem ga spremljala, nato je šel sam. Poleg 

znakovnega prikaza sem ga vodila še verbalno. Kasneje je nadaljeval samostojno. Vsakič, ko 

je bila rdeča, je stopil na blazino, a ni ostal tam, ker je ves vesel pritekel k meni v naročje po 
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objem kot nagrado za pravilno izvedbo. Vedno znova sem ga pohvalila z 'bravo' in 

ploskanjem. Koncentracija mu je hitro padla in po nekaj krogih je začel tekati po svoje. Med 

dejavnostjo so bili intervali med rdečo in zeleno daljši, tako da je imel deček čas premisliti in 

slediti. Dejavnost je izvajal z veseljem. Ko sem mu podala vrv in še preden sem mu povedala, 

kaj sledi, se je že ulegel na tla, ker je mislil, da ga bom vlekla po prostoru. Sledilo je  

navodilo, naj se usede in po vrvi pripleza do mene. Upošteval ga je in dejavnost izvedel 

pravilno. Nato je šel nazaj. Potegnila sem ga k sebi in močno se je držal. 

Nad palačinko je bil navdušen. Ko sem ga zavila v blazino in ga ''mazala s čokolado'' po 

rokah, hrbtu in nogah, se je smejal. Nato se je odvil in sam ponovno zavil nazaj. Ob tem je  

govoril 'še'. 

Plastelin je gnetel med rokami. Skupaj sva naredila kačo, ki sem jo vstavila v model, na 

katerega je moral deček močno pritisniti, da je iztisnil podolgovato zvezdo, ki jo je nato 

razrezal. Škarje je držal pravilno, a je rezal nekontrolirano. Na eni strani sem držala plastelin, 

on  je z desno roko rezal. Ko je želel končati dejavnost, je rekel 'dovolj' in pospravil plastelin. 

V zaključnem delu se je med masiranjem umiril. Sedel je pred mano, ko sem pela BARČICO 

in se zibala levo in desno in ga ob tem z žogico masirala po rokah, hrbtu in nogah. Umiril se 

je in prepustil gibanju. 

 

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Skupni prostor v vrtcu 

DATUM: 25. 2. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 24 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti  

 Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (hoja, met, plazenje, 

visenja) 

 Natančno zadeva papir skozi obroč 
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 Pravilno prireja žetone k barvnim hoduljam 

 Pravilno poimenuje barve 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Zaveda se drugih ljudi 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (upošteva navodila, razvija 

strpno vedenje) 

 Izraža svoje občutke z gibanjem 

 Razvija občutek zadovoljstva ob obvladovanju telesa z gibanjem 

(skakanje na terapevtski žogi, hoja po rokah, zibanje na terapevt-

ski žogi,..) 

 Zaupa ljudem 

METODIČNE ENOTE: Plazenje skozi tunel, met papirja skozi obroč, skakanje na terapevtski žogi, hoja 

s hoduljami, hoja po rokah, skakanje z višine, zibanje na terapevtski žogi, 

vlečenje z obročem po prostoru, vesa na obroču. 

METODE DELA: Metoda razlage, m. demonstracije, m. vodenja 

OBLIKE DELA: Individualna, v dvojicah, poligon 

PRIPOMOČKI: Papir, tunel, obroč, 4 žetoni, terapevtska žoga, 4 pari hodulj, stol, blazine, 

brivska pena, rjuha. 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD: Z dečkom se postaviva eden nasproti drugega. 

SPLOŠNO OGEVANJE:  ČE SI SREČEN (otroška) 

Z dečkom se primeva za roke. Jaz pojem pesmico, katere refren ponovim 

štirikrat. Na del besedila ČE SI SREČEN IN ČE SREČO RAD BI ŠE DELIL Z 

NEKOM, ČE SI SREČEN ... se z dečkom vrtiva v krogu; ko pa zapojem 

preostali del besedila, izvajam različne gibe, ki jih deček ponovi za menoj. Z 

vsakim krogom izvajava druge gibe: v prvem krogu udarjava z dlanjo v dlan, v 

drugem krogu z rokami tolčeva po nogah, v tretjem krogu z nogo udariva ob tla 

in v zadnjem krogu vzklikneva HURA! Nato v istem zaporedju ponoviva vse 

gibe. 

 Izštevanka AN BAN PET PODGAN 

Izštevanko poveva tako, da deček na vsako besedo križno tleskne z rokami ob 

mojo roko (dečkova leva roka-moja desna roka, dečkova desna roka-moja leva 

roka). Na koncu izštevanke, ko izgovorim VEN, dečka močno objamem. 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 40 min  

 PLAZENJE SKOZI TUNEL 

Pred tunel postavim 6 listov papirja. Dečku dam navodilo, da vzame enega, ga 

zmečka v kepo ter odnese skozi tunel na drugo stran. Tam ga vrže skozi obroč, 

ki ga držim v roki pred seboj. Med hojo skozi tunel le-tega stresem. Ko vrže 

zmečkano kepo, gre na začetek. Vajo ponavlja, dokler ne zmanjka papirja pred 

tunelom. 

 POLIGON: 

Dečku opišem in demonstriram dejavnost. Na začetku postavim vrečko s štirimi 

žetoni (moder, rdeč, zelen, rumen). Deček vsakič izžreba žeton in se usede na 

terapevtsko žogo, ki jo pridržim, da se udobno namesti. Z žetonom v roki 

odskaklja na drugo stran hodnika, kjer stopi z žoge. Barvni žeton, ki ga drži v 

roki. zamenja za hodulje iste barve. Tukaj mu spet pomagam, pridržim hodulje, 

da lahko stopi na njih in ga primem za roke ter vodim na začetek, kjer je vrečka 
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z žetoni. Dejavnost ponovi štirikrat, dokler ne zamenja vseh žetonov za hodulje. 

 VOŽNJA SAMOKOLNICE 

Dečku rečem, naj se z rokami opre na tla. Primem ga za noge in v 'samokolnici' 

se peljeva do stola. Stopi nanj in sonožno skoči na kup blazin. V hoji gre na 

izhodiščno točko. Naredi 5 serij teh vaj. 

 ZIBANJE NA TERAPEVTSKI ŽOGI 

Dečku pridržim terapevtsko žogo, tako da lahko s trebuhom leže nanjo. Z 

obema rokama primem žogo in dečka,  ter ju počasi zibljem naprej in nazaj. Ob 

tem na glas imenujem smer gibanja žoge in dečka (naprej, nazaj, naprej, 

nazaj…). 

 VLEČENJE Z OBROČEM PO PROSTORU 

Dečku rečem, naj leže na tla. Podam mu obroč, ki se ga oprime z obema 

rokama. Vlečem ga po prostoru in prepevam Z AVTOBUSOM K TETI (J. 

Bitenc). 

 RISANJE Z BRIVSKO PENO PO MIZI 

Dečku dam navodilo, naj se usede za mizo, zaviha rokave in počaka, da stresem 

embalažo s peno. Peno iztisnem na mizo. Deček jo z obema rokama razmaže po 

mizi. Ko jo razmaže, začnem s kazalcem tiskati pikice. Dečka pozovem, da 

ponovi za menoj. Nato primem za njegovo roko in skupaj z njo v peno narišem 

sončka. Po koncu dejavnosti gre deček v kopalnico, kjer si peno izpere iz rok. 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UMIRITEV: ZIBANJE NA RJUHI 

Deček leže na rjuho in ga z vzgojiteljico 'gugava'. Med zibanjem prepevava 

otroške pesmice. 

 

EVALVACIJA -  24. učna priprava, 25. 02. 2013 

Deček je bil v uvodnem delu zelo živahen in nemiren. Skakal ter tekal je gor in dol po 

prostoru. Ves čas je uhajal. Menim, da sta temu botrovala polna luna in vikend. Vsak 

ponedeljek potrebuje deček nekaj časa, da se vpelje v pravila in ritem v vrtcu, prav tako ima 

zelo velik vpliv nanj polna luna; slabo spi, je nemiren in ima zelo slabo pozornost. Pri 

izštevanki je bil pri miru in je ves vznemirjen čakal, kdaj bo konec (ko rečem 'ven' in ga 

močno stisnem). Bil je nasmejan. Prisotni so bili ''cvileči'' zvoki in tleskanje z rokami ob 

noge. 

V glavnem delu je bila prva dejavnost tunel, ki je mu je bila zelo všeč. Vsakič, ko je šel 

skozenj, sem ga stresla, nato sem ga pričakala na drugi strani. Iz tunela je prišel nasmejan. 

Prvi papir je vrgel na tla, ker ni bil pozoren na obroč. Šel je na začetek in vzel nov papir. 

Opazila sem, da papirja ni stisnil zelo močno, da mu manjka še nekaj moči. Ob vsakem 

prihodu iz tunela je bil nasmejan. Preostale papirje je vrgel pravilno skozi obroč. Ob koncu 

sva jih preštela in enega po enega je dajal na obroč. Pri četrtem papirju je hitro preštel še 

petega, čeprav še do njega ni prišel. Zelo hitro postane neučakan, kar se opazi tudi pri takih 

dejavnostih. Popravila sem ga, tako da je preštel še enkrat počasi in pravilno. 
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V nadaljevanju je iz vrečke izžrebal žeton. Barvo žetona sem poimenovala jaz. Žeton je 

pospravil v žep in na terapevtski žogi odskakljal na drugo stran. Tam je žeton pravilno 

zamenjal za isto barvo hodulj. Pri hoji s hoduljami sem mu nudila fizično oporo, tako da sem 

mu pomagala pri namestitvi le-teh pod noge. Prijela sem ga za roke, da sva hodila skupaj na 

drugo stran. Ob tem sem citirala pesmico MEDO STOPA (izštevanka). Ko sem končala s 

pripovedovanjem, je deček skočil s hodulj. Pri tem sem ga prijela za roke, on pa je skočil. 

Vzel je nov žeton in odskakal po nove hodulje. Tokrat je žeton vrgel brezciljno na tla. 

Njegova pozornost ni bila usmerjena na dejavnost. Zbežal je stran in me iz druge strani 

prostora gledal ter se mi smejal. Stopila sem do njega, preštela do pet in mu ponudila roko ter 

ga povabila nazaj. Deček je mirno prišel nazaj, pobral žeton in ga pospravil na pravo mesto 

ter vzel istobarvne hodulje. Vajo je ponovil 4 – krat. V tretji in četrti ponovitvi se mi je pri 

recitiranju priključil in mi sledil. Po dejavnosti sva se za nagrado igrala izštevanko AN BAN 

PET PODGAN, ki ji je sledil močan objem. 

V naslednji dejavnosti sem ob vožnji samokolnice pela Z AVTOBUSOM K TETI. Ko sva  

prišla do stola, je stopil nanj in skočil na kup blazin. Tam je skakal visoko v zrak, dokler 

nisem preštela do deset. Dejavnost je ponovil 5 – krat. Aktivno je sodeloval. Od tretjega kroga 

dalje je med hojo po rokah pel pesmico z menoj. Na blazini sem ga prijela za roke in sva 

skupaj skakala, dokler nisem preštela do deset. Na blazini je skakal le toliko, da je stopil na 

prste in nazaj. 

V nadaljevanju se je s trebuhom ulegel na terapevtsko žogo. Pridržala sem jo, da se je stabilno 

namestil. Sprva se je sam od sebe pomikal po rokah naprej in nazaj. Nato sem mu pomagala 

namestiti, da je sproščeno ležal na žogi. Držala sem ga, da ni padel in ga gugala naprej in 

nazaj, čez nekaj časa pa še rahlo levo in desno. Zraven sem prepevala BARČICO in ob tem je 

vidno užival, kar je kazal z nasmehom in vse manjšo napetostjo, ki pa je bila še vedno 

prisotna. Ko sem ga ponovno poskusila obrniti na hrbet, da bi se ulegel na žogo in se gugal še 

na hrbtni strani, je postal popolnoma trd in se je takoj dvignil. Glavo je imel ves čas gor. Nato 

sem ga prijela kot dojenčka, da se je samo s spodnjim delom dotikal žoge, in ga nekajkrat 

zagugala. Ko je sam rekel „dovolj“, sem odnehala in mu za nagrado dovolila na tobogan, 

potem  sem ga še močno objela. 

V nadaljevanju se je po mojem navodilu ulegel na tla in se prijel za obroč. Vlekla sem ga  po 

prostoru gor in dol, nato pa na trenutke hitro v krogu. Dejavnost mu je bila všeč, še posebej, 
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ko sem ga vrtela v krogu. Vedno znova, ko sem ustavila, je rekel „še“. Kljub zadovoljstvu je 

bil ves napet. Roke je imel ves čas pokrčene in jih ni hotel stegniti. Tako se je tudi hitreje 

utrudil. Zato sem se pogosteje ustavljala. Za konec dejavnosti sva se šla ''igrico'', pri kateri se 

usede in prime za obroč; dvignem ga  navpično, on pa mora ves čas držati obroč. Uspel se je  

zadržati in se ni spustil. Ko sva to nekajkrat ponovila, sem nalogo nadgradila tako, da sem mu 

rekla, naj se v stoječem položaju prime in se skuša zagugati. Pri tem sem dvignila obroč tako, 

da je bil malo nad tlemi. Za nekaj sekund se mu je uspelo zadržati v visečem položaju in se 

čisto rahlo zagugati. 

Preden sem v nadaljevanju na mizo stisnila brivsko peno, si je deček zavihal rokave. Brivsko 

peno je poznal. Z nasmehom je čakal, da sem mu jo stisnila. Prijela sem ga  za roke in sva 

delala krožne gibe po peni. Z njegovo roko sem narisala sonček. Po nekaj trenutkih je rekel, 

da si gre umit roke. Pena po zgornjem delu roke ga je začela motiti, a je mirno vstal in si jo šel 

sprat. Ko je prišel nazaj, je samo še enkrat ponovil vajo. Tokrat je risal sam, vodila sem ga 

verbalno. V peno je s prstom risal pikice, ploskal po njej, tako da je škropilo vse naokoli. To 

mu je bilo zelo všeč. Pri dejavnosti je vztrajal le kratek čas, nato si je šel ponovno umit roke. 

V zaključnem delu sem ga sprva vozila na rjuhi po prostoru in ob tem je prepeval Z 

AVTOBUSOM K TETI. Hitro sem ga gugala. Vsakič, ko sva ga dali na tla, je rekel „še“. Ob 

vsakem guganju je zapel eno pesmico. Tretjič sva ga zagugali počasneje. Ob tem sem zapela 

METULJČKA CEKINČKA in se je umiril.      

 

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Skupni prostor v vrtcu 

DATUM: 27. 2. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 25 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja, osnovni elementi igre z žogo 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti 

  Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 



Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani  Špela Fajdiga; diplomsko delo 

__________________________________________________________________________________________ 

130 

 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (hoja, met, visenje) 

 Natančno podaja, lovi in zadeva terapevtsko žogo in taktilne 

balončke)  

 Pravilno vstavi sestavljanko 

 Poimenuje živali 

 Pravilno obesi ščipalke 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Zaveda se drugih ljudi 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (upošteva navodila, razvija 

strpno vedenje) 

 Izraža svoje občutke z gibanjem 

 Razvija občutke zadovoljstva ob obvladovanju telesa z gibanjem 

(hoja po rokah, zibanje na terapevtski žogi,..) 

METODIČNE ENOTE: Met taktilnih balončkov iz ležečega položaja, hoja po rokah, vleka z obročem 

po prostoru, visenje na obroču, potiskanje obtežene skrinje, zibanje na 

terapevtski žogi, metanje in lovljenje terapevtske žoge. 

METODE DELA: Metoda razlage, m. vodenja, m. demonstracije 

OBLIKE DELA: Individualna, v dvojicah 

PRIPOMOČKI: Terapevtska žoga, 10 taktilnih balončkov, obroč, obtežena skrinja, sestavljanka 

(živali in hrana, ki jo jejo), igra s polento, rjuha. 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD: Z dečkom se postaviva na blazini, eden nasproti drugega. 

SPLOŠNO OGREVANJE:  ABRAHAM MA 7 SINOV (ljudska, narodna) 

Z dečkom se primeva za roke in zapojeva pesem. Na del besedila ABRAHAM 

MA SEDEM SINOV, SEDEM SINOV ABRAHAM. VSI SO JEDLI VSI SO 

PILI, VSI SO DELALI TAKO pleševa v krogu. Na del besedila VSI TAKO, 

VSI TAKO, VSI SO DELALI TAKO, VSI TAKO, VSI TAKO, VSI SO 

DELALI TAKO pa vsakič izvajava druge gibe. Besedilo pesmi ponoviva 5-

krat. Gibi, ki jih izvedeva v posameznem krogu, so: ploskanje z rokami, 

tleskanje z rokami ob noge, dotikanje stopal z rokami za hrbtom, križno 

dotikanje ramen (desna roka-leva rama, leva roka-desna rama), vrtenje okoli 

svoje osi (enkrat v eno, drugič v drugo smer). 

 Izštevanka AN BAN PET PODGAN 

Izštevanko poveva tako, da deček na vsako besedo križno tleskne z rokami ob 

mojo roko (dečkova leva roka-moja desna roka, dečkova desna roka-moja leva 

roka). Na koncu izštevanke, ko izgovorim VEN, dečka močno objamem. 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 40 min  

 METANJE TAKTILNIH BALONČKOV V OBROČ 

Na tla postavim terapevtsko žogo, pred njo pa 10 taktilnih balončkov. Primem 

žogo in deček s trebuhom leže nanjo. Nato z rokami primem dečka in žogo. 

Dečku rečem, naj vsakega izmed balončkov vrže v obroč, ki je postavljen pred 

žogo, a z vmesnim razmikom. Ko zmeče vse balončke v obroč, se z rokami 

opre na tla ter odplazi z žoge.   

 VLEČENJE Z OBROČEM PO PROSTORU 

Dečku rečem, naj leže na tla. Podam mu obroč, ki se ga močno oprime. Vlečem 

ga po prostoru in prepevam Z AVTOBUSOM K TETI (J. Bitenc). 

 VISENJE NA OBROČU 
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Deček se postavi pred mene. Nad glavo mu pridržim obroč in mu rečem, da se 

ga oprime. Ko to stori, ga malce dvignem, tako da visi tik nad tlemi. 

 POTISKANJE OBTEŽENE SKRINJE 

Deček se postavi za obteženo skrinjo. Dam mu navodilo, da izpod rjuhe izžreba 

eno žival, jo postavi na skrinjo in odpelje na drugo stran prostora, kjer je 

posteljica, kamor jo lahko položi. Skrinjo pripelje nazaj in ponovno izžreba eno 

žival. Dejavnost ponovi tolikokrat, da prenese vse živali, ki so pod rjuho, na 

drugo stran prostora. 

 ZIBANJE NA TERAPEVTSKI ŽOGI 

Dečku pridržim terapevtsko žogo, da se trebuhom leže nanjo Z obema rokama 

se opre na tal, jaz pa zibam žogo naprej/nazaj/levo/desno. Deček samostojno 

lovi ravnotežje. Ko se popolnoma sprosti, ga pozovem, naj se obrne še na 

drugo, hrbtno stran. Držim ga z rokami in počasi zibam. 

 PODAJANJE S TERAPEVTSKO ŽOGO 

Z dečkom se usedeva vsak na svojo blazino, eden nasproti drugemu. Vzamem 

terapevtsko žogo in mu jo podam. Ujame jo in poda nazaj. Med podajanjem 

prepevam pesmico RDEČA ŽOGA (J. Bitenc). 

 PESKOVNIK S POLENTO 

Dečku v peskovnik z rižem skrijem 10 ščipalk. Podam mu navodilo, naj jih 

poišče. Vsako izmed ščipalk nato obesi na vrvico, ki je privezana poleg 

peskovnika. 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UMIRITEV: ZIBANJE NA RJUHI 

Deček leže na rjuho in ga z vzgojiteljico 'gugava'. Med zibanjem prepevava 

otroške pesmice. 

 

EVALVACIJA -  25. učna ura, 27. 02. 2013 

Dečka sem težko pripravila k sodelovanju. Ko sem ga poklicala, da pride z menoj, se je v 

skupini ulegel na jogi blazino in čakal na mojo reakcijo. Gledal me je s strani in z nasmehom 

spremljal dogajanje. Prišla sem do njega, ga malo požgečkala in mu ponudila roko. Takoj jo je 

sprejel in z nasmehom odšel z menoj. Pri vseh dejavnostih le lepo sodeloval in ni kazal 

nikakršnega upiranja ali nezadovoljstva. V glavnem delu je že pri prvi dejavnosti, ki mu je 

ena težjih; ležanje na terapevtski žogi in hkratno metanje predmetov v koš, pokazal vso 

pripravljenost za sodelovanje. Delal je zavzeto in natančno. Vse balončke je vrgel v koš. 

Dejavnost je izvedel dvakrat in vsakič je imel na voljo osem balončkov. V dveh krogih je 

zgrešil koš po enkrat, a je šel po balonček in ga še enkrat vrgel v koš. Dala sem mu navodilo, 

naj se uleže na tla, jaz  sem ga vlekla po prostoru. Ob tem sem prepevala Z AVTOBUSOM K 

TETI. K tej dejavnosti sem povabila še deklico, ki obiskuje isto skupino kot deček. Izmenično 

sta izvajala dejavnost. En krog je on ležal in ga je ona vlekla po prostoru, drugi krog  obratno. 

Pri dejavnosti sta oba zelo uživala in se smejala. Ko se je držal obroča, je imel deček napete in 

pokrčene roke, a se je na trenutke tako sprostil, da jih je celo stegnil. Oba z deklico sta se za 
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nagrado trikrat spustila po toboganu. Nato je deklica odšla nazaj v skupino in  nadaljevala sva 

uro. 

Iz škatle je vzel košček sestavljanke in ga položil na obteženo skrinjo. To je odpeljal do točke 

B, ki je bila na drugi strani prostora. Tam je košček položil v sestavljanko (živali in hrana, ki 

jo jedo). Pravilno je poimenoval vse živali na koščkih, ki jih je odpeljal in jih tudi pravilno 

vstavil v sestavljanko. Moja ocena je, da je lego koščkov vedel na pamet; če sem ga namreč 

povprašala po imenu živali, mi je znal odgovoriti le za zajca. Dejavnost je izvedel pravilno in 

zavzeto, le nekajkrat, ko je prišel na začetek, je začel tleskati z rokami. ''Cvilečih zvokov'' je 

bilo nekoliko več. 

Dejavnost, ki ga je še posebej navdušila, je bilo guganje na terapevtski žogi, a le, če je bil 

obrnjen s trebuhom navzdol. Ko sem ga nehala zibati, je rekel „še“. Ko sem ponovno 

poskusila, da bi se s hrbtom ulegel na žogo in se gugal, je v hipu postal popolnoma napet in je 

takoj vstal z žoge. Ko je dejavnost samoiniciativno ponovil, se je na žogo ulegel s trebuhom 

navzdol. Nato sva se usedla na tla in si podajala terapevtsko žogo. Sprva jo je le kotalil na 

mojo stran, ko sem ga opozorila in spodbudila, da je ponovil izvajanje za menoj, jo je vrgel na 

mojo stran. Pri tem sva skupaj prepevala ŽOGICO. 

Ko je nazadnje manipuliral s polento, mu je bila na dotik še vedno neprijetna. V tej uri  ni 

imel več težav. Prijemal jo je, kopal po njej in iskal ščipalke, ki jih je brez pomoči in težav 

obesil na rob škatle. 

Guganje na rjuhi je njegova najljubša aktivnost. Vsakič, ko sva z vzgojiteljico ustavili 

guganje, je velel še. Sprva sva ga, tako kot vsako uro, gugali hitro, nato  vse počasneje, da se 

je imel čas umiriti. 

 

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Skupni prostor v vrtcu 

DATUM: 28. 2. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 26 

 

VSEBINA UČNE URE: .Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 
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CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti 

  Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Natančno zadeva papir v koš 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (hoja, met, plazenje, 

lazenje, valjanje) 

 Posnema glagole, akcije skozi plesno – gibalno igro 

 Pravilno poimenuje barve 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Zaveda se drugih ljudi 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (ne kriči, ko nekaj želi 

ampak lepo prosi za pomoč,…- upošteva navodila, razvija strpno 

vedenje) 

 Izraža svoje občutke z gibanjem 

 Razvija občutke zadovoljstva ob obvladovanju telesa z gibanjem 

(kotaljenje, hoja po rokah, zibanje na terapevtski žogi,…) 

METODIČNE ENOTE: Spuščanje po toboganu, hoja po taktilnih stopinjah, skakanje z višine, plazenje 

skozi tunel, zabijanje žebljev s kladivom, zibanje na terapevtski žogi, vlečenje 

po vrvi, lazenje pod ovirami, hoja s hoduljami, kotaljenje po blazini, met 

papirja v koš. 

METODE DELA: Metoda razlage, m. demonstracije, m. vodenja 

OBLIKE DELA: Individualna, v dvojicah, poligon 

PRIPOMOČKI: 10 taktilnih stopinj, stol, tunel, blazine, 6 barvnih žebljev s kladivom, tobogan, 

terapevtska žoga, vrv, avto, hodulje, koš, brivska pena, rjuha. 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD: Z dečkom se postaviva eden nasproti drugega. 

SPLOŠNO OGREVANJE:  NAVSEZGODAJ ZJUTRAJ (Romana Krajnčan) 

Zapojeva pesem, ob tem pa izvajava naslednje gibe: 

POČASI SE PREBUJAMO…- zehava in se pretegujeva 

NAVSEZGODAJ ZJUTRAJ…- zaokroživa z rokami nad glavo 

PO MAČJE SE UMIVAMO…- z dlanmi si maneva obraz in roke. 

MI PRIDNO ZOBKE ČISTIMO…- navidezno umivava zobke. 

MI HITRO SE OBLEČEMO…-navidezno oblečeva hlače in majico. 

Z GLAVNIKOM SE POČEŠEMO…- z rokami se gladiva po glavi. 

MI ČEVLJE SI OBUJEMO…- z rokami se dotikava podplata.   

IN MAMICO OBJAMEMO…-z rokami se križno primeva za ramena in se 

zazibava levo in desno. 

V VRTEC ODDRVIMO…- tečeva v krogu. 

 Refren pesmice OLE MAJOLE (ustno izročilo) 

Z dečkom skupaj prepevava refren in izvajava gibalne elemente: 

KILI,KILI, KILI- premikanje obeh kazalcev gor in dol 

 JAKA ZAKA- vodoravno križno gibanje s kazalcema 
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JOKO AMA- vodoravno vrtenje s kazalcema eden okoli drugega 

BUM BUM BUM- ploskanje z rokami 

OLE MAJOLE- dvig rok, vrtenje zapestij in vrtenje celega telesa okoli svoje 

osi. 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 40 min  

 POLIGON: 

Dečku opišem in demonstriram dejavnost. V prvem krogu ga še vodim skozi 

vaje in mu nudim oporo s kazalno gesto. Pred dejavnostjo se samostojno sezuje 

in začne s hojo po taktilnih stopinjah. Ko pride na konec, stopi na stol in 

sonožno skoči na kup blazin. Stopi iz njih, vzame lesen žebelj in ga skozi tunel 

odnese na drugo stran. Tam vzame leseno kladivo in žebelj zabije v model. Na 

spodnji strani modela držim roko, kar ustvari upor žeblju in s tem dečka 

primora, da ga zabije in ne zgolj potisne v luknjo. Ko zabije žebelj, gre na 

tobogan in se spusti na začetno točko. Vajo ponavlja, dokler ne zmanjka 

žebljev. 
 ZIBANJE NA TERAPEVTSKI ŽOGI 

Dečku pridržim terapevtsko žogo, da se trebuhom leže nanjo Z obema rokama 

se opre na tal, jaz pa zibam žogo naprej/nazaj/levo/desno. Deček samostojno 

lovi ravnotežje. Ko se popolnoma sprosti, ga pozovem, naj se obrne še na 

drugo, hrbtno stran. Držim ga z rokami in počasi zibam. 

 PLEZANJE PO VRVI 

Vrv privežem za radiator. Deček se usede na avto, ki stoji na drugem koncu 

vrvi. Pri namestitvi na avto mu pomagam, da ne se bi nerodno usedel ter z 

nogami drsel po tleh. V roko mu dam vrv in povleče se do drugega konca vrvi, 

ki je pritrjen na radiator. Ko pride do konca, privleče noge na plan in se ritensko 

požene na začetek. Vajo ponovi 3-krat. 

 PLAZENJE POD OVIRAMI 

Po prostoru prepletem vrvi. Dečku pokažem, kam naj leže in mu rečem, naj se s 

pomočjo rok splazi pod vrvmi na drugo stran, kjer ga čakajo hodulje. Le-te mu 

pridržim, da se namesti. Nato ga fizično vodim na začetek (držim ga za roke, v 

katerih drži vrvico, s katero upravlja hodulje). Vajo ponovi petkrat. 

 KOTALJENJE PO BLAZINI 

Pred blazino postavim 6 listov papirja. Dečku rečem, naj vzame list in ga 

zmečka. Nato s papirjem v roki leže na blazino in se zakotali na drugo stran. 

Tam vstane in zmečkan papirček vrže v koš. Na začetek pride v hoji in vajo 

ponavlja, dokler ne zmanjka papirja. Vsakokrat se zakotali po drugi strani. 

 ZAVIJANJE V PALAČINKO 

Deček se uleže na začetek blazine, obrnjen s trebuhom navzdol. Jaz ga zavijem 

v blazino in ga masiram po rokah, hrbtu in nogah. Ob tem se igrava, da je on 

palačinka, ki jo zavijem, namažem s čokolado in pojem. Vsak del telesa, ki ga 

''mažem'' s čokolado, poimenujem. 

 RISANJE Z BRIVSKO PENO PO MIZI 

Dečku dam navodilo, naj se usede za mizo, zaviha rokave in počaka, da stresem 

embalažo s peno. Peno iztisnem na mizo. Deček jo z obema rokama razmaže po 

mizi. Ko jo razmaže, začnem s kazalcem tiskati pikice. Dečka pozovem, da 

ponovi za menoj. Nato primem za njegovo roko in skupaj z njo v peno narišem 

sončka. Po koncu dejavnosti gre deček v kopalnico, kjer si peno izpere iz rok. 

 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UMIRITEV: ZIBANJE NA RJUHI 

Deček leže na rjuho in ga z vzgojiteljico ''gugava''. Med zibanjem prepevava 

otroške pesmice. 
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EVALVACIJA -  26. učna ura, 28. 02. 2013 

Ta dan je bil vesel in nemiren. Skakanje po sobi, obračanje naokoli pri kosilu, vstajanje od 

dejavnosti, tekanje gor in dol po hodniku. Sprva sem mislila, da ne bom mogla izpeljati učne 

ure. Prostor, kjer imava individualno uro, sem šla uredit, preden je prišel in po nekaj trenutkih 

je sam prišel iz sobe, ves nasmejan in z željo po izvajanju dejavnosti. Pripravila sem poligon, 

pred tem  sva zaplesala. Bil je aktiven. Pri prvi pesmi ni pel z menoj, ampak je le pravilno 

posnemal moje gibe. Pri drugi pesmi  se je pridružil tudi petju. 

Za poligon sem predvidela šest krogov, a je deček želel opraviti krog več. Hoja po taktilnih 

stopinjah mu je šla brez težav. Še pred časom se je zelo izmikal stopinji, polepljeni z lupino 

pistacije, pri tej uri  nisem opazila nobenih razlik. Vsakokrat, ko je stopil na stol, je stegnil 

roko, da bi mu pomagala, a je vsakokrat samostojno splezal na stol. Roko sem mu ponudila le, 

ko je skočil na kup blazin. V naslednjih poskusih je skakal samostojno. Da je izgubil strah, je 

bilo vidno v četrtem krogu, ko je skočil popolnoma na pamet in skoraj zgrešil blazine, a se je 

kljub temu smejal in ni bil prestrašen. Barve žebljev sem vsakokrat poimenovala jaz, on si je 

posameznega le izbral. V prvem krogu ga v tunelu takoj spustil in na drugo stran prišel brez 

žeblja. Menim, da zaradi vznemirjenosti, saj se je v tunel podal z navdušenjem. Ko sem ga 

opozorila na žebelj, se je takoj vrnil ponj. V naslednjih krogih je žebelj vsakokrat prinesel 

skozi tunel. Žeblje je zabijal pravilno, ni jih potiskal skozi luknje, ampak je tolkel po njih. 

Opazila  sem, da je menjal roke. Nekajkrat je zabijal z levo in nekajkrat z desno roko. 

Nad guganjem na terapevtski žogi je bil tudi to uro navdušen. Tokrat se je gugal skoraj 

popolnoma samostojno. Sam je ležal na žogi, na trenutke sem mu pomagala le pri guganju 

terapevtske žoge; ves čas je sodeloval in se hotel poganjati samostojno. Opazila sem popolno 

sproščenost, ko je ležal na trebuhu, napetost je bila v veliki meri prisotna le, ko je ležal na 

hrbtu. Na hrbet se ni popolnoma ulegel, bil je le naslonjen na žogo v pol sedečem položaju, a 

ni pobegnil stran. Nekajkrat se je poskušal zagugati, a je šel stran, čim mu je postalo preveč 

grozno. Takoj za tem, ko se je odmaknil, se je vrgel s trebuhom na žogo. Vedno, ko sem ga 

zaustavila, je želel še. Zavzeto se je vlekel po vrvi, medtem ko je sedel na avtomobilu. Ko se 

je privlekel na konec, sem ga za nagrado požgečkala in objela, ob čemer se je na ves glas 

smejal. Ko je prišel do cilja, sem ga na avtomobilu odpeljala na začetek, od koder se je 

ponovno povlekel naprej. Vajo je ponovil šestkrat. Naslednja dejavnost, lazenje pod vrvjo, je 

bila zanj zelo težka. Vaje ni izvajal v skladu z navodili. Ko sem ga opozorila, naj se poskusi 
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plaziti kot kača, je to storil, a z naslednjim gibom je bil spet na kolenih. Le zadnji krog, ko ga 

je čakala nagrada (bombon), je izvedel pravilno. Pri hoji s hoduljami je še vedno 

nesamostojen in ga moramo fizično voditi od začetka do konca. 

Kotaljenje izvaja vse bolj samozavestno in vse hitreje. Dejavnost je izvedel popolnoma 

samostojno. Kotalil se je tako, da se je vsakokrat zakotalil v drugo stran in tako ohranjal 

ravnotežje. Tej dejavnosti je sledila palačinka. Po prvem zavijanju je takoj želel še. Ponovila 

sva jo še štiri krat. Vsakič sem ga zavila in ga ''namazala'' s čokolado. Dele telesa, ki sem jih 

''mazala'', sem poimenovala na glas. 

Ponovno je želel še in še risanja z brivsko peno. Sicer ni trajalo dolgo, da si je hotel umiti 

roke, a prav tako hitro je bil spet zagret za packanje. 

V zaključnem delu sva ga gugali sprva hitreje, nato počasi, da se je lahko pomiril.       

 

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Pri dečku doma 

DATUM: 2. 3. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 27 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti  

 Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Razvija odrivno moč 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (hoja, visenje, valjanje) 

 Natančno zadane z žogo v lončke 

 Posnema glagole/akcije ob prepevanju plesno – gibalne otroške 

pesmice 

 Pravilno zloži lončke po velikosti od največjega do najmanjšega 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 
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 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (ne kriči, ko nekaj želi 

ampak lepo prosi za pomoč,…- upošteva navodila, razvija strpno 

vedenje) 

 Izraža svoje občutke z gibanjem 

 Razvija občutke zadovoljstva ob obvladovanju telesa z gibanjem 

(kotaljenje, hoja po rokah,…) 

METODIČNE ENOTE: Sonožni poskoki iz počepa, brcanje žoge, hoja po rokah, skakanje z višine, 

vlečenje s palico po prostoru, visenje na palici, zibanje na kolenih. 

METODE DELA: Metoda razlage, m. demonstracije, m. vodenja 

OBLIKE DELA: Individualna, v dvojicah, poligon 

PRIPOMOČKI: 5 krogov, stol, 6 lončkov, žoga, blazina, palica, brivska pena, vedro z vodo, 

gobice za penjenje, vibracijske igrače, masažni žogici. 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD: Z dečkom se postaviva na preprogo, eden nasproti drugega. 

SPLOŠNO OGREVANJE:  NAVSEZGODAJ ZJUTRAJ (Romana Krajnčan) 

Zapojeva pesem, ob tem pa izvajava gibe, primerne besedilu: 

POČASI SE PREBUJAMO…- zehava in se pretegujeva 

NAVSEZGODAJ ZJUTRAJ…- zaokroživa z rokami nad glavo 

PO MAČJE SE UMIVAMO…- z dlanmi si maneva obraz in roke. 

MI PRIDNO ZOBKE ČISTIMO…- navidezno umivava zobke. 

MI HITRO SE OBLEČEMO…- navidezno oblečeva hlače in majico. 

Z GLAVNIKOM SE POČEŠEMO…- z rokami se gladiva po glavi. 

MI ČEVLJE SI OBUJEMO…- z rokami se dotikava podplata.   

IN MAMICO OBJAMEMO…- z rokami se križno primeva za ramena in se 

zazibava levo in desno. 

V VRTEC ODDRVIMO…- tečeva v krogu. 

 Refren pesmice OLE MAJOLE (ustno izročilo) 

Z dečkom skupaj prepevava refren in izvajava gibalne elemente: 

KILI,KILI, KILI- premikanje obeh kazalcev gor in dol 

 JAKA ZAKA- vodoravno križno gibanje s kazalcema 

JOKO AMA- vodoravno vrtenje s kazalcema eden okoli drugega 

BUM BUM BUM- ploskanje z rokami 

OLE MAJOLE- dvig rok, vrtenje zapestij in vrtenje celega telesa okoli svoje 

osi. 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 40min  

 SONOŽNO SKAKANJE IZ POČEPA 

Na tla položim pet krogov. Pred njih postavim 6 lončkov različnih velikosti, od 

najmanjšega do največjega. Dečku rečem, da vzame lonček. Z njim v roki s 

sonožnimi poskoki iz počepa odskače na konec blazin in lonček odloži na drugi 

strani. V hoji gre na začetek in ponovi vajo tolikokrat, da vse lončke prestavi na 

drugo stran. Tam jih zloži v stolp, vzame žogo in jo brca v stolp, dokler ga ne 

podre. 

 POLIGON: 

Dečku opišem in demonstriram dejavnost. Na začetku se z rokami opre na tla. 

Jaz ga primem za noge in v samokolnici se odpeljeva na drugo stran prostora do 

stola. Stopi nanj in sonožno skoči na kup blazin. Na začetek gre v hoji. Vajo 

ponovi 5- krat. 

 VLEČENJE S PALICO PO PROSTORU 

Dečku dam navodilo, naj s trebuhom leže na tla. Pred njega postavim palico, ki 

se je oprime z obema rokama. Dečka vlečem po prostoru. Ob tem prepevam Z 

AVTOBUSOM K TETI (J. Bitenc). 

 VISENJE IN GUGANJE NA PALICI 

Deček stoji pred meno. Rečem mu, naj iztegne roke nad glavo. Usmerim ga s 
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palico, ki jo vodoravno postavim nad njegovo glavo. Deček se z obema rokama 

oprime palice in jo močno stisne. Rahlo ga privzdignem, tako da visi tik nad 

tlemi. Ko to nekajkrat ponoviva, se deček poskusi zagugati. 

 ZIBANJE NA KOLENIH 

Ležem na tla, dvignem noge in pokrčim kolena. Deček mi s trebuhom leže na 

kolena, z rokami pa prime moje roke. Umirjeno in počasi ga zibljem naprej in 

nazaj. Ob tem prepevam pesmico BARČICA PO MORJU PLAVA (narodna). 

 ZAVIJANJE V PALAČINKO 

Deček se uleže na začetek blazine, obrnjen s trebuhom navzdol. Jaz ga zavijem 

v blazino in ga masiram po rokah, hrbtu in nogah. Ob tem se igrava, da je on 

palačinka, ki jo zavijem, namažem s čokolado in pojem. Vsak del telesa, ki ga 

''mažem'' s čokolado, poimenujem. 

 RISANJE Z BRIVSKO PENO PO MIZI 

Dečku dam navodilo, naj se usede za mizo, zaviha rokave in počaka, da stresem 

embalažo s peno. Peno iztisnem na mizo. Deček jo z obema rokama razmaže po 

mizi. Ko jo razmaže, začnem s kazalcem tiskati pikice. Pozovem ga, da ponovi 

za menoj. Nato ga primem za roko in skupaj v peno narišem sončka. Po koncu 

dejavnosti gre deček v kopalnico, kjer si peno izpere iz rok.   

 PENJENJE GOBIC V VEDRU VODE 

Dečku dam verbalno navodilo, naj zaviha rokave, prime prazno vedro in ga 

odnese v kopalnici. Jaz ga spremljam in vanj natočim vodo ter dodam otroški 

gel za prhanje. Vedro nato odnesem nazaj za mizo. Dečku dam navodilo da se 

usede na eno stran mize, jaz pa se usedem na drugo stran. V vedro vržem 

gobice, ki jih deček namaka v vodo, stiska in tako ustvarja peno. 

 

 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UMIRITEV: VIBRIRAJOČE IGRAČE ZA MASAŽO 

Deček sedi nasproti mene. Pripomoček za masiranje mu dam v roko, da ga 

lahko najprej sam pogleda in razišče, nato pa ga z njim masiram po dlaneh, 

rokah in ramenskem obroču ter podplatih. 

 MASAŽA Z MASAŽNIMI ŽOGICAMI 

Deček leže na blazino. Najprej na hrbet, nato se obrne na trebuh. Masiram ga 

po rokah, nogah in hrbtu z masažno žogico. Vsak del telesa, ki ga masiram, 

poimenujem. 

 

EVALVACIJA -  27. učna priprava, 02. 03. 2013 

Deček je zelo uspešno in zavzeto sodeloval pri plesno – gibalni dejavnosti. Vse gibe je 

ponovil za menoj.   

Nadaljevala sva s peno. Že prejšnjo uro je želel še in še risanja po peni. Ni se mogel spomniti, 

kako se peni reče, zato jo je poimenoval kar lepilo. Popravila sem ga, on pa je pravilno 

ponovil za mano. Tako kot v vrtcu, si je pred tem zavihal rokave in začel z obema rokama 

krožiti po mizi oz. peni, ki jo je razmazal po mizi. Po nekaj sekundah, ko je bila miza 

namazana s peno, si je šel peno sprat iz rok. Ko je prišel nazaj, je želel še. Vsakič, ko je peno 

razmazal po mizi, si je šel umit roke. 
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Pri naslednji dejavnosti ni sodeloval. Nudila sem mu popolno oporo, tako da sem ga držala za 

roke in ga usmerjala kam mora skočiti. Ni pokazal nikakršnega zanimanja. Stopal je le iz 

kroga v krog, namesto da bi skočil. V tem primeru je skok izvajal večkrat, dokler ga ni izvedel 

pravilno. Pri pravilni izvedbi sem vztrajala, ker sem vedela, da zmore. Vztrajala sem, da 

naredi tri kroge. Nato sem kocke do konca sama zložila v stolp in jih pospravila, ker sem 

ocenila, da je dečkovo vedenje najbolje ignorirati, saj je šlo le za iskanje pozornost in 

preizkušanje. Če sem mu posvetila kakršnokoli pozornost, je v trenutku zbežal stran in se mi 

smejal. Ko  sem vedenje začela ignorirati, je po nekaj časa ugotovil, da ne bom popustila in je 

sam prišel do mene. Vprašala sem ga, če želi nadaljevati in delati. Pritrdil je in nadaljevala sva 

z vožnjo samokolnice. Pri dejavnosti je sodeloval aktivno in je ob hoji po rokah z menoj zapel 

Z AVTOBUSOM K TETI. Stopil je na stol in nasmejan skočil na kup blazin. Skakal je v zrak, 

dokler nisem preštela do deset. V drugem krogu je, namesto da bi skočil, splezal name., 

Položila sem ga na blazino, rahlo obrnjenega z glavo navzdol, saj me je zanimala njegova 

reakcija. Za nagrado sem ga požgečkala in je želel še. Ponovila sva še tri kroge. Ko sem ga 

rahlo obrnila z glavo navzdol, sem pri dečku začutila napetost, a kljub temu ni želel odnehati. 

V nadaljevanju sem ga vlekla po prostoru. Držal se je za palico in sem ga vozila gor in dol po 

sobi. Na trenutke sem ga zavrtela v krogu. Ko sem odnehala, je želel še. Vrtenje mu ni bilo 

všeč. Na trenutke sem opazila, da se je toliko sprostil, da je stegnil roke, ki jih je imel pred 

tem popolnoma pokrčene in napete. Prav tako se je brez težav obesil z rokami na palico in se 

gugal. Dejavnost mu je zelo všeč. 

BARČICO sem zapela in izvedla dvakrat. Gugala sem ga naprej, nazaj, levo in desno. Opazila 

sem, da je bolj sproščen. V drugem krogu je ob guganju zapel sam. Palačinka je ena  od 

njegovih najljubših dejavnosti. Najbolj uživa, ko  je zavit v blazino in ga  masiram na način, 

da z rokami pritiskam na roke, hrbet in noge. Zavila sem ga v blazino, on  je sam ali splezal iz 

nje ali se odvil. 

Od začetka je zelo užival v igri z vodo. Močno je stiskal vse penaste gobice skupaj, jih 

mečkal, na vso moč stiskal med rokami in jih penil. Pena na vrhnji strani dlani ga ni motila. 

Nato je začel škropiti in tolči z dlanjo po vodi, da je poškropil vse naokoli. Ob tem je bil 

sproščen in nasmejan. Ko mu je bilo dovolj, je mirno rekel „konec, pospravi“. 

V zaključnem delu je z zanimanjem držal v roki vibracijsko igračo, ki je namenjena predvsem 

masiranju ustnega predela (lica, usta). Z njo se je nekajkrat dotaknil in masiral usta. To je 
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storil brez mojega navodila. Pripomoček je spoznal na srečanjih z logopedinjo. Nato se je 

masiral še po dlaneh in podplatih. Po podplatih mu je ugajalo le nekaj sekund, dlje pa ga je 

držal v roki. Ko mu je bilo dovolj dražljajev, je rekel „dovolj“ in „ugasni prosim“. Nato se je 

usedel pred mene. Krtačila sem ga od zgoraj navzdol. Pri tem sem poimenovala del telesa, ki 

sem ga masirala. 

 

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Skupni prostor v vrtcu 

DATUM: 5. 3. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 28 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti  

 Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (hoja, plazenje, valjanje, 

met) 

 Posnema glagole/akcije, ki jih zapoje v otroški plesno – gibalni 

pesmi 

 Pravilno namesti ščipalke na vrv  

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (upošteva navodila, razvija 

strpno vedenje) 

 Razvija občutke zadovoljstva ob obvladovanju telesa z gibanjem 

(preval, zibanje na terapevtski žogi,…) 

 Zaupa drugim ljudem 

METODIČNE ENOTE: Potiskanje z rokami po klopi, skakanje z višine, izvajanje prevala naprej, 

plazenje skozi tunel, zabijanje žebljev s kladivom, potiskanje obteženega 

zabojnika, met žoge v koš, zibanje na terapevtski žogi. 

METODE DELA: Metoda razlage, m. demonstracije, m. vodenja 

OBLIKE DELA: Individualna, v dvojicah, poligon 

PRIPOMOČKI: Klop, blazine, 6 barvnih žebljev s kladivom, obtežen zabojnik, 5 žog, koš, 

terapevtska žoga, peskovnik z rižem, 10 ščipalk, rjuha.  
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PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD: Z dečkom se postaviva na blazini, eden nasproti drugega. 

SPLOŠNO OGREVANJE:  NAVSEZGODAJ ZJUTRAJ (Romana Krajnčan) 

Zapojeva pesem, ob tem pa izvajava gibe, primerne besedilu: 

POČASI SE PREBUJAMO…- zehava in se pretegujeva 

NAVSEZGODAJ ZJUTRAJ…- zaokroživa z rokami nad glavo 

PO MAČJE SE UMIVAMO…- z dlanmi si maneva obraz in roke. 

MI PRIDNO ZOBKE ČISTIMO…- navidezno umivava zobke. 

MI HITRO SE OBLEČEMO…- navidezno oblečeva hlače in majico. 

Z GLAVNIKOM SE POČEŠEMO…- z rokami se gladiva po glavi. 

MI ČEVLJE SI OBUJEMO…- z rokami se dotikava podplata.   

IN MAMICO OBJAMEMO…- z rokami se križno primeva za ramena in se 

zazibava levo in desno. 

V VRTEC ODDRVIMO…- tečeva v krogu. 

 Izštevanka AN BAN PET PODGAN 

Izštevanko poveva tako, da deček na vsako besedo križno tleskne z rokami ob 

mojo roko (dečkova leva roka-moja desna roka, dečkova desna roka-moja leva 

roka). Na koncu izštevanke, ko izgovorim VEN, dečka močno objamem. 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 40 min  

 POLIGON: 

Dečku opišem in demonstriram potek dejavnosti. Postavi se na začetek klopi, 

leže nanjo in se z rokami potisne na drugo stran. Na koncu ostane na klopi in se 

dvigne. V stoječem položaju sonožno skoči na blazino. Nato se postavi na roke 

in mu pomagam, da se prekucne v preval. Vajo ponovi šestkrat. 

 PLAZENJE SKOZI TUNEL 

Dečku pred tunel postavim šest barvnih lesenih žebljev. Dam mu navodilo, da 

vzame žebelj in ga odnese skozi tunel na drugo stran. Med hojo skozi tunel, ga 

stresem. Ko pride deček na drugo stran, vzame kladivo in žebelj zabije v model 

za žeblje. Na spodnji strani model držim roko, kar ustvari upor žeblju in dečka 

primora, da žebelj zabije ne pa zgolj potisne v luknjo. 

 POTISKANJE OBTEŽENE SKRINJE 

Deček se postavi pred obteženo skrinjo. Iz škatle, ki je postavljena poleg 

skrinje, vzame eno izmed petih žog. Položi jo na skrinjo in jo odpelje na drugo 

stran prostora. Tam žogo vzame iz obtežene skrinje in jo vrže na koš. Skrinjo 

potisne na začetek, nanjo zopet položi žogo in ponovi vajo. To počne, dokler ne 

zmanjka žog. 

 ZIBANJE NA TERAPEVSKI ŽOGI 

Dečku pridržim terapevtsko žogo, da se trebuhom leže nanjo Z obema rokama 

se opre na tal, jaz pa zibam žogo naprej/nazaj/levo/desno. Deček samostojno 

lovi ravnotežje. Ko se popolnoma sprosti, ga pozovem, naj se obrne še na 

drugo, hrbtno stran. Držim ga z rokami in počasi zibam. 

 PESKOVNIK S POLENTO 

Dečku v peskovnik s polento skrijem 10 ščipalk. Rečem mu, naj jih poišče. 

Vsako izmed ščipalk nato obesi na vrvico, ki je privezana poleg peskovnika. 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UMIRITEV: ZIBANJE NA RJUHI 

Deček leže na rjuho in ga z vzgojiteljico ''gugava''. Med zibanjem prepevava 

otroške pesmice. 
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EVALVACIJA -  28. učna priprava, 05. 03. 2013 

Že pred izvajanjem dejavnosti je prišel k meni in začel peti delčke pesmi NAVSEZGODAJ 

ZJUTRAJ. Pri petju sem se mu pridružila in ob besedilu je ustrezno izvajal gibanje. Pesem 

sva izvajala tudi kasneje v uvodnem delu in je sodeloval. Bil je nasmejan in poslušen. Pesmi 

se je priključil vsakokrat ob refrenu. V tem delu ni zaokrožil z rokami nad glavo, v drugih 

delih pa ni pel, ampak je samo plesal. 

V glavnem delu sem opazila njegov napredek. Dejavnosti je opravljal bolj sproščeno in 

samozavestno. Prejšnji dan se je prvič samoiniciativno postavil na glavo in naredil preval, pri 

katerem sem ga fizično vodila. Izvajal ga je brez upiranja. Pri prevalu se je najprej postavil na 

glavo, jaz  mu z rokami primem noge in mu pomagam, da se zakotali naprej. Po prvi izvedbi 

je želel še. Dejavnost do točke prevala izvedel samostojno in samozavestno. V nadaljevanju 

ure je skočil v tunel, še preden sem pred njega postavila lesene žeblje. Ko so bili pred tunelom 

žeblji, je v vsak krogu vzel enega in ga nesel na drugo stran. Zabil jih je pravilno. Tunel sem 

stresla vsakokrat, ko je bil deček notri, kar ga je dodatno motiviralo. Barvo žeblja sem 

poimenovala jaz. Po dejavnosti se je za nagrado nekajkrat spustil po toboganu. Odkrival je 

različne načine spuščanja. Prvič se je samoiniciativno spustil obrnjen z glavo navzdol. Ko mu 

je uspelo prvič, se je vsakokrat spustil na ta način. 

V nadaljevanju je veliko moči vložil v potiskanje zabojnika. Na začetku ni dobro razumel 

navodila, zato sem ga prvič vodila. Ko ga je usvojil, je dejavnost izvajal veselo in 

samozavestno. Žoge je zmetal v koš. Na koncu sva vse preštela. Od vseh dvanajstih žog jih je 

natančno zadel deset. 

Naslednja dejavnost je zahtevala zanj malce manj fizične aktivnosti. Legel je na terapevtsko 

žogo in se gugal. Prvič je legel tako, da je med ležanjem na hrbtu dal glavo nazaj. Do sedaj jo 

je vedno držal v zraku. Ves čas se je gugal sam,  le nekajkrat sem ga zanihala, ko se je žoga 

popolnoma ustavila. 

V nadaljevanju sem v peskovnik skrila ščipalke. Pri prvi je imel težave z obešanjem. 

Demonstrirala sem mu nalogo. Za tem je aktivno, pravilno in samostojno dokončal nalogo. 

Ob zaključku naloge sva vse ščipalke preštela. 

V zaključnem delu je,  ko se nama je pridružila vzgojiteljica, že tekel do zaboja, da bi vzel 

rjuho za guganje. Ker je ni našel, sem ga poklicala k sebi. Ko jo je videl, se je v trenutku 
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ulegel nanjo in se smejal. Sprva sva ga gugali hitro, malo pred koncem pa počasi, da se je 

umiril.   

 

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Skupni prostor v vrtcu 

DATUM: 6. 3. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 29 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja, osnovni elementi igre z žogo 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti  

 Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Natančno podaja in lovi žogo 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (hoja, plazenje) 

 Pravilno pokaže na dele telesa, ki jih zapoje 

 Prireja keglje na barvne kroge 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Zaveda se drugih ljudi 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (upošteva navodila, razvija 

strpno vedenje) 

 Zaupa drugim ljudem 

METODIČNE ENOTE: Hoja po taktilnih stopinjah, skakanje na terapevtski žogi, met žoge v ležečem 

položaju, hoja po rokah, metanje in lovljenje terapevtske žoge, zibanje na 

terapevtski žogi. 

METODE DELA: Metoda razlage, m. demonstracije, m. vodenja 

OBLIKE DELA: Individualna, v dvojicah, poligon 

PRIPOMOČKI: 10 taktilnih stopinj, terapevtska žoga, 8 kegljev, 8 barvnih krogov, 3 žogice, 

blazine, brivska pena, rjuha. 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD: Z dečkom stopiva na blazini in se postaviva eden nasproti drugega. 

SPLOŠNO OGREVANJE:  GLAVA RAME NOGA PRST 

Z dečkom zapojeva in zapleševa pesmico. Vsak del telesa, ki ga omeniva v 

pesmici, morava pokazati. 

 Izštevanka AN BAN PET PODGAN 
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Izštevanko poveva tako, da deček na vsako besedo križno tleskne z rokami ob 

mojo roko (dečkova leva roka-moja desna roka, dečkova desna roka-moja leva 

roka). Na koncu izštevanke, ko izgovorim VEN, dečka močno objamem. 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 40 min  

 SONOŽNO SKAKANJE NA TERAPEVTSKI ŽOGI 

Dečku opišem in demonstriram dejavnost. On ponovi za menoj in vajo izvede v 

šestih serijah. Pred začetkom si sezuje copate, da med vajo bolje občuti 

materiale na taktilnih stopinjah. Sprehodi se skozi 10 taktilnih stopinj. Ko pride 

na konec, mu pridržim terapevtsko žogo, da se namesti. Skakaje na žogi prispe 

se vrne na začetek. Stopi iz žoge, odnesem jo na drugi konec, deček  pa ponovi 

vajo. 

 PODIRANJE KEGLJEV 

Na blazino postavim 8 barvnih krogov. Dečku podam navodilo, naj ustrezno 

postavi 8 barvnih kegljev na kroge. Verbalno navodilo podkrepim s kazalno 

gesto. Deček za vsak kegelj, ki ga vzame, pove barvo. Nato mu pridržim 

terapevtsko žogo, da leže nanjo. V ležečem položaju meče žogice v keglje. Ko 

podre vse keglje, se z rokami opre na tla, spustim terapevtsko žogo in deček 

zdrsi z žoge. 

 PODAJANJE S TERAPEVTSKO ŽOGO 

Z dečkom se usedeva vsak na svojo blazino, eden nasproti drugemu. Vzamem 

terapevtsko žogo in mu jo podam. Ujame jo in poda nazaj. Med podajanjem 

prepevam pesmico RDEČA ŽOGA (J. Bitenc). 

 ZIBANJE NA TERAPEVTSKI ŽOGI 

Dečku pridržim terapevtsko žogo, da se trebuhom leže nanjo Z obema rokama 

se opre na tal, jaz pa zibam žogo naprej/nazaj/levo/desno. Deček samostojno 

lovi ravnotežje. Ko se popolnoma sprosti, ga pozovem, naj se obrne še na 

drugo, hrbtno stran. Držim ga z rokami in počasi zibam. 

 VLEKA DEČKA NA BLAZINI 

Dečka pozovem, naj se usede na blazino. Primem jo na drugem koncu in ga 

vlečem po prostoru. Deček se z obema rokama drži blazine, da ne pade dol. 

Med vožnjo prepevam Z AVTOBUSOM K TETI (J. Bitenc) 

 RISANJE Z BRIVSKO PENO 

Dečku dam navodilo, naj se usede za mizo, zaviha rokave in počaka, da stresem 

embalažo s peno. Peno iztisnem na mizo. Deček jo z obema rokama razmaže po 

mizi. Ko jo razmaže, začnem s kazalcem tiskati pikice. Dečka pozovem, da 

ponovi za menoj. Nato primem za njegovo roko in skupaj z njo v peno narišem 

sončka. Po koncu dejavnosti gre deček v kopalnico, kjer si peno izpere iz rok.   

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UMIRITEV: ZIBANJE NA RJUHI 

Deček leže na rjuho in ga z vzgojiteljico ''gugava''. Med zibanjem prepevava 

otroške pesmice 

 

EVALVACIJA -  29. učna priprava,  06.0 3. 2013 

V uvodnem delu sva  zapela. Začela sem in on se mi je pridružil. Čez nekaj časa sem utihnila 

in mu pustila, da poje sam. Še vedno sem z njim izvajala gibe. Pri petju sem se mu pridružila 

na koncu. Medtem ko je pel, zaradi osredotočenosti na moje gibe in petje, ni zmogel izvajati 

gibov. Plesal je le, ko sem mu pomagala s petjem. 
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Po uvodnem delu sem ga pustila na tobogan, ki sem ga med uro uporabljala kot nagrado za 

dobro opravljeno delo. Tako je bil vso uro motiviran, delal je zavzeto, energično, predvsem pa 

je bil zelo nasmejan. Vse dejavnosti je izvedel brezhibno, brez upiranja in uhajanja 

pozornosti. Vedel je, da bo, če dejavnost izvede dobro, smel na tobogan, ki zanj predstavlja 

novoodkrito veselje, od kar se je začel spuščati z glavo navzdol. V prvi dejavnosti je imel 

nalogo, da hodi po taktilnih stopinjah, odskaklja na terapevtski žogi na začetek, kjer zdrsne z 

nje, opirajoč se na roke. Krog je ponovil petkrat. Brez težav je šel po vseh stopinjah, ne glede 

na strukturo. Bil je zelo natančen na poti, saj ni izpustil nobene stopinje. Na terapevtski žogi 

je bil prav tako zelo spreten in samostojen. Pridržala sem mu jo le toliko, da  je legel nanjo. Iz 

način, kako zelo samozavestno in pogumno je podajal žogo, je bilo videti, da se je tudi sam 

počutil bolj stabilnega in spretnega. Njegovo gibanje je bilo koordinirano in hitro, počutil se 

je, ko je upravljal z žogo. 

V nadaljevanju je keglje pravilno razvrstil na barvne kroge. Zaradi hitenja pri postavljanju sta 

se dva podrla, a ju je mirno popravil. Barvo kegljev sem poimenovala med postavljanjem, 

deček je le poslušal. Ko je vse postavil, je legel na žogo in metal žogice v keglje. V 

posamezni seriji je vrgel tri žogice. Ko jih je zmetal, se je splazil po rokah z žoge ter pobral 

vse tri žogice in ponovno legel na žogo. V tretjem krogu je z osmo vrženo žogo podrl vse 

keglje. 

Na začetku podajanja z žogo je porajal vtis,  kot da nima veliko moči, a je po nekaj podajah 

žogo že metal pogumno in natančno. Med podajanjem je prepeval pesmico ŽOGICA. Ko sva 

končala dejavnost, se je kar sam vrgel na žogo in se gugal. Ponovno se je obrnil tudi na hrbet, 

ob čemer sem mu nudila oporo in ga držala. Bil je bolj sproščen, še vedno pa sem opazila 

veliko napetost. Za razliko od predhodnih poskusov, je legel na žogo, medtem ko si na 

začetku ni upal niti nasloniti s hrbtom. V tej uri  je glavo večkrat naslonil čisto nazaj. 

V nadaljevanju se je po mojem navodilu usedel na blazino, jaz  sem ga vozila po prostoru. Ob 

tem sem prepevala Z AVTOBUSOM K TETI. Ob prepevanju sem se med nalogo ustavila in 

takrat je želel še. V nadaljevanju se mi je pridružil pri petju. Z blazino sva se pripeljala do 

mize, kjer je bila pripravljena brivska pena in zavihal si je rokave, stisnila sem peno iz 

pločevinke. Z obema rokama jo je s krožnimi gibi razmazal po mizi. Nato je mirno vstal in mi 

rekel, da si gre umit roke. Prišel je nazaj in želel, da mu spet pripravim peno. Ponovil je isto 
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kot prvič. Ko je peno razmazal, sem ga prijela za roko in sva narisala sonček. Takoj za tem si 

je šel umit roke in končal z risanjem. Vzel je brisačo in mi pomagal pri brisanju mize. 

V zaključku se nama je pridružila vzgojiteljica. Vedel je, da sledi guganje. Ves vesel je 

pritekel k nama in se ulegel na rjuho. Med guganjem je pel BARČICO, METULJČKA 

CEKINČKA… Sprva sva ga gugali hitro, nato pa vse počasneje, tako da se je začel umirjati. 

Na rjuhi je sedel sproščeno tudi ob hitrem guganju in se ni ustrašil. Če sva zaustavili guganje, 

je želel še.   

 

UČNA PRIPRAVA SPECIALNOPEDAGOŠKE OBRAVNAVE 

 

PROSTOR: Skupni prostor v vrtcu 

DATUM: 8. 3. 2013 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE: 30 

 

VSEBINA UČNE URE: Naravne oblike gibanja, osnovni elementi igre z žogo 

TIP UČNE URE: Podajanje novih informacij in utrjevanje 

CILJI:  Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti 

 Razvija odzivno hitrost 

 Razvija orientacijo v telesni shemi 

 Razvija koordinacijo, moč, ravnotežje, gibljivost 

 Celostno razvija gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami giban-

ja, poligonom 

 Razvija orientacijo v prostoru 

 Usklajeno deluje z rokami in nogami 

 Razvija odrivno moč 

 Raven znanj: gibalnih in teoretičnih 

 Spozna preproste otroške družabno – plesne igre 

 Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (plazenje nošenje valjan-

je, met, hoja) 

 Natančno podaja, lovi in zadeva žogo 

 Posnema glagole/akcije, ki jih zapoje v plesno – gibalni otroški 

pesmi 

 Pravilno vstavi  koščke sestavljanke 

 Čustveno – socialna raven 

 Usmerja pogled v učne pripomočke 

 Vzpostavlja verbalno komunikacijo 

 Upošteva verbalna navodila 

 Aktivno sodeluje 

 Doživlja zadovoljstvo ob izvajanju dejavnosti 

 Usmerja pozornost name in na izvajanje gibov 

 Razvija vztrajnost 

 Razvija samozavest 

 Oblikuje pozitivne vedenjske vzorce (upošteva navodila, razvija 

strpno vedenje) 

 Zaupa drugim ljudem 

METODIČNE ENOTE: Lazenje pod vrvjo, skakanje z višine, potiskanje obtežene skrinje, hoja po 

taktilnih stopinjah, kotaljenje po blazini, met žoge na koš, plazenje skozi tunel, 

vleka z obročem po prostoru, metanje in lovljenje terapevtske žoge. 
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METODE DELA: Metoda razlage, m. demonstracije, m. vodenja 

OBLIKE DELA: Individualna, v dvojicah, poligon 

PRIPOMOČKI: Brivska pena, vrv, stol, blazine, obtežena skrinja, koš, papir, tunel, zabojnik za 

star papir, obroč, terapevtska žoga, peskovnik s polento, sestavljanka, rjuha. 

 

PRIPRAVLJALNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UVOD: Z dečkom se postaviva na blazini, eden nasproti drugega. 

SPLOŠNO OGREVANJE:  NAVSEZGODAJ ZJUTRAJ (Romana Krajnčan) 

Zapojeva pesem, ob tem pa izvajava naslednje: 

POČASI SE PREBUJAMO…- zehava in se pretegujeva 

NAVSEZGODAJ ZJUTRAJ…- zaokroživa z rokami nad glavo 

PO MAČJE SE UMIVAMO…- z dlanmi si maneva obraz in roke. 

MI PRIDNO ZOBKE ČISTIMO…- navidezno umivava zobke. 

MI HITRO SE OBLEČEMO…- navidezno oblečeva hlače in majico. 

Z GLAVNIKOM SE POČEŠEMO…- z rokami se gladiva po glavi. 

MI ČEVLJE SI OBUJEMO…- z rokami se dotikava podplata.   

IN MAMICO OBJAMEMO…- z rokami se križno primeva za ramena in se 

zazibava levo in desno. 

V VRTEC ODDRVIMO…- tečeva v krogu. 

 Refren pesmice OLE MAJOLE (ustno izročilo) 

Z dečkom skupaj prepevava refren in izvajava gibalne elemente: 

KILI,KILI, KILI- premikanje obeh kazalcev gor in dol 

 JAKA ZAKA- vodoravno križno gibanje s kazalcema 

JOKO AMA- vodoravno vrtenje s kazalcema eden okoli drugega 

BUM BUM BUM- ploskanje z rokami 

OLE MAJOLE- dvig rok, vrtenje zapestij in vrtenje celega telesa okoli svoje 

osi. 

 

GLAVNI DEL TRAJANJE: 35 min  

 RISANJE Z BRIVSKO PENO 

Dečku dam navodilo, naj se usede za mizo, zaviha rokave in počaka, da stresem 

embalažo s peno. Peno iztisnem na mizo. Deček jo z obema rokama razmaže po 

mizi. Ko jo razmaže, začnem s kazalcem tiskati pikice. Dečka pozovem, da 

ponovi za menoj. Nato primem za njegovo roko in skupaj z njo v peno narišem 

sončka. Po koncu dejavnosti gre deček v kopalnico, kjer si peno izpere iz rok.   

 POLIGON: 

Dečku opišem in demonstriram potek dejavnosti. Prva vaja je plazenje pod 

vrvjo. Ko se priplazi,  stopi na stol in sonožno skoči na blazino. Prime za 

obteženo skrinjo, nanjo položi žogo in skrinjo potisne do taktilnih stopinj. Pred 

taktilnimi stopinjami vzame iz skrinje žogo in jo nese do blazine. Tam leže 

nanjo in se z žogo v roki zakotali na drugo stran. Na koncu blazine vstane in 

žogo z obema rokama vrže na koš. Dejavnost izvaja, dokler v zaboju ne 

zmanjka vseh žog. 

 PLAZENJE SKOZI TUNEL 

Pred tunel postavim kupček petih listov papirja. Dečku dam navodilo, da vzame 

list papirja, ga zmečka in odnese skozi tunel. Na drugi strani ga vrže v zabojnik 

za star papir. Ko odvrže papir, gre v hoji na začetek. Dejavnost zaključi, ko 

zmanjka kupčka listov. Vsakič, ko gre deček skozi tunel, ga stresem. 

 VLEČENJE PO PROSTORU Z OBROČEM 

Dečku rečem, naj s trebuhom leže na tla. Pomolim mu obroč, ki ga zagrabi z 

obema rokama. Vlečem ga po prostoru in prepevam Z AVTOBUSOM K TETI 

(J. Bitenc). K dejavnosti povabim še prijateljico iz njegove skupine, da se 

izmenično vlečeta. Jaz  ju usmerjam in prepevam pesmico. 

 PODAJANJE TERAPEVTSKE ŽOGE 

Z dečkom se usedeva vsak na svojo blazino, eden nasproti drugemu. Vzamem 

terapevtsko žogo in mu jo podam. Ujame jo in poda nazaj. Med podajanjem 

prepevam pesmico RDEČA ŽOGA (J. Bitenc). 
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 PESKOVNIK S POLENTO 

Pred dečka postavim peskovnik s polento. Vanj skrijem koščke sestavljank. 

Dečku dam navodilo, naj poišče koščke in enega po enega vstavi v model, ki je 

poleg peskovnika, da bo nastala pravilna slika. 

 VLEKA Z RJUHO PO PROSTORU 

Dečku rečem, naj se usede na rjuho. Primem jo na drugem koncu in vlečem 

dečka po prostoru. Ob tem prepevam slovensko rajalno otroško pesem 

POTUJEMO V RAKITNICO. 

 

ZAKLJUČNI DEL TRAJANJE:  5 min 

UMIRITEV: ZIBANJE NA RJUHI 

Deček leže na rjuho in ga z vzgojiteljico ''gugava''. Med zibanjem prepevava 

otroške pesmice. 

 

EVALVACIJA -  30. učna priprava, 08. 03. 2013 

Deček je bil zelo nemiren. Pozornost mu je uhajala iz ene stvari na drugo. Ves čas sem ga 

spremljala in usmerjala, saj je drugače kar zataval in se posvetil drugim rečem. Ta nemirnost 

pa nikakor ni vplivala na dečkovo voljo oz. željo po sodelovanju. Z veseljem in lepo je delal, 

a neprestano je potreboval usmerjanje, da se ni v svoji nemirnosti in nepozornosti izgubil. Z 

brivsko peno je delal kot v prejšnji uri. Zelo je bil motiviran in z vsakim prihodom iz 

stranišča, kamor si je šel umit roke, je želel še. Peno je z obema rokama razmazal po mizi. Pri 

poligonu je, zaradi razloga, ki sem ga navedla na začetku evalvacije, neprestano potreboval 

spremstvo in usmerjanje. Vaje je sicer izvajal popolnoma samostojno. Pod vrvjo se je lepo, 

pravilno plazil. S skokom iz stola, hojo po taktilnih stopinjah, kotaljenjem in metanjem na koš 

ni imel težav. Bil je aktiven in natančen, kar zadeva samo izvedbo. Na koncu je žoge tudi 

preštel. Najprej sva preštela žoge v košu, nato tiste, ki jih je zgrešil in na koncu še vse skupaj. 

V košu so bile štiri, zunaj njega pa ena žoga. 

Naslednjo dejavnost je izvajal hitro in aktivno. Pritisk na liste papirja, ki jih je mečkal, je bil 

močan. Tunel sem stresla vsakič, ko je splezal skozenj. Nasmejan je čakal v njem, dokler 

nisem prišla na drugo stran in ga v igri prestrašila. Smejal se je na ves glas. 

Na ''potep''z obročem sem povabila še prijateljico iz dečkove skupine. Tako sta drug drugega 

izmenično vlekla po prostoru. Deček je raje ležal na tleh in pustil, da ga deklica vleče po 

prostoru gor in dol, a je kljub temu v obeh primerih sodeloval zavzeto in aktivno. Ko je vozil 

deklico po prostoru, je zraven prepeval Z AVTOBUSOM K TETI. Oba sta se ob izvajanju 

zabavala. Ko sta zaključila, sta šla oba za nagrado na tobogan. Ker sem videla, da pozitivno 

vplivata drug na drugega, sem deklico vključila še v naslednjo dejavnost. Vsi trije smo se 
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usedli v krog in si podajali terapevtsko žogo. Bil je pozoren na to, kateri izmed naju vrže žogo 

in katera vrže njemu. Žogo smo si podajali po mojem navodilu, tako da sta morala biti oba ves 

čas pozorna, komu podati žogo. Oba sta bila aktivna, pozorna, natančna in zadovoljna. 

Skupaj sta nato odkrivala in iskala koščke sestavljank v peskovniku po principu 'enkrat išče 

eden, drugič drugi'. Pazila sem, da se otroka nista prehitevala in da sta se držala pravila 'zdaj 

jaz, zdaj ti'. V dejavnost se je lepo vključil, delal je aktivno, le na trenutke se je malo izgubil 

oz. preusmeril pozornost, če je deklica predolgo iskala košček sestavljanke. Vse koščke sta 

pravilno in natančno vstavila v model. 

V zaključnem delu se je deklica po zasluženi nagradi in toboganu vrnila v igralnico. Deček se 

je po mojem navodilu usedel na rjuho, jaz pa sem ga vozila po prostoru gor in dol. Ob tem 

sem prepevala otroško rajalno pesem POTUJEMO V RAKITNICO. Ko sva prišla na cilj, sem 

rjuho razgrnila, da  je lahko legel nanjo. Počakala sva na vzgojiteljico, ki mi je pomagala pri 

guganju. V tem času je postal neučakan. Vsakič sem mu razložila, naj počaka, ker 

vzgojiteljica pride in se bo gugal. Neučakanost je izražal tako, da je ves čas vstajal, a ob tem 

ni kričal ali jokal, kakor je to počel v preteklosti. 

 

 


