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POVZETEK 

Ob izrednem študiju Predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani sem bila ves čas 

zaposlena v rednih oddelkih vrtca. Kar nekaj let sem imela moţnost opazovati otroke s 

posebnimi potrebami, ki so bili vanje vključeni. Ob koncu študija se mi je porodila ideja, 

da bi na konkretnem primeru poskusila ugotoviti, kako uspešen je otrok s posebnimi 

potrebami v primerjavi z vrstniki. 

V prvem delu diplomske naloge sem se osredotočila na eno od skupin, ki jih uvrščamo 

med otroke s posebnimi potrebami. To so gluhi in naglušni otroci. Predstavila sem termin 

»otroci s posebnimi potrebami«, nato pa podrobneje opredelila gluhe in naglušne otroke ter 

vzroke in vrste slušnih okvar. Omenila sem dokumente, ki urejajo vzgojno-izobraţevalno 

delo s takimi otroki ter poskušala ugotoviti, kakšne rezultate dosegajo na posameznih 

področjih v primerjavi s slišečimi vrstniki. 

V praktičnem delu diplomske naloge sem med dvanajst otrok, starih od dve do tri leta, s 

testiranjem skušala umestiti otroka s teţjo motnjo sluha. Ugotavljala sem, na katerih 

področjih Kurikuluma za vrtce (1999) je močnejši, na katerih pa šibkejši od povprečja. 

Rezultati so pokazali, da je deček z motno sluha skoraj na vseh področjih manj uspešen od 

svojih testiranih vrstnikov. 

 

KLJUČNE BESEDE: otrok s posebnimi potrebami, sluh, gluh, naglušen, test, naloge, 

razvoj, sposobnosti, Kurikulum za vrtce. 

  



ABSTRACT 

During my studies of pre-school education on »Pedagoška fakulteta Ljubljana« I was 

employed full-time in regular sections of kindergarten. For several years I had an 

oppurtunity to watch children with special needs who were included in kindergartens. At 

the end of my studying years, I got an idea that I could try to determine on a specific case, 

how successful a child with special needs is in comparison to his or her peers. 

In the first part of my degree I focused on one of the groups, which are classified as 

children with special needs. These are hearing-impaired and deaf children. I presented a 

term »children with special needs« and then in details defined deaf and hearing-impaired 

children. I also presented causes and types of hearing disorders. I mentioned documents, 

which manage upbringing and education of such children and tried to establish what kind 

of results do they achieve in separate areas in comparison with peers who are able to hear. 

In the practical part of my degree I tested trying to fit a child with a heavier hearing 

disorder into a group of 12 children, aged two to three years. I was establishing in which 

parts of »Kurikulum za vrtce (1999)« he  was stronger and in which he was weaker than 

average. 

The results showed that in almost all areas the boy with hearing disorder is less successful 

compared to the tested sample of children.  

 

KEYWORDS: a child with special needs, hearing, deaf, hearing-impaired, test, tasks, 

progress, capabilities, The kindergarten curriculum.   



KAZALO VSEBINE 

1 UVOD _______________________________________________________________ 1 

1.2 DOKUMENTI, KI UREJAJO PODROČJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI_____ 2 

1.2.1 ZAKON O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI _______________ 4 

1.3 INTEGRACIJA IN INKLUZIJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI _____________ 5 

1.3.1 INTEGRACIJA ________________________________________________________ 5 

1.3.2 INKLUZIJA ___________________________________________________________ 6 

1.4 NAGLUŠNOST IN GLUHOTA _____________________________________________ 7 

1.4.1 ZVOK ________________________________________________________________ 7 

1.4.2 UHO _________________________________________________________________ 7 

1.4.3 NAGLUŠNOST ________________________________________________________ 8 

1.4.4 GLUHOTA ____________________________________________________________ 8 

1.5 VZROKI SLUŠNIH OKVAR _______________________________________________ 9 

1.5.1 PREDPORODNI DEJAVNIKI ____________________________________________ 9 

1.5.2 OBPORODNI DEJAVNIKI ______________________________________________ 10 

1.5.3 POPORODNI DEJAVNIKI ______________________________________________ 10 

1.6 VRSTE OKVAR SLUHA _________________________________________________ 11 

1.6.1 PERIFERNA SLUŠNA MOTNJA _________________________________________ 11 

1.6.2 CENTRALNE SLUŠNE MOTNJE ________________________________________ 11 

1.7 OTROK Z MOTNJO SLUHA V PRIMERJAVI S SLIŠEČO POPULACIJO _________ 12 

1.8 KURIKULUM ZA VRTCE ________________________________________________ 13 

1.9 DODATEK H KURIKULUMU ZA VRTCE ___________________________________ 13 

1.10 PODROČJA DEJAVNOSTI KURIKULA ZA VRTCE __________________________ 14 

1.10.1 JEZIK _____________________________________________________________ 15 

1.10.2 GIBANJE __________________________________________________________ 16 

1.10.3 UMETNOST _______________________________________________________ 17 

1.10.4 DRUŢBA __________________________________________________________ 18 

1.10.5 NARAVA __________________________________________________________ 20 

1.10.6 MATEMATIKA ____________________________________________________ 20 

 

 



2 CILJI _______________________________________________________________ 22 

2.2 HIPOTEZE _____________________________________________________________ 22 

3 METODOLOGIJA ____________________________________________________ 23 

3.2 VZOREC ______________________________________________________________ 23 

3.3 SPREMENLJIVKE ______________________________________________________ 23 

3.3.1 KRITERIJSKA SPREMENLJIVKA _______________________________________ 23 

3.3.2 EKSPERIMENTALNE SPREMENLJIVKE _________________________________ 23 

3.4 INSTRUMENTARIJ _____________________________________________________ 25 

3.5 NAČIN VREDNOTENJA _________________________________________________ 25 

3.6 IZVEDBA ______________________________________________________________ 26 

3.7 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV ___________________________________ 26 

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ____________________________________ 27 

4.2 GLOBALNI PREGLED REZULTATOV _____________________________________ 27 

4.3 PREGLED REZULTATOV PO PODROČJIH _________________________________ 29 

4.3.1 GIBANJE ____________________________________________________________ 29 

4.3.2 JEZIK _______________________________________________________________ 32 

4.3.3 UMETNOST _________________________________________________________ 34 

4.3.4 DRUŢBA ____________________________________________________________ 36 

4.3.5 NARAVA ____________________________________________________________ 38 

4.3.6 MATEMATIKA _______________________________________________________ 40 

4.4 PREVERJANJE HIPOTEZ ________________________________________________ 43 

5 ZAKLJUČEK ________________________________________________________ 45 

6 VIRI IN LITERATURA _______________________________________________ 46 

7 PRILOGA ___________________________________________________________ 48 

 

  



KAZALO TABEL 

Tabela 1: Globalna uspešnost testiranih otrok. ____________________________________ 27 

Tabela 2: Uspešnost na področju dejavnosti gibanja._______________________________ 29 

Tabela 3: Uspešnost na področju dejavnosti jezika. ________________________________ 32 

Tabela 4: Uspešnost na področju dejavnosti umetnosti._____________________________ 34 

Tabela 5: Uspešnost na področju dejavnosti druţbe. _______________________________ 36 

Tabela 6: Uspešnost na področju dejavnosti narave. _______________________________ 38 

Tabela 7: Uspešnost na področju dejavnosti matematike. ___________________________ 40 

 

KAZALO GRAFOV 

Graf 1: Ţanova uspešnost v primerjavi z globalnim povprečjem vzorca. _______________ 28 

Graf 2: Uspešnost po področjih dejavnosti Kurikula za vrtce. ________________________ 29 

Graf 3: Gibanje. ___________________________________________________________ 31 

Graf 4: Jezik.______________________________________________________________ 33 

Graf 5: Umetnost. __________________________________________________________ 35 

Graf 6: Druţba ____________________________________________________________ 37 

Graf 7: Narava. ____________________________________________________________ 40 

Graf 8: Matematika. ________________________________________________________ 42



1 

 

1 UVOD 

Svet, v katerem ţivimo, je prilagojen govorni komunikaciji, v takem svetu pa naglušen ali 

gluh človek teţje uspešno funkcionira. Spoznanja o svetu pridobivano s koordinacijo vida 

in sluha, osebnost se pomembno oblikuje tudi na podlagi slušnih zaznav. Izguba sluha ima 

torej lahko uničevalne posledice za človekov spoznavni, čustveni in osebnostni razvoj. 

Otroci z motnjo sluha imajo zaradi slabšega sprejemanja in razumevanja jezika manj 

izkušenj, manj modelnega učenja, teţje sledijo navodilom. Ker je sklepanje iz situacij 

pogosto napačno, se večkrat tudi osmešijo. Posledično ostajajo v ozadju in so bolj pasivni. 

(Hernja idr., 2010). Naglušnost ali gluhota in s tem slabši razvoj jezika vplivajo na vsa 

druga področja otrokovega razvoja. 

Na področjih, kjer sluh nima poglavitne vloge, naj bi po navedbi nekaterih avtorjev 

naglušni otroci ne zaostajali. Pomembno je le, da je naše navodilo podano na njemu 

razumljiv način. Če otrok z motnjo sluha ni tudi gibalno ali kako drugače oviran, bo lahko 

pogosto primerljiv s slišečimi otroki (Mozetič-Hussu, 1995). Določene sposobnosti se 

zaradi okvare sluha kot kompenzacije lahko razvijejo celo bolj kot pri drugih otrocih. 

Poleg gibalnih in matematičnih so to lahko tudi likovne sposobnosti in prostorska 

predstavljivost. Naglušni otroci opazijo več podrobnosti, imajo tudi izostren čut za estetiko 

(Hernja idr., 2010). 

Skupina gluhih in naglušnih je zelo heterogena. Razlike med njimi se kaţejo glede na 

stopnjo izgube sluha, čas, ko je do izgube prišlo, vzrok, nivo okvare, ter so odvisne od 

okolja, kjer tak otrok odrašča (Košir, 1999). Prav tako se med seboj razlikujejo tudi slišeči 

otroci, in zato je verjetno nemogoče določiti, v kolikšni meri doseţki gluhih in naglušnih 

otrok odstopajo od doseţkov slišečih vrstnikov. 

  



2 

 

1.2 DOKUMENTI, KI UREJAJO PODROČJE OTROK 

S POSEBNIMI POTREBAMI 

S sprejetjem Splošnega zakona o šolstvu, s katerim je bilo določeno, da imajo vsi 

drţavljani enake pravice do šolanja in vzgoje, se začnejo prve kategorizacije otrok s 

posebnimi potrebami (OPP). Leta 1960 je bil sprejet Zakon o posebnem šolstvu, leta 1968 

pa še Zakon o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 

razvoju. Na njegovi podlagi se je osnovala sodobna specialna pedagogika in rehabilitacija 

v Sloveniji. Leta 1976 so sprejeli Zakon o izobraţevanju otrok in mladostnikov z motnjami 

v telesnem in duševnem razvoju, na podlagi tega zakona leta 1977 pa še Pravilnik o 

razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v 

telesnem in duševnem razvoju, s katerim so opustili kategorizacijo in uvedli koncept 

razvrščanja ter spremenili poimenovanje skupin OPP. Pravilnik je otroke razvrščal po 

naslednjih kategorijah: 

- duševno moteni otroci, 

- otroci s slušnimi in govornimi motnjami, 

- slepi in slabovidni otroci, 

- otroci z drugimi telesnimi motnjami, 

- vedenjsko in osebnostno moteni ter 

- otroci z več vrst motenj (Bela knjiga, 2011). 

Prve strokovne pobude za obravnavo otrok s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju 

segajo v pozna 60-a leta. Razvojni oddelek vrtca je bil najprej ustanovljen v Mariboru pod 

okriljem Dispanzerja za mentalno zdravje leta 1971, tri leta kasneje pa tudi v Ljubljani. Ti 

oddelki so bili organizacijsko vezani na matični vrtec. Pravno formalno ti oddelki niso bili 

opredeljeni vse do sprejetja Zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok leta 1980. Otroci 

z motnjami v razvoju, ki so bili vključeni v redne oddelke vrtcev in osnovnih šol, pa še 

vedno niso bili deleţni zakonsko urejene dodatne strokovne pomoči. Mobilna specialno 

pedagoška sluţba za strokovno pomoč otrokom v rednih osnovnih šolah in vrtcih je začela 

delovati šele v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja. (Bela knjiga, 2011). 

Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji (1995) postavi temelje za novo 

koncepcijo vzgoje otrok s posebnimi potrebami. Zajema področje vzgoje in izobraţevanja 

od predšolske vzgoje pa vse do visokošolskega izobraţevanja. Pomemben korak pomeni 
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integracija vzgoje in izobraţevanja otrok s posebnimi potrebami v druga področja. Poleg 

tega uvaja nov naziv - otroci s posebnimi potrebami, nakazuje drugačno kvalifikacijo otrok 

s posebnimi potrebami, zahteva strokovno pomoč in sodelovanje specializiranih 

strokovnjakov ter predvideva zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za 

vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne veje vzgoje in izobraţevanja (Opara 

2009). 

V prvi izdaji Bele knjige, leta 2005, je poglavje o vrtcih dokaj na kratko opisano. 

Obravnava »otroke z motnjami v razvoju«, pri čemer torej še ne uporabi novega naziva 

»otroci s posebnimi potrebami«. Na mnogo vprašanj knjiga še nima odgovorov, vsekakor 

pa postavi temeljna izhodišča za nov koncept vzgoje in izobraţevanja otrok s posebnimi 

potrebami (Opara, 2009). 

Bela knjiga je pomembno botrovala nastanku novega Zakona o osnovni šoli, Zakona o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja leta 1996 in Zakona o usmerjanju otrok 

s posebnimi potrebami leta 2000 ter spremembam druge področne zakonodaje. 

Poimenovanje »otroci s posebnimi potrebami« je v vseh zakonih sprejeto brez ugovorov, 

zajame pa mnogo širši del populacije kot prej naziv »otroci in mladostniki z motnjami v 

telesnem in duševnem razvoju (Opara, 2009). 

Zakon o vrtcih (2005) v 8. členu definira otroke s posebnimi potrebami v predšolskem 

obdobju kot: 

- otroke z motnjami v duševnem razvoju, 

- slepe in slabovidne, 

- gluhe in naglušne, 

- otroke z govornimi motnjami, 

- gibalno ovirane, 

- otroke z motnjami vedenja in osebnosti, 

ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov za predšolske otroke z dodatno strokovno 

pomočjo ali prilagojene programe. 

Zakon o osnovni šoli (2006) v 11. členu dodaja še 

- dolgotrajno bolne otroke, 

- učence z učnimi teţavami in 

- posebej nadarjene učence. 
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1.2.1 ZAKON O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000)  je natančno določil cilje in načela 

vzgoje in izobraţevanja otrok s posebnimi potrebami. Zahteva omogočanje enakih 

moţnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok ter ohranjanje ravnoteţja med 

različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja. V proces vzgoje in 

izobraţevanja vključuje starše, organizacijo vzgoje in izobraţevanja pa omogoči čim bliţje 

kraju bivanja. Poudarja individualiziran pristop in pravočasno usmeritev v ustrezen 

program. S tem se zagotovi optimalen razvoj posameznega otroka. 

Zakon omogoča izobraţevanje otrok v naslednjih izobraţevalnih programih. 

- Programi za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo predšolskemu otroku glede na stopnjo in vrsto primanjkljaja sami prilagodijo 

organizacijo in način izvajanja, ki poteka v sklopu rednega programa. Zagotovijo 

dodatno strokovno pomoč po potrebi tudi spremljevalca. 

- Prilagojeni programi za predšolske otroke potekajo v vrtcih v razvojnih oddelkih, 

vrtcih, ki so organizirani za izvajanje teh programov in zavodih za vzgojo in 

izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami. Otroci teh programov se lahko občasno 

vključujejo v reden program za predšolske otroke. 

- Izobraţevalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

potekajo v okviru rednega šolskega programa (osnovni, poklicni, srednji). Po potrebi se 

prilagodi organizacija, predmetnik, preverjanje znanja, moţna je nabava dodatnih 

pripomočkov, zmanjšanje števila učencev v oddelku. Otrokom s posebnimi potrebami 

se mora zagotoviti moţnost, da si pridobijo enakovreden izobrazbeni standard. 

- Prilagojeni izobraţevalni programi so namenjeni duševno manj razvitim otrokom, ki se 

počasneje razvijajo, a so še sposobni izobraţevanja. Ti ne omogočijo pridobitve 

enakovrednega izobrazbenega standarda. 

- Posebni programi vzgoje in izobraţevanja imajo teţišče programa na praktičnih 

vsebinah, tisti s teţjimi motnjami se v teh programih učijo osnovnih ţivljenjskih 

veščin, poudarek je predvsem na varstvu. 
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- Vzgojni programi, v katere se usmeri otroke z motnjami vedenja in osebnosti, ki 

ogroţajo svoj zdrav razvoj in tudi ljudi okrog sebe. Odda se jih v zavod za vzgojo in 

izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami. O oddaji otroka v zavod odloči pristojni 

center za socialno delo. 

Postopek usmerjanja v programe vzgoje in izobraţevanja se uvede na zahtevo staršev. Če 

so s tem starši seznanjeni, lahko dajo zahtevo tudi vrtci, šole, zdravstveni, socialni in drugi 

zavodi. V izjemnih primerih, ko otrok z motnjo vedenja in osebnosti ogroţa sebe ali svojo 

okolico, lahko zahtevo vloţi pristojni Center za socialno delo. Otroka pa naj bi se, če je le 

moţno, vključilo v redni program vzgoje in izobraţevanja (Ţerovnik, 2004). 

 

1.3 INTEGRACIJA IN INKLUZIJA OTROK S 

POSEBNIMI POTREBAMI 

1.3.1 INTEGRACIJA 

Pojem integracije se je pojavil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja kot razmislek o 

slabostih segregirane vzgoje in izobraţevanja. Koncept integracije je bil v svojih začetkih 

povsem nov pristop in je prvi predvideval aktivnejše vključevanje otrok s posebnimi 

potrebami v ţivljenje druţbe, zato je to pomenil korak naprej na poti k enakopravnemu 

sprejemanju drugačnosti. Takrat so tudi začeli razmišljati o integraciji, vključevanju vseh 

otrok s posebnimi potrebami v redne programe. S tem pa se je pojavilo vprašanje o 

kvaliteti vzgoje in izobraţevanja otrok, vključenih v take šole, tako tistih s posebni 

potrebami kot tistih brez posebnih potreb. Popolna integracija namreč zahteva sodelovanje 

posameznikov v druţbenih procesih na povprečen način in tudi ustvarjanje povprečnih 

rezultatov. »Integracija zagovarja univerzalizem, enotne standarde« (Vršnik 2003, str. 

144). Če gledamo na integracijo z vidika enotnih standardov za vse, ta sama po sebi ni 

sporna, saj le tako lahko govorimo o pravičnosti. Vendar pa se prednosti tega koncepta 

postavijo pod vprašaj, ko gre za razvrščanje otrok v določene programe na podlagi njihove 

medicinske diagnoze. Integracija namreč temelji na preteţno statističnem razvrščanju otrok 

v skupine glede na njihov medicinski primanjkljaj. Univerzalizem v konceptu integracije je 

dokaj neprepričljiv tudi zato, ker poskuša določiti skupne značilnosti vseh ljudi, pri tem pa 

pogosto pozablja na posameznikova individualna stališča, ţelje in potrebe (Vršnik 2003). 
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1.3.2 INKLUZIJA 

Integracija svojo pozornost usmerja predvsem v tehnična in organizacijska vprašanja, 

zanemarjena pa je njena socialna in etična dimenzija. Kot posledica tega se pojavi 

inkluzija, ki pomeni nadgradnjo integracije. Oba pojma sta si pravzaprav zelo podobna, 

ločita se le v nekaj podrobnostih, pogosto ju tudi strokovnjaki uporabljajo kot sopomenki 

(Medveš, 2003). 

Vršnik (2003) inkluzijo poimenuje kot multidisciplinaren individualiziran pristop k vzgoji 

in izobraţevanju. Korak naprej od integracije jo postavi prav zaradi njenega koncepta 

individualiziranosti, ki predvideva, da se lahko vsak posameznik vključuje toliko, kolikor 

ţeli in zmore. Inkluzija nasprotno od integracije ne zagovarja enotnih standardov, ampak 

različno sodelovanje posameznikov v druţbenih procesih, kar pa omogoča ohranjanje 

identitete. Konkretno to pomeni, da vključevanje vseh otrok v skupen program še ne 

zagotavlja medsebojnega sprejemanja vseh otrok. Vršnik za tak rezultat poudarja 

pomembnost spreminjanja miselnosti vseh vključenih v proces vzgoje in izobraţevanja. 

Inkluzija je torej lahko razumljena kot širši pojem od integracije in pomeni povezovanje 

vključevanje, zdruţevanje. Noben zakon namreč ne more zagotoviti medsebojnega 

sprejemanja vseh drugačnih, k temu pa lahko veliko pripomorejo učitelji in šole, ki z 

vključevanjem vsem sodelujočim, ki so ob dodatni pomoči sposobni dosegati enake 

standarde, dajeta moţnost za doseganje enakih rezultatov (Vršnik, 2003). 

Schmidt in Čagran (2006) razčlenjujeta predvsem integracijo in inkluzijo v osnovnih šolah, 

a njune zaključke lahko prenesemo tudi na področje predšolske vzgoje. Po njunem namreč 

integriranje otrok z motnjo sluha v redne oddelke: 

- omogoča vzpostavljanje odnosov s slišečimi vrstniki, 

- namesto različnosti spodbuja občutje podobnosti z drugimi, 

- pomaga pri soočanju z različnimi jezikovnimi stili, 

- pomaga, da govorni in jezikovni vzorci gluhega ali naglušnega otroka postanejo 

razumljivejši, jasnejši kot v homogeni skupini, 

- pripravi otroka za funkcioniranje v slišečem svetu, 

- tudi slišeče vrstnike seznani z drugačnostjo. Izkušnje jim lahko koristijo pri 

razumevanju oseb iz različnih okolij ter oseb z različnimi vrstami motenj. 
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1.4 NAGLUŠNOST IN GLUHOTA 

Gluhi oziroma naglušni trpijo za okvarami, ki zajemajo uho, njegove strukture in z njimi 

povezane funkcije (Opara 2009, str. 47). 

 

1.4.1 ZVOK 

Če ţelimo podrobno spoznati, kaj naglušnost in gluhota s seboj prinašata, je potrebno 

poznati tudi nekaj bioloških ter fizikalnih pojmov in zakonitosti, povezanih s sluhom. 

V vsakdanjem ţivljenju se zvok pojmuje kot nekaj, kar govorimo, slišimo, pojemo itd. V 

fiziki pa zvok obravnavamo kot longitudinalno valovanje, pri katerem delci snovi nihajo v 

enaki smeri, kot se valovanje širi. Človek zaznava longitudinalno valovanje zraka s 

pomočjo bobniča v ušesu. Zračni tlak ob bobniču se zaradi valovanja spreminja, različna 

longitudinalna valovanja torej vplivajo na to, kaj slišimo (Kladnik, 2003). 

Občutek glasnosti zvoka (v decibelih) določa magnituda vibracij oz. zvočnih valov, ki po 

mediju (večinoma zrak ali voda) pripotujejo do prejemnika. Ta potem akustične vibracije 

pretvori v različno glasen zvočni dogodek. Glasnost pa ni edini faktor, ki vpliva na naše 

zaznavanje zvokov. Pomemben faktor pri zaznavanju zvoka je tudi frekvenca. Človeško 

uho zazna le frekvence, ki z določenim številom zvočnih valov na sekundo pripotujejo do 

ušesa. Normalno slišeče uho zazna frekvence v območju od 20 do 20000 hercev (Hz) 

(Marschark idr., 2002). 

 

1.4.2 UHO 

Uho je čutilo za sluh, sestavljeno iz zunanjega, srednjega in notranjega ušesa. Zunanje uho 

je prejemnik, ki prestreţe zvočno valovanje in ga skozi sluhovod preko bobniča prenese 

naprej v srednje uho. Srednje uho je prostor, napolnjen z zrakom, kjer se zvočno valovanje 

okrepi. V njem so kladivce, nakovalce in stremence Te majhne, a pomembne koščice, so 

med seboj povezane s sklepi in ojačane z vezmi. Njihova naloga je prevajanje zračnih 

tresljajev z bobniča naprej v notranje uho. Notranje uho je sestavljeno iz slušnega in 
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ravnoteţnega organa. Slušni del notranjega ušesa, ki je napolnjen s tekočino, imenujemo 

polţ ali kohlea. Baza stremenca je pritrjena na ovalno okence, ki predstavlja vhod v 

notranje uho. Premikanje stremenca povzroči premikanje tekočine v notranjem ušesu, 

tekočina pa spodbudi tisoče lasnih celic t. i. cortijevega organa. Električne signale 

vzdraţenih lasnic zbere slušni ţivec, ki jih vodi naprej v moţgane. Moţgani električne 

signale zaznajo kot zvok (Hernja idr., 2010). 

 

1.4.3 NAGLUŠNOST 

Naglušnost pomeni povprečno izgubo sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 hercev (Hz) 

manj kot 91 decibelov (dB) in posledično teţave pri poslušanju govora in pri govorni 

komunikaciji (Opara, 2009). 

Opara (2009) navaja, da je jakost normalnega govora na okoli 30 decibelih (dB), zato ţe 

pri otroku z laţjo izgubo sluha (26-40 dB) lahko zaznamo teţave s sporazumevanjem in 

sprejemanjem govora ali pa tudi z orientacijo. Otroke z zmerno izgubo sluha (41-55 dB) 

poleg teţav s sporazumevanjem in sprejemanjem govora, lahko spremljajo tudi motnje 

vedenja in pridobivanja znanja. Zmanjšani sta orientacija in telesna neodvisnost. Jakost 

kričanja je na 50-60 dB, in otrok s teţjo izgubo sluha ga lahko ţe ne zazna, saj ima 

povprečno izgubo sluha na 56-70 dB. Verjetno ima katero od zgoraj naštetih značilnosti, 

poleg tega se teţje prilagaja na okoliščine in ima motnje pri vključevanju v druţbo. Pri 

otrocih s teţko izgubo sluha pa so pogoste hkratne teţave pri vedenju, prilagajanju 

okoliščinam in pridobivanju znanja, posledice naglušnosti pa so opazne tudi v slabši 

orientaciji, telesni neodvisnosti in pri vključevanju v druţbo. 

 

1.4.4 GLUHOTA 

Med gluhe Opara (2009) prišteva otroke z povprečno izgubo sluha pri 91 dB in več. Med 

njimi loči 

- otroke z najteţjo in 

- otroke s popolno izgubo sluha. 
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Oboji govora niso sposobni slišati ali razumeti, niti če je ojačan. Otroci s popolno izgubo 

sluha niso sposobni med seboj ločiti dveh zvokov. Pri obojih so prisotne motnje pri 

oddajanju govora. Pojavljajo se vedenjske teţave, saj vedenje teţko prilagajajo 

okoliščinam. Ovirana je orientacija v času in prostoru, otroci so telesno odvisni od drugih, 

teţave imajo pri vključevanju v druţbo (Opara, 2009). 

 

1.5 VZROKI SLUŠNIH OKVAR 

Košir (1999) vzroke slušnih okvar glede na obdobje, v katerem se pojavijo, deli na 

predporodne, obporodne in poporodne. 

 

1.5.1 PREDPORODNI DEJAVNIKI 

Polovica prirojenih okvar sluha je genetsko pogojenih. Bolezensko znamenje je lahko zgolj 

dedna slušna motnja, če se pojavlja v povezavi z anomalijami drugih organov ali organskih 

sistemov, pa tvori sindrome. Takšnih sindromov, katerih posledica je izguba sluha, 

poznamo okoli 300 (Treacher-Collins, Pierre-Rubin, Osteogenesis Inperfecta, 

Waardenburg, Usher, Alport itd. ). Okvare sluha v obliki sindromov predstavljajo pribliţno 

tretjino vseh prirojenih okvar sluha, dve tretjini zajemajo nesindromske genetske slušne 

okvare. Stroka na področju genetike se močno razvija in napoveduje vedno večje moţnosti 

predkliničnih in predporodnih diagnoz v ogroţenih druţinah. Posledično sledi boljši 

nadzor in pravočasno svetovanje takšnim druţinam. (Košir, 1999, str. 26). 

Basinger (2000) navaja tudi druge vzroke za izgubo sluha pred porodom. Najpogostejši 

med njimi so materino uţivanje tobačnih izdelkov, alkohola in drog tekom nosečnosti. 

Poleg ilegalnih drog so lahko škodljiva tudi nekatera legalno predpisana zdravila ali pa 

bolezni noseče matere. Veliko nevarnost nerojenemu otroku predstavlja toksoplazmoza, ki 

je posledica materine izpostavljenosti parazitu. Parazit se nahaja v mačjih iztrebkih, v 

surovem, nepredelanem mesu, v surovem kozjem mleku in jajcih ter v nekaterih insektih. 

Skoraj pri vsakem otroku, okuţenem s to boleznijo, se lahko še leta kasneje razvijejo 

bolezenski znaki, ki vključujejo izgubo sluha. 
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Poleg parazitov so v nosečnosti nevarne tudi bakterije (sifilis), virusi (rdečke, mumps, 

gripa, herpes) ter hormonske in metabolne nepravilnosti (Košir, 1999). 

1.5.2 OBPORODNI DEJAVNIKI 

Z napredkom intenzivnega zdravljenja se je močno povečal deleţ preţivelih nedonošenih 

otrok. Ti so v preteklosti v večji meri umirali. Danes pogosteje preţivijo, a lahko tudi s 

slušnimi okvarami. Nedonošenost sama po sebi ne povzroča izgube sluha, dejavniki, ki 

nedonošenost povzročijo, pa jo lahko. (Košir, 1999). 

Okvaro sluha pri dojenčku lahko povzročijo tudi poškodbe pri porodu, moţganske 

krvavitve, prekinitev dihanja, nekompatibilnost Rh faktorjev, infekcija itd. (Hernja idr., 

2010, str. 25). 

 

1.5.3 POPORODNI DEJAVNIKI 

Na slušne okvare, do katerih pride po rojstvu otroka, vplivajo naslednji dejavniki (Hernja 

idr., 2010): 

- vnetje srednjega ušesa, 

- bakterijski meningitis, 

- virusne okuţbe (ošpice, mumps), 

- poporodna zlatenica, 

- zdravljenje z ototoksičnimi zdravili (v enotah intenzivne terapije ali pri zdravljenju 

malignih obolenj), 

- poškodbe glave, 

- akustična travma (dolga izpostavljenost hrupu ali krajša izpostavljenost preveliki 

jakosti hrupa), 

- neznani vzroki. 
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1.6 VRSTE OKVAR SLUHA 

Za klasifikacijo naglušnosti je bistveno ugotoviti, kje v slušnem je nastala motnja. S tem 

ugotovimo, ali je izguba sluha posledica periferne ali centralne slušne motnje (Košir, 

1999). 

 

1.6.1 PERIFERNA SLUŠNA MOTNJA 

Različni dejavniki, ki prizadenejo zunanje, srednje in/ali notranje uho, povzročijo 

zmanjšano ali spremenjeno zvočno informacijo na poti do moţganov. Košir (1999) glede 

na mesto v ušesu, kjer je nastala motnja, loči in opiše tri tipe naglušnosti. 

- Prevodna oz. konduktivna naglušnost je posledica prirojenih ali pridobljenih patoloških 

sprememb zunanjega in/ali srednjega ušesa. Ti preprečujejo normalen prenos zvočnih 

valov iz zunanjega sveta do čutnic v notranjem ušesu. Navadno je laţje ali srednje 

stopnje in ne presega 70 dB. Te vrste naglušnost je večkrat lahko zdravljena z zdravili 

ali s kirurškimi posegi, sicer pa s slušnim aparatom. 

- Zaznavna, perceptivna oz. senzorična naglušnost je posledica bolezni notranjega ušesa. 

Motnja tega občutljivega mehanizma se kaţe z zmanjšano sposobnostjo razločevanja 

frekvenc in zmanjšanim dinamičnim območjem sluha. Prevajanje zvoka po zračni in 

kostni poti je nespremenjeno, potrebno pa je ojačanje zvoka. Zaradi okvare čutnic 

lahko prihaja tudi do popačenja zvoka. Stopnje tovrstne okvare sluha so različne, od 

laţje naglušnosti do popolne gluhote. Motnja je nepopravljiva. 

- Mešana ali kombinirana naglušnost je posledica prepletanja dejavnikov zgornjih dveh 

okvar. 

 

1.6.2 CENTRALNE SLUŠNE MOTNJE 

Razvojni zaostanek ali motnja v razvoju pri otrocih povzroča centralne motnje slušne 

predelave. Te so rezultat neprimerne uporabe in obdelave zvočnih signalov v centralnem 

ţivčnem sistemu. Ljudje teţko interpretirajo zvok, poleg tega pa imajo lahko prizadet 

slušni spomin, slušno pozornost, sposobnost razločevanja glasov in ločevanja glavnega 

slušnega draţljaja od zvokov iz okolja (Košir, 1999). 
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1.7 OTROK Z MOTNJO SLUHA V PRIMERJAVI S 

SLIŠEČO POPULACIJO 

V preteklosti je prevladovalo mišljenje, da so kognitivne sposobnosti gluhih in naglušnih 

slabše od sposobnosti slišeče populacije. Ţe v stari Grčiji in Rimu so menili, da so gluhi 

intelektualno manjvredni. Negativno stališče do kognitivnih sposobnosti gluhih je 

prevladovalo še vse do 2. svetovne vojne. Takratni inteligenčni testi in testi znanja so 

kazali na njihov zaostanek. Taki zaključki so popolnoma razumljivi, saj so bili ti testi 

preteţno verbalni in niso upoštevali verbalnega razvoja gluhih (Košir, 1999). 

Po 2. svetovni vojni se je mišljenje nekoliko spremenilo. Med strokovnjaki je prevladovalo 

stališče, da gluhi in naglušni na konkretni ravni intelektualno ne zaostajajo, a zaradi 

pomanjkanja slušnih draţljajev s slišečimi niso enakovredni na abstraktni ravni. Od konca 

šestdesetih let dalje pa prevladujejo stališča, ki mišljenje gluhih in naglušnih uvrščajo ob 

bok mišljenju slišečih, novejše študije so ovrgle neposredno povezavo med gluhoto in 

inteligentnostjo (Košir, 1999). 

Danes vemo, da razvoj gluhega ali naglušnega otroka poteka skoraj na vseh področjih po 

enakih razvojnih principih kot pri slišečih otrocih, kar pa ne pomeni, da je popolnoma 

enak. Izguba sluha prinaša posebnosti v razvoju gluhega otroka in tega ne smemo in ne 

moremo spregledati (Košir, 1999, str. 13). 

Naravni razvoj človeka naj bi potekal v ravnovesju delovanja vseh petih čutov. Sluh je 

eden naših pomembnejših čutov, zato ima motnja v njegovem delovanju lahko za človekov 

spoznavni, čustveni in osebnostni razvoj uničevalne posledice. Kakšen bo vpliv okvare 

sluha na posameznika, je odvisen od številnih dejavnikov (Hernja idr., 2010). 

Tjaša Filipčič v članku Razvoj ravnoteţja pri gluhih in naglušnih (2006) pravi, da izguba 

sluha v največji meri vpliva na razvoj jezika, govora in komunikacije. Jezik je ozko 

povezan tudi z drugimi področji in vpliva na vse smeri razvoja posameznika. 

»Drugačnost« v razvoju gluhega oz. naglušnega otroka ni posledica slabših sposobnosti, 

prizadetosti ali nezmoţnosti, kot mislijo mnogi. Nerazumevanje jezika in s tem slabša 

zmoţnost verbalne komunikacije namreč pripomoreta k pomanjkanju informacij in razlag, 
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posledično pa k slabšemu razumevanju zakonitosti sveta okoli sebe. Socialni stiki z ljudmi 

v okolici so omejeni, s tem pa je povečana tudi moţnost frustracij. 

 

1.8 KURIKULUM ZA VRTCE 

Kurikulum za vrtce (1999), ki je naš nacionalni dokument, z enim od svojih načel zahteva 

»strokovno čim širše in fleksibilno zagotavljanje pogojev za stalno ali občasno 

vključevanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami v ţivljenje in delo rednih oddelkov 

v vrtcih«. Ta dokument predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcu, a se podrobneje ne 

spušča v delo z gluhimi in naglušnimi otroki. 

 

1.9 DODATEK H KURIKULUMU ZA VRTCE 

Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003) so dodatek h Kurikulumu za vrtce 

(1999), kjer so dodatno opisane tudi prilagoditve za vzgojno-izobraţevalno delo z gluhimi 

in naglušnimi otroki. Namenjena so strokovnim delavcem vrtcev, ki imajo v svoje oddelke 

vključene otroke s posebnimi potrebami, ti naj bi ga uporabljali skupaj s Kurikulom za 

vrtce. 

Poglavje v Navodilih h kurikulu (2003), ki vsebuje dopolnitve za delo z gluhimi in 

naglušnih otroki kot posledica začasne ali trajne okvare sluha, opozarja na odsotnost ali 

omejenost otrokove sposobnosti slišanja. Motnja sluha oteţuje opravljanje vsakdanjih 

opravil, ko so gluhi ali naglušni otroci vključeni v slišeče okolje. Otrokovo doţivljanje 

okvare in prizadetosti mu predstavlja oviro, ki ga omejuje v realizaciji pričakovanih 

druţbenih vlog. Zgoraj omenjeni dodatek natančno določa dopolnitve za delo z gluhimi in 

naglušnimi otroki. 

- Časovne prilagoditve. Otrok potrebuje več časa za razumevanje, sprejem in predelavo 

novih informacij. Vsebine je potrebno posredovati na različne načine (z govorom, 

kretnjo, pisanjem, risanjem, slikovnimi aplikacijami, prstno abecedo, igranjem vlog – 

dramatizacijo) in sprotno preverjati razumevanje. 
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- Prilagoditve prostora. Gluh ali naglušen otrok posluša s pomočjo tehničnih pomagal, 

kar pomeni, da ne sliši le slabše, ampak tudi drugače. Za učinkovito poslušanje s 

slušnim aparatom so pomembne akustične razmere. Koristen zvok naj bi presegal hrup 

okolja za 15 do 20 dB, poleg tega bi moral biti tudi frekvenčno optimalen, ker sicer 

govor posameznika ne izstopa več iz akustičnega ozadja. Igralnica v vrtcu in velikost 

oddelka, morata ustrezati temu pogoju. Za individualno strokovno obravnavo otroka je 

pomemben tudi ustrezen poseben prostor. 

- Prilagoditve izvajanja področij dejavnosti. Gluh ali naglušen otrok naj, če se le da, sedi 

blizu odraslega. Obraz odraslega naj bo med komunikacijo vedno obrnjen h gluhemu 

ali naglušnemu otroku. Z otrokom je potrebno govoriti z normalnim ritmom, tempom 

in normalno glasnostjo. Med govorjenjem si ust ne zakrivamo, obraz naj bo primerno 

osvetljen. Pomembno je, da govoreči ne stoji pred izvirom svetlobe (npr. pred oknom), 

ker to zmanjša vidljivost in razločnost obraza. Uporaba vizualnih in drugih didaktičnih 

pripomočkov je zaţelena. 

 

1.10 PODROČJA DEJAVNOSTI KURIKULA ZA 

VRTCE 

Kurikulum za vrtce (1999) predstavlja okvir za vzgojno izobraţevalno delo v vrtcih, 

vključuje pa dejavnosti, ki jih razvrsti na šest področij: 

- jezik, 

- gibanje, 

- umetnost, 

- druţba, 

- narava in 

- matematika. 

Zapisani cilji pri posameznih področjih predstavljajo strokovno podlago vzgojiteljem. 

Znotraj teh okvirjev pa ti ponujene vsebine prilagajajo, povezujejo in nadgrajujejo po 

svojih ţeljah ter ţeljah in potrebah otrok. V strokovno pomoč so jim priročniki, v katerih 

so metodično in didaktično podrobneje opisane zaposlitve, ki vsebujejo vse pomembne 
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faze vzgojnega dela: načrtovanje, vzgojno delo, opazovanje, evalvacijo (Kurikulum za 

vrtce, 1999). 

 

1.10.1  JEZIK 

Kurikulum za vrtce (1999) opredeljuje naslednje globalne cilje, ki naj bi jih strokovni 

delavec na tem področju skušal doseči: 

- jezik kot objekt igre, 

- zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur, 

- poslušanje, razumevanje in doţivljanje jezika, 

- doţivljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke, 

- razvijanje jezika z vidika moralno-etične dimenzije, 

- spodbujanje ustvarjalnosti, 

- razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti, 

- spodbujanje jezikovne zmoţnosti (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija ...), 

- spoznavanje simbolov pisnega jezika, 

- doţivljanje statusa slovenskega jezika kot drţavnega jezika. 

Za razvoj govora in jezika je nujno pridobiti sposobnost poslušanja. S to sposobnostjo 

zaznavamo, primerjamo, razlikujemo, pomnimo in razumemo sporočila okolja. Ko 

poslušamo, naše centralno ţivčevje zazna draţljaj, ga v glavi zadrţi, primerja s prejšnjim, 

predela, nato pa oblikuje odgovor in ga preveri glede na odziv sogovornika. Ti kompleksni 

procesi se dogajajo stalno in tako rekoč sočasno. Normalno slišeč otrok zvoke zaznava ţe 

pred rojstvom, nekaj dni po rojstvu pa ţe loči materin glas od ostalih (Hernja idr., 2010). 

Otroci, ki imajo ţe pred rojstvom okvaro sluha, dobijo manj ali nič zvočnih stimulacij. Do 

moţganov prispejo zelo poenostavljeni, nepopolni vzorci, nekateri zaznajo le posamezne 

glasne zvoke, nekateri spoznavajo svet popolnoma brez zvokov. Naglušni najlaţje zaznava 

samoglasnike, najteţje pa kratke soglasnike (b, d, p, t, k, g). Dolge besede so zanje bolj 

razumljive kot enozloţne ali pa besede na koncu stavka. Laţji za prepoznavanje so 

samostalniki, glagoli in pridevniki, predlogi in vezniki jim povzročajo več teţav, saj so 

kratki, nepoudarjeni ali izgovorjeni z naslednjo besedo (Hernja idr., 2010). 

Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003) opozarjajo na upoštevanje specifičnih 
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komunikacijskih sposobnosti in zmoţnosti pri komunikaciji z gluhim ali naglušnim 

otrokom. Otrok z motnjo sluha namreč mora vsak pojem pridobiti po različnih poteh, da ga 

razume in osvoji. Pri tem mu je treba ponuditi čim več časa, ponavljanja in vztrajnosti. 

Otrok mora velikokrat sprejeti besedo, da jo lahko razume in uporablja glede na svoje 

sporazumevalne sposobnosti in zmoţnosti. Odrasli pri svojem delu z gluhim ali naglušnim 

otrokom mora uporabljati ustrezne pristope in metode dela. Pri posredovanju informacij 

naj vzpostavlja očesni kontakt z otrokom, otrokovo razumevanje sproti preverja, kot 

pomoč pri komunikaciji pa uporablja vizualne pripomočke (naravni material, lutke, slike, 

fotografije, slikanice, avdiovizualne medije, računalnik …). Pri komuniciranju z otrokom 

naj upošteva njegova besedna in nebesedna sporočila. 

Zgoraj omenjena Navodila h kurikulu (2003) navajajo, da pri gluhih in naglušnih otrocih 

glasovno govorna komunikacija ni primarna oblika sporazumevanja, sveta ne doţivljajo 

preko sluha, pač pa preko vida. Najvaţnejši organ za sprejemanje informacij je oko, njihov 

prvi, naravni jezik pa znakovni jezik. Izraţajo se lahko na več načinov, s kombinacijo 

govora, risanja, prstne abecede in enostavnih kretenj. Na več načinov tudi sprejemajo 

informacije, ki jim jih posredujejo slišeči: z odgledovanjem (branjem z ustnic), 

poslušanjem s slušnim aparatom, polţkovim vsadkom, vibratorjem, v pisni obliki ali risbi 

in tudi s kretnjami in prstno abecedo. 

Marschark (2007) opozarja na dejstvo, da govorica večine gluhih nikoli ne bo zvenela kot 

pa govorica slišeče populacije, ne glede na terapije ali pripomočke, ki jih gluhi uporabljajo. 

Poudarja pomembnost učenja znakovnega jezika. Jasno je, da je zgodnje učenje katerega 

koli jezika pogoj za normalen razvoj človeka. Odlašanje z odločitvijo o začetku učenja 

znakovnega jezika lahko posledično pomeni slabšo kvaliteto jezika kasneje, ko se za to 

odločimo. 

 

1.10.2  GIBANJE 

Kurikulum za vrtce (1999) opredeljuje naslednje globalne cilje, ki naj bi jih strokovni 

delavec na tem področju skušal doseči: 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 

- zavedanje lastnega telesa in doţivljanje ugodja v gibanju, 

- omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 
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- razvijanje gibalnih sposobnosti, 

- pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti, 

- usvajanje osnovnih gibalnih konceptov, 

- postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti, 

- spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. 

Mozetič-Hussu (1994) v svojem članku pravi, da gluh ali naglušen otrok, če ni še drugače 

oviran, pri gibanju ne bi smel imeti večjih teţav. Nasprotno, če mu je gibanje všeč, je lahko 

celo nadpovprečno uspešen, saj svoje gibalne sposobnosti lahko uporabi kot kompenzacijo 

za neuspehe na drugih področjih. 

Košir (1999) pa nasprotno navaja, da ima otrok z motnjo sluha v primerjavi z slišečim 

vrstnikom večinoma več teţav v gibalnem razvoju. Pogostejše so teţave z ravnoteţjem, 

več je tudi grafomotoričnih teţav. Sluh ima velik pomen pri regulaciji gibanja, če je 

nepopoln, je posledica lahko oviran motorični razvoj. Razlog za to je lahko tudi organska 

okvare ravnoteţnostnega organa v srednjem ušesu ali pa pomanjkanje motoričnih izkušenj. 

Otrokova motorika se namreč razvija skozi igro in čim več gibanja. Zaradi pogoste 

izključenosti slušno oviranega otroka, nepoznavanja pravil, si ta ne pridobi ustreznih 

izkušenj. 

Če ţelimo te cilje kurikula čim bolj enakovredno doseči tudi pri otroku z motnjo sluha, 

moramo pri delu z njim poskrbeti za večji poudarek na osnovnih oblikah gibanja, tako kot 

si sledijo v razvoju. Teţavam z ravnoteţjem in s tem povezanim gibanjem je potrebno 

posvetiti posebno pozornost. Preko igre se da poskrbeti tudi za razvoj fine motorike, še 

posebej razvoj motorike govoril (igre dihanja in pihanja, igre za razgibavanje ustnic in 

jezika - vsrkavanja, oblizovanje,…) in koordinacije gibanja rok in oči (Navodila h kurikulu 

za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s 

posebnimi potrebami 2003, str. 26). 

 

1.10.3  UMETNOST 

Kurikulum za vrtce (1999) opredeljuje naslednje globalne cilje, ki naj bi jih strokovni 

delavec na tem področju skušal doseči: 

- doţivljanje, spoznavanje in uţivanje v umetnosti, 

- razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti, 



18 

 

- spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti, 

- razvijanje izraţanja in komuniciranja z umetnostjo, 

- razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti. 

Avtorji Navodil h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003) navajajo, naj se gluhega ali 

naglušnega otroka vključuje v vse dejavnosti na področju umetnosti. Tudi on je namreč 

lahko ustvarjalen in uspešen na različnih področjih. 

Mozetič-Hussu (1995) poudarja, da otrok z motnjo sluha pri dejavnostih, odvisnih od 

sposobnosti, kjer sluh nima poglavitne vloge, ne bo odstopal od večine. Pri likovnih 

dejavnostih bo tak otrok popolnoma enakovreden drugim, lahko se celo izkaţe, da je za 

tovrstne dejavnosti nadarjen. Enakovredno naj se ga vključuje tudi v petje pesmi, ritmične 

spremljave so zanj sploh koristne. Z njimi razvija koordinacijo gibov, poleg tega pa ga 

tovrstna dejavnost aktivira in hkrati tudi umiri. 

Pri ogledu lutkovnih ter dramskih predstav imajo lahko več teţav otroci, ki si veliko 

pomagajo z branjem iz ustnic. Teţava je rešljiva tako, da so igralci ali upravljavci lutk 

vidni, oz. je viden njihov obraz in gibanje ustnic. Pri predvajanju video vsebin ali ogledu 

fotografij, kjer zraven poteka tudi pogovor, smo pozorni, da ima slušno oviran otrok v 

vidnem polju tako ekran kot govorca. Film ali fotografije mu večkrat predvajamo, mu 

damo več časa za ogled, potem se lahko o videnem z njim tudi pogovarjamo (Mozetič-

Hussu, 1995). 

 

1.10.4  DRUŢBA 

Kurikulum za vrtce (1999) opredeljuje naslednje globalne cilje, ki naj bi jih strokovni 

delavec na tem področju skušal doseči: 

- doţivljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake moţnosti za vključevanje v dejavnosti 

in vsakdanje ţivljenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno 

pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved itn., 

- spoznavanje samega sebe in drugih ljudi, 

- oblikovanje osnovnih ţivljenjskih navad in spoznavanje razlik med ţivljenjskimi 

navadami naše in drugih kultur ter med različnimi druţbenimi skupinami, 
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- spoznavanje oţjega in širšega druţbenega in kulturnega okolja ter spoznavanje 

medkulturnih in drugih razlik, 

- spodbujanje občutljivosti za etično dimenzijo različnosti, 

- oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb; spoznavanje, da se ljudje in 

okolje, druţba in kultura v času spreminjajo, 

- moţnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami, 

- seznanjanje z varnim in zdravim načinom ţivljenja. 

Na socialnem področju pomanjkanje zgodnje komunikacije v druţini prikrajša gluhe 

otroke za številne izkušnje in moţnosti učenja, ki so slišečim otrokom samoumevne. Ker je 

razumevanje različnih situacij pri njih slabše, počasneje pridobivajo izkušnje in se nanje 

neustrezno odzivajo. Tudi pretirano zaščitniški odnos staršev lahko vodi v socialno 

nezrelost otroka. V splošnem so nekatere od osebnostnih značilnosti: teţaven, agresiven, 

egocentričen, itn. med gluhimi otroki pogosteje prisotne kot med slišečimi. Večinoma so 

takšne »oznake« posledica pomanjkljivih moţnosti sporazumevanja med slišečimi in 

gluhimi ljudmi. Negativne lastnosti gluhega otroka skoraj nikoli niso posledica gluhote 

same, ampak posledica nerazumevanja in napačnih pristopov slišečega sveta do gluhega 

človeka (Filipčič, 2006). 

Scheetz (2012) na podlagi različnih ameriških raziskav ugotavlja, da so gluhi in naglušni 

otroci v večji nevarnosti za razvoj negativne samopodobe kot otroci z normalno razvitim 

sluhom. Razlog za to je v komunikaciji: v posameznikovi zmoţnosti izraţanja čustev in 

sposobnosti biti razumljen s strani drugih. Bogatejša je komunikacija med staršem in 

gluhim ali naglušnim otrokom, boljši je čustveni razvoj otroka. Ena od raziskav poudarja 

tudi medvrstniške interakcije, ki otrokom zagotavljajo bogate moţnosti za razvoj jezika in 

socialnih veščin. Avtor raziskave verjame, da gluh ali naglušen otrok za uspešen razvoj 

potrebuje ne le vrstnike, ampak predvsem vrstnike z enakimi interesi, torej prav tako gluhe 

ali naglušne. 

Komunikacija igra pomembno vlogo pri usvajanju različnih druţbenih vlog (druţinska 

vloga, spolna identiteta, vloga v skupnosti in kulturi). Gluhi in naglušni otroci, ki imajo 

konstanten dostop do socialnih interakcij z ljudmi, bolje razumejo druţbeno dinamiko. V 

zgodnejših letih je predaja druţbenih norm predvsem delo staršev, kasneje pa to vlogo 

prevzamejo vrstniki in odrasli zunaj doma. Dobre komunikacijske veščine in skladna 

vzgoja vodita v uspešnejše reševanje socialnih problemov gluhih in naglušnih (Marschark, 

2007). 
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1.10.5  NARAVA 

Kurikulum za vrtce (1999) opredeljuje naslednje globalne cilje, ki naj bi jih strokovni 

delavec na tem področju skušal doseči: 

- doţivljanje in spoznavanje ţive in neţive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razseţnostih, 

- razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do ţive in neţive narave, 

- spoznavanje svojega telesa, ţivljenjskega cikla ter zdravega in varnega načina 

ţivljenja, 

- spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe, 

- spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije, 

- spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

V področje narave se uvršča tudi hranjenje. Pri delu z gluhimi in naglušnimi otroki je 

tovrsten ritual lahko v pomoč pri osvajanju znanj. Otrokom lahko ponudimo različne vrste 

hrane, ki jih spoznavajo v konkretnih situacijah. S prehranjevanjem urijo sposobnost 

ţvečenja, poţiranja in dihanja, vse to je namreč predpogoj za funkcijo govora. Pri procesu 

hranjenja tako slišeči kot tudi gluhi in naglušni otroci spontano osvajajo kulturno higienske 

navade in spoznavajo pomen in uporabo vljudnostnih izrazov (Kurikulum za vrtce v 

prilagojenem programu za predšolske otroke, 2006). 

Mozetič-Hussu (1994) pravi, da je pri aktivnostih, v katerih sluh nima pomembne vloge, 

naglušen ali gluh otrok lahko popolnoma enakovreden ostalim. Izkušnje, ki jih na podlagi 

konkretnih opazovanj pridobi z obiskom narave, pa lahko uporabimo za spodbujanje 

njegovega govornega razvoja. 

 

1.10.6  MATEMATIKA 

Kurikulum za vrtce (1999) opredeljuje naslednje globalne cilje, ki naj bi jih strokovni 

delavec na tem področju skušal doseči: 

- seznanjanje z matematiko v vsakdanjem ţivljenju, 

- razvijanje matematičnega izraţanja, 
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- razvijanje matematičnega mišljenja, 

- razvijanje matematičnih spretnosti, 

- doţivljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Z vzponom testiranja inteligentnosti so po letu 1900 v Severni Ameriki psihologi začeli 

raziskovati tudi uspešnost gluhih in naglušnih. Prve študije so pokazale, da gluhi in 

naglušni za slišečimi vrstniki zaostajajo povprečno za dve leti. Zdaj vemo, da mnogi izmed 

prvih testov niso bili primerno izdelani in/ali uporabljeni, bili so pristranski do vsakega 

posameznika z mankom socialno-kulturnih izkušenj slišečega, belega otroka iz srednjega 

druţbenega razreda (Marschark, 2007). 

Filipčič (2006) navaja, da gluhi na neverbalnih inteligenčnih testih dosegajo povsem 

enakovredne rezultate slišeči populaciji. S pomočjo prirejenih in na gluhi populaciji 

standardiziranih testov je danes dokazano, da imajo gluhi in naglušni ljudje podobno 

distribucijo inteligentnosti kot celotna populacija. 

Pri izvajanju matematičnih nalog strokovni delavec mora biti pozoren na to, da gluh ali 

naglušen otrok razume navodilo. Če je ta pogoj izpolnjen, pri osvajanju matematičnih 

pojmov ne bi smel izstopati od povprečja (Mozetič-Hussu, 1994). Pri tem je pomembno, da 

je seznanjanje za matematiko kar se da izkustveno in vzeto iz vsakdanjega ţivljenja 

(Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, 2006). 
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2 CILJI 

V diplomskem delu ţelim analizirati uspešnost naglušnega predšolskega dečka. 

 

2.2 HIPOTEZE 

Hipoteza 1: Na področju gibanja ni razlik v uspešnosti med dečkom z motnjo sluha in 

ostalimi otroki. 

Hipoteza 2: Na področju jezika ni razlik v uspešnosti med dečkom z motnjo sluha in 

ostalimi otroki. 

Hipoteza 3: Na področju umetnosti ni razlik v uspešnosti med dečkom z motnjo sluha in 

ostalimi otroki. 

Hipoteza 4: Na področju druţbe ni razlik v uspešnosti med dečkom z motnjo sluha in 

ostalimi otroki. 

Hipoteza 5: Na področju narave ni razlik v uspešnosti med dečkom z motnjo sluha in 

ostalimi otroki. 

Hipoteza 6: Na področju matematike ni razlik v uspešnosti med dečkom z motnjo sluha in 

ostalimi otroki. 
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3 METODOLOGIJA 

 

3.2 VZOREC 

V vzorec je vključenih 12 otrok prvega starostnega obdobja, starih od dve do tri leta. 

Otroci ne kaţejo znakov kakršnih koli motenj. Z vzorcem bo primerjan otrok, ki ima 

odločbo o usmeritvi otrok v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. Deček ima okvaro sluha nad 45-70 db, pridobljeno v prelingvalnem obdobju. 

Glede na Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno 

nego in varstvo (2002) je prepoznan kot otrok s teţjo izgubo sluha. 

Ker je otrok vključen v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

so vsebinska pričakovanja do njega enaka kot do ostalih otrok, a znanja lahko izkaţe na 

drugačen način. Glede doseţkov ga lahko upravičeno primerjamo z vrstniki v skupini. 

 

3.3 SPREMENLJIVKE 

3.3.1 KRITERIJSKA SPREMENLJIVKA 

Kriterijska spremenljivka je naglušnost, ki otroka z laţjo izgubo sluha loči od ostalih otrok 

brez izgube sluha. 

 

3.3.2 EKSPERIMENTALNE SPREMENLJIVKE 

Eksperimentalne spremenljivke so sposobnosti na šestih področjih Kurikuluma za vrtce 

(1999). 

 

Gibanje predstavlja vsoto doseţkov naslednjih spremenljivk: 

- Ravnoteţje predstavlja uspešnost realizacije 1. naloge v testu. 

- Lovljenje predstavlja uspešnost realizacije 2. naloge v testu. 
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- Hoja po stopnicah predstavlja uspešnost realizacije 3. naloge v testu. 

- Skok predstavlja uspešnost realizacije 4. naloge v testu. 

- Nizanje predstavlja uspešnost realizacije 5. naloge v testu. 

 

Jezik predstavlja vsoto doseţkov naslednjih spremenljivk: 

- Pripovedovanje predstavlja uspešnost realizacije 6 naloge v testu. 

- Opisovanje predstavlja uspešnost realizacije 7. naloge v testu. 

- Prstna igra predstavlja uspešnost realizacije 8 naloge v testu. 

- Stavek predstavlja uspešnost realizacije 9. naloge v testu. 

- Poimenovanje predstavlja uspešnost realizacije 10. naloge v testu. 

 

Umetnost predstavlja vsoto doseţkov naslednjih spremenljivk: 

- Risba predstavlja uspešnost realizacije 11. naloge v testu. 

- Ritem s ploskanjem predstavlja uspešnost realizacije 12. naloge v testu 

- Kiparjenje predstavlja uspešnost realizacije 13. naloge v testu. 

- Lutka predstavlja uspešnost realizacije 14. naloge v testu. 

- Ritmično gibanje predstavlja uspešnost realizacije 15. naloge v testu. 

 

Družba predstavlja vsoto doseţkov naslednjih spremenljivk: 

- Poznavanje okolja predstavlja uspešnost realizacije 16. naloge v testu. 

- Skupinska igra predstavlja uspešnost realizacije 17. naloge v testu. 

- Deli telesa predstavlja uspešnost realizacije 18. naloge v testu. 

- Poznavanje imen predstavlja uspešnost realizacije 19. naloge v testu. 

- Spol predstavlja uspešnost realizacije 20. naloge v testu. 
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Narava predstavlja vsoto doseţkov naslednjih spremenljivk: 

- Ţiva narava predstavlja uspešnost realizacije 21. naloge v testu. 

- Neţiva narava predstavlja uspešnost realizacije 22. naloge v testu. 

- Fizika predstavlja uspešnost realizacije 23. naloge v testu. 

- Osebna higiena: predstavlja uspešnost realizacije 24. naloge v testu. 

- Hrana: predstavlja uspešnost realizacije 25. naloge v testu. 

 

Matematika predstavlja vsoto doseţkov naslednjih spremenljivk: 

- Razvrščanje predstavlja uspešnost realizacije 26. naloge v testu. 

- Prirejanje predstavlja uspešnost realizacije 27. naloge v testu. 

- Velikost predstavlja uspešnost realizacije 28. naloge v testu. 

- Štetje predstavlja uspešnost realizacije 29. naloge v testu. 

- Sestavljanje predstavlja uspešnost realizacije 30. naloge v testu. 

 

3.4 INSTRUMENTARIJ 

Z instrumentarijem se zajemajo osnovni podatki o posameznem otroku. V smislu testiranja 

pa instrumentarij vsebuje 6 področij Kurikuluma za vrtce (1999): gibanje, jezik, umetnost, 

druţbo, naravo, matematiko. Vsako področje je razčlenjeno na pet nalog. Naloge so 

razvidne v testu, ki je priloga. 

 

3.5 NAČIN VREDNOTENJA 

Vsaka od posameznih nalog je vrednotena numerično, z nič, eno ali dvema točkama. Z 

dvema točkama je vrednotena, če otrok nalogo v celoti opravi, z eno točko, če jo delno 

opravi in z nič točkami, če je ne opravi. Za neopravljeno ali napačno opravljeno nalogo ni 

negativnega točkovanja. Za sklop nalog na posameznem področju dejavnosti Kurikuluma 
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(1999) torej otrok lahko prejme največ 5 točk, v celotnem testu pa lahko doseţe največ 30 

točk. 

 

3.6 IZVEDBA 

Otroci so bili testirani individualno. Testiranje sem izvedla sama, z vsemi otroki, v njim 

znanem, prijetnem vrtčevskem okolju. 

Srečanja sem časovno prilagodila stopnji koncentracije otrok, navodila so bila jasna in 

večkrat ponovljena. 

 

3.7 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Rezultati testiranja so prikazani tabelarično in grafično. Hipoteze sem preverjala s pomočjo 

testa Z. Za analiziranje podatkov sem uporabila program Microsoft Excel. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

4.2 GLOBALNI PREGLED REZULTATOV 

Tabela 1: Globalna uspešnost testiranih otrok. 

Ime otroka Jezik Gibanje Umetnost Druţba Narava Matematika Vsota 

Ana 10 8 10 7 7 8 50 

Tilen 8 7 10 8 6 7 46 

Ota 9 5 8 8 7 8 45 

Tamara 7 7 6 7 8 5 40 

Ula 10 6 7 7 7 6 43 

Staš 10 5 8 9 8 9 49 

Sara 7 4 9 5 8 6 39 

Teja 4 7 8 6 6 5 36 

Tinkara 5 4 8 6 5 5 33 

Aljaţ 7 9 7 9 9 8 49 

Aţbe 5 5 7 8 4 6 35 

Filip 8 8 5 6 7 4 38 

Vsota 90 75 93 86 82 77 503 

Povprečje 7,5 6,25 7,75 7,17 6,83 6,42 41,92 

Standardni 

odklon 

2,07 1,66 1,48 1,27 1,4 1,56  

Ţan 2 3 4 1 3 4 17 

 

Tabela 1 prikazuje uspešnost testiranih otrok na vsakem od področij dejavnosti Kurikula za 

vrtce (1999). Zadnji stolpec v tabeli predstavlja seštevek rezultatov vseh področij, torej 

globalno uspešnost posameznega otroka ter povprečno globalno uspešnost. 
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Najvišje število točk, ki ga je bilo moţno doseči na posameznem področju, je deset. Ana 

jih je dosegla na področju jezika in umetnosti, Tilen na področju umetnosti, Ula in Staš pa 

na jezikovnem področju. Najniţje število točk v vzorcu so s štirimi točkami dosegli Teja 

(jezik), Tinkara (gibanje), Aţbe (narava) in Filip (matematika). 

Ţan je svoj najboljši rezultat s štirimi točkami dosegel na področju matematike in 

umetnosti, na druţbenem področju pa je bil ocenjen najslabše, z eno točko. 

Celoten vzorec otrok je bil v povprečju najvišje ocenjen na področju umetnosti, in sicer s 

7,75 točkami, nad 7 točk se je povzpelo tudi področje jezika in druţbe. Tako kot otroci iz 

vzorca je tudi Ţan svoj najvišji rezultat dosegel na umetnostnem področju, ocenjen je bil s 

štirimi točkami. Nasprotno pa se je na področju jezika in druţbe slabše izkazal. Pri jeziku 

je dosegel dve točki, pri druţbi pa celo najslabši rezultat celotnega testiranja, eno točko. 

Glede na svoje rezultate se je bolje odrezal na področju gibanja, povprečje celotnega 

vzorca pa je ravno na tem področju najslabše ocenjeno, s 6,25 točkami. Podobno je tudi na 

področju narave in matematike. Ţan glede na svoje rezultate tu dosega visoke točke, 

povprečje njegovih vrstnikov pa je v spodnji polovici glede na ostala področja dejavnosti. 

 

 

Graf 1: Ţanova uspešnost v primerjavi z globalnim povprečjem vzorca. 

Iz grafa je razvidna velika razlika med povprečno in Ţanovo vsoto rezultatov z vseh 

področij dejavnosti. Ţanovi vrstniki so v povprečju namreč več kot dvakrat uspešnejši od 

Ţana. 
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Graf 2: Uspešnost po področjih dejavnosti Kurikula za vrtce. 

Ţanov rezultat je na vseh področjih dejavnosti Kurikula za vrtce (1999) niţji od 

povprečnega rezultata njegovih vrstnikov. Najbolj se jim pribliţa na matematičnem 

področju, najmanj pa na področju druţbe. 

Iz grafa je razvidno, da je Ţan najmanj uspešen na tistih področjih, kjer je prisotna pogosta 

verbalna komunikacija – torej na jezikovnem in druţbenem področju Kurikula za vrtce. 

 

4.3 PREGLED REZULTATOV PO PODROČJIH 

4.3.1 GIBANJE 

Tabela 2: Uspešnost na področju dejavnosti gibanja. 

Ime otroka Ravnoteţje Lovljenje Hoja po 

stopnicah 

Skok Nizanje 

Ana 2 1 1 2 2 

Tilen 2 2 1 1 1 

Ota 1 2 0 1 1 

Tamara 2 1 2 1 1 

Ula 2 2 0 1 1 
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Ime otroka Ravnoteţje Lovljenje Hoja po 

stopnicah 

Skok Nizanje 

Staš 2 1 0 0 2 

Sara 1 2 0 0 1 

Teja 2 1 1 2 1 

Tinkara 2 0 0 0 2 

Aljaţ 2 2 2 2 1 

Aţbe 0 2 1 2 0 

Filip 2 2 2 1 1 

Vsota 20 18 10 13 14 

Povprečje 1,54 1,38 0,77 1 1,08 

Standardni 

odklon 

0,65 0,67 0,83 0,79 0,58 

Ţan 0 1 0 1 1 

 

Na področju gibanja je z 1,54 točkami najvišje povprečje dosegla naloga »ravnoteţje«, 

najniţjega z 0,77 točkami pa naloga »hoja po stopnicah«. 

Ţan je pri nalogi »skok« dosegel povprečen rezultat glede na skupino, sicer pa je bil njegov 

rezultat niţji od povprečja. 

Povprečje skupine pri nalogi »ravnoteţje« je bilo dokaj visoko. Otroci so pri tej nalogi 

poskušali čim bolj naravnost prehoditi 3 m dolgo in 2 cm široko črto. Kar devet od 

dvanajstih otrok je doseglo obe točki, kar pomeni, da so stopalo ves čas hoje postavljali na 

črto. Za razliko od povprečja je Ţanu naloga povzročala precejšnje teţave, stopalo je 

namreč postavljal tudi po več 10 cm levo in desno od črte. Podobno kot Ţan se je odrezal 

še en deček, dve deklici pa sta stopalo odmikali do 5 cm stran od črte. 

Pri nalogi »lovljenje« so otroci lovili ţogo premera 20 cm iz razdalje dveh metrov, na voljo 

so imeli 5 poskusov. Samo ena deklica ni nikoli ujela ţoge in tako ni dosegla točk. V 

vzorcu je pet otrok od dva do trikrat ujelo ţogo, sedem pa štiri ali petkrat. Ţan je ţogo ujel 

trikrat in tako dosegel eno točko. 
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Pri hoji po stopnicah navzdol je bilo povprečje vzorca najslabše od vseh nalog iz področja 

gibanja. Kar pet otrok ni doseglo nobene točke, samo trije pa dve točki. 

Pri nalogi »skok« sem otroke ocenjevala glede na doskok. Nad blazino sem navezala 

balon, ki so ga z navpičnim skokom poskušali odbiti. Kdor je doskočil na isto mesto, je 

dosegel dve točki, kdor je odskočil naprej, eno, kdor je pri doskoku padel na zadnjico, pa 

točke ni dosegel. Kar osem otrok iz vzorca je doskočilo naprej , dva sta doskočila na isto 

mesto, eden pa je pri doskoku padel. Ţan je doskočil naprej in s tem dosegel eno točko. 

Z nizanjem perlic na vrvico sem preverjala otrokovo fino motoriko. Samo en deček je v 

minuti nanizal manj kot tri perlice, osem otrok jih je nanizalo tri ali štiri, trije otroci pa so 

jih nanizali pet ali več. Ţanu je uspelo nanizati tri perlice, ocenjen je bil z eno točko. 

 

 

Graf 3: Gibanje. 

Iz grafa je razviden Ţanov močno podpovprečen rezultat na področju ravnoteţja. Tudi pri 

hoji po stopnicah je manj uspešen od ostalih, kar je verjetno povezano s slabšim 

ravnoteţjem. Pri nalogi »skok« je izenačen z vzorcem ostalih otrok, tudi pri nizanju se jim 

močno pribliţa. Pri lovljenju ţoge nekoliko odstopa, a je glede na standardni odklon še 

vedno v območju povprečnih vrednosti. 
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4.3.2 JEZIK 

Tabela 3: Uspešnost na področju dejavnosti jezika. 

Ime otroka Pripovedo-

vanje 

Opisovanje 

slike 

Prstna igra Stavek Poimeno-

vanje 

Ana 2 2 2 2 2 

Tilen 2 2 0 2 2 

Ota 2 2 1 2 2 

Tamara 2 1 1 2 1 

Ula 2 2 2 2 2 

Staš 2 2 2 2 2 

Sara 2 0 2 2 1 

Teja 1 1 1 1 0 

Tinkara 1 0 1 2 1 

Aljaţ 2 0 2 2 1 

Aţbe 1 0 1 2 1 

Filip 1 2 2 2 1 

Vsota 20 14 17 23 16 

Povprečje 1,67 1,17 1,42 1,92 1,33 

Standardni 

odklon 

0,49 

 

0,94 

 

0,67 

 

0,29 

 

0,65 

 

Ţan 0 0 1 1 0 

 

Na področju jezika je najvišje povprečje dosegla naloga »stavek«, najniţje pa »opisovanje 

slike«. Ţan je bil samo pri nalogi »stavek« ocenjen z eno točko, pri ostalih nalogah je bil 

ocenjen z nič točkami. 

Pripovedovanje otrok sem opazovala ob listanju otrokom ţe znane slikanice »Zelo lačna 

gosenica« (E. Carle). Dve točki so si prisluţili otroci, ki so zgodbo opisovali samostojno, 
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brez moje pomoči, tudi če je bila obnova napačna ali stavki zgolj enobesedni. Takih otrok 

je bilo osem, štirje pa so potrebovali mojo pomoč. Ţan je slikanico sicer z zanimanjem 

opazoval, a je ni komentiral niti z mojim spodbujanjem, zato je ocenjen z nič točkami. 

Pri opisovanju slike je bilo poleg Ţana z nič točkami ocenjenih še pet otrok. Vsi med njimi 

so za opisovanje uporabljali enobesedne stavke, opisali pa so manj kot tri dogodke. Sedem 

otrok je doseglo dve točki, dve deklici pa eno. 

Dve točki pri nalogi »prstna igra« je dosegla polovica Ţanovih vrstnikov, med njimi sta 

dva otroka samo govorila, štirje pa so poleg govora uporabljali še kretnje rok. En deček pri 

prstni igri ni sodeloval, Ţan in ena njegova vrstnica pa sta za menoj ponavljala kretnje z 

rokami in bila ocenjena z eno točko. 

Pri nalogi »stavek« je bilo povprečje izjemno dobro, nihče namreč ni dosegel nič točk. 

Prav zaradi visokega povprečja pa Ţan z doseţeno eno točko ni v območju povprečnih 

vrednosti. 

Pri nalogi »poimenovanje« poleg Ţana še ena deklica ni dosegla točke. Ţan ne poimenuje 

nobene od ţivali na kartončkih, Teja pa dve. Polovica vzorca pravilno poimenuje tri do 

štiri predmete, pet otrok pa vse. 

 

 

Graf 4: Jezik. 

Ţan pri treh od petih nalog ne doseţe točke, pri dveh pa doseţe eno. Njegov rezultat samo 

pri eni od nalog s področja jezika (»prstna igra«) doseţe območje povprečnih vrednosti, 

sicer pa je glede na vzorec njegov rezultat podpovprečen. 
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4.3.3 UMETNOST 

Tabela 4: Uspešnost na področju dejavnosti umetnosti. 

Ime otroka Risba Ritem s 

ploskanjem 

Kiparjenje Lutka Ritmično 

gibanje 

Ana 2 2 2 2 2 

Tilen 2 2 2 2 2 

Ota 2 2 1 2 1 

Tamara 1 1 1 2 1 

Ula 2 2 0 2 1 

Staš 1 1 2 2 2 

Sara 2 1 2 2 2 

Teja 2 1 2 2 1 

Tinkara 1 1 2 2 2 

Aljaţ 1 1 2 2 1 

Aţbe 2 2 1 1 1 

Filip 1 1 0 2 1 

Vsota 19 17 17 23 17 

Povprečje 1,46 1,31 1,31 1,77 1,31 

Standardni 

odklon 

0,51 

 

0,51 0,79 0,29 0,51 

Ţan 0 1 1 2 0 

 

Na področju umetnosti je z 1,77 točkami najvišje povprečje dosegla naloga »lutka«, 

najniţjega z 1,33 točkami pa so dosegle kar tri naloge, in sicer »ritem s ploskanjem«, 

»kiparjenje« in »ritmično gibanje«. 
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Ţan je bil pri dveh nalogah (»risba« in »ritmično gibanje«) ocenjen z nič točkami, pri 

nalogi »lutka« pa kar z dvema. V celotni tabeli sta poleg Ţana samo še dva od njegovih 

vrstnikov po enkrat ocenjena z nič točkami, in sicer pri nalogi »kiparjenje«. 

Pri nalogi »lutka« samo en deček ni animiral prstne lutke, ampak jo je zgolj nataknil na 

prst. Zaradi tega je bil ocenjen z eno točko, vsi ostali, vključno z Ţanom, so dobili po dve. 

Pri nalogi »ritmično gibanje« je bilo teţko postaviti konkretno oceno. Dve točki so prejeli 

zgolj tisti otroci, ki so ritem glasbe popolnoma ujeli. Takih je bilo pet. Ostali, pri katerih 

ritem ni bil popolnoma jasen in natančen, so bili ocenjeni z eno točko. Ţan se je gibal 

popolnoma brez ritma, zato točke ni dobil. 

 

 

Graf 5: Umetnost. 

Iz grafa lahko razberemo, da je bil Ţan pri dveh nalogah ocenjen z nič točkami, pri dveh se 

nekoliko pribliţa povprečju, pri nalogi »lutka« pa je bil njegov rezultat celo nadpovprečen 

glede na vzorec. 
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4.3.4 DRUŢBA 

Tabela 5: Uspešnost na področju dejavnosti druţbe. 

Ime otroka Poznavanje 

okolja 

Skupinska 

igra 

Deli telesa Poznavanje 

imen 

Spol 

Ana 2 2 1 0 2 

Tilen 2 2 1 1 2 

Ota 2 2 1 2 1 

Tamara 1 2 1 2 1 

Ula 2 2 0 1 2 

Staš 2 2 2 1 2 

Sara 1 2 0 0 2 

Teja 2 2 2 0 0 

Tinkara 2 1 1 2 0 

Aljaţ 2 2 2 1 2 

Aţbe 2 2 2 1 1 

Filip 1 2 1 0 2 

Vsota 21 23 14 11 17 

Povprečje 1,62 1,77 1,08 0,85 1,31 

Standardni 

odklon 

0,45 0,29 0,72 0,79 0,79 

Ţan 0 1 0 0 0 

 

Na področju druţbe je najvišje povprečje dosegla naloga »skupinska igra«, kar 1,77 točke. 

Najniţje povprečje je bilo doseţeno pri nalogi »poznavanje imen«, in sicer 0,85 točke. 

Pri nalogi »poznavanje okolja« mi je kar devet otrok pokazalo, kje je telovadnica in šola 

ter povedalo, kam gredo kupit hrano. Ţan mi ni pokazal ali povedal ničesar, ampak je zgolj 

ponavljal moje besede. Ocenjen je bil z nič točkami. 
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Iz tabele je razvidna uspešnost otrok pri nalogi »skupinska igra«. Samo ena deklica iz 

vzorca in Ţan sta namreč potrebovala mojo spodbudo pri izvajanju rajalne igre, ostali so se 

vključevali brez teţav. Tinkara in Ţan sta zato ocenjena z eno točko, ostali pa z dvema. 

Pri nalogi »deli telesa« Ula, Sara in Ţan niso znali pokazati na nobenega od naštetih delov 

telesa (gleţenj, komolec, rama), ocenjeni so bili z nič točkami. Polovica vzorca je pokazala 

enega ali dva od naštetih delov telesa, ti otroci so dobili po eno točko. Z dvema točkama 

sem ocenila štiri otroke, ki so pravilno pokazali vse tri dele telesa. 

Pri poznavanju imen so otroci naštevali prijatelje iz skupine, ne da bi jih videli. Ţan ni 

naštel nobenega, Filip, Teja, Sara enega in Ana dva. Vsi ti otroci so bili ocenjeni z nič 

točkami. Trije otroci iz vzorca so našteli po pet prijateljev ali več in s tem dosegli dve 

točki, ostali pa po eno. 

Ţan je pri nalogi »spol« ponavljal moje besede, zato iz njegovih besed ni bilo moţno 

razbrati zavedanja lastnega spola ali spola drugih. Ocenjen je bil z nič točkami, prav tako 

kot Teja in Tinkara, ki na moja vprašanja glede spola nista odgovorili. Kar sedem otrok se 

svojega spola in spola drugih popolnoma zaveda, zato so bili ocenjeni z dvema točkama. 

Ota, Tamara in Aţbe glede spola prijateljev niso bili prepričani, zato sem jih ocenila z eno 

točko. 

 

 

Graf 6: Druţba 
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Iz grafa je razviden Ţanov splošno niţji rezultat glede na povprečje njegovih vrstnikov. 

Samo pri nalogi »skupinska igra« je dosegel eno točko, a je njegov rezultat še vedno pod 

povprečjem. Pri vseh ostalih nalogah je bil ocenjen z nič točkami. 

4.3.5 NARAVA 

Tabela 6: Uspešnost na področju dejavnosti narave. 

Ime otroka Ţiva narava Neţiva 

narava 

Fizika Osebna 

higiena 

Hrana 

Ana 2 2 0 1 2 

Tilen 2 0 2 0 2 

Ota 1 0 2 2 2 

Tamara 2 2 2 0 2 

Ula 2 2 1 1 1 

Staš 2 1 2 1 2 

Sara 2 2 1 2 1 

Teja 2 1 0 2 1 

Tinkara 1 0 2 1 1 

Aljaţ 2 1 2 2 2 

Aţbe 1 1 1 0 1 

Filip 1 2 2 1 1 

Vsota 20 14 17 13 18 

Povprečje 1,54 1,08 1,31 1 1,38 

Standardni 

odklon 

0,49 0,83 0,79 0,79 0,52 

Ţan 0 0 2 1 0 

 

Na področju narave je najvišje povprečje z 1,45 točkami dosegla naloga »ţiva narava«, 

najniţjega z eno točko pa naloga »osebna higiena«. 
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Pri nalogi »ţiva narava« samo štirje otroci iz vzorca oglašanja ene od ţivali niso znali 

oponašati, vsi ostali so oponašali vseh pet. Za razliko od njih pa je Ţan uprizoril zgolj 

oglašanje mačke in krave, zato je bil ocenjen z nič točkami. 

Iz tabele je razvidno, da je naloga »neţiva narave« Ţanu in še trem njegovim vrstnikom 

predstavljala precejšnjo teţavo. Po predvajanju zvokov niso znali ponoviti nobenega od 

njih ter zato ostali brez točke. Štirje otroci so ponovili dva glasova in bili ocenjeni z eno 

točko. Pet otrok pa sem ocenila z dvema točkama, saj so ponovili vse tri glasove (lahko 

tudi drugače kot na posnetku). 

Pri nalogi »fizika« je bil Ţan nadpovprečno uspešen, saj je po moji demonstraciji 

rokovanja z avtomobilom na lastni pogon takoj obvladal njegovo delovanje. Podobno kot 

njemu je to uspelo še sedmim otrokom iz vzorca, vsi so bili ocenjeni z dvema točkama. 

Trije Ţanovi vrstniki so rokovanje z avtomobilom delno usvojili (namesto da bi ga samo 

spustili, so ga potisnili …), zato so bili ocenjeni z eno točko. Trem otrokom avtomobila ni 

uspelo spraviti v pogon, zato so bili ocenjeni z nič točkami. 

Umivanje rok v stolpcu »osebna higiena« je polovici otrok iz vzorca uspelo z mojo 

verbalno spodbudo, zato so bili ocenjeni z eno točko, prav tako sem z eno točko ocenila 

Ţana. Popolnoma samostojni so bili štirje otroci, njih sem ocenila z dvema točkama. Tilen 

in Tamara sta se umila s pomočjo moje demonstracije, Aţbetu pa sem pomagala tako, da 

sem ga prijela za roke. Vsi trije so bili zaradi manjše samostojnosti pri umivanju ocenjeni z 

nič točkami. 

Pri nalogi »hrana« je kar polovica otrok iz vzorca v vseh petih primerih pravilno pokazala 

na sadeţ, ki sem ga poimenovala. Druga polovica je z doseţeno eno točko prepoznala tri 

ali štiri sadeţe, celoten vzorec pa je bil boljši od Ţana, ki je prepoznal samo banano in 

jabolko in bil s tem ocenjen z nič točkami. 
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Graf 7: Narava. 

Ţan pri treh nalogah ni dosegel nobene točke in je glede na vzorec močno podpovprečen. 

Nasprotno pa se je pri nalogah »osebna higiena« in »fizika« odrezal mnogo bolje. Pri prvi 

je njegov rezultat enakovreden vzorcu vrstnikov, pri drugi pa je glede na vzorec celo 

nadpovprečen. 

 

4.3.6 MATEMATIKA 

Tabela 7: Uspešnost na področju dejavnosti matematike. 

Ime otroka Razvrščanje Prirejanje Velikost Štetje Sestavljanje 

Ana 2 2 2 1 1 

Tilen 2 2 1 1 1 

Ota 2 2 2 1 1 

Tamara 2 1 1 1 0 

Ula 1 1 2 0 2 

Staš 2 2 2 2 1 

Sara 2 1 1 0 2 

Teja 2 1 2 0 0 

Tinkara 1 1 1 1 1 
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Ime otroka Razvrščanje Prirejanje Velikost Štetje Sestavljanje 

Aljaţ 1 2 2 2 1 

Aţbe 2 1 2 0 1 

Filip 1 1 0 0 2 

Vsota 20 17 18 9 13 

Povprečje 1,67 1,42 1,50 0,75 1,08 

Standardni 

odklon 

0,49 0,51 0,67 0,75 0,67 

Ţan 2 1 0 0 1 

 

Na področju matematike je z 1,67 točkami najvišje povprečje zabeleţeno pri nalogi 

»razvrščanje«, najniţjega pa je z 0,75 točkami dosegla naloga »štetje«. 

Kar osem od dvanajstih otrok je pri nalogi »razvrščanje« uspelo glede na obliko pravilno 

razvrstiti vseh devet likov. Štirje otroci so si z mojo pomočjo pri razvrščanju prisluţili eno 

točko, prav tako tudi Ţan. 

Tudi prirejanje po pravilu eden z enim otrokom ni povzročalo večjih teţav. Nihče iz vzorca 

ni bil ocenjen z nič točkami, tudi Ţan se je zmotil samo enkrat in bil s tem ocenjen z eno 

točko. 

Pri nalogi »velikost« je sedem otrok dobilo dve točki, štirje so si z eno napako prisluţili 

eno. Filip in Ţan med izrazi »večji« in »manjši« nista ločila, zato sta bila ocenjena z nič 

točkami. 

Štetje predmetov, ki jih otrok ne more prijeti, je večini predstavljalo velik izziv. Iz tabele je 

razvidno, da sta samo Staš in Aljaţ sta uspela pravilno prešteti pet balonov, pritrjenih na 

steno. Kar pet otrok iz vzorca balonov ni zmoglo niti pričeti s štetjem, zato sem jih ocenila 

z nič točkami. Enako je bilo z Ţanom. Ostali so balone šteli, a jih niso prešteli pravilno. 

Pri nalogi »sestavljanje« se je Ţan odrezal podobno kot še sedem otrok iz vzorca, ki so bili 

ocenjeni z eno točko. Dve točki so si prisluţili trije otroci, Tamara in Teja pa nobene. 
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Graf 8: Matematika. 

Ţan pri dveh od petih nalog področja matematike ni dosegel točk, pri treh pa je dosegel 

eno. Pri razvrščanju je bil glede na povprečje vzorca celo nadpovprečno uspešen, pri 

sestavljanju pa se mu je močno pribliţal. Pri nalogi »prirejanje« je bil z doseţeno eno 

točko nekoliko pod povprečjem vzorca vrstnikov. 

  

0

0.5

1

1.5

2

Razvrščanje Prirejanje Velikost Štetje Sestavljanje

Matematika

Povprečje

Ţan



43 

 

 

4.4 PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

- Hipoteza 1: Na področju gibanja ni razlik v uspešnosti med dečkom z motnjo 

sluha in ostalimi otroki. 

Ţanova Z-vrednost na področju gibanja znaša -1,96. Ţanov rezultat lahko uvrstimo v 

območje podpovprečnih vrednosti in s 5 % tveganjem zavrnemo hipotezo 1 ter postavimo 

trditev, da je deček z motnjo sluha na področju gibanja statistično pomembno manj 

uspešen od ostalih otrok. 

 

- Hipoteza 2: Na področju jezika ni razlik v uspešnosti med dečkom z motnjo sluha 

in ostalimi otroki. 

Ţanova Z-vrednost na področju jezika znaša -2,66. Ţanov rezultat lahko uvrstimo v 

območje podpovprečnih vrednosti in s 5 % tveganjem zavrnemo hipotezo 2 ter postavimo 

trditev, da je deček z motnjo sluha na področju jezika statistično pomembno manj uspešen 

od ostalih otrok. 

 

- Hipoteza 3: Na področju umetnosti ni razlik v uspešnosti med dečkom z motnjo 

sluha in ostalimi otroki. 

Ţanova Z-vrednost na področju umetnosti znaša -2,53. Ţanov rezultat lahko uvrstimo v 

območje podpovprečnih vrednosti in s 5 % tveganjem zavrnemo hipotezo 3 ter postavimo 

trditev, da je deček z motnjo sluha na področju umetnosti statistično pomembno manj 

uspešen od ostalih otrok. 

 

- Hipoteza 4: Na področju druţbe ni razlik v uspešnosti med dečkom z motnjo sluha 

in ostalimi otroki. 

Ţanova Z-vrednost na področju druţbe znaša -4,86. Ţanov rezultat lahko uvrstimo v 

območje podpovprečnih vrednosti in s 5 % tveganjem zavrnemo hipotezo 4 ter postavimo 
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trditev, da je deček z motnjo sluha na področju druţbe statistično pomembno manj uspešen 

od ostalih otrok. 

 

- Hipoteza 5: Na področju narave ni razlik v uspešnosti med dečkom z motnjo sluha 

in ostalimi otroki. 

Ţanova Z-vrednost na področju narave znaša -2,53. Ţanov rezultat lahko uvrstimo v 

območje podpovprečnih vrednosti in s 5 % tveganjem zavrnemo hipotezo 5 ter postavimo 

trditev, da je deček z motnjo sluha na področju narave statistično pomembno manj uspešen 

od ostalih otrok. 

 

- Hipoteza 6: Na področju matematike ni razlik v uspešnosti med dečkom z motnjo 

sluha in ostalimi otroki. 

Ţanova Z-vrednost na področju matematike znaša -1,55. Ţanov rezultat lahko še uvrstimo 

v območje povprečnih vrednosti in s 5 % tveganjem hipotezo 6 sprejmemo ter postavimo 

trditev, da na področju matematike ni bistvenih razlik v uspešnosti med dečkom z motnjo 

sluha in ostalimi otroki. 
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5 ZAKLJUČEK 

Uspešnost posameznega otroka sem preverjala z nalogami, ki so se po mojem mnenju 

izkazale za razumljive in starosti primerne. Ţelela sem, da so otroci med testiranjem 

sproščeni in motivirani, saj je bil moj namen iz njih izvabiti optimalne rezultate. Zato sem 

naloge po potrebi dopolnjevala z uporabo lutke, pesmic in bibarij.  

Ţanov rezultat sem na vseh področjih kurikula, razen pri matematiki, uvrstila v območje 

podpovprečnih vrednosti. Nekoliko bolje mu je šlo tam, kjer sluh ni imel pomembne vloge, 

kjer se je lahko zanašal na druga čutila. Največ teţav so mu povzročale naloge, pri katerih 

je moral slediti mojim verbalnim navodilom.  

Glede na rezultate lahko zaključim, da bi Ţanovo močno področje lahko postala 

matematika. Več poudarka in pohval tam, kjer je uspešen, bi mu mogoče dalo motivacijo 

za delo na drugih področjih. Strokovnim delavcem, ki bodo v prihodnje z njim sodelovali, 

bi svetovala, da verbalno komunikacijo z dečkom obogatijo z vizualnimi pripomočki, ki 

bodo omogočili boljše razumevanje vsebine. Zagotoviti mu je potrebno več časa in skrbno 

preverjati, kaj od podanega je dejansko razumel. 

Čez leto ali dve skrbno načrtovanega dela z Ţanom bi bilo bi bilo dobro testiranje ponoviti 

in preveriti, v kolikšni meri je deček napredoval v primerjavi z vrstniki ter v primerjavi s 

prejšnjim testiranjem. Za podrobnejši vpogled v njegovo uspešnost na določenem področju 

bi bilo smiselno naloge razčleniti, tako bi dobili še natančnejšo sliko Ţanovih sposobnosti. 

Rezultatov, ki sem jih s testi pridobila, ne morem posplošiti na celotno populacijo otrok z 

motnjo sluha. Niti ena okvara sluha namreč ni enaka drugi in pri vsakem posamezniku 

drugače vpliva na njegovo uspešnost delovanja v druţbi. Lahko pa še enkrat poudarim, 

kako pomembno je vsako motnjo obravnavati individualno, s skrbnim načrtovanjem in še 

skrbnejšim izvajanjem dejavnosti, ki bodo negativne posledice motnje v čim večji meri 

odpravile. 
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7 PRILOGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Priloga št. 1: TEST 

 

1) GIBANJE: 

Ravnoteţje 

Otrok hodi po ravni, 3 m dolgi in 2 cm široki črti. 

 2 točki: otrok prehodi celotno dolţino črte, stopalo je ves čas na črti; 

 1 točka: odmik stopala od črte je največ 5 cm; 

 0 točk: otrok ne prehodi celotne dolţine črte; otrok prehodi celotno dolţino črte 

odmik stopala od črte je več kot 5 cm. 

 

Lovljenje ţoge 

Otrok lovi ţogo premera 20 cm iz razdalje dveh metrov, na voljo ima 5 poskusov. 

 2 točki: otrok 4 ali 5-krat  ujame ţogo; 

 1 točka: otrok 2 ali 3-krat ujame ţogo; 

 O točk: otrok 0 ali 1-krat ujame ţogo. 

 

Hoja po stopnicah 

Otrok brez opore hodi po stopnicah navzdol. 

 2 točki: otrok brez opore prehodi 10 stopnic v vrtcu, na vsako stopnico stopi 

izmenično z eno nogo; 

 1 točka: otrok brez opore prehodi 10 stopnic, na največ dve stopnici stopi z obema 

nogama; 

 0 točk: otrok brez opore prehodi 10 stopnic, na tri ali več stopnic stopi z obema 

nogama; otrok pri hoji po stopnicah potrebuje oporo. 

 

Skok 

Otrok se na blazini poskuša s skokom navpično v zrak dotakniti balona nad seboj. 

 2 točki: otrok pri skoku v zrak doskoči nazaj na isto mesto; 



 

 

 1 točka: otrok pri skoku v zrak ne doskoči na isto mesto; 

 0 točk: otrok pri skoku v zrak ne doskoči, pade. 

 

Nizanje 

Otrok s pomočjo tope šivanke na vrvico niza kroglice premera 2 mm. 

 2 točki: otrok v eni minuti naniza 5 kroglic ali več; 

 1 točka: otrok v eni minuti naniza od 3 do 5 kroglic; 

 0 točk: otrok v eni minuti naniza manj kot 3 kroglice. 

 

2) JEZIK: 

Pripovedovanje: 

Otrok ob listanju ţe znane slikanice sodeluje pri obnovi zgodbe. 

 2 točki: otrok se samostojno vključuje v opisovanje zgodbe; 

 1 točka: otrok sodeluje pri obnovi zgodbe, če ga spodbujam z vprašanji; 

 0 točk: otrok ne sodeluje pri obnovi zgodbe. 

 

Opisovanje slike 

Otrok opisuje dogajanje na sliki. 

 2 točki: otrok opiše vsaj tri različna dogajanja na sliki, za opisovanje uporablja dve 

ali večbesedno poved; 

 1 točka: otrok opiše vsaj tri dogajanja na sliki, za opisovanje uporablja enobesedne 

povedi; 

 0 točk: otrok opiše manj kot tri dogajanja na sliki. 

 

Prstna igra 

Otrok spoznava novo prstno igro. 

 2 točki: otrok pri prstni igri celostno sodeluje (govori in kaţe z rokami), otrok pri 

prstni igri sodeluje samo z govorjenjem; 



 

 

 1 točka: otrok pri prstni igri ne govori, le kaţe z rokami; 

 0 točk: otrok pri prstni igri ne sodeluje. 

 

Stavek 

Otrok v pogovoru z menoj tvori stavke. 

 2 točki: otrok tvori stavek iz treh besed ali več; 

 1 točka: otrok tvori stavek iz dveh besed; 

 0 točk: otrok tvori zgolj enobesedne stavke. 

 

Poimenovanje 

Otrok poimenuje ţivali na petih kartončkih (konj, pes, veverica, kamela, nosorog). 

 2 točki: otrok pravilno poimenuje vseh pet ţivali; 

 1 točka: otrok pravilno poimenuje tri ali štiri ţivali, ostale poimenuje narobe ali jih 

ne poimenuje; 

 0 točk: otrok pravilno poimenuje največ dva predmeta, ostale poimenuje narobe ali 

jih ne poimenuje. 

 

3) UMETNOST: 

Risba 

Otrok z mehkim svinčnikom poskuša narisati sonce (krog z najmanj tremi ţarki). 

 2 točki: otrok nariše sklenjen krog, ţarki izhajajo iz kroga; 

 1 točka: otrok nariše krog, črta ni popolnoma sklenjena in/ali ţarki ne izhajajo iz 

kroga ali so odsotni; 

 0 točk: otrok ne nariše kroga. 

 

Ritem s ploskanjem 

Otrok s ploskanjem sodeluje pri izvajanju enostavnega ritmičnega vzorca. 

 2 točki: otrok sodeluje pri izvajanju ritmičnega vzorca, ujame ritem; 



 

 

 1 točka: otrok sodeluje pri izvajanju ritmičnega vzorca, delno ujame ritem; 

 0 točk: otrok sodeluje pri izvajanju ritmičnega vzorca, ne ujame ritma; otrok ne 

sodeluje pri izvajanju ritmičnega vzorca. 

 

Kiparjenje 

Otrok iz plastelina oblikuje kroglico, kačo in palačinko. 

 2 točki: otrok oblikuje vse tri zgoraj naštete oblike; 

 1 točka: otrok oblikuje dve izmed zgoraj naštetih oblik; 

 0 točk: otrok oblikuje eno ali nobene od zgoraj naštetih oblik. 

 

Lutka 

Otrok se igra s prstno lutko. 

 2 točki: otrok natakne lutko na prst in jo poskuša animirati; 

 1 točka: otrok natakne lutko na prst, a je ne animira; 

 0 točk: otrok ne sodeluje pri animaciji lutk. 

 

Ritmično gibanje 

Otrok se ritmično giblje na glasbo. 

 2 točki: otrok pri gibanju na glasbo ujame ritem; 

 1 točka: otrok pri gibanju na glasbo delno ali ne ujame ritma, a vsaj poskuša; 

 0 točk: otrok pri gibanju na glasbo ne poskuša ujeti ritma; otrok ne sodeluje pri 

gibanju na glasbo; 

 

4) DRUŢBA: 

Poznavanje okolja 

Otrok pozna lokacijo treh prostorov v vrtcu in njegovi okolici (telovadnica, kuhinja, šola). 

 2 točki: otrok pozna vse tri lokacije; 

 1 točka: otrok pozna dve od treh lokacij; 



 

 

 0 točk: pozna manj kot dve lokaciji. 

 

Skupinska igra 

Otrok sodeluje pri izvajanju ţe znane rajalne igre. 

 2 točki: otrok aktivno sodeluje pri izvajanju rajalne igre; 

 1 točka: otrok sodeluje pri izvajanju rajalne igre, a z mojo pomočjo; 

 0 točk: otrok je prisoten pri izvajanju rajalne igre, a ne sodeluje; otrok ne ţeli biti 

prisoten pri izvajanju rajalne igre. 

 

Poznavanje delov telesa 

Otrok poimenuje dele svojega telesa. 

 2 točki: otrok poimenuje tri dele svojega telesa ali več; 

 1 točka: otrok poimenuje največ dva dela svojega telesa; 

 0 točk: otrok ne poimenuje nobenega dela svojega telesa. 

 

Poznavanje imen 

Otrok našteva prijatelje v vrtcu, ne da bi jih videl. 

 2 točki: otrok našteje vsaj 5 imen prijateljev v vrtcu, ne da bi jih videl; 

 1 točka: otrok našteje 3 ali 4 prijatelje v vrtcu, ne da bi jih videl; 

 0 točk: otrok našteje manj kot 3 prijatelje v vrtcu, ne da bi jih videl. 

 

Spol 

Otrok glede na spol loči sebe od drugih (uporabi izraz »Jaz sem deček/deklica«, »On/a je 

deček/deklica«). 

 2 točki: otrok pove svoj spol in spol najmanj petih prijateljev; 

 1 točka: otrok pove svoj spol, ne pozna pa spola petih prijateljev; 

 0 točk: otrok ne pove svojega spola in ne spola svojih prijateljev. 

 



 

 

5) NARAVA: 

Ţiva narava 

Otrok uprizori oglašanje petih različnih ţivali (mačka, pes, petelin, krava, prašič), ne da bi 

jih predhodno poslušal. 

 2 točki: otrok uprizori oglašanje vseh petih ţivali; 

 1 točka: otrok enega od glasov ne uprizori; 

 0 točk: otrok več kot enega od glasov ne uprizori. 

 

Neţiva narava 

Otrok ponovi glasove treh zvokov neţive narave po predvajanju na radiu (šumenje vode, 

brnenje avtomobila, gasilska sirena). 

 2 točki: otrok ponovi vse tri glasove; 

 1 točka: otrok ponovi enega ali dva glasova; 

 0 točk: otrok ne ponovi nobenega od glasov. 

 

Fizika 

Otrok se igra z avtomobilom na lastni pogon. 

 2 točki: otrok po moji demonstraciji ugotovi, kako rokovati z avtomobilom, da se 

bo premikal; 

 1 točka: otrok delno usvoji rokovanje z avtomobilom; 

 0 točk: otroku avtomobila ne uspe spraviti v pogon. 

 

Osebna higiena 

Otrok si nad umivalnikom umiva roke (zmoči roke, uporabi milo, obriše roke). 

 2 točki: otrok si samostojno umije roke; 

 1 točka: otrok si umije roke z mojo verbalno pomočjo; 

 0 točk: otrok si umije roke z mojo fizično pomočjo. 



 

 

Hrana 

Otrok prepoznava sadje (jagoda, banana, kivi, jabolko, grozdje). 

 2 točki: otrok prepozna vseh pet sadeţev; 

 1 točka: otrok prepozna tri ali štiri sadeţe; 

 0 točk: otrok prepozna manj kot tri sadeţe. 

 

6) MATEMATIKA: 

Razvrščanje 

Otrok razvrsti 9 likov v tri različne skupine glede na obliko. 

 2 točki: otrok pravilno razvrsti vse like; 

 1 točka: otrok potrebuje pomoč pri razvrščanju, popravi napako; 

 0 točk: otrok ne zna popraviti napake; otrok se več kot trikrat zmoti. 

 

Prirejanje po pravilu eden z enim 

Otrok na pet kroţnikov enakomerno razdeli pet ţlic. 

 2 točki: otrok se pri razdeljevanju ţlic največ enkrat zmoti; 

 1 točka: otrok se pri razdeljevanju ţlic zmoti dva ali trikrat; 

 0 točk: otrok se pri razdeljevanju ţlic več kot dvakrat zmoti. 

 

Velikost 

Otrok v treh primerih predmete uredi po velikosti od najmanjšega do največjega. 

 2 točki: otrok v treh primerih predmete pravilno uredi po velikosti; 

 1 točka: otrok se pri enem od primerov enkrat zmoti; 

 0 točk: otrok se več kot enkrat zmoti. 

 

Štetje 

Otrok šteje predmete, ki jih ne more prijeti. 



 

 

 2 točki: otrok pravilno prešteje pet balonov, ki so pritrjeni na steno; 

 1 točka: otrok šteje balone, ki so pritrjeni na steno, a jih ne prešteje pravilno; 

 0 točk: otrok ne šteje balonov. 

 

Sestavljanje 

Otrok vstavlja 5 predmetov različnih oblik v odprtine. Vsak predmet gre le skozi eno 

odprtino. 

 2 točki: otrok brez pomoči vstavi vseh 5 predmetov skozi odprtino; 

 1 točka: otrok brez pomoči v odprtino vstavi tri ali štiri predmete; 

 0 točk: otrok brez pomoči v odprtino vstavi manj kot tri predmete. 
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