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POVZETEK 

V zgodnjem obdobju otrokovega življenja so starši ključni za razvoj malčka s slepoto. 
Glede na pomembnost staršev v otrokovem zgodnjem življenju in glede na to, da se 
starši soočajo z različnimi emocionalnimi reakcijami ob rojstvu otroka s slepoto, jim je 
potrebno nuditi več strokovne podpore in pomoči. Storitve, ki so staršem ponujene, 
niso podane v njim razumljivem, poljudnem jeziku, poleg tega zahtevajo tudi dodaten 
čas in denar. Cilji magistrskega dela so: obstoječe aktivnosti iz strokovne literature, ki 
spodbujajo pomembne mejnike v zgodnjem motoričnem razvoju, prilagoditi družinski 
rutini; izbrane aktivnosti, ki spodbujajo motorični razvoj malčkov s slepoto, napisati v 
strokovnem, a enostavnem in razumljivem jeziku; oblikovati nabor aktivnosti, ki 
spodbujajo celostni razvoj malčka s slepoto s poudarkom na motoričnem razvoju. V 
delu je bila uporabljena deskriptivna metoda; raziskovalni pristop je kvantitativni. 
Podatki so bili pridobljeni preko polstrukturiranih intervjujev s starši treh otrok s 
kongenitalno s slepoto ter ocenjevalne lestvice, ki so jo izpolnili trije starši in trije 
strokovnjaki tiflopedagogi. Na osnovi teoretičnih izhodišč in lastnih izkušenj so bile ob 
uporabi povratnih informacij strokovnjakov in družin preoblikovane aktivnosti, ki 
spodbujajo motorični razvoj malčkov s slepoto. Nastal je nabor 47 aktivnosti, ki 
spodbujajo 7 pomembnih mejnikov v otrokovem razvoju na področju motorike. Te 
aktivnosti so namenjene staršem otrok s slepoto za vsakodnevno uporabo ter v 
pomoč pri spodbujanju motoričnega in hkrati celostnega razvoja malčka s slepoto. 

 

KLJUČNE BESEDE: motorični razvoj otrok s slepoto, slepota, predšolsko obdobje, 

spodbujanje motoričnega razvoja pri otrocih s slepoto, nabor aktivnosti  



ABSTRACT 

 

In the early stages of a child's with blindness life the role of parents is crucial for his 

or her development. Considering the importance of parents at this stage and their 

various emotional reactions upon the birth of a child with blindness, the parents 

should be offered more professional support and help. The services offered to 

parents are not only rarely presented in easily understandable and professional 

terminology, but they also require additional time and money. The goals of this 

master thesis are as follows: adapting the existing activities from professional 

literature, which promote important milestones in the early motor development, to the 

family routine; presenting the selected activities in professional yet understandable 

language; transform the activities from professional literature to the extent that motor 

development and other areas of toddlers' with blindness integral development will be 

promoted. Descriptive method and quantitative research approach have been used 

for the thesis. Information has been gathered by semi-structured interviews with 

parents of three children with congenital blindness and an rating scale, filled in by 

three parents and three professionals for visually impaired. On the basis of 

theoretical starting points and personal experience, joined with the feedback of 

teachers and parents, Activities have been transformed which promote motor 

development of toddlers with blindness. A selection of forty-seven activities has been 

prepared which promote seven important milestones in child motor development. 

These activities can be used on a daily basis by parents of children with blindness, as 

they help promote motor and integral development of toddlers with blindness. 

 

KEY WORDS: motor development in children with blindness, blindness, preschool 

period, promoting motor development in children with blindness, activity selection 
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1 UVOD 
Cilj staršev otroka s slepoto je, da bi mu pomagali k čim večji samostojnosti. Pogosto 

pa samo njihovo prizadevanje ni dovolj. Rojstvo slepega otroka za starše predstavlja 

šok, zato potrebujejo podporo družine in strokovnjakov. 

V diplomskem delu Motorični razvoj slepega malčka (Likar, 2013) sem s pregledom 

literature ugotavljala specifike motoričnega razvoja malčkov s slepoto ter primerjala 

njihov razvoj z razvojem videčih vrstnikov. Raziskovalci so prišli do pomembnih 

ugotovitev na tem področju. Motorični razvoj naj bi prvih 6 mesecev potekal podobno 

kot razvoj videčih vrstnikov (Freiberg, 1977, po Fazzi idr. 2002), po 6. mesecu pa naj 

bi zmanjšana vidna funkcija oz. odsotnost vida omejevala ciljno naravnane gibe. 

Premalo gibalnih izkušenj zaradi pomanjkanja vidne stimulacije pa je pri otrocih s 

slepoto lahko tudi povod za razvoj stereotipnega vedenja.  

Želja strokovnjakov in staršev je, da spodbudijo otrokovo željo po gibanju. Preko 

gibanja otrok spoznava svet (Ferrell, 1996) ter s tem spodbuja tudi spoznavni, 

zaznavni, govorni in čustveno-socialni razvoj (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Eden pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na razvoj malčkov s slepoto so izkušnje 

(Adelson in Fraiberg, 1974). Pojavlja se vprašanje, kdo lahko nudi izkušnje slepemu 

otroku. Vsi, ki mu omogočajo, da v različnih okoljih preko igre spoznava svet okoli 

sebe. Starši pogosto želijo zaščititi svojega otroka pred morebitnimi poškodbami in 

ga raje nosijo po rokah. S tem otroku odvzamejo priložnost za učenje in razvoj. V 

pomoč staršem so lahko tudi sorodniki in strokovnjaki. Že dolgo je znano, da je 

sodelovanje strokovnjakov in staršev zelo pomembno. Na sodelovanju temelji tudi 

zgodnja obravnava. Tiflopedagog prispeva svoje strokovno znanje, ki ga prenaša na 

otroka, njegove starše in vse, ki delajo z otrokom, starši pa dodajo velik del s svojimi 

izkušnjami, opazovanjem, poznavanjem svojega otroka in željo po sodelovanju. Kako 

pa pomagati staršem pri spodbujanju razvoja svojega slepega otroka? Z naborom 

aktivnosti, ki jih lahko starši vključijo v svojo vsakodnevno rutino, hkrati pa bodo 

napisane jasno in razumljivo. To je tudi cilj in namen mojega magistrskega dela. 
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2 ZGODNJI RAZVOJ OTROKA S SLEPOTO 
V prvih letih življenja se otrok neverjetno hitro razvija na vseh področjih. Od rojstva 

pa do 36. meseca starosti se malček uči komunikacije preko joka do besed in prvih 

stavkov, napreduje od zavedanja svojega telesa do tekanja in vožnje s triciklom in 

začne sklepati prva prijateljstva. To je obdobje, ko se možgani najhitreje razvijajo in 

se ustvarijo pomembne nevronske povezave. Zgodnje izkušnje, ki jih malček pridobi 

v prvih treh letih življenja, lahko torej spodbujajo učenje ali pa ga omejujejo. 

V zgodnjem obdobju se ustvarijo temelji za vsa pomembna področja našega 

delovanja. Kvalitetno zgodnje učenje je celostno učenje. Zajemati mora zavedanje in 

uporabo svojega telesa, spoštovanje drugega, odnose med otrokom in starši, 

veščine reševanja problemov, komunikacijo, fleksibilnost, zavedanje lastnih čustev in 

občutkov, samozavest, občutek pripadnosti, skrb zase in spodbujanje ustreznih 

vedenjskih vzorcev. Razvoj malčka poteka prepleteno na različnih področjih 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004): 

 gibalnem oz. motoričnem področju, 

 zaznavnem in spoznavnem področju, 

 govornem področju, 

 čustveno-socialnem razvoju, 

 preko igre. 

To magistrsko delo je nadgradnja diplomskega dela Motorični razvoj slepega malčka 

(Likar, 2013), s katerim želimo oblikovati aktivnosti, ki bodo spodbujale motorični 

razvoj pri malčku s slepoto. Ker pa razvoj poteka celostno in je motoriko nemogoče 

razvijati izolirano, bodo te aktivnosti oblikovane tako, da hkrati spodbujajo tudi 

zaznavni, spoznavni, govorni razvoj in čustveno-socialni razvoj, s poudarkom na 

motoriki. V nadaljevanju so pomembna področja na kratko opisana. 

Vloga čutil pri gibanju 

Vizualno zaznavanje in osvajanje novih gibov je recipročen proces. Različni 
raziskovalci so določili primarne in sekundarne vplive vida na osvajanje novih 
gibalnih sposobnosti. Med primarne spadajo: (1) spodbujevalna funkcija – spodbudi k 
začetku gibanja (Gibson, 1979, po Brambring, 2006a; Webster in Roe, 1998), (2) 
prostorska funkcija – omogoči sočasno in natančno prostorsko zaznavo, ki obsega 
vidni prostor in odnose znotraj njega (Foulke, 1982, po Brambring, 2006a), (3) 
varovalna funkcija – prepozna in predvideva nevarne situacije dovolj zgodaj, (4) 
kontrolna funkcija – spremlja učinkovitost gibanja, kar je še posebej odločilno pri 
novih gibih in (5) funkcija povratne informacije – spremlja kvaliteto izvršenega giba 
(Brambring, 2006a). Med sekundarne vplive pa spadata: (1) funkcija socialne 
povratne informacije – spodbuja otroka, da poskusi oz. opusti določeno gibalno 
aktivnost, zlasti izraženo neverbalno preko pogledov, obrazne mimike in gest ter (2) 
funkcija opazovanja – posnema gibe odraslih ali ostalih otrok (Brambring, 2006a). 
Videči otrok neprestano uporablja vid, da bi spoznaval in razumel svet okoli sebe. 
Svet spoznava celostno. Malček s slepoto pa zaznava delček po delček preko 
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različnih čutil in jih poskuša sestaviti v celoto. Malček s slepoto zaradi odsotnosti 
primarnega vira informacij sistematično razvija ostala čutila, ki so tip, sluh, 
funkcionalni vid, okus in voh.  

Učenje tipno-kinestetičnih veščin poteka v hierarhičnem zaporedju (Kershman, 
1976). V prvi fazi razvoja in učenja se otrok spoznava z različnimi taktilnimi 
strukturami, njihovo temperaturo in reakcijami na dotik. V drugi fazi že vzpostavlja 
relacije med strukturo in obliko poznanih predmetov. Natančno raziskovanje 
predmeta z dotikom ter ugotavljanje razlik in podobnosti, pripomore k ustvarjanju 
novih ali pa k nadgradnji starih mentalnih slik. V tretji fazi otrok spoznava odnos med 
deli in celoto. V tem obdobju prepozna in poimenuje predmete ter grupira predmete 
glede na strukturo. V četrti fazi pa je otrok že zmožen interpretacije 
dvodimenzionalnih grafičnih slik. Ta ustreza sposobnostim šoloobveznega otroka, saj 
zahteva zmožnost ustvarjanja asociacij na relaciji predmet – črta. Prav tako je pogoj 
za najvišji nivo taktilno-kinestetičnega učenja, na katerem učenec že razlikuje in 
prepoznava znake brajeve pisave. 

Spretnost poslušanja je pri otrocih s slepoto zelo pomembna (Barclay in Staples, 
2012). Razvoj slušne zaznave poteka v podobnih sekvencah kot razvoj tipa. V prvi 
fazi se malček zaveda zvokov okoli sebe in jih razlikuje po intenziteti, glasnosti in 
višini. Ko malček s slepoto sliši različne prijetne glasove iz okolice, npr. topel človeški 
glas, mirno glasbo, spontano doživlja okolico kot prijetno in udobno ter želi z njo 
komunicirati (Fraiberg, 1969 po Zovko, 1994). Prva slušna izkušnja se zgodi v 
trenutku, ko se otrok rodi in ko ga starši s svojim ljubečim glasom sprejmejo na ta 
svet. Za slepega malčka je pomembno, da prepoznava zvoke in jim pripiše pomen. 
Pripisovanja pomena zvokom pa se lahko nauči s kombiniranjem zvoka in dotika 
(Barclay in Staples, 2012). V drugi fazi malček poskuša lokalizirati izvor zvoka, se 
odziva na različne glasove in začenja z namerno vokalizacijo. V tretji fazi manipulira z 
zvočnimi igračami, zvoku daje pomen in mu sledi. V četrti fazi razume znane fraze, 
se odziva na ime, oblikuje zvoke in se igra s kompleksnimi glasbenimi igračami. V 
peti fazi pa sledi zvočnim navodilom in se besedno izraža (Anthony in Lowry, 2004, 
po Barclay in Staples, 2012). Da ne bi prišlo do zaostankov v govornem razvoju in 
pojava verbalizmov, naj starši pri spodbujanju govornega področja malčkom s 
slepoto opišejo in demonstrirajo funkcijo predmeta. 

Vloge okusa in voha pri učenju otrok s slepoto ne smemo podcenjevati. Ti dve čutili 
lahko do neke mere nadomestite odsotnost vida. Pomembna sta predvsem pri 
procesu usposabljanja za orientacijo in samostojnemu gibanju v prostoru (Zovko, 
1994). Otrok lahko z vohom zazna, da se nahaja blizu kuhinje, in mu z njegovo 
pomočjo sledi do nje. 

»Pristop senzorne integracije potrjuje, da sta »motorični in kognitivni razvoj odvisna 
od ustreznega delovanja funkcij senzornega sistema (taktilnih, vestibularnih, 
auditivnih, kinestetičnih, olfaktornih in gustativnih) ter zadostne stimulacije, ki pomaga 
centralnemu živčnemu sistemu smiselno vključiti prejete informacije v ta sistem« 
(Strickling in Pogrund, 2002, str. 309). 
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Spoznavni procesi in gibanje 

Lowenfeld (1948, po Zovko, 1994) je izpostavil tri medsebojno prepletena področja, 

na katerih imajo osebe s slepoto primanjkljaje. Prvi je odsotnost kontrole nad samim 

seboj in okolico, ki pomembno vpliva na sprejemanje informacij iz okolice. Oseba s 

slepoto ne more npr. vedeti, kako je oseba, ki je stopila v prostor, oblečena. Kot 

drugo navaja zmanjšano zmožnost gibanja in orientacije v prostoru, ki pa se lahko do 

neke mere kompenzira. Tretje področje pa je oteženo razumevanje pojmov o lastnem 

telesu, pojmov v odnosu lastno telo in okolica ter pojmov o položaju predmeta v 

prostoru. Razumevanje pojma telesa je kompleksno. Zahteva sposobnost 

razpoznavanja delov telesa, npr. noge, roke, lasje, oči in sposobnost lokaliziranja in 

poznavanja funkcije posameznega dela telesa (Zovko, 1994). Pomembno pa je tudi 

razlikovanje pojmov spredaj–zadaj, zgoraj–spodaj in bočno. Zavedanje lastnega 

telesa je osnova za razumevanje pojmov v prostoru ter za orientacijo in mobilnost.  

Predmete v prostoru lahko dojemamo samo, če se z njimi povezujemo, jih 

uporabljamo in razvrščamo. Otrok preko gibanja in manipulacije s predmeti razlikuje, 

kje se njegovo telo konča in kje se začne nek drug objekt in spozna, kako lahko otrok 

s svojim gibanjem vpliva na predmet, npr. ga dvigne, premakne (Jablan, 2007). »Za 

razliko od videčega malčka, ki prostor zaznava holistično, pri malčku s slepoto 

spoznavanje novega prostora poteka sistematično zaporedno. Predhodno mora biti 

malček tudi izurjen v taktilnem raziskovanju in prepoznavanju predmetov, odrasli, ki 

ga vodi skozi proces, pa mora glasno opisovati predmete v prostoru in položaj otroka 

v njem« (Strickling in Pogrund, 2002, str. 303). Za malčke s slepoto je značilna 

pomanjkljiva motivacija za predmete v njihovi okolici, ki ne oddajajo zvokov. Preden 

ne razvijejo koncepta stalnosti predmeta, predmeti naokoli za njih ne obstajajo. 

»Stalnost premeta se pri malčkih s slepoto razvije med sedmim in osmim mesecem 

starosti« (Jablan, 2007). Ko se otrok zaveda predmeta v prostoru in uporablja svoja 

čutila, lahko usmerja svoje gibanje iz točke A proti točki B (Zovko, 1994). 

Čustveno-socialni razvoj in gibanje 

Zgodnji čustveno-socialni razvoj je pri otrocih s kongenitalno slepoto otežen zaradi 

funkcionalnih omejitev ter zaradi nasprotujočih si odzivov in manj ustreznega vedenja 

s strani matere, ki ne ve, kako bi otroku ponudila optimalne pogoje za razvoj.  

Naša komunikacija poteka po verbalni in neverbalni poti. Sporočamo z besedami in 

telesom, npr. preko mimike, gest, očesnega kontakta in prostorske oddaljenosti. 

Vsako naše sporočilo pa pri drugem spodbuja nek čustven odziv. Videči novorojenčki 

so že sposobni posnemati različne enostavne čustvene izraze na obrazih drugih ljudi 

in kmalu tudi vedno uspešneje usklajujejo svoja čustvena stanja in izraze z izrazi ljudi 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Postavlja se vprašanje, kako se bo odzvala 

mati na pomanjkljivo neverbalno govorico svojega otroka s slepoto. Bo to zaznala kot 

nesprejemanje ali lastno nesposobnost, da ne zna z otrokom navezati tiste prve in 

najpomembnejše vezi? Mati videčega otroka bo svojemu otroku pogosto nudila 
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direktne in takojšnje odzive na njegovo obnašanje. Ko otrok zajoka, bo kmalu 

zagledal njen obraz, nasmeh, prijazen pogled ali pa zaslišal njen glas. Malček s 

slepoto pa za razliko od videčega ne more z gotovostjo presoditi, ali je pozornost 

matere usmerjena proti njemu in kako jo lahko pritegne (Tröster in Brambring, 1992). 

Poleg tega imajo malčki s slepoto omejen repertoar obraznih izrazov. Socialni 

nasmešek se pojavlja samo občasno kot odziv na materin glas, običajno pa ne 

moremo razbrati niti obraznih izrazov za strah. To je lahko posledica tega, da v 

prvem letu življenja malčki s slepoto ne prejemajo materinih odzivov enako redno in 

nemudoma kot videči otroci. (Fraiberg, 1977, po Tröster in Brambring, 1992).  

V zgodnjih letih je igra odlična priložnost za učenje novih informacij in izpopolnjevanje 

novih veščin. »Igra je dejavnost, ki se od drugih dejavnosti loči po tem, da je 

namerna, usmerjena na predmete, notranje motivirana, da so posledice odsotne in 

da gre za oblikovanje alternativne stvarnosti« (Marjanovič Umek, 2001, po 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 278). Strukturirana igralna aktivnost 

zagotavlja staršem varen pristop do zgodnjih intervencijskih programov, ki se izvajajo 

doma. Igra pa velja tudi kot pomembna učna strategija, saj je vključena v kurikul 

zgodnjih otroških vzgojno-izobraževalnih programov. Skozi obdobje dojenčka nudi 

senzomotorična igra čas za vajo in izpopolnjevanje zgodnjih veščin, ki pozneje 

postanejo del zapletenejših vedenjskih vzorcev (Piaget, 1962, po Parsons, 1986).  

Slepota lahko vpliva na otrokove vzorce igranja. Otroci s slepoto imajo tendenco do 

tega, da postanejo preveč navezani na svoje telo. Osredotočijo se na lastne občutke 

in miselne procese, namesto na interakcijo z osebami in predmeti v okolju. Slednje 

vsekakor kaže na pomembnost vizualne informacije pri igri. Poleg odsotnosti 

motivacije za gibanje proti igrači imajo otroci s slepoto večje težave s konceptom 

mentalnih map in razumevanjem prostorskih omejitev (Tait, 1972, po Parsons, 1986). 

Parsons (1986) je v raziskavi, v kateri je preučevala slabovidne otroke, stare od 20 

mesecev do 4. leta starosti, ugotovila, da se otroci s slabovidnostjo manj poslužujejo 

funkcionalne igre (uporaba predmetov za določen namen), da je pri njih prisotnega 

več stereotipnega vedenja (guganja z igračami, sesanja igrač) ter da se izogibajo 

igračam in poskušajo vključiti v igro tudi odraslega. Odrasli mu namreč nudi pogosto 

povratno informacijo iz okolja, tako da mu opisuje dogajanje v okolici in mu na ta 

način omogoča varnost. Te ugotovitve lahko prenesemo tudi na otroke s slepoto. 

Zaradi funkcionalne slepote se težje poslužujejo funkcionalne igre, zanje je prav tako 

značilno stereotipno vedenje, od odraslega lahko pričakujejo direktne povratne 

informacije, motivacija za igrače, ki ne oddajajo zvokov pa je pri slepih občutno 

manjša. Kljub vsemu pa je pomembno, da ima otrok s slepoto čim več interakcij s 

sovrstniki, saj se bo naučil ustrezne komunikacije, spodbudil igro, razvijal recipročno 

prijateljstvo in reševal konflikte z drugimi (Fazzi, 2002). 

Pri razvoju otroka s slepoto ter vsaki habilitaciji je naš cilj vedno čim večja 

samostojnost. Samostojnost je v zgodnjem otroštvu težko pričakovati, lahko pa jo 

zgodaj začnemo spodbujati pri otroku s slepoto. Doseganje samostojnosti je 
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dolgoročni cilj, ki se hierarhično razvija. Potrebno je začeti z majhnim ciljem, kot npr. 

s pomočjo naredi nekaj korakov, in ga nadgrajevati z vedno večjim, npr. s pomočjo 

bele palice hodi po stanovanju. Otrok potrebuje občutek, da ima kontrolo nad 

okoljem, drugače lahko razvije naučeno nemoč. Samostojnost lahko razvija pri 

vsakodnevnih opravilih, kot npr. pri hranjenju, oblačenju, pospravljanju in uporabi 

stranišča. Starši naj spremljajo otrokov razvoj in mu postopno in zavestno 

zmanjšujejo pomoč ter prepuščajo vedno več samoiniciative. Poskrbijo naj, da se to 

zgodi v varnem okolju in je podkrepljeno z veliko motivacije.  

2.1 Motorični razvoj 

Videčim otrokom vid omogoča takojšnji stik z okoljem in ga spodbuja h gibanju. 

Čeprav še ni povsem jasno, ali vid spodbuja gibanje ali gibanje spodbuja vidno 

iskanje in kontrolo (Barraga in Erin, 1992), je gotovo to, da obstajata drug ob drugem. 

Malček s kongenitalno slepoto je zaradi odsotnosti vidne stimulacije bolj izpostavljen 

možnosti počasnejšega motoričnega razvoja. Adelson in Fraiberg (1974) sta 

preučevali razvoj vzorcev grobe motorike na vzorcu desetih dojenčkov s kongenitalno 

slepoto. Prišli sta do zaključka, da so mejniki, pri katerih sta ključna telesna drža in 

tonus telesa podobni pri videčih malčkih in malčkih s slepoto. Ti mejniki so: 

samostojno sedi nekaj trenutkov, se obrne s hrbta na trebuh, samostojno sedi dalj 

časa, koraka držeč se za roko in samostojno stoji. Fazzi s sodelavci (2002) in 

nekateri drugi raziskovalci (Strickling in Pogrund, 2002) pa so v raziskavi na vzorcu 

20 otrok s kongenitalno slepoto odkrili zaostanke tudi v razvoju drže in tonusa telesa. 

Adelson in Fraiberg (1974) sta ugotovili, da vid bolj vpliva na aktivnosti, ki vključujejo 

mobilnost. To povezujeta z ugotovitvami prejšnje raziskave (Adelson in Fraiberg, 

1972, po Adelson in Fraiberg, 1974), ki je pokazala, da dojenčki postanejo mobilni 

proti koncu prvega leta starosti, ko zvok postane motivacija za gibanje. Fraibergova 

(1977, po Fazzi, idr., 2002) je predlagala, da otrokov razvoj motorike razdelimo na 

dva dela. Prvi del predstavlja prvih šest mesecev življenja, ko je razvoj grobe 

motorike zelo podoben pri videčih dojenčkih in dojenčkih s slepoto. Drugi del pa 

predstavlja spremembe, ki se začnejo po šestem mesecu starosti – v motoričnem 

razvoju malčkov s slepoto se začnejo pojavljati opazni zaostanki za motoričnim 

razvojem videčih vrstnikov. 

Počasnejši motorični razvoj malčka s slepoto je povezan s pomanjkljivo vizualno 

motivacijo za gibanje, pomanjkljivimi prostorskimi mapami in težavami pri gibanju, ki 

so lahko posledica tudi zmanjšanega telesnega tonusa (Strickling in Pogrund, 2002). 

Brambring (2007) je kot razlog navedel tudi razliko v učenju motoričnih veščin. Videči 

malček se uči s pomočjo vida in direktne povratne informacije, medtem ko se malček 

s slepoto lahko nauči motorične veščine šele, ko jo razume. Rešiti jo mora kognitivno, 

kar pa zahteva daljši proces in pojasni nekatere razvojne razlike.  

Starši malčka s slepoto so pogosto preveč zaščitniški. Stalna opozorila, kot npr. 

»Pazi!«, »Ne tako!«, mu lahko predstavljajo neprijetno izkušnjo. Pogosto se zgodi, da 
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starši malčka s slepoto obravnavajo kot lutko in ga prestavljajo z enega mesta na 

drugega oz. ga namestijo v sedeči položaj, kar pa malčku onemogoča 

samoiniciativno spoznavati okolje in pridobivati nove izkušnje. Posledica strahu in 

slabe orientacije je lahko, da se otroci namesto po prostoru gibajo v krogu (Popović, 

1986). Izkušnje so eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na motorični 

razvoj malčkov s slepoto (Adelson in Fraiberg, 1974; Norris, idr. 1957, po Warren, 

1994). 

Brambring (2006a) je v raziskavi, v katero je bilo vključenih 10 otrok s kongenitalno 

slepoto, primerjal 29 veščin grobe motorike z normami videčih otrok. Rezultati niso 

pokazali nobenih statistično pomembnih razvojnih odstopanj med videčimi otroki in 

otroki s slepoto. Prišel je do zaključka, da se otroci s slepoto poslužujejo alternativnih 

strategij, s katerimi kompenzirajo izgubo vida. Kot primer je navedel, da imajo otroci s 

slepoto bolj razvito statično kot dinamično ravnotežje. Razloge je našel v tem, da 

statično ravnotežje zahteva samo stabilno držo telesa, medtem ko dinamično 

ravnotežje poleg stabilne drže telesa zahteva tudi lokomotorne sposobnosti ali gibe 

celega telesa. Pri statičnem ravnotežju vizualno povratno informacijo nadomeščata 

propriocepcija in vestibularni sistem, medtem ko je dinamično ravnotežje bolj odvisno 

od vidne kontrole, ki jo lahko otroci s slepoto kompenzirajo šele kasneje v razvoju, ko 

so že zmožni procesirati neverbalna in verbalna navodila.  

Ena pomembnejših longitudinalnih raziskav zgodnjega razvoja malčkov s slepoto in 

slabovidnostjo je zagotovo Projekt PRISM. Ferrellova (1998) je za 202 otroka s 

slepoto in slabovidnostjo, stara od 0 do 5 let oblikovala program zgodnje obravnave 

ter v obdobju 5 let zbirala podatke o 19 razvojnih mejnikih (nekateri so vključeni v 

tabelo 2). Udeleženci, ki so bili razdeljeni v tri skupine – otroci s slabovidnostjo, otroci 

s slepoto ter otroci s slepoto in slabovidnostjo in z dodatnimi motnjami, so bili 

vključeni v program zgodnje obravnave od 3,2 do 46,7 meseca v eni izmed izbranih 

sedmih inštitucij za slepe in slabovidne ZDA. Najpogostejše diagnoze malčkov so bile 

kortikalna motnja vida, prenatalna retinopatija in hipoplazija optičnega živca. 

Udeleženci so 12 mejnikov dosegli kasneje kot njihovi videči vrstniki, 5 mejnikov so 

dosegli znotraj razpona mejnika videčih vrstnikov, 2 mejnika pa so osvojili pred 

videčimi vrstniki. Če pa se osredotočimo samo na slepe in slabovidne brez dodatnih 

motenj, lahko razberemo, da so od 19 kasneje dosegli 9 mejnikov (išče odstranjeni 

predmet, samostojno sedi 5 sekund brez opore, se hrani, hodi 10 korakov brez 

opore, po navodilu pokaže vsaj en pravilen del telesa, sleče vsaj eno oblačilo brez 

pomoči, sledi dnevni rutini, uporabi vsaj 2 besedi, ki izražata pomembne odnose, 

ponovi dvomestno zaporedje), od tega 3 mejnike, ki so znotraj prvih 3 let in se 

nanašajo na motorični razvoj. 

Malčki s slepoto imajo poleg težav s koordinacijo težave tudi s fino motoriko. V 

primerjavi z videčimi vrstniki so pri fini motoriki zaostanki še večji kot pri grobi 

motoriki (Brambring, 2001); npr. slep dojenček shodi pri starosti 18 mesecev in tako 
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zaostaja za videčim vrstnikom za okoli 5 mesecev, medtem ko malček s slepoto pri 

grajenju stolpa iz kock zaostaja za 9 oz. 10 mesecev. 

Brambring (2001) je v raziskavi, v katero je bilo vključenih 20 otrok s slepoto in 15 

otrok s slabovidnostjo, preverjal hipotezi, da bo omejitev aktivnosti nog in rok večja 

pri otrocih s slepoto kot otrocih s slabovidnostjo ter da bodo omejitve pri aktivnostih 

nog večje kot pri aktivnostih rok. Brambring je ponovno prišel do zaključka, da 

odsotnost vida vpliva na gibalne aktivnosti predvsem rok in nog. Otroci s slepoto 

močno zaostajajo za videčimi vrstniki, saj so pod enakimi pogoji glede na videče 

vrstnike pokazali le 63 % aktivnosti z nogami. S tem dokazuje, da so aktivnosti grobe 

motorike odvisne od vida. Pri aktivnostih rok pa ni bilo statistično pomembnih razlik 

med videčimi otroci in otroci s slepoto. Potrebno je poudariti, da to ne pomeni, da je 

vid bolj potreben pri aktivnostih nog kot rok, pač pa je k takšnemu zaključku prispeval 

tudi sam merski inštrument, ki ne meri držanja ali raziskovanja predmetov, ampak 

zgolj bolj grobe gibe. Raziskava je tudi pokazala, da slabovidni izražajo pomembno 

več gibalnih aktivnosti kot otroci s slepoto. Koordinacija uho–roka pri malčku s 

slepoto počasi napreduje in močno zaostaja v primerjavi s koordinacijo videčih 

vrstnikov (Popović, 1986). Roke novorojenčka s slepoto, ki bi morale služiti kot 

primarni senzorni organ za sprejemanje informacij iz okolja, so takoj po rojstvu 

praktično nekoristne (Fraiberg, 1977, po Popović, 1986). Razvojni zaostanek pri 

motoričnem razvoju malčkov s slepoto se veča s starostjo (Brambring, 2001). 

V nadaljevanju je opisanih nekaj mejnikov, ki se pojavijo kasneje ali pa v drugačni 

obliki kot pri videčih vrstnikih: 

 Tonus telesa 

»Zmanjšan telesni tonus se kaže kot ohlapnost mišic ali nestabilnost v velikih sklepih 

(boki, ramena in hrbtenica). Pri malčkih s slepoto se pojavi zaradi premajhne telesne 

aktivnosti. Ko otroci odraščajo, zmanjšan telesni tonus vpliva predvsem na hojo in 

prehodne gibe« (Strickling in Pogrund, 2002, str. 296). 

 Ležeč položaj na trebuhu 

»Malčki s slepoto in slabovidnostjo so zelo neradi v ležečem položaju na trebuhu, saj 

jim onemogoča uporabo rok. Malčki s slabovidnostjo pokažejo interes za ta položaj 

samo v primeru, da so v njihovi bližini zanimivi predmeti (kontrastnih barv, prijetni na 

dotik, proizvajajo zvok) ali drugi ljudje. Malčki s slepoto pa za ta položaj nimajo vidne 

motivacije. Zmanjšan telesni tonus povzroča še bolj neudoben položaj, saj daje 

občutek, kot da se glava ne more upreti težki gravitacijski sili. Malček s slepoto 

dvigne in zadrži glavo, ko leži na trebuhu, pozno – od 6. do 8. meseca. Pomembno 

je, da otroka spodbujamo v tem položaju vztrajati, saj spodbuja nadaljnji motorični 

razvoj« (Strickling in Pogrund, 2002, str. 298). 
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 Ciljno naravnano gibanje po prostoru 

»Malčki s slepoto se zaradi pomanjkanja vidne informacije veliko pogosteje kot z 

igračami igrajo z lastnim telesom oz. stvarmi, ki jih imajo pri/na sebi (prsti na nogah, 

roke, oblačila). Pomanjkanje vidne motivacije pa je lahko tudi vzrok, da se malčki s 

slepoto ne gibajo ciljno naravnano, to pomeni, da gibanja ne izkoristijo za dosego 

nekega predmeta. Poleg tega se pomanjkanje vida močno povezuje s 

proprioceptivnim zavedanjem in vestibularnim procesiranjem. Če se otrok ne zaveda 

lastnega telesa in ne zna določiti položaja svojega telesa v prostoru, se tudi ne more 

orientirati in namensko napotiti proti neki osebi oz. predmetu. Slepota torej vpliva na 

počasnejši razvoj prostorskih odnosov in ostalih konceptov« (Strickling in Pogrund, 

2002, str. 299). 

 Sedenje 

»Malčki s slepoto veščino sedenja osvojijo pri relativno podobni starosti kot njihovi 

videči vrstniki. Zaostanek se pokaže predvsem pri mejnikih, pri katerih je prisoten 

premik iz ene na drugo točko, npr. pri usedanju in vstajanju (2- do 3-mesečni 

zaostanek) ali samostojni hoji skozi prostor (7-mesečni zaostanek). Morda pa bo 

malček s slepoto potreboval tudi oporo iz blazin ali oporo odraslega, preden bo razvil 

dovolj kontrole v hrbtnih mišicah« (Strickling in Pogrund, 2002, str. 300). 

 Plazenje in lazenje 

Adelson in Fraiberg (1974) sta opazili, da se plazenje in lazenje pri malčkih s slepoto 

začne, ko se razvije koordinacija uho–roka. Seganje za zvokom postane motivacija, 

da se začnejo premikati proti izvoru zvoka. Plazenje in lazenje se pri malčkih s 

slepoto pojavi kasneje kot pri videčih vrstnikih, saj se koordinacija uho–roka razvije 

kasneje kot koordinacija oko–roka. Razlogi za poznejši začetek plazenja in lazenja so 

tudi pomanjkanje vidne motivacije (Farrell, 1998), nizek mišični tonus in nezmožnost 

stabilizacije vratu in ramenskega obroča (Strickling in Pogrund, 2002). Fazzi in 

sodelavci (2002) pa so ugotovili, da veliko malčkov s kongenitalno slepoto kar 

preskoči obdobje plazenja in lazenja, preden shodijo.  

 Stoja 

»Malčki s slepoto, tako kot videči vrstniki, vstanejo ob opori od 9. do 11. meseca 

starosti. Lahko pa se zgodi, da to veščino osvojijo šele v 13. mesecu. Pozorni 

moramo biti, da je pohištvo, ob katerem se malček povleče v stoječi položaj, 

zaščiteno in brez ostrih robov. Za to obdobje je značilno, da malčki stojijo na prstih, 

saj tak položaj nog omogoča boljšo senzorno povratno informacijo. Če položaj na 

prstih ne izzveni v treh do štirih tednih, se je potrebno posvetovati s pediatrom« 

(Strickling in Pogrund, 2002, str. 301). 
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 Hoja 

Pri hoji malčki s slepoto zaostajajo okoli 5 mesecev za videčimi vrstniki (Ferrell, 

1998). »Običajno imajo noge bolj narazen, roke pa dvignjene v zrak. Takšna drža jim 

omogoča ohranjanje ravnotežja in samozavesti. Sčasoma se roke nekoliko znižajo, 

vendar ostanejo aktivna pomoč pri hoji« (Strickling in Pogrund, 2002, str. 302). Na 

malčkovo samozavest vplivajo tudi padci, ki predstavljajo neprijetno izkušnjo 

(Popović, 1986). Samozavest lahko povečamo z vajami, s katerimi jih učimo zaščite 

pri padcih. »Še posebej so učinkovite vaje z velikimi napihljivimi žogami, pri čemer 

malček, ležeč na trebuhu, lovi ravnotežje in se poskuša ujeti na roke, medtem ko se 

žoga premika« (Strickling in Pogrund, 2002, str. 303).  

 Začetna lokomocija 

Eden najpomembnejših mejnikov za starše, ki ga otrok doseže, je takrat, ko shodi. 

Pomembno je, da hojo spodbujamo pri primerni starosti. Najprej naj malček hodi ob 

steni in pohištvu, saj to pomaga stabilizirati njihovo držo, stene in pohištvo pa bodo 

taktilno zanimivi, kar bo spodbudilo hotene gibe. Starše je potrebno opozoriti, da naj 

le redko držijo malčka za roko med hojo, izkoristijo pa naj čim več priložnosti, da bo 

malček sledil njihovemu glasu. Hojo naj spodbujajo v prijetnem vzdušju, kjer ni 

prisotnega strahu (Brambring, 2006b). 

 Nadgradnja lokomocije, ko malček shodi 

Kompleksne motorične veščine, kot so skakanje v daljino, skakanje v višino in tek, 

slepemu otroku predstavljajo velike težave, saj od njega zahtevajo odprto držo. Te 

aktivnosti jim je potrebno predstaviti počasi in poskrbeti, da jih izvajajo pravilno. 

Otroci s slepoto se raje zatekajo k aktivnostim, kot je plezanje, ker jim omogoča večji 

nadzor nad situacijo (Brambring, 2006b). 

 Spodbujanje telesne drže in ravnotežja 

Telesna drža in ravnotežje se odražata v stabilnosti glave in telesa med sedenjem, 

stanjem ali hojo, vplivata pa tudi na koordinacijo. Ravnotežje lahko za lažje 

ugotavljanje otrokovih težav razdelimo na dve komponenti in ju ločeno obravnavamo: 

statično in dinamično ravnotežje. Ker je v zgodnjem otroštvu vid tisti, ki uravnava 

pravilno držo glave in telesa ter je zadolžen za senzorno integracijo vestibularnih in 

proprioceptivnih informacij o drži, je jasno, da vsaka odsotnost vidnih informacij 

povzroča slepemu malčku razvojne težave telesne drže in pri ravnotežju, te pa se 

kažejo pri začetnem samostojnem sedenju, v zibajoči hoji (noge ima preveč narazen) 

ali lovljenju ravnotežja med hojo z dvignjenimi rokami. 

Pri spodbujanju razvoja telesne drže in ravnotežja je najpomembnejše, da 

omogočimo slepemu otroku izkušnjo različnih položajev telesa v različnih aktivnostih, 
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tako pri nošenju, ležanju, plazenju in sedenju, saj večina malčkov zavrača neznane 

položaje in vztraja samo v nekaterih (Brambring, 2006b). 

 Osnovne veščine 

Spodbujanje veščin sedenja, klečanja in stanja se lahko začne šele, ko je malčkov 

centralni živčni sistem dovolj zrel. Preden lahko samostojno sedi, mora biti npr. 

zmožen dovolj zravnati hrbtenico, kar pa lahko spodbujamo s položajem leže na 

trebuhu. Otrokovo zrelost za nek položaj se lahko opazi skozi njegovo vedenje, 

pomagamo pa mu lahko tako, da mu olajšamo prvo izkušnjo z novim položajem. Pri 

sedenju mu lahko naredimo oporo iz blazin. V vsakem novem položaju je 

priporočljivo, da poiščemo aktivnost (npr. zanimivo igračo, ki spodbudi nagibanje 

naprej), ki jo lahko izvaja v tem položaju. Na ta način otrok nevede razvija telesno 

okretnost (Brambring, 2006b). 

 Napredna drža in ravnotežje 

Za slepega je oblikovanje pravilne drže in izboljšanje ravnotežja vseživljenjski proces, 

ki zahteva zorenje in vajo. Pomembno je, da pri zgodnji obravnavi postavimo 

dosegljive cilje, ki ne presegajo zmožnosti malčka s slepoto. Priložnosti za 

nadgradnjo drže in ravnotežja lahko najdemo v vsakodnevnem življenju, npr. sprehod 

po različnih neravnih poteh, skakanje po trampolinu, plavanje in mnoge druge. 

Pozorni pa moramo biti, da pri aktivnostih zagotovimo pozitivno okolje, v katerem 

malček ne bo doživljal strahu (Brambring, 2006b). 

2.1.1  Seganje za zvokom 

Hoteno gibanje je razvojna veščina, pri kateri malček samostojno izvede gib telesa; 

mednje spadajo gibi, dvig z rokami iz ležečega položaja na trebuhu, dvig v stoječi 

položaj ob opori, najpomembnejši mejnik pa je zagotovo samostojna hoja, 

kompleksnejše veščine pa so hoja po stopnicah in skakanje na eni nogi. Nevrološko 

zorenje ob razvoju telesne drže in ravnotežja je pogoj za izvedbo hotenih gibov, vid 

pa morajo pri slepem malčku nadomestiti proprioceptivne in kinestetične informacije. 

Zavedati se moramo tudi, da malček ni zmožen vidnega posnemanja neke aktivnosti, 

ampak mora razumeti verbalno razlago, kar pa je zmožen kasneje, ko je starejši 

(Brambring, 2006b). 

Hoteno gibanje pri videčih malčkih spodbuja vid, ki jim hkrati omogoča takojšnjo 

povratno informacijo. Ker se mora malček s slepoto zanašati na preostala čutila, se 

mora naučiti povezovati zvok in tip s predmetom oz. situacijo. Če želimo spodbujati 

hotene gibe, moramo torej ustvarjati taktilne in slušne situacije, ki bodo spodbudile 

gibanje, to so npr. mati pokliče otroka po imenu, vsakič ko je v njegovi bližini, on pa 

se obrne za glasom; otroku damo predmete, s katerimi lahko ustvarja zvoke 

(Brambring, 2006b). 
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Ključni dejavnik za motorični razvoj malčka s slepoto je razvoj seganja za zvokom. 

Fazzi s sodelavci (2002) seganje za zvokom definira kot zmožnost, ki posamezniku 

omogoča, da se orientira po zvoku ter seže proti njemu. Adelson in Fraiberg (1974) 

verjameta, da se otrokova mobilnost prične takrat, ko zvok izzove malčkovo reakcijo, 

da seže za njim. 

Fazzi je s sodelavci (2002) na vzorcu dvajsetih malčkov s kongenitalno slepoto (0–3 

let) ugotavljala razlike in podobnosti motoričnega razvoja med videčimi, otroci s 

slepoto brez dodatnih motenj in otroci s slepoto z dodatnimi motnjami ter zmožnost 

seganja za zvokom. Iz rezultatov je razvidno, da je uporaba rok relativno dobro 

razvita pri malčkih s slepoto brez dodatnih motenj, pri katerih se seganje za zvokom 

razvije pri običajni starosti, to je med 8. in 10. mesecem. Prišli so do enakih 

rezultatov kot Adelson in Fraiberg (1974), ki sta zapisali, da otroci s slepoto ne 

segajo za predmeti do zadnje četrtine prvega leta starosti, seganje za predmetom pa 

se razvije šele v zadnji četrtini. Rezultati podpirajo koncept, da je seganje za zvokom 

organizator miselnih in motoričnih izkušenj. 

2.1.2  Stereotipno vedenje 

Ko govorimo o značilnostih motoričnega razvoja otrok s slepoto in njihovega vedenja, 

ne moremo izpustiti tistega, ki se kaže navzven in okolici o otrocih s slepoto pogosto 

sporoča napačno razumljeno informacijo – stereotipnega vedenja. Stereotipno 

vedenje so ponavljajoči gibi, ki niso ciljno naravnani (Eichel, 1978, po Tröster, 

Brambring in Beelmann, 1990). Značilni so za osebe s slepoto in slabovidnostjo, 

osebe z motnjami v duševnem razvoju in otroke z avtizmom (Tröster idr., 1990). 

Stereotipno vedenje slepemu otroku povzroča resne težave, saj med pojavljanjem 

stereotipnih vedenj niso osredotočeni na dogajanje v okolju in posledično niso 

deležni marsikatere priložnosti za učenje ali nove izkušnje. Pogosto so stigmatizirani, 

saj družba označuje stereotipno vedenje kot znak motenj v duševnem razvoju, 

takšno vedenje pa lahko privede tudi do fizičnih poškodb, kot je npr. ritmično 

udarjanje glave ob steno (Tröster idr., 1990). Tröster s sodelavci (1990) je raziskoval 

vrste in pogostost stereotipnih vedenj pri malčkih s slepoto in predšolskih otrocih. 

Podatke so zbirali s pomočjo vprašalnika, ki ga je izpolnilo 85 staršev otrok s 

kongenitalno slepoto. Primerjava različnih starostnih skupin je pokazala, da se 

repertoar stereotipnih vedenj močno razširi v obdobju od prvega do drugega leta 

starosti, po vrhuncu v drugem letu pa začne počasi upadati vse do vstopa v šolo. Pri 

dojenčkih v prvem letu se najpogosteje pojavljajo sesanje palca ter ponavljajoče 

drgnjenje oz. brisanje, kar pa v drugem letu nadomestijo drezanje v oči in zibanje 

telesa. 

Stereotipno vedenje pa naj bi bilo po predvidevanju nekaterih avtorjev (Jan idr., 

1977, po Tröster idr., 1990) poleg kronološke starosti odvisno tudi od otrokovega 

motoričnega, socialnega in kognitivnega razvoja. Na primeru motoričnega razvoja 
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lahko to interpretiramo kot razširjanje repertoarja stereotipnih vedenj, npr. od zibanja 

telesa, za kar je potrebna groba motorika, do navijanja in puljenja las, kar zahteva 

razvito tudi fino motoriko otroka. Razlike v motoričnih veščinah v povezavi z razvojem 

kognitivnih veščin v drugem in tretjem letu otroku omogočijo boljše možnosti, da 

zmanjša oz. poveča stimulacijo na družbeno sprejemljiv način (Tröster idr., 1990). 

Raziskave o motoričnem razvoju malčkov s slepoto do sedaj še niso postavile norm, 

vendar nam kljub temu vsaka zase sporoča pomembne ugotovitve in smernice o 

otrokovem motoričnem razvoju. Te ugotovitve so zbrane v Tabeli 1, mejniki pa so 

povzeti po Brambring (2001), Brambring (2007), Ferrell (1998) ter Strickling in 

Pogrund (2002). 

2.2   Mejniki 

V posameznem razvojnem obdobju se pojavljajo določena ključna vedenja, ki se 

imenujejo mejniki. Mejniki se pojavljajo po napovedanem vrstnem redu in omogočajo 

osvajanje zahtevnejših in celovitejših oblik vedenja. Z njimi lahko do določene mere 

napovemo otrokov razvoj (Allen in Marotz, 1989 in Marjanovič Umek, 2001, po 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). »Denverski razvojni presejalni test omogoča 

kontinuirano spremljanje otrokovega razvoja v celotnem predšolskem obdobju, od 

prvega meseca do šestega leta ter odkrivanje otrok, ki zaostajajo v razvoju« 

(Zupančič in Kavčič, 2011, str. 28). Pri interpretaciji povprečnih starosti, pri katerih 

otroci osvojijo določeno gibalno sposobnost, je potrebno upoštevati, da normativni 

gibalni razvoj zajema velike individualne razlike. »Če 50 % otrok osvoji določeno 

sposobnost pri določeni starosti, to tudi pomeni, da ostalih 50 % otrok to isto 

sposobnost osvoji pred to starostjo oz. kasneje« (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004, str. 173). Gibalni razvoj torej poteka v določenem vrstnem redu, od 

posameznika pa je odvisna hitrosti njegovega razvoja (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004). 

Tabela 1: Pomembnejši mejniki v motoričnem razvoju videčega in slepega otroka 

(Brambring, 2001; Brambring, 2007; Ferrell, 1998; Strickling in Pogrund, 2002) 

Mejniki 

Razvoj motorike 

videčega otroka v 

mesecih 

Razvoj motorike otroka 

s slepoto v mesecih 

Dvigne in stabilizira glavo v 

ležečem položaju na trebuhu 
2–3 3–5 

Seganje za predmetom 3–5  8 

Samostojno sedi 6–8 6–8 

Plazenje in lazenje 6–8 9–11 

Samostojno stoji 11–12 14–16 

Samostojno hodi 9–13 18–19 

Zgradi stolp iz 3 kock 13–15 26 
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Tabela 1 prikazuje pomembne mejnike v motoričnem razvoju, ki so jih različni avtorji 

(Brambring, 2001; Brambring, 2007; Ferrell, 1998; Strickling in Pogrund, 2002) 

raziskovali in opozorili na morebitna razhajanja pri doseganju teh mejnikov med 

otroki s slepoto in njihovimi videčimi vrstniki. Starši otrok s slepoto nehote primerjajo 

razvoj svojega otroka s slepoto z videčim sorojencem. Pri tem se jim lahko postavlja 

vprašanja, ali delajo kaj narobe, ker otrok s slepoto neki mejnik morda dosega 

kasneje. Prav je, da so starši seznanjeni z izsledki teh raziskav in ozavestijo 

morebitne zaostanke, hkrati pa se zavedajo, da je možno spodbujati otrokov razvoj in 

te zaostanke zmanjševati. 
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3 DRUŽINA OTROKA S SLEPOTO 

Družina je otrokov primarni socialni sistem, v katerem dobiva pomembne prve 

izkušnje in ki določa potek otrokovega razvoja. Vsaka družina se razlikuje po 

vrednotah in ravnanju ter lahko na otroka vpliva spodbudno ali zaviralno (Novljan, 

2004). 

Soočanje staršev z otrokovim stanjem  

Rojstvo otroka s slepoto običajno spremeni družinsko ravnovesje, saj vpliva na 

čustva in čustveno odzivanje. Za nekatere starše lahko rojstvo otroka s slepoto 

predstavlja izgubo »pričakovanega popolnega otroka« in porušenje samopodobe 

staršev (Fazzi, Klein, Pogrund in Sacks Salcedo, (2002). Soočanje staršev z 

otrokovim stanjem je dolgotrajen proces, ki vodi starše skozi različne faze 

prilagajanja na življenje z otrokom s posebnimi potrebami. Skozi faze žalovanja, ki jih 

Kubler-Rossova (1996, po Novljan, 2004) deli na fazo šoka, dvoma, zanikanja, fazo 

jeze in nezadovoljstva, pričakovanja, fazo depresije ter sprejemanja naj bi starši 

prehajali ciklično in zelo odvisno od dogajanj v družinskem sistemu. V procesu 

zgodnje obravnave je zelo pomembno, da strokovnjaki razložijo diagnozo otroka 

tako, da jo bodo starši dobro razumeli in tudi sprejeli. 

Pomen in vloga staršev pri zgodnjem motoričnem razvoju malčka s slepoto 

Otrok začne usvajati prve informacije v trenutku, ko se rodi. Starši so tisti, ki mu 

omogočijo prve stike z okoljem in imajo veliko odgovornost za njegovo zgodnje 

učenje. Te informacije otrok pridobiva zlasti s pomočjo gibanja. Eden pomembnih 

vidikov vloge staršev je tudi ta, da z otrokom čim več sodelujejo in z njim počnejo 

najrazličnejše stvari (Videmšek, Strah in Stančevič, 2001). Po podatkih iz študije 

Športnorekreativna dejavnost Slovencev (1999, po Videmšek, Strah in Stančevič, 

2001) se več kot 50 % družin kot celota njenih članov ne ukvarja s športom. Pri tem 

je odločilen omejevalni dejavnik izobrazba staršev ter pomanjkanje materialnih 

sredstev. Ta dejavnika sta lahko tudi ključna pri spodbujanju zgodnjega motoričnega 

razvoja pri malčkih s slepoto, čeprav lahko z nekoliko pomoči pokažemo staršem z 

nižjim socialno-ekonomskim statusom, kako lahko brez potrebnega posebnega 

predznanja enako dobro spodbujajo otrokov razvoj kot tiste družine, ki otroku 

omogočajo najrazličnejše organizirane vadbe že v zgodnjem otroštvu. 

Staršem otrok s slepoto Ferrellova (2005) priporoča navodila in strategije za učenje. 

Staršem svetuje, naj poskušajo ob otrokovem slabšem in počasnejšem napredku 

manj čustveno vpleteno in bolj objektivno pogledati na situacijo, naj z distance 

analizirajo potek, morda uporabijo drug pristop k učenju določene veščine. Dobro je, 

da se starši zavedajo svoje funkcije v družini, da so oni odrasli in da oni postavljajo 

pravila. Obenem je potrebno otroku dovoliti, da ima na voljo čas za vajo, ki jo pri 

razvoju določene motorične sposobnosti potrebuje. Med natrpanim delavnikom je 

včasih lažje kaj narediti namesto otroka, a mu na ta način odvzamemo priložnost, da 
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bi neko veščino utrdil. Na primer prenesemo ga čez sobo, namesto da bi si vzeli 15 

minut, ki jih malček potrebuje, da sobo prehodi sam.  

Da bo otrok bolj motiviran za učenje nove veščine, je smiselno, da učenje poteka v 

realni situaciji. Starši naj si novo veščino, ki jo želijo predati otroku, temeljito 

analizirajo, razdelajo na ključne korake in jo najprej preizkusijo sami. Pred 

poučevanjem veščine naj imajo pripravljen natančen načrt poteka poučevanja, prav 

tako pa pripravljene vse potrebne pripomočke in tudi nagrado za krepitev otrokove 

motivacije ob pravilni izvedbi. Zaželena je spontanost staršev in velika mera 

vztrajnosti. Najbolj naraven položaj za pomoč pri učenju motoričnih veščin je tak, da 

starš stoji ali sedi za malčkom. Ob spremljanju otrokovega napredka je potrebno 

pomoč zmanjševati in otroku postopno omogočati samostojnost. Ker je pomembno, 

da se otrok počuti koristnega, je priporočljivo, da se ga vključuje v vsakodnevna 

opravila, a obenem pazi, da se ne dela namesto njega, ampak se mu nameni dovolj 

časa, da jo lahko sam dokonča (Ferrell, 2005).  

Kljub zgoraj opisanim strategijam in navodilom za delo z malčkom s slepoto pa tako 

tisti z višjo oz. nižjo izobrazbo kot višjim oz. nižjim socialno-ekonomskim statusom 

potrebujejo konkretne predloge, s čim in kako naj spodbujajo otrokov razvoj. 

Aktivnosti, ki so namenjene staršem in njihovim otrokom morajo izpolnjevati dva 

kriterija: 

 Naj bodo razumljive in enostavne – aktivnosti naj bodo zapisane z besedami, 

ki so razumljive vsem. Položaji naj bodo slikovito opisani, da si jih znajo starši 

predstavljati na podlagi opisa. Potrebni pripomočki naj bodo splošno znani in 

dostopni v vsakem gospodinjstvu. 

 Vključujejo naj se v družinsko rutino – aktivnosti naj bodo oblikovane tako, da 

se jih lahko izvaja v različnih delih dneva in na različnih lokacijah, npr. v 

avtosedežu, posteljici in stolu. Aktivnosti naj bodo naslovljene na različne 

člane družine tako mamo, očeta kot tudi stare starše in starejše sorojence. 

Vloga starih staršev v družini malčka s slepoto 

Predšolski otroci veliko časa preživijo doma, v krogu svoje družine. Ker je življenje z 

otrokom s slepoto drugačno, kot so si ga starši predstavljali, in zahteva veliko več 

energije kot pri videčih otrocih, so staršem lahko v veliko pomoč tudi stari starši. Stari 

starši družini nudijo finančno, čustveno pomoč, pomoč pri nakupovanju in hišnih 

opravilih ter pomoč pri varstvu otroka. Raziskave, kot npr. Sandler, Warren in Paver, 

(1995, po Katz in Kessel, 2002) dokazujejo, da sta podpora in pomoč starih staršev 

bolj pomembna pri adaptaciji družine ob krizi kot podpora in pomoč strokovnjakov. 

V čustveni stiski pa se znajdejo tudi stari starši, ki prav tako pričakujejo 

polnočutečega vnuka, s katerim bodo lahko preživljali svoj čas. Prepričanja so 

ključna komponenta pri sprejemanju, adaptaciji in individualnem odzivu na 

primanjkljaj (Patterson in McCubbin, 1983, po Katz in Kessel, 2002). Nekateri se 



17 
 
 

odzivajo negativno in slepoto dojemajo kot oviro za normalni razvoj – zavračajo 

zgodnjo obravnavo in vsakršno pomoč, drugi pa imajo pozitivno percepcijo – 

sprejmejo diagnozo in so pripravljeni vložiti trud in energijo v morebitni napredek. Ne 

smemo pa pozabiti na čustveni odziv starih staršev. Njihovo žalovanje poteka na 

dveh ravneh: žalujejo za svojega otroka, torej starša otroka s slepoto, in zase 

(Seligman, 1991; Prudhoe in Peters, 1995). Kljub temu, da imajo stari starši manj 

znanja o tem, kako razvijati veščine pri slepem otroku, so študije pokazale, da se 

sčasoma stari starši bolj pozitivno adaptirajo na otrokov primanjkljaj kot starši. Še 

posebej, če so vključeni v vzgojo in skrb za otroka (Schilmoeller in Baranowski, 

1998). K družini prispevajo direktno s spodbujanjem razvoja ter indirektno, tako da so 

močna opora staršem otroka s slepoto. 
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4 SODELOVANJE STARŠEV IN STROKOVNJAKOV 

Sodelovanje strokovnjakov in staršev otroka s slepoto lahko poteka v sklopu zgodnje 

obravnave. »Starši naj pri zgodnji obravnavi dobijo informacije o razvojnem stanju in 

razvojnih posebnostih otroka, priporočila za obravnavo otroka ter navodila za delo z 

njim. Pri tem pa morajo strokovnjaki paziti, da starši ostanejo starši in ohranijo 

starševsko spontanost« (Novljan, 2004, str. 12). »Zgodnja obravnava je lahko za 

starše zelo obremenjujoča. Pogosto se strokovnjaki ne prilagodijo rutini družine in od 

njih zahtevajo intenzivno delo, ki ga družina zaradi številnih vzrokov ne zmore« 

(Novljan, 2004, str. 20). »Starši pričakujejo pomoč in odgovorno delo strokovnjakov 

ter sočasno razbremenitev pri obravnavi svojega otroka. Predstave o količini in 

načinu pomoči so pri starših in strokovnjakih različne« (Novljan, 2004, str. 59). Pritisk 

je obojestranski. Starši pričakujejo viden napredek, strokovnjak pa ima starše za 

soodgovorne za razvoj in napredek njihovega otroka. Potrebno je najti zdravo 

ravnovesje med otrokovimi zmožnostmi in željami pri starših in pri strokovnjakih 

(Novljan, 2004). Starši lahko otrokov motorični razvoj spodbujajo tudi brez vključitve v 

zgodnjo obravnavo, vendar potrebujejo pomoč in podporo strokovnjaka. Za uspešnim 

sodelovanjem in vidnimi rezultati pa stoji dober sodelovalni odnos med vključenimi. 

Blue-Banning, Summers, Frankland in Beegle (2004) so raziskovali, kateri so 

pokazatelji dobrega sodelovalnega odnosa med starši in strokovnjaki. Opravili so 

individualne intervjuje z 18 družinami in 14 strokovnjaki. Preko intervjujev so 

identificirali 6 kategorij, ki so pomembne za profesionalni sodelovalni odnos med 

družino in strokovnjaki, to so komunikacija, pripadnost, enakost, veščine oz. 

kompetence, zaupanje in spoštovanje. Pri komunikaciji so starši izpostavili potrebo 

po pogosti in odprti komunikaciji, brez prikrivanja in olepševanja slabih novic. 

Strokovnjaki pa so poudarili pomen medsebojnega poslušanja in spoštljivega govora. 

Pri pripadnosti so starši poudarili, da mora biti strokovnjaku, ki dela z njimi in njihovim 

otrokom, njegovo delo več kot le služba. Ne sme jih obravnavati kot še enega izmed 

primerov, ampak mora pristopiti celostno. Strokovnjaki so izpostavili, da je 

pomembno spoznati potrebe družine in se jim približati individualno. Enakost zahteva 

od vseh udeležencev občutek za drugega. Staršem je pomembno, da jim 

strokovnjaki informacije podajajo v njim razumljivem jeziku ter upoštevajo njihova 

mnenja pri načrtovanju in izvajanju zgodnje obravnave. Strokovnjaki so poudarili, da 

je potrebno starše spodbujati k sodelovanju kot enakopravne člane v partnerskem 

odnosu, hkrati pa opozarjajo, da je tanka meja med spodbujanjem staršev k 

sodelovanju in dopuščanjem preveč samostojnosti pri pomembnih odločitvah. Starši 

si želijo kompetentnega strokovnjaka, ki jim bo pomagal do napredka s konkretno 

pomočjo in navodili za delo družine z otrokom. Od strokovnjakov želijo, da imajo do 

njihovega otroka visoka pričakovanja in ga izpostavijo ustreznim izzivom iz katerih se 

bo nekaj naučil. Strokovnjaki morajo otroka obravnavati celostno, da bi lahko 

spodbudili njegov celostni razvoj. Zaupanje avtorji te raziskave delijo na tri pomene: 

zanesti se drug na drugega, zagotavljanje varnosti in diskretnost. Starši občutijo 

spoštovanje, ko jih strokovnjak obravnava kot osebo in ne kot diagnozo. 
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S sistematičnim delom lahko preprečimo morebitne težave na področju motoričnega 

razvoja. Malček s slepoto se začne učiti takoj po rojstvu, slepota mu lahko le omejuje 

priložnosti za pridobivanje novih izkušenj. Brambring (2001) opozarja, da je eden 

izmed morebitnih dejavnikov počasnejšega motoričnega razvoja pri malčkih s slepoto 

lahko premalo gibalnih izkušenj in gibalnih aktivnosti. Gibalne izkušnje lahko otrok 

pridobiva v vsakem trenutku njegovega življenja. Starši potrebujejo le spodbudo in 

nasvete, kako otroka vključiti v različne aktivnosti, ki so prisotne v njihovem 

vsakdanu. 

4.1  Učenje motoričnih veščin 

Ferrellova (2005) v priročniku za starše otrok s slabovidnostjo in slepoto priporoča, 

da aktivnosti načrtujemo v štirih korakih: (1) ugotovimo, kaj malček že zna in česa ne 

zna, (2) razčlenimo aktivnost na majhne korake, (3) pokažemo malčku, kako lahko to 

naredi sam in (4) evalviramo naučeno znanje ter načrtujemo naslednji korak. 

Izoblikovali so se delovni principi zgodnje obravnave, nekatere lahko prenesemo tudi 

na uspešen sodelovalni odnos med starši in strokovnjaki. Princip usmerjenosti v 

družino pomeni, da zgodnjo terapijo in specialnopedagoško obravnavo izvajamo v 

otrokovem primarnem okolju, družini. Ta princip povečuje odgovornost staršev za 

skrb in vzgojo svojega otroka in od strokovnjakov zahteva, da to zaznajo in 

spoštujejo. Princip omogoča, da uspešnost zgodnje obravnave ne merimo samo z 

vidika funkcionalnih možnosti, ampak tudi z vidika komunikacije in interakcije med 

starši in otroki. Princip širjenja mreže pomoči pa zajema formalne (strokovne službe, 

inštitucije) in neformalne (sorodniki, prijatelji, sosedi) oblike mreže pomoči. Staršem 

so v pomoč tudi pogovorne skupine staršev s podobnimi težavami (Novljan, 2004). 

 »Vedno jasneje je, da je preprečevanje oz. omilitev otrokovih razvojnih težav zelo 

odvisno od staršev in njihovega sodelovanja« (Novljan, 2004). Naloga strokovnjakov 

je, da starše ozavestijo o tem, da bosta njihova bližina in delo pomembno vplivala na 

njihovega otroka. 

4.2 Spodbujanje motoričnega razvoja preko igre 

Otrok se prvič sreča z igro doma, med svojimi bližnjimi. Preko igre navezuje prve 

stike s starši in se preko nje celostno razvija. »Igra je dejavnost, ki se od drugih 

dejavnosti loči zlasti po tem, da je namerna, usmerjena na predmete, notranje 

motivirana, da so posledice odsotne in da gre za oblikovanje alternativne stvarnosti« 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

V zgodnjem obdobju otrok za igro potrebuje igralnega partnerja na višji mentalni 

ravni, npr. starše, stare starše. Vendar pa sama prisotnost igralnega partnerja ni 

dovolj. Partnerjevo nevključevanje v igro, popoln prevzem iniciative in preusmerjanje 

igre malčka ne spodbuja njegovega razvoja. Otrok potrebuje pozorno, naklonjeno, 

stimulativno, odzivno in vzajemno vedenje drugega, ki dopušča malčku, da tudi sam 

daje pobude in vodi igro (Fiese, 1990 po Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Igralni 

partner ustvarja in ohranja igralni okvir, v katerem se lahko otrokovo delovanje dvigne 
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na spoznavno in socialno višjo raven. To počne tako, da zagotavlja ustrezen igralni 

material, organizira in strukturira igralne situacije, daje predloge za igro in 

demonstrira igralne dejavnosti (Haight in Miller, 1993, po Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). Predmeti, na katere je usmerjena igra, niso le igrače, ampak tudi 

drugi predmeti v otrokovem okolju (Zupančič, 1998, po Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004). 

Nezavedno učenje, ki pri videčih otrocih poteka z opazovanjem, lahko nadomestimo 

s sistematičnim predstavljanjem posameznih fino in grobomotoričnih preizkušenj. 

Nova preizkušnja naj bo predstavljena v čim bolj sproščenem in zaupljivem okolju, 

kjer je omogočena interakcija z odraslim ali vrstnikom. Malčku s slepoto omogočimo, 

da se v čim večji meri samostojno giba in spoznava okolico, prenašanje otroka iz 

enega mesta na drugega ni zaželeno, saj ga tako prikrajšamo za mnoge pomembne 

informacije. Sistematično učenje lahko vključujemo v vsakodnevne aktivnosti, kot je 

plezanje na in z zofe ali stola, hoja po stopnicah ob ograji, skakanje in tek (Strickling 

in Pogrund, 2002). 

Ker pa učenje nikoli ne poteka izolirano in ne moremo niti ne želimo z neko 

aktivnostjo spodbujati samo enega področja, poskušamo aktivnosti in igro oblikovati 

tako, da bo spodbujala celostni razvoj otroka. Ko želimo torej vplivati na razvoj 

motorike pri otroku, poskušamo hkrati pri njem razvijati spoznavni razvoj, senzoriko, 

čustveno-socialni razvoj in otrokovo samostojnost. Na spoznavni razvoj vplivamo 

tako, da preko opisovanja in konkretne izkušnje širimo otrokov besedni zaklad in 

spodbujamo razvoj pojmov. Preko slušnih dražljajev in opisovanja spodbujamo razvoj 

otrokovega aktivnega poslušanja, ki je za učenje in funkcioniranje slepega malčka še 

tako ključen, na ostale čute pa lahko vplivamo z multisenzornim pristopom. Starši 

lahko vedno spodbujajo čustveno in motivacijsko področje s pohvalo, telesnim 

kontaktom in občutkom sprejemanja, že s svojo aktivno prisotnostjo in komunikacijo s 

svojim otrokom pa krepijo socialno vez in zaupanje. Če vsa ta področja otrokovega 

razvoja spodbujajo v realnih situacijah, je otrok s slepoto na dobri poti k 

samostojnosti. 
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5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V zgodnjem obdobju otrokovega življenja so starši ključni za razvoj malčka s slepoto. 

Z njim preživijo največ časa in ga poznajo mnogo bolje kot katerikoli strokovnjak, ki je 

z njim opravljal diagnostično oceno. Ker pa se vsi strokovnjaki zavedamo 

pomembnosti vloge staršev v otrokovem življenju, jih obsipavamo z različnimi 

informacijami o tem, kako lahko sistematično spodbujajo otrokov razvoj.  

 

Sodelovanje staršev in stroke je ključno za razvoj otrok s slepoto. Glede na 

pomembnost staršev v otrokovem zgodnjem življenju in glede na to, da se starši 

soočajo z različnimi emocionalnimi reakcijami ob rojstvu otroka s slepoto, jim je 

potrebno nuditi več strokovne podpore in pomoči. Storitve, ki jih ponujamo staršem, 

niso podane v njim razumljivem, poljudnem jeziku, poleg tega tudi zahtevajo dodaten 

čas in denar. 

 

Pri pregledu literature o motoričnem razvoju malčkov s slepoto sem naletela na 

mnogo programov in treningov motoričnih spretnosti, ki so naslovljeni na 

strokovnjake. Zaznala sem potrebo po enostavnem in razumljivem naboru aktivnosti 

in idej za starše, ki jih lahko v vsakodnevni rutini izvajajo s svojim malčkom. Naloga 

strokovnjakov je, da staršem in njihovim malčkom s slepoto omogočimo kvaliteten 

skupni čas. Tak nabor aktivnosti je korak k temu cilju. 

 

5.1 Cilji 

Cilji magistrskega dela so: 

– obstoječe aktivnosti iz strokovne literature, ki spodbujajo pomembne mejnike v 

zgodnjem motoričnem razvoju, prilagoditi družinski rutini; 

– izbrane aktivnosti, ki spodbujajo motorični razvoj malčkov s slepoto, napisati v 

strokovnem, a enostavnem in razumljivem jeziku; 

– oblikovati nabor aktivnosti, ki spodbujajo celostni razvoj malčka s slepoto s 

poudarkom na motoričnem razvoju. 

 

5.2 Metoda in raziskovalni pristop 

V empiričnem delu smo uporabili deskriptivno metodo; raziskovalni pristop je 

kvantitativni. Iz literature smo izbrali aktivnosti, ki spodbujajo motorični razvoj glede 

na izbrane mejnike. Te aktivnosti smo preoblikovali tako, da bi bile razumljive 

staršem otrok s slepoto ter uporabne v njihovem vsakdanjem življenju. S starši smo 

opravili polstrukturiran intervju (Priloga 1), s pomočjo katerega smo spoznali njihov 

vsakdan in ugotovili njihove želje in potrebe. Nato so starši in strokovnjaki na 

ocenjevalni lestvici (Priloga 2) podali povratno informacijo o aktivnostih. Na osnovi 

teoretičnih izhodišč in lastnih izkušenj smo ob povratnih informacijah strokovnjakov in 

družin preoblikovali aktivnosti, ki spodbujajo motorični razvoj malčkov s slepoto. 
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5.3 Vzorec 

Aktivnosti smo dali v pregled in oceno trem mamam otrok s slepoto in trem 

strokovnjakom tiflopedagogom.  

 

5.4 Instrumenti 

Oblikovali smo protokol polstrukturiranega intervjuja. Sestavljajo ga trije glavni deli. V 

prvem delu sprašujemo po tipičnem dnevu družine, da bi lahko aktivnosti 

preoblikovali tako, da bi se vključevale v vse dele dneva. V drugem delu 

poizvedujemo o njihovih željah za otroka, družinskem življenju ter sodelovanju s 

strokovnjaki, v tretjem delu pa nas zanima, na koga se lahko obrnejo po pomoč v 

vsakdanji situaciji, da bi aktivnosti preoblikovali tako, da bi jih lahko razumeli in 

izvajali tudi drugi, brez predhodnega predznanja.  

 

Na podlagi pomembnih mejnikov v otrokovem zgodnjem motoričnem razvoju (Tabela 

1), smo iz strokovne literature ter različnih programov in treningov za spodbujanje 

motoričnega razvoja (Brown, idr., 1991; Strassmeier, 1992; Pieterse, idr., 2000; 

Uther, idr., 2000; Semolič, 2008) naredili nabor aktivnosti (Tabela 2). Pri izbiri 

aktivnosti smo upoštevali več kriterijev: 

 Aktivnost spodbuja enega izmed mejnikov, pri katerih pride do odstopanja 

med otroki s slepoto in njihovimi videčimi vrstniki: dvigne in stabilizira glavo v 

ležečem položaju na trebuhu, seganje za predmetom, samostojno sedi, 

plazenje in lazenje, samostojno stoji, samostojno hodi, zgradi stolp iz 3 kock; 

 Aktivnost je objavljena v recenzirani publikaciji; 

 Aktivnost ima jasno zapisan cilj in metodo posamezne aktivnosti vaje ter 

morebitna dodatna priporočila. 

Izbrane aktivnosti smo priredili za vsakodnevno družinsko situacijo. Pri tem smo 

upoštevali, da bodo aktivnosti poleg motoričnega razvoja spodbujale tudi zaznavni, 

čustveno-socialni in spoznavni razvoj. Aktivnosti so oblikovane v obliki igre. Oceno o 

primernosti aktivnosti so tako družine malčkov s slepoto kot strokovnjaki podali na 

ocenjevalni lestvici, ki smo jo sestavili posebej za namen te raziskave. V končnem 

naboru aktivnosti smo upoštevali povratne informacije ocenjevalcev. 

Starši so posamezne aktivnosti ocenjevali po dveh kriterijih: 

1. kriterij (K1): Aktivnost je razumljiva in enostavna – aktivnost je zapisana z 

besedami, ki so vam razumljive. Položaji so slikovito opisani in 

predstavljeni. Potrebni pripomočki so vam poznani in dostopni vašemu 

gospodinjstvu. 

2. kriterij (K2): Aktivnost se vključuje v družinsko rutino – aktivnost je 

oblikovana tako, da se jo lahko izvaja v različnih delih dneva in na različnih 

lokacijah, npr. v avtosedežu, posteljici in stolu. Aktivnosti lahko izvajajo vsi 

člani družine. 

Strokovnjaki, so posamezne aktivnosti ocenjevali po petih kriterijih: 

3. kriterij (K3): Razvoj pojmov in besednega zaklada, 
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Tabela 2: Aktivnosti za spodbujanje mejnikov (Priloga 3) 

Mejnik Aktivnosti Zap. št. 
aktivnosti 

Prvi dotiki Buci buci buc 1 

Pripovedovanje zgodbic 2 

Kontrola glave Kako Matej (ime vašega otroka) vstane? 3 

Letalo 4 

Opazujem rastline 5 

Kako se Matej (ime vašega otroka) uleže? 6 

Krav'ce pasem 7 

Seganje za zvokom Ploskanje na otroške pesmi 8 

Biba leze, biba gre 9 

Zbiranje kamenčkov 10 

Jedilni pribor 11 

»Jaz bi tudi« 12 

Sedenje Barka na morju 13 

Hi, konjiček in telovadba za vas 14 

Obračanje trupa 15 

Tudi sedenje je lahko zabavno 16 

Guganje 17 

Igra v napihljivem bazenčku 18 

Plazenje in lazenje Raziskovanje prostora s kotaljenjem in obračanjem 19 

Na paši 20 

Skrivalnice 21 

Ritensko čez ovire 22 

Samostojno stoji Most 23 

Klečanje 24 

Stanje ob opori 25 

Ples 26 

Samostojno hodi Razburkano morje 27 

Pospravi stol za mizo 28 

Na potep z vlakom 29 

Samostojno hodi 30 

Skupaj na sprehod 31 

»Pridi k meni« 32 

Hodim sam 33 

Razvijanje fine 
motorike 

Lepljiva žogica 34 

Čas za kosilo 35 

Čuk se je oženil 36 

Kazalec išče rozino (ali drugo hrano) 37 

Ščipanje testa 38 

Obešam perilo 39 

Skrinja zakladov 40 

Vstavljanje predmetov skozi odprtino 41 

Kaj se skriva pod pokrovom? 42 

Gradnja obrambnega stolpa 43 

Kdo je videl mali lonček? 44 

Žoganje 45 

Čas za branje 46 

Ladjice potepljat 47 
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4. kriterij (K4): Spodbujanje aktivnega poslušanja, 

5. kriterij (K5): Razvoj senzorike, 

6. kriterij (K6): Spodbujanje čustveno-socialnega področja in motivacije, 

7. kriterij (K7): Spodbujanje samostojnosti. 

 

Starši in strokovnjaki so z ocenami od 1 do 3 ocenili primernost posamezne gibalne 

aktivnosti, pri čemer 1 pomeni neprimerna, 2 delno primerna in 3 primerna. 

 

5.5 Opis postopka zbiranja podatkov  

Podatke smo zbirali preko opravljenih polstrukturiranih intervjujev s tremi mamami 

otrok s kongenitalno slepoto, ki smo jih z njihovim dovoljenjem snemali. Trem 

staršem in trem strokovnjakom tiflopedagogom smo razdelili tudi ocenjevalne 

lestvice. Vse ocenjevalne lestvice so bile pravočasno in v celoti izpolnjene ter 

vrnjene. 

 

5.6 Postopki obdelave podatkov  

Preko polstrukturiranega intervjuja smo dobili odprte kvalitativne odgovore o potrebah 

in željah staršev malčkov s slepoto. Intervjuje smo posneli. Odgovore smo 

kvalitativno obdelali po postopku: transkripcija intervjuja, kodiranje besedila, 

identificiranje tem, konstruiranje mreže, opis in raziskava tematske mreže. 

 

Preko ocenjevalne lestvice sem dobila ocene aktivnosti, ocenjene po sedmih 

različnih kriterijih. Ocene so pokazale ustreznost aktivnosti glede na posamezni 

kriterij. Pri vsaki izmed aktivnosti so imeli ocenjevalci tudi možnost zapisa lastnega 

mnenja. Na podlagi zapisanih mnenj, predlogov in ocen smo preoblikovali aktivnost 

tako, da čim bolj ustreza vsem sedmim kriterijem. Aktivnosti so razvrščene tudi glede 

na področja, ki jih poleg motorike najbolj razvijajo. 
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

Raziskava je bila razdeljena na dva dela. V prvem delu smo preko polstrukturiranih 

intervjujev spoznavali vsakdanjik družin ter njihove potrebe in želje, v drugem delu pa 

smo dali v oceno ocenjevalno lestvico z oblikovanim naborom aktivnosti staršem in 

strokovnjakom. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati in interpretacija rezultatov 

obeh delov raziskave. 

 

6.1 Potrebe družine 

S pomočjo polstrukturiranih intervjujev smo želeli izvedeti, kako poteka tipičen dan 

družine z otrokom s slepoto. Starši so v intervjujih izpostavili naslednje vsakodnevne 

aktivnosti družine, ki so podkrepljene z njihovimi izjavami: 

 Vstajanje/bujenje, 

 Priprava na spanje/ spanje, 

 Jutranji protokol (»Najprej imamo zajtrk in nato kopalnica.«), 

 Pogovor o dnevu (»Zjutraj še enkrat ponovimo, kako bo dan potekal.«), 

 Previjanje, oblačenje, slačenje, obuvanje, sezuvanje (»Najboljše bi bilo delati 

vaje med previjanjem, igranjem.«; »Obleče se tako, da ji dam jaz spodnje 

hlače čez noge, gor jih pa sama potegne.«), 

 Zajtrk, malica, kosilo, večerja (»Kosilo jemo vsi skupaj, ko mož pride iz 

službe.«), 

 Priprava kosila (»Jaz lahko celo kosilo skuham, on pa odpira in zapira pralni 

stroj in meče neke stvari notri in ven ves čas.«), 

 Pranje perila, 

 Pospravljanje stanovanja, 

 Nakupovanje, 

 Fizioterapevtske vaje, 

 Igra z žogo, 

 Igra z glasbenimi igračami, družabne igre (»Pa tudi to, katere igrače so dobre, 

katere niso dobre.«; »Veliko se igramo družabne igre – domine, vseved, 

bingo, karte, človek ne jezi se.«), 

 Igranje na zunanjih igralih (»Če gremo pa ven, grem na gugalnice, travo, na 

pesek.«; »Zelo malo je tudi informacij o socialnem področju, npr. kako iti s 

svojim otrokom med druge otroke, kako se jim približati, ali je boljše da hodimo 

vedno na ista igrišča ali da jih menjamo, ali je boljše, da prihajamo takrat, ko je 

malo otrok ali takrat, ko jih je več, da se navadi teh odnosov. Kako se odzvati, 

ko bodo drugi otroci prišli do njega?«), 

 Aktivnosti na vrtu (»Hči veliko pomaga na vrtu.«) 

 Sprehod z vozičkom, 

 Raziskovanje stanovanja (»…oz. sedaj hodi po stanovanju in odpira vrata, 

predale, prižiga lučke...«), 

 Poslušanje glasbe, 
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 Branje (»…branje pravljic…«; »…Pogledata knjige…«), 

 Vožnja z avtomobilom (»V avtu ga vozim 2 uri, kaj naj sedaj naredim z 

rokami.«), 

 Kopanje (»Popoldne pa gremo ven, se kopat v bližnji vrelec.«), 

 

Tabela 3: Sinteza polstrukturiranih intervjujev 

Vsakodnevne aktivnosti Zaporedna številka aktivnosti, ki je 
primerna za posamezno aktivnost v dnevu 

Vstajanje/bujenje 1, 2, 3, 7, 20, 33 

Priprava na spanje/ spanje 1, 6, 7, 18, 33 

Pogovor o dnevu 7, 13 

Previjanje, oblačenje, slačenje, 
obuvanje, sezuvanje 

1, 2, 3, 7, 8, 11, 15, 33 

Obedovanje 11, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 40 

Priprava kosila 4, 5, 7, 10, 11, 12, 18, 24, 33, 34, 37, 38, 40, 
41, 42, 43, 44 

Pranje perila 4, 5, 7, 10, 11, 12, 18, 24, 33, 34, 37, 39, 40, 
41, 42, 43, 44 

Pospravljanje stanovanja 4, 5, 7, 10, 11, 12, 18, 24, 25, 29, 33, 34, 37, 
40, 41, 42, 43, 44 

Nakupovanje 4, 5, 7, 10, 12, 24, 28, 32, 33, 34 

Fizioterapevtske vaje 1, 2, 7, 13, 14, 15, 20, 23, 27, 33 

Igra z žogo 7, 13, 15, 19, 21, 25, 32, 33, 45 

Igra z glasbenimi igračami, 
družabne igre 

2, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 
30, 33, 35, 36, 41,42 

Igranje na zunanjih igralih 5, 10, 15, 17, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 
34, 41, 44 

Aktivnosti na vrtu 4, 5, 7, 10, 13, 15, 19, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 37, 41 

Sprehod z vozičkom 1, 2, 3, 6, 10, 28, 30, 33 

Raziskovanje stanovanja 4, 10, 12, 15, 19, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 40 

Poslušanje glasbe 1, 2, 7, 8, 15, 16, 18, 21, 26, 33, 36 

Branje 46 

Vožnja z avtomobilom 1, 2, 8, 9, 11, 34 

Kopanje 1, 2, 33, 47 

 

Rezultati polstrukturiranih intervjujev, so tudi jasno pokazali, da so nekatera 

pričakovanja in potrebe staršev otrok s slepoto skupna. Naslovljena pa so v prvi vrsti 

na strokovnjake (»Zgodnja obravnava bi morala potekati na domu.«; »Pričakujemo 

napredek.«; »Strokovnjaki, naj dobro opravljajo svoje delo.«; »Potrebujemo podporo 

in informacije o otrokovem stanju ter kako naj z njim delamo – zelo praktično, skozi 

naš vsakdan. Potrebujemo jih že od rojstva otroka naprej.«; »Potrebujemo konkretne 

napotke.«), družbo (»Želim si, da bo sprejet v družbo, da bo imel prijatelje in 

službo.«; »Pomembno je, da ohranjajo delavnice za starše, ki si med seboj izmenjajo 
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izkušnje.«) in na družino (»Želim, da še naprej dobro funkcioniramo kot družina. Da 

delamo stvari, ki nas veselijo.«). 

 

Staršem so pri vzgoji otrok v vseh primerih v pomoč stari starši (»Jaz ga uspem 

zbuditi, preobleči in predati babici.«; »Z možem nama pomagata obe babici.«; »Zelo 

veliko lahko pomagajo babice in dedki.«; »Pri možu pa njegovi starši zelo stojijo ob 

strani za vsa varstva.«), ki stojijo družini ob strani od rojstva otroka ter ponekod tudi 

strici in tete otroka (»Prav tako strici in tete od otrok.«; »Mi smo najprej živeli v hiši 

mojih staršev, z mojo sestro in njeno družino. Tako, da smo že navajeni, da smo si 

med seboj pomagali.«), ki poznajo družinsko situacijo. 

 

Tabela 3 ponuja konkreten odgovor na potrebe in želje staršev. Kot je v raziskavi 

zapisala Blue-Bannen s sodelavci (2004), starši potrebujejo občutek vrednosti in 

pripadnosti v sodelovalnem odnosu s strokovnjakom. Želijo, da strokovnjaki spoznajo 

njihov vsakdan in zgodnjo obravnavo prilagodijo njim. K posamezni vsakodnevni 

aktivnosti, ki so jo starši izpostavili, so zapisane zaporedne številke aktivnosti 

(aktivnost pod zaporedno številko so v Prilogi 3), ki jih lahko starši s svojim otrokom 

izvajajo v različnih delih dneva. Te aktivnosti pa lahko z otrokom izvajajo tudi njegovi 

stari starši ter ostali sorodniki in družinski prijatelji. 

 

6.2 Ustreznost aktivnosti 

Starši 

Po opravljenih polstrukturiranih intervjujih so starši ocenili nabor aktivnosti po dveh 

kriterijih ter pripisali svojo povratno informacijo oz. mnenje. Vse naloge so ocenili kot 

razumljive in uporabne (na obeh kriterijih ocena 3). S tem smo se z naborom 

aktivnosti približali staršem otrok s slepoto in prišli njihovim željam in potrebam 

naproti. Zadostili smo kategoriju pripadnosti (Blue-Banning, idr., 2004), kjer lahko 

strokovnjak, ki pozna družinsko rutino, svetuje, kje in ob kateri priložnosti lahko starši 

spodbujajo otrokov motorični razvoj, kategoriji enakosti, ker smo staršem zapisali 

aktivnosti enostavnem jeziku in dovolj slikovito opisali aktivnosti, ter kategoriji 

spoštovanja, ker lahko strokovnjak s tem naborom aktivnosti resnično obravnava 

otroka kot osebo in mu prilagaja aktivnosti glede na njegova močna področja in 

motivacijo. Nabor aktivnosti pa tudi omogoča, da si starši po predhodnem 

posvetovanju s strokovnjakom sami dodatno prilagajajo aktivnosti glede na potrebe 

trenutne situacije. 

 

Strokovnjaki 

Strokovnjaki so iste aktivnosti ocenjevali po petih kriterijih, saj smo želeli oblikovati 

aktivnosti, ki bi poleg motorike spodbujali celosten razvoj malčka s slepoto. Aktivnosti 

so ocenili kot delno ustrezne in ustrezne (ocena 2 in 3), zato ni bila nobena aktivnost 

izločena. Pri aktivnostih od 1 do 26 je najmanjkrat ustrezna samostojnost, saj o njej 

težko govorimo pri dojenčkih in malčkih. Ta kriterij bi lahko dodali šele za aktivnosti, 
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ki so primerne za višjo starostno skupino. Na odločitev, da po tem kriteriju 

ocenjujemo tudi aktivnosti, ki so primerne za nižjo starostno skupino, pa je vplivalo 

mišljenje avtorice, da naj starši že od prvega dne spodbujajo otroka k samostojnosti 

in naj bodo resnično pozorni, kdaj bo pokazal samoiniciativo, voljo in željo po 

samostojnosti. To je tudi trenutek, ko naj starši začnejo zmanjševati svojo podporo in 

pomoč. Samostojnost naj bo v naših mislih že od samega začetka. Pot do 

samostojnosti je dolga. Nanjo moramo pripraviti sebe in otroka, vztrajno in počasi. 

 

Tabela 4: Ustreznost aktivnosti glede na kriterije 

 

KRITERIJ 

(K) 

ZAPOREDNO ŠTEVILO AKTIVNOSTI1 

ustreza delno ustreza ne ustreza 

K3 

1-3, 5-16, 18, 20, 22-26, 29, 

30, 32- 34, 36-40, 42- 44, 46, 

47 

4, 15, 17, 19, 21, 

27, 28, 31, 35, 45 
 

K4 
1-16, 18-24, 26, 27, 29-40, 

42-47 
17, 25, 28  

K5 1-23, 25-40, 42-47 24  

K6 1-10, 12-40, 42-47 11  

K7 29-47 
4, 11, 15, 17, 19, 

21, 24, 25, 27, 28 

1-3, 5-10, 12-14, 

16, 18, 20, 22, 

23, 26 

 
Legenda:  

K3: razvoj pojmov in besednega zaklada;  

K4: spodbujanje aktivnega poslušanja;  

K5: razvoj senzorike;  

K6: spodbujanje čustveno-socialnega področja in motivacije;  

K7: spodbujanje samostojnosti 

 

Poleg samostojnosti, je največje število aktivnosti delno ustrezalo razvoju pojmov in 

besednega zaklada. Rezultat opozarja na pojav verbalizmov, ki je pogost pri otrocih s 

slepoto. Strokovnjaki in starši naj bodo pri vsaki novi besedi in pojmu pozorni, da jih 

predstavijo celostno (Strickling in Pogrund, 2002). Aktivnosti, ki so bile pri razvoju 

pojmov in besednega zaklada ocenjene z »delno ustrezajo«, so dopolnjene v Prilogi 

3. 

 

Strokovnjaki so v ocenjevalni lestvici zapisali v rubriko Vaše mnenje svoje opombe oz 

povratne informacije. Potrebne so bile dopolnitve aktivnosti Buci, buci, buc (1), 

Pripovedovanje zgodbic z dotikom (2), Letalo (4), Opazujem rastline (5), Krav'ce 

                                            
 

1
 Preoblikovane in dopolnjene aktivnosti so dostopne v Prilogi 3. 
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pasem (7), Biba leze, biba gre (9), Jedilni pribor (11), Jaz bi tudi (12), Barka na morju 

(13), Guganje (17), Raziskovanje prostora s kotaljenjem in obračanjem (19), Pospravi 

stol za mizo (28), Samostojno stoji (30), Hodim sam (33), Vstavljanje predmetov 

skozi odprtino (41), Žoganje (45), Čas za branje (46). Opozorili so predvsem na to, 

da je potrebno pred vsako aktivnostjo poskrbeti za varnost in se s tem izogniti 

negativni izkušnji. S tem strokovnjaki zagotavljajo varnost, ki jo je Blue-Banning s 

sodelavci (2004) izpostavila kot peto podkategorijo kategorije zaupanje, ki so jo starši 

in strokovnjaki izpostavili kot pokazatelja dobrega medsebojnega sodelovanja. 

Izpostavili so tudi skrb pri posamezni aktivnosti, da je izvedena ustrezno, v pravem 

vrstnem redu in s pravilno držo. Pri vsaki aktivnosti, ki spodbuja poslušanje, pa lahko 

zvočno igračo zamenjamo tudi s svetlečo igračo in z njo spodbujamo funkcionalni vid. 

Končni nabor aktivnosti za spodbujanje motoričnega razvoja pri predšolskih otrocih s 

slepoto z vsemi dopolnitvami in popravki je pod zaporednimi številkami v Prilogi 3. 

 

Aktivnosti so sestavljene tako, da zajemajo in spodbujajo vsa pomembna področja 

otrokovega razvoja, ki so definirana v teoretičnem uvodu. S tem zajamemo tudi četrto 

kategorijo kompetenc po Blue-Banning s sodelavci (2004), ki poudarja, da starši 

izpostavljajo željo, da strokovnjaki njihovega otroka obravnavajo celostno in imajo do 

njega visoka pričakovanja. Kljub temu pa posamezna aktivnost nekatera področja 

spodbuja bolj, nekatera pa manj. Ko želijo starši poleg motorike pri otroku razvijati 

npr. aktivno poslušanje, pogosteje izvajajo aktivnosti Buci, buci, buc (1), 

Pripovedovanje zgodbic z dotikom (2), Kako Matej (ime vašega otroka) vstane? (3), 

Opazujem rastline (5), Kako se Matej (ime vašega otroka) uleže? (6), Krav'ce pasem 

(7), Ploskanje na otroške pesmi (8), Biba leze, biba gre (9), Zbiranje kamenčkov (10), 

Jedilni pribor (11), Jaz bi tudi (12), Barka na morju (13), Tudi sedenje je lahko 

zabavno (16), Na paši (20), Skrivalnice (21), Razburkano morje (27), Na potep z 

vlakom (29), Hodim sam (33), Čas za kosilo (35), Čuk se je oženil (36), Obešam 

perilo (39), Skrinja zakladov (40), Vstavljanje predmetov skozi odprtino (41), Kaj se 

skriva pod pokrovom? (42), Kdo je videl mali lonček? (44), Čas za branje (46) in 

Ladjice potapljat (47). V tabeli 5 so aktivnosti razvrščene glede na področja, ki jih 

posamezna aktivnost spodbuja v največji meri.  

 

Razvoj pojmov in besednega zaklada spodbuja v večji meri 16 aktivnosti, to so 

Pripovedovanje zgodbic (2), Opazujem rastline (5), Kako se Matej (ime vašega 

otroka) uleže? (6), Krav'ce pasem (7), Biba leze, biba gre (9), Zbiranje kamenčkov 

(10), Barka na morju (13), Igra v napihljivem bazenčku (18), Na potep z vlakom (29), 

Samostojno hodi (30), Obešam perilo (39), Skrinja zakladov (40), Vstavljanje 

predmetov skozi odprtino (41), Kaj se skriva pod pokrovom? (42), Kdo je videl mali 

lonček? (44) in Čas za branje (46). Aktivno poslušanje lahko bolj razvijamo s 27 

aktivnostmi, to so aktivnosti Buci buci buc (1), Pripovedovanje zgodbic (2), Kako 

Matej (ime vašega otroka) vstane? (3), Opazujem rastline (5), Kako se Matej (ime 

vašega otroka) uleže? (6), Krav'ce pasem (7), Ploskanje na otroške pesmi (8), Biba 
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leze, biba gre (9), Zbiranje kamenčkov (10), Jedilni pribor (11), »Jaz bi tudi« (12), 

Barka na morju (13), Tudi sedenje je lahko zabavno (16), Na paši (20), Skrivalnice 

(21), Razburkano morje (27), Na potep z vlakom (29), Hodim sam (33), Čas za kosilo 

(35), Čuk se je oženil (36), Obešam perilo (39), Skrinja zakladov (40), Vstavljanje 

predmetov skozi odprtino (41), Kaj se skriva pod pokrovom? (42), Kdo je videl mali 

lonček? (44), Čas za branje (46) in Ladjice potapljat 47.  

Kar 36 aktivnosti od 47 aktivno spodbuja razvoj senzorike. To so aktivnosti Buci buci 

buc (1), Kako Matej (ime vašega otroka) vstane? (3), Letalo (4), Opazujem rastline 

(5), Kako se Matej (ime vašega otroka) uleže? (6), Krav'ce pasem (7), Ploskanje na 

otroške pesmi (8), Zbiranje kamenčkov (10), Jedilni pribor (11), »Jaz bi tudi« (12), 

Obračanje trupa (15), Guganje (17), Igra v napihljivem bazenčku (18), Raziskovanje 

prostora s kotaljenjem in obračanjem (19), Na paši (20), Skrivalnice (21), Ritensko 

čez ovire (22), Most (23), Ples (26), Razburkano morje (27), Na potep z vlakom (29), 

Samostojno hodi (30), Skupaj na sprehod (31), Lepljiva žogica (34), Čuk se je oženil 

(36), Kazalec išče rozino (ali drugo hrano) (37), Ščipanje testa (38), Obešam perilo 

(39), Skrinja zakladov (40), Vstavljanje predmetov skozi odprtino (41), Kaj se skriva 

pod pokrovom? (42), Gradnja obrambnega stolpa (43), Kdo je videl mali lonček? 

(44), Žoganje (45), Čas za branje (46) in Ladjice potapljat (47).  

Če želite poudarek na čustveno-socialnem področju in motivaciji, izvajajte aktivnosti 

Buci buci buc (1), Pripovedovanje zgodbic (2), Letalo (4), Kako se Matej (ime vašega 

otroka) uleže? (6) Ploskanje na otroške pesmi (8), Biba leze, biba gre (9), Zbiranje 

kamenčkov (10), »Jaz bi tudi« (12), Barka na morju (13), Hi, konjiček in telovadba za 

vas (14), Guganje (17), Igra v napihljivem bazenčku (18), Raziskovanje prostora s 

kotaljenjem in obračanjem (19), Na paši (20), Skrivalnice (21), Ritensko čez ovire 

(22), Most (23), Klečanje (24), Stanje ob opori (25), Ples (26), Pospravi stol za mizo 

(28), Na potep z vlakom (29), Samostojno hodi (30), Skupaj na sprehod (31), »Pridi k 

meni« (32), Hodim sam (33), Vstavljanje predmetov skozi odprtino (41), Kaj se skriva 

pod pokrovom? (42), Gradnja obrambnega stolpa (43), Kdo je videl mali lonček? 

(44), Čas za branje (46) in Ladjice potapljat (47).  

Najmanj aktivnosti direktno spodbuja samostojnost, kljub temu pa lahko za razvoj 

samostojnosti pri posamezni spretnosti pogosteje izvajate aktivnosti Na potep z 

vlakom (29), Samostojno hodi (30), Skupaj na sprehod (31), Lepljiva žogica (34), Čas 

za kosilo (35), Vstavljanje predmetov skozi odprtino (41), Kaj se skriva pod 

pokrovom? (42), Čas za branje (46) in Ladjice potapljat (47). 
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Tabela 5: Aktivnosti razvrščene, glede na področja, ki jih razvijajo v največji meri 

Zap. št. 
aktivnosti 

Področja otrokovega razvoja 

Pojmi in 
besedni 
zaklad 

Aktivno 
poslušanje 

Senzorika 

Čustveno-
socialno 

področje in 
motivacija 

Samostojnost 

1         

2         

3        

4        

5         

6          

7         

8         

9         

10          

11        

12         

13         

14       

15       

16       

17        

18         

19        

20         

21         

22        

23        

24       

25       

26        

27        

28       

29           

30          

31         

32       

33        

34        

35        

36        

37       

38       

39         

40         

41           

42           

43        

44          

45       

46           

47          
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V sklopu magistrskega dela je nastal nabor aktivnosti za starše otrok s slepoto. 

Potrebno je podariti, da to ni trening, ki ga je potrebno izvajati z otrokom 30 minut 

dnevno. Z naborom aktivnosti smo želeli razbremeniti starše otrok s slepoto ter jim na 

nek način zmanjšati morebitni strah, kako vzgajati in spodbujati razvoj slepega 

malčka. Potrebno je le poskusiti in opazovati otrokov odziv ter se mu prilagajati. 

Otrok vam bo vse sporočil, le morda na njemu specifičen način. Ko starši premostijo 

prvi strah in začnejo polno živeti s svojim malčkom s slepoto, jim bo nabor aktivnosti 

toliko v pomoč, da bo vodil njihovo razmišljanje. Nabor aktivnosti je v pomoč staršem 

vse od rojstva njihovega otroka do vstopa v šolo. Aktivnosti si bodo lahko kasneje 

dodatno prilagajali glede na njihovo trenutno družinsko situacijo. Vsekakor pa je 

priporočljivo, da se aktivnosti izvajajo vsakodnevno in so vpete skozi ves dan. Otrok 

mora biti aktiven, le tako se bo optimalno razvijal in spoznaval svet okoli sebe. 
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7 SKLEP 
Zgodnje obdobje je najbolj plodno obdobje za razvoj in učenje v človekovem 

življenju, zato z njim ravnajmo preudarno. Otrok vse od rojstva razvija zaznavno in 

spoznavno področje, čustveno-socialno področje, govor ter motoriko. Odgovornost 

strokovnjakov in staršev je, da mu omogočimo veliko priložnosti za učenje, ki poteka 

preko igre. Slepota vpliva tudi na otrokovo igro. Pri otrocih s slepoto je manj 

funkcionalne igre, premajhna je motivacija za gibanje proti predmetu, omejuje pa jih 

tudi nerazumevanje koncepta prostora. Da bi zmanjšali posledice senzorne izgube, 

Lowenfeld (1973, v Holbrook in Koenig, 2000) predlaga čim več različnih konkretnih 

izkušenj, združevanje izkušenj ter aktivno učenje. S sistematičnim delom lahko otrok 

s slepoto premaga morebitne ovire v razvoju. Pojavlja se vprašanje, kako pristopiti k 

učenju. Najprej moramo dobro poznati specifike motoričnega razvoja otroka s 

kongenitalno slepoto. 

 

Opozoriti je potrebno na heterogenost znotraj skupine ljudi s slepoto, kar onemogoča 

posploševanje vsakršne ugotovitve na vso populacijo ljudi s slepoto. Kljub vsemu pa 

so se pokazale nekatere smernice in spoznanja. Po 6. mesecu naj bi zmanjšana 

vidna funkcija omejevala hotene in ciljno naravnane gibe. Malček s slepoto naj bi se 

izogibal ležečega položaja na trebuhu in večina otrok s slepoto se ne plazi, preden 

shodijo. Pri obeh položajih gre namreč za podobno držo in obe zahtevata od otroka 

veliko napora. Ključni dejavnik za motorični razvoj slepega malčka je razvoj seganja 

za zvokom. To je zmožnost, ki posamezniku omogoča, da se orientira po zvoku ter 

seže proti njemu (Fazzi, idr., 2002). Za otroke s slepoto je značilno tudi stereotipno 

vedenje, ki se pojavi kot posledica premalo gibalnih izkušenj. Strokovnjaki so 

izpostavili pomembne mejnike, pri katerih pride do odstopanja pri starosti, pri kateri 

jih otroci s kongenitalno slepoto dosežejo glede na videče vrstnike. To so: dvigne in 

stabilizira glavo v ležečem položaju na trebuhu, seganje za predmetom, plazenje in 

lazenje, samostojno stoji, samostojno hodi ter zgradi stolp iz 3 kock. 

 

Družina je otrokov primarni socialni sistem, v njem otrok dobiva prve spodbude za 

svoj razvoj. Rojstvo otroka s slepoto običajno spremeni družinsko ravnovesje, saj 

vpliva na čustva in čustveno odzivanje. Starši v tem obdobju potrebujejo podporo 

družine in strokovnjakov. Strokovnjaki lahko ponudijo staršem pomembne informacije 

o otrokovi diagnozi ter jim svetujejo, kako in kaj naj delajo z otrokom, da bodo 

spodbujali njegov optimalni razvoj. Starši potrebujejo enostavna in razumljiva 

navodila, ki jih bodo spodbujala in ne obremenjevala. Pomagati jim moramo, da bodo 

lahko čim bolj nemoteno delovali kot družina. Strokovnjaki ugotavljajo, da je za 

uspešno zgodnjo intervencijo pomembno sodelovanje staršev in stroke.  

 

Za potrebe raziskovalnega dela smo preko polstrukturiranih intervjujev, ki smo jih 

opravili s tremi starši otrok s kongenitalno slepoto, izluščili potrebe in želje staršev ter 

spoznali njihovo družinsko rutino. Ta spoznanja smo primerjali z vnaprej pripravljenim 

naborom prilagojenih aktivnosti, ki spodbujajo motorični razvoj pri slepem otroku. 



34 
 
 

Ugotovili smo, da so aktivnosti zastavljene tako, da se vključujejo v vsakodnevno 

družinsko rutino, ter s tem dosegli prvi cilj. Aktivnosti smo dali oceniti tudi trem 

staršem in trem strokovnjakom. Starši so z ocenami podali povratno informacijo. 

Ugotovili smo, da so aktivnosti jasno in razumljivo zapisane ter se vključujejo v 

njihovo družinsko rutino. S tem smo dosegli drugi cilj. Strokovnjaki so ocenjevali, ali 

aktivnosti, poleg motorike, spodbujajo tudi druga področja celostnega razvoja malčka 

s slepoto. Na podlagi ocen smo aktivnosti dopolnili in preoblikovali. Preoblikovane 

aktivnosti spodbujajo celotni razvoj otroka s slepoto, s tem smo dosegli tretji cilj. 

Nastal je nabor 47 aktivnosti, ki celostno spodbujajo razvoj malčka s slepoto, s 

poudarkom na motoriki. Nabor aktivnosti je naš odgovor na potrebe in želje staršev 

otrok s slepoto, hkrati pa je uporaben tudi za strokovnjake tiflopedagoge, ki izvajajo 

zgodnjo obravnavo, pri praktičnem delu z otrokom ter pri svetovanju staršem otrok.  

 

Slabost raziskave je, da smo aktivnosti dali oceniti majhnemu številu staršev in 

strokovnjakov. Veliko bolj relevantne povratne informacije pri ocenah o razumljivosti 

in jasnosti posamezne aktivnosti bi dobili, če bi aktivnosti prebralo večje število 

staršev različne starosti, izobrazbe in SES. V nadaljevanju bi bilo potrebno 

posamezne aktivnosti preveriti neposredno na otrocih s slepoto. Z longitudinalno 

študijo bi ugotovili, v kolikšni meri posamezna aktivnost prispeva k hitrejšemu 

osvajanju mejnikov. Kljub temu je nabor aktivnosti v pomoč staršem in strokovnjakom 

pri razvijanju motorike otroka s slepoto ter razumljiv in enostaven dejavnik v 

komunikaciji, ki omogoča predvsem čim hitrejši in uspešnejši razvoj otroka s slepoto. 
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9 PRILOGE 
 

9.1 Protokol polstrukturiranega intervjuja (Priloga 1) 

 

POLSTRUKTURIRANI INTERVJU  Datum: ________________ 

Pozdravljeni! 

Sem študentka SRP: Tiflopedagogike in specifičnih učnih težav. Končujem študij 2. 
stopnje na Pedagoški fakulteti in pišem magistrsko delo z naslovom Aktivnosti, ki 
spodbujajo motorični razvoj slepega malčka. Ideja za magistrsko delo je nastala na 
podlagi potrebe po priročniku za starše, v katerem bodo opisane konkretne 
aktivnosti, ki jih lahko starši izvajajo s svojim malčkom s slepoto. Te aktivnosti bodo 
narejene tako, da bodo razumljive vsem staršem in ne bodo dodatno finančno in 
časovno obremenile staršev. 

Skozi krajši pogovor z vami bi rada izvedela potrebe in želje družine, ki se sooča z 
rojstvom slepega otroka in vzgojo. Vaši odgovori mi bodo pomagali preoblikovati 
aktivnosti tako, da bodo aktivnosti vključene v vsakdan družine. 

Zaradi lažje obdelave podatkov vas prosim za dovoljenje, da pogovor posnamem. 
Posnetki bodo uporabljeni izključno za namen magistrskega dela. 

 

Vprašanje Odgovor Reakcija 

1. Opišite mi vaš tipičen dan. 
a. Kako se odpravite od doma? 
b. Kaj počne otrok, medtem ko 

vi kuhate, pospravljate? 
c. Kako poteka vaš tipičen 

skupni družinski obed? 

 Kaj takrat naredite? 
d. Kaj počnete ob popoldnevih? 
e. Kako se pripravite zvečer na 

spanje? 

  

2. Kaj si želite? 
a. Za otroka? 
b. Za vašo družino? 
c. Kakšne so bile potrebe in 

želje za vašo družino v 
prvih letih otrokovega 
življenja? 

d. Kaj ste pogrešali v prvih 
letih otrokovega življenja? 

  

3. Kdo vam lahko pri tem pomaga? 
a. Stari starši? 
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9.2 Ocenjevalna lestvica (Priloga 2) 

 

Ocenjevalna lestvica za starše: 

 

AKTIVNOSTI ZA SPODBUJANJE MOTORIČNEGA RAZVOJA MALČKA S 

SLEPOTO 

Ocenjevalna lestvica 

Pozdravljeni! Pred vami je ocenjevalna lestvica za vrednotenje aktivnosti, ki 

spodbujajo motorični razvoj malčka s slepoto od rojstva do vstopa v šolo. Aktivnosti 

so oblikovane tako, da spodbujajo otrokov razvoj preko igre. Namen nabora 

aktivnosti je ponuditi staršem otrok s slepoto nabor aktivnosti, v katerem bodo zbrane 

enostavne in razumljive aktivnosti, ki se bodo vključevale v družinsko rutino, hkrati pa 

bodo prispevale k otrokovemu razvoju. 

Navodila za izpolnjevanje ocenjevalne lestvice: 

Preberite aktivnosti in ocenite posamezno aktivnost z oceno na kontinuumu od 1 do 

3, pri čemer 1 pomeni nerazumljiva aktivnost oz. neuporabna v družinski rutini, 3 pa 

popolnoma razumljiva oz. se vključuje v družinsko rutino. Vsako aktivnost ocenite po 

dveh kriterijih. Zelo bom vesela tudi vašega mnenja v zvezi s posamezno aktivnostjo. 

Kriteriji ocenjevanja aktivnosti: 

K1: Aktivnost je razumljiva in enostavna – aktivnost je zapisana z besedami, ki so 

vam razumljive. Položaji so slikovito opisani in predstavljivi. Potrebni pripomočki so 

vam poznani in dostopni v vašem gospodinjstvu. 

K2: Aktivnost se vključuje v družinsko rutino – aktivnost je oblikovana tako, da se jo 

lahko izvaja v različnih delih dneva in na različnih lokacijah, npr. v avtosedežu, 

posteljici in stolu. Aktivnosti lahko izvajajo vsi člani družine. 

 

 

 

OSEBNI PODATKI 

Spol: M  Ž (obkrožite) 

Datum izpolnjevanja: ______________ 

Izobrazba: ___________________________________________________________ 

Starost in diagnoza otroka: ______________________________________________ 
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Na potep z vlakom 

Otrok je voznik vlaka. Njegova naloga je, da pobere vse potnike in jih varno pripelje 

do cilja. 

Na steno nalepite debelejšo vrv in na razdaljo 0,5 metra nalepite ali navežite različne 

predmete, ki jih otrok pozna. Ti predmeti lahko oddajajo zvok na pritisk.  

Otrok sledi vrvi s hrbtno stranjo dlani. Ko prispe do predmeta, ga poskuša prepoznati 

z dotikom (lahko tudi s preostankom vida, če ga ima) in ga pospravi v nahrbtnik, ki je 

njegov vagon. Če otrok še ne govori, posamezen predmet poimenujte vi. Na končni 

postaji naj ga čaka predmet, ki se ga bo veselil celo vožnjo z vlakom, npr. bombon, 

najljubša igrača …  

Ideja za nadgradnjo aktivnosti: 

V začetku navežite na vrv 1 ali 2 predmeta, nato pa sčasoma povečujte število. 

Večate lahko tudi razdaljo med predmeti. 

Kje se lahko še igrate: 

To aktivnost lahko pripravite za praznovanje rojstnega dan vašega otroka. Na 

različnih stenah naredite dve stezi iz vrvi. Otroci naj se razdelijo v dve skupini in 

poskušajo z zavezanimi očmi ugotoviti, kateri predmeti so navezani na vrv. 

Ta aktivnost bo uporabna tudi pri gibanju po stanovanju. Pot, ki jo označite na steni, 

je v pomoč otroku, ko želi priti iz sobe do kuhinje ali katerega drugega prostora. 

Seveda tokrat ne nastavljate predmetov na tipno pot. 

Ocena K1:   1   2   3         Ocena K2:   1   2   3

  

Vaše mnenje: 
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Ocenjevalna lestvica za strokovnjake: 

 

AKTIVNOSTI ZA SPODBUJANJE MOTORIČNEGA RAZVOJA MALČKA S 

SLEPOTO 

Ocenjevalna lestvica 

Pozdravljeni! Pred vami je ocenjevalna lestvica za vrednotenje aktivnosti, ki 

spodbujajo motorični razvoj malčka s slepoto od rojstva do vstopa v šolo. Namen 

nabora aktivnosti je ponuditi staršem otrok s slepoto nabor aktivnosti, v katerem bodo 

zbrane enostavne in vsem staršem razumljive aktivnosti, ki se bodo vključevale v 

družinsko rutino. Aktivnosti pa bodo poleg motoričnega razvoja spodbujale tudi 

spoznavni, senzorni in čustveno-socialni razvoj ter motivacijo in samostojnost malčka 

s slepoto. 

Aktivnosti označene z veliko tiskano črko, npr. A, so zbrane iz obstoječe literature in 

se navezujejo na pomembne mejnike v otrokovem zgodnjem razvoju motorike. 

Aktivnosti, označene z veliko tiskano črko in opuščajem, npr. A', so preoblikovane 

aktivnosti iz literature tako, da spodbujajo razvoj otroka s slepoto preko igre. Preko 

igre pa poleg motorike spodbujajo tudi ostala področja otrokovega razvoja. 

Navodila za ocenjevanje: 

Ocenite posamezno aktivnost po petih kriterijih na kontinuumu od 1 do 3, pri čemer 1 

pomeni ne zadostuje kriteriju in 3 popolnoma zadostuje kriteriju. Pod vsako 

zaporedno aktivnostjo je tudi prostor za vaše mnenje, ki bo pomembno prispevalo k 

izboljšanju aktivnosti. Zelo bom vesela vaših povratnih informacij. 

Kriteriji za ocenjevanje: 

K1: Razvoj pojmov in besednega zaklada 

K2: Spodbujanje aktivnega poslušanja 

K3: Razvoj senzorike 

K4: Spodbujanje čustveno-socialnega področja in motivacije  

K5: Spodbujanje samostojnosti 

 

OSEBNI PODATKI 

Spol:  Ž  M  (obkroži) 

Izobrazba: ___________________________________________________________ 
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Otrok hodi ob steni  Aktivnost A 

Otrok naj bi se samostojno gibal proti izvoru zvoka. Pogoj za to vajo je, da se otrok 

že zna samostojno za nekaj časa postaviti na noge. Na steno nalepite trak z reliefnim 

vzorcem, ki mu bo otrok sledil s hrbtno stranjo dlani. Otrok naj bo bočno obrnjen k 

steni. Ko otrok stoji ob zidu, se postavite na drugo stran sobe ter potresite z 

ropotuljico, s katero se rad igra. Povabite ga z besedami »Pridi k meni!« in ponovno 

potresite z igračo. Bodite pozorni, da v višini glave nima nobenega nevarnega 

predmeta. Postopno ga lahko tudi navajate, da pred glavo drži razprto dlan, ki ga 

brani pred ovirami. Cilj je dosežen, ko otrok ob zidu naredi vsaj pet korakov 

(Strassmeier, 1992). 

Na potep z vlakom  Aktivnost A' 

Otrok je voznik vlaka. Njegova naloga je, da pobere vse potnike in jih varno pripelje 

do cilja. 

Na steno nalepite debelejšo vrv in na razdaljo 0,5 metra nalepite ali navežite različne 

predmete, ki jih otrok pozna. Ti predmeti lahko oddajajo zvok na pritisk.  

Otrok sledi vrvi s hrbtno stranjo dlani. Ko prispe do predmeta, ga poskuša prepoznati 

z dotikom (lahko tudi s preostankom vida, če ga ima) in ga pospravi v nahrbtnik, ki je 

njegov vagon. Če otrok še ne govori, posamezen predmet poimenujte vi. Na končni 

postaji naj ga čaka predmet, ki se ga bo veselil celo vožnjo z vlakom, npr. bombon, 

najljubša igrača …  

Ideja za nadgradnjo aktivnosti: 

V začetku navežite na vrv 1 ali 2 predmeta, nato pa sčasoma povečujte število. 

Večate lahko tudi razdaljo med predmeti. 

Kje se lahko še igrate: 

To aktivnost lahko pripravite za praznovanje rojstnega dan vašega otroka. Na 

različnih stenah naredite dve stezi iz vrvi. Otroci naj se razdelijo v dve skupini in 

poskušajo z zavezanimi očmi ugotoviti kateri predmeti so navezani na vrv. 

Ta aktivnost bo uporabna tudi pri gibanju po stanovanju. Pot, ki jo označite na steni, 

je v pomoč otroku, ko želi priti iz sobe do kuhinje ali katerega drugega prostora. 

Seveda tokrat ne nastavljate predmetov na tipno pot. 

K1: 1   2   3 K2: 1   2   3 K3: 1   2   3 K4: 1   2   3 K5: 1   2   3 

 

Vaše mnenje: 
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9.3 Nabor aktivnosti (Priloga 3) 
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PRVI DOTIKI 

1 Buci buci buc 

Medtem ko otrok leži na hrbtu med previjanjem, napovejte svoj dotik z nežnim 
glasom in recite: »Sedaj te bom pobožala po trebuščku.« Nato ga nežno požgečkajte 
in zraven recite: »Buci buci buc, trebušček«. Spremljajte otrokov odziv. Če bo 
pokazal ugodje, lahko igrico nekajkrat ponovite na različnih delih telesa. Medtem dele 
telesa poimenujte. 

Kje se lahko še igrate:  

Med preoblačenjem, kopanjem, v avtosedežu, v vozičku … 

 

2 Pripovedovanje zgodbic z dotikom 

Čeprav otrok še ne bo razumel besed, bo z zanimanjem spremljal vaš glas, ki se bo 
spreminjal. 

Otroku pripovedujte zgodbo in se ga hkrati dotikajte po telesu. Zgodbica gre lahko 
nekako takole: »Nekega jutra se je Maja odpravila na sprehod v gozd (rahlo ga 
primite za noge in jih izmenično dvigujte, kot da hodi). Zunaj je sijalo sonce (z 
odprtimi toplimi dlanmi ga pogladite po golem telesu, da občuti, kako ga greje sonce). 
Maja je na gozdni jasi zagledala veliko majhnih marjetic (s prstom rišite krogce po 
otrokovem trebuščku). Odločila se je, da se bo malce spočila, preden nadaljuje pot. 
Kar naenkrat pa so se nad njo zgrnili črni oblaki. Začelo je deževati. Maja je čutila 
kako majhne kapljice padajo na njeno glavo (s prsti rahlo oponašajte kapljanje kapljic 
po otrokovi glavi), nato je začelo močneje deževati (s prsti, ki jih držite skupaj nežno 
tapkajte po otrokovem telesu). Maja se je želela skriti pod drevo, ko je dež naenkrat 
ponehal. Zopet je posijalo sonce (otroka pobožajte z odprtimi dlanmi po telesu). Maja 
se je na toplem soncu posušila in se razveselila velikih luž, ki jih je za sabo pustila 
nevihta. Veselo je skočila v lužo, (primite otrokove noge in jih nežno pokrčite in 
stegnite). Naredilo je »čof« in poškropilo Majo po nogah (s prsti potapkajte po 
otrokovih nogah). Ampak Maja je uživala, saj je vedela, da bo kmalu doma v 
maminem toplem objemu (objemite otroka). 

Ideja za nadgradnjo aktivnosti:  

V zgodbico lahko vključite tudi različne kose blaga (svila, žamet, vata, plenička) ali 
različne predmete, ki so zanimivi na dotik. Ko je otrok star 2–3 leta, lahko zgodbico 
popestrite tudi s predmeti iz zgodbe, npr. marjetica … 

Kje se lahko še igrate:  

Med preoblačenjem, kopanjem (zgodba o morju, ribici), v avtosedežu (zgodba o 
avtomobilu), v vozičku (zgodba o ptičku, o otrocih na igrišču), med poslušanjem 
glasbe o dežju … 
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KONTROLA GLAVE 

3 Kako Matej (ime vašega otroka) vstane? 

Ko dojenčka previjete, ga opozorite, da ga boste dvignili iz ležečega položaja. 
Dvignite ga tako, da ga najprej obrnete na bok, nato z roko, proti kateri ga obrnete, 
sezite med njegove nogice in z dlanjo podprite ramo in glavo. Z drugo dlanjo mu, vse 
dokler to potrebuje, podpirajte glavico. Z zgornjo roko pridržite hrbet in glavo ter si ga 
položite v naročje. Nagovorite ga: »Kako Matej vstane? Najprej na bok, potem na 
trebušček in hop, že je v naročju!«  

Ideja za nadgradnjo aktivnosti: 

Z njegovo rastjo vse bolj pustite, da z oporo razprte dlani na podlago čuti težo telesa 
in tako sodeluje pri spustu in dvigu. 

Kje se lahko še igrate: 

Igrate se lahko vsakič, ko otroka dvignete k sebi v naročje, npr. ko ga želite nahraniti, 
preložiti iz posteljice v voziček … 

 

4 Letalo 

Primite otroka tako, da s trebuhom leži na vaši roki, glavo pa ima odmaknjeno od 
nadlahti. Opozorite otroka, da se boste igrali Letalo: »Sedaj bova oponašala letalo. 
Kako se oglaša letalo?« Medtem ko oponašate zvok letala, ga zibajte naprej in nazaj. 
Poimenujte smer gibanje, npr. »naprej–nazaj« Opazujte otrokov odziv na zibanje. 
Nadaljujte, če vidite, da je otroku udobno in ga ni strah. 

 

5 Opazujem rastline 

Otrok leži na vaših rokah na boku, glava naj bo odmaknjena od nadlahti in obrnjena 
stran od vas, roki pa ima prosti spredaj. Sprehajajte se po vrtu in se ustavljajte pri 
različnih rastlinah. Ustavite se npr. pri drevesu, vodite otrokove roke po listu in ga 
spodbudite k opazovanju: »Poglej kako je mehek. Potipaj, kakšne oblike je. Poduhaj, 
če diši. Poslušaj, kako se premika z vetrom. Je zelene barve, tako kot trava. Kje pa je 
trava?« Počepnite k travi in jo skupaj opazujta. 

Kje se lahko še igrate: 

V kuhinji spoznavata predmete, na igrišču … 

 

6 Kako se Matej (ime vašega otroka) uleže?  

Tako kot ponavljate izštevanko vsakokrat, ko dvignete otroka, lahko vsak vaš gib 
poimenujete z besedo tudi pri polaganju otroka. Vprašajte ga: »Kako se Matej uleže? 
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Najprej z ritko, nato gre na bok in nazadnje z glavo.« Tako, kot opisujete, tudi vi 
polagajte otroka v tem vrstnem redu – najprej ritko, nato bok in nazadnje glavo. 

Ideja za nadgradnjo aktivnosti: 

Z njegovo rastjo vse bolj pustite, da z oporo razprte dlani na podlago čuti težo telesa 
in tako sodeluje pri spustu in dvigu. 

Kje se lahko še igrate: 

Igrate se lahko vsakič, ko otroka položite npr. v voziček, v posteljico, na igralno 
odejico … 

 

7 Krav'ce pasem 

Ko otrok leži na trebuščku, položite predenj zanimiv predmet, ki oddaja prijeten zvok 
(glasbena igrača), lahko tudi svetlobo. Spodbudite otroka z besedami: »Poglej kako 
lepa igrača.« Otrok bo poskušal dvigniti glavo k igrači. Morda bo sprva potreboval 
pomoč pri opori na roke. Opišite mu igračo, iz česa je, kako je velika, iz česa je 
sestavljena in vodite njegove roke po igrači.  

Kje se lahko še igrate: 

Ko zjutraj poležavate z otrokom, ga položite na svoj trebuh, tako da tudi on leži na 
trebuhu, obrnjen z obrazom proti vam. Pogovarjajte se z njim, proizvajajte različne 
zvoke. Otrok se po poskušal dotakniti vašega obraza. 

SEGANJE ZA ZVOKOM 

8 Ploskanje na otroške pesmi 

Položite otroka na hrbet. Pridobite pozornost otroka s ploskanjem pri njegovih prsih. 
Ko bo segel z rokami proti vašim, jih z dlanmi zaobjemite. Preden zaploskate, recite: 
»Sedaj bova ploskala na pesmico. Pokaži kako znaš ploskati!« Pojte mu različne 
otroške pesmice, npr. Žiga žaga, Ringa raja itd. in ploskajte po ritmu. 

Ideja za nadgradnjo aktivnosti: 

Namesto ploskanja uporabite ropotuljico, ki jo potresete pri njegovih prsih, otrok pa jo 
zagrabi z obema rokama. Pomembno je, da seže za njo z obema rokama v centru 
njegovega telesa. Otrok naj drži tudi stekleničko med hranjenjem. 

Kje se lahko še igrate: 

Izkoristite čim več različnih priložnosti za prepevanje in ploskanje, npr. v avtosedežu, 
na previjalni mizi, v vozičku … 
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9 Biba leze, biba gre 

Ko otrok leži ha hrbtu, mu s kazalcem in sredincem na rahlo drsite po telesu tako, da 
oponašate hojo drobne živalce. Medtem ko biba potuje od otrokove rame do dlani, ji 
govorite: »Biba leze, biba gre... Ujemi me!« Ko dosežete dlan, ga nežno pobožajte 
po sredini dlani, da bo otrok stisnil vaš prst in ujel bibo. Morda bo otrok potreboval 
pomoč pri stisku vašega prsta. Pokažite mu kako s prstki objame vaš prst, z drugo 
roko pa mu zadržimo ta prijem. To aktivnost naredite zabavno in ga močno pohvalite 
in objemite, ko bo stisnil vaš prst. 

 

10 Zbiranje kamenčkov 

Izkoristite tudi dopust za učenje. Po plaži iščite kamne različnih oblik. Z otrokom 
kamen skupaj raziščita preko tipa, razložite mu, kakšne oblike in barve je ter zakaj je 
topel (najden na soncu), mrzel oz. moker (najden v vodi). Ko kamen spoznata, ga 
položita v kanglico, v katero nabirata kamenčke. Otrokovo zapestje položite na rob 
kanglice in recite »Spusti kamen.« Če ne bo izpustil takoj, ga sprva narahlo 
pobožajte po roki, da stimulirate njegovo popustitev prijema. 

Kje se še lahko igrate: 

Nabiranje travniških cvetlic in polaganje v vazo, pospravljanje kock v škatlo, 
prelaganje igrač iz ene škatle v drugo, prestavljanje perila v pralni stroj. 

 

11 Jedilni pribor 

Med hranjenjem dajte otroku v vsako roko 1 žličko, ob tem recite: »Primi žlici.« Tako 
se bo navadil, da pribor držimo obeh rokah, za sedaj pa bo dovolj, če bo obe žlički 
držal v rokah in z njimi mešal hrano. Morda bodo sprva žličke padale po tleh, če pa 
mu pokažete, da se z njimi tudi lepo ropota po mizi, bo zabava zanj še večja. 

Ideja za nadgradnjo aktivnosti: 

Uporabite več različnih predmetov (različnih po otipu, zvoku, teži in obliki). Lahko sta 
predmeta različna po eni lastnosti, npr. po velikosti. Naj otrok poskuša prepoznati 
večjega oz. manjšega. Pri tem z enostavnimi besedami poimenujte glavne lastnosti 
predmeta: »V levi roki imaš veliko žlico. Z njo jemo juho. V desni roki imaš majhno 
žlico oz. žličko. Z njo jemo puding.« 

S predmeti lahko tudi udarja skupaj v centru. 

Kje se še lahko igrate: 

Izkoristite vsako priložnost, da mu ponudite predmete za v obe roki, npr. med 
previjanjem, vožnjo v avtomobilu, medtem ko vi gospodinjite, naj on igra z ropotuljami 
… Poskrbite, da bodo predmeti takšne oblike in velikosti, da jih bo lahko otrok sam 
držal v roki. 
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12 »Jaz bi tudi!« 

Potresite z ropotuljo in zbudite otrokovo zanimanje. Ko vidite, da vas posluša, 
ponovno potresite. Otrok bo na določeni stopnji razvoja sam začel stegovati roke v 
smeri ropotulje. Vprašajte ga: »Ali želiš ropotuljo? Izvoli.« Ko iztegne roke, mu 
približajte ropotuljo in mu omogočite, da jo prime in se z njo igra. To bo največja 
nagrada za njegov nov dosežek. 

Isto aktivnost lahko izvajate tudi s svetlečim predmetom. Pozorni bodite, da otroku 
ponudite predmet v njegovo vidno polje, da ga zazna. 

Kje se še lahko igrate: 

Spretnost prijemanja ste razvijali skozi vse prejšnje vaje. Ko bo ugotovil, da lahko 
sam pride do predmetov, se bo začelo njegovo raziskovanje. Ponudite mu različne 
zvočne predmete, kot so ključi, glasbene igrače, govoreče igrače, zvonček … 

SEDENJE 

13 Barka na morju 

To aktivnost lahko izvajate na prostem na piknik odeji ali pa v stanovanju. Usedite se 
na tla in sklenite noge skupaj. Vašega otroka posedite v varen obroč vaših nog. 
Primite ga za roke in začnite počasi zibati v vse strani. Povejte mu zgodbico o barki 
na morju, ki se sprva ziba zelo počasi in uživa na toplem soncu, nato pa začne pihati 
veter (lahko ga tudi oponašate z usti in malo popihate vašega otroka). Ta veter bo 
začel valoviti morje in vi boste z vašim otrokom delali vedno večje gibe, lahko tudi 
malo hitrejše. Gibajte se levo in desno in pri tem tudi otroku glasno povejte: »Ladja 
se giba v levo in v desno«. Ne pozabite, da se veter kmalu umiri, s tem pa tudi naše 
zibanje. 

Ideja za nadgradnjo aktivnosti: 

Ko se otrok vzravna v trupu, nadaljujte aktivnost tako, da pokleknete za malčka, on 
pa naj položi svoje dlani na vaše. Počasi z dlanmi potujte do tal v levo in desno 
diagonalo, kjer ga čaka nagrada – igrača za otipati, pritisniti, zaropotati.  

Kje se še lahko igrate: 

Med pogovorom o poteku dneva, med igro z glasbenimi igračami. 

 

14 Hi, konjiček in telovadba za vas 

Pripravite otroka na aktivnost z besedami: »Sedaj pa greva jahat konjička. Kako 
rečemo konjičku, da gre hitreje? Hi, konjiček!« 

Privoščite si malo telovadbe in ob tem skrbite za otrokov razvoj. Uležite se na hrbet in 
pokrčite kolena, tako da imate stopala na tleh. Otroka posedite na spodnji del 
svojega trebuha. Sprva ga držite za trup in dvignite svoje boke navzgor. Medtem ko 
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dvigate boke, recite: »Hi konjiček!« Otrok se bo učil ohranjati ravnotežje v sedečem 
položaju. 

Ideja za nadgradnjo aktivnosti: 

Ko otrok že sedi vzravnano, prijem okoli trupa nekoliko spustite do pasu. 
Spreminjajte tempo suvanja z vašimi boki. To aktivnost lahko povežete z zgodbo o 
kavboju, ki jezdi in se izmika različnim oviram na poti, spreminja hitrost ježe … Tem 
oviram se lahko izmika tako, da zavije v levo ali desno. Pri zavoju nagnite obe koleni 
do tal, tako da se jih otrok dotakne s stopalom. Sprva to počnite zelo počasi in 
previdno. 

15 Obračanje trupa  

Usedite se na tla ob steno, tako da pokrčite kolena in položite stopala na tla. Otroka s 
hrbtom položite na stegna tako, da je glavica na kolenih, ritka na vašem trebuhu in 
nogice na prsih. 

Ponudite otroku ropotuljico. Sprva jo potresite pri desnem ušesu, nato pri levem. 
Nato potujte z ropotuljo od enega ušesa proti drugemu. Z drugo roko primite otroka 
med nogami za trebušček in nogo na isti strani spustite navzdol ali sprva le rahlo 
nagnete v stran, ko se je otrok obrnil z glavo za igračo. V položaju vztrajajte nekaj 
časa in vabite otroka, da z oddaljeno roko zagrabi ponujen predmet. Nato peljete 
igračo nazaj na prvotno uho in nogi poravnate, preprimete roke in vse ponovite na 
drugo stran. Strani ne menjajte prehitro. Na eni strani lahko tudi menjate igrače. 
Igračo peljite dovolj počasi, da vam bo otrok lahko sledil in se za njo obrnil. Ko otrok 
igračo doseže, pustite, da si jo ogleda. 

Ropotuljo otresite jo tudi nad njegovo glavo in pod njo. Vajo ponovite v tej smeri. 

Ideja za nadgradnjo aktivnosti: 

Ko otrok sledi igrači na stran in se za njo obrne, lahko težavnost stopnjujete tako, da 
v istem položaju dvigujete nogo, jo bolj pokrčite. Otrok se bo s spodnjo roko začel 
odrivati od vaše roke in se tako dvignil v sed. Vajo vadite na obe strani. 

 

16 Tudi sedenje je lahko zabavno  

Aktivnost izvajajte večkrat skozi dan, npr. ko se želite malo odpočiti, otrok pa od vas 
še vedno zahteva aktivno udeležbo. Usedite se na rob stola in si otroka posedite v 
naročje. Otroku dajte v roke ropotuljico ali neko drugo igračo. Zapojte mu pesmico in 
z nogami izmenično spreminjajte višino kolen v taktu. Nato otroka povlečete naprej, 
sprva na sredino vaših stegen, nato proti kolenom in podprite njegovo sedenje s 
svojimi rokami. Čas sedenja postopno podaljšujte.  

Ideja za nadgradnjo aktivnosti: 

Težavnost stopnjujete tako, da spremenite prijem, s katerim držite otroka. Ko se otrok 
vzravna v hrbtu, ga primite vse bolj proti kolkom in pozneje roko le iztegnete proti 
njegovem trupu. 
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17 Guganje 

Pridružite se ostalim otrokom na igriščih in pokažite svojemu otroku užitek, ko veter 
hladi telo. Poskrbite, da je gugalnica varna in primerna za mlajše otroke (ima oporo 
na vse strani). Otroku jo lahko predstavite tudi doma in mu pustite, da jo razišče. V 
gugalnico posedite otroka in ga opozorite, da ga boste narahlo zazibali. Z rokami naj 
se močno prime držala. Nežno ga odrinite. Med zibanjem poimenujte smer zibanja: 
»naprej – nazaj; k mamici – k očku«.Otrok bo poskušal nadzirati in zadržati svoje telo 
v sedečem položaju. Hkrati pa bo užival v novi izkušnji. 

 

18 Igra v napihljivem bazenčku 

Pripravite otroku igralni prostor, medtem ko vi opravljate druga hišna opravila. V 
stanovanju napihnite mali napihljiv bazenček. Če pospravljate kopalnico, potem 
odnesite tja tudi bazenček in vanj posedite otroka. V bazenček dajte različne 
predmete, ki se jih uporablja v kopalnici. Ko opazite, da je otrok prijel nek predmet, 
mu povejte, kako se imenuje, in pokažite, za kaj se uporablja. Nato mu pustite, da jih 
raziskuje in se z njimi igra. Otrok bo v bazenčku vadil sedenje in bil varen pred 
morebitnimi padci. 

Kje se še lahko igrate: 

V kuhinji uporabite predmete iz kuhinje, na vrtu predmete za vrtnarjenje, v 
peskovniku … 

PLAZENJE IN LAZENJE 

19 Raziskovanje prostora s kotaljenjem in obračanjem 

Otroku pripravite igralni prostor na mehki blazini. Medtem ko leži na trebuhu, mu v 
bližini, vendar ne na dosegu rok, nastavite glasbeno igračo (lahko tudi svetlečo ali 
zvočno). Recite: »Uau, kako lepo poje. Pridi, jo bova skupaj poslušala.« Otrok bo 
skušal seči k njej in uporabil vse dosedanje spretnosti, ki jih je že usvojil. Poskušal se 
bo dvigniti na roke, pokrčil koleno in se najverjetneje zaradi izgube ravnotežja obrnil 
na hrbet. Če mu obračanje ne bo šlo, mu pri tem pomagajte. Zadržite mu pokrčeno 
nogo in če ima željo, se bo poskušal prekotaliti do predmeta. Otrok bo spoznal, da s 
kotaljenjem in obračanjem lahko raziskuje prostor. Ko se mu obrat posreči ga močno 
pohvalite. 

 

20 Na paši 

Otroka položite na trebuh, tako da bo z obrazom gledal stran od vas. Pokleknite za 
njim in ga potegnite za boke k sebi, otrok bo zravnal roke in jih postavil naprej, tako 
da bo na koncu v položaju za plazenje po vseh štirih. Recite mu, da je ovčka (lahko 
tudi koza ali druga domača žival, ki se pase). Zibajte otroka iz enega kolena na 
drugega v smeri levo – desno in s tem prenašajte njegovo težo. Za levo koleno si 
zamislite višji ton, za desno pa nižji ton. Med tem ko prenašate težo iz enega kolena 
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na drugega, te tone tudi pojete in oponašate oglašanje ovce. Enako ponovite tudi pri 
rokah. Sčasoma bo otrok morda potisnil koleno naprej – to je začetek plazenja po 
vseh štirih. Poskrbite, da bo prostor varen in mehak. 

Izogibajmo se učenja zibanja naprej–nazaj, saj to lahko postane slaba navada, ki jo 
je kasneje potrebno načrtno omejevati. 

Ideja za nadgradnjo aktivnosti: 

Ko bo otrok obdržal ravnotežje na vseh štirih, ga spodbujajte, da pride k izvoru 
zvoka. Pokličite ga po imenu in recite, naj pride k vam po priboljšek ali objem. Sprva 
bodite blizu, nato pa lahko razdaljo med vama povečujete. 

 

21 Skrivalnice 

Aktivirajte zvenečo igračo (ta naj bo v višini tal) in spodbudite otroka, da jo bo šel 
iskat. Igrača naj neprenehoma oddaja zvok, drugače bo otrok menil, da je izginila. 
Motivirajte ga z besedami: »Ali slišiš? Nekaj igra. Poišči, kje se skriva igrača!« Ko se 
otrok priplazi do igrače, naj z eno roko seže k njej, z drugo pa naj lovi ravnotežje. V 
sedečem položaju lahko raziskuje predmet in se z njim igra. 

Ideje za nadgradnjo aktivnosti: 

Ustvarite čim več različnih priložnosti za plazenje. Otrok naj sledi vašemu glasu in 
seže za piškotom, ki mu ga ponudite; sledi lahko laježu domačega psa, ki ga veselo 
spodbuja k igri … Ponudite mu različne podlage, npr. ploščice, preproga, trava, 
parket … 

 

22 Ritensko čez ovire 

Otroka naučite, da se po stopnicah plazi ritensko, saj je tako veliko bolj varno zanj. 
Učenje premagovanja višinskih razlik začnite na enostavnem poligonu, ki ga lahko 
postavite kar v dnevni sobi, ob sedežni garnituri ali fotelju. Otroku nastavite ob sedež 
nižjo pručko, ki je stabilna. Pokažite mu, kako naj se obrne in pripravi na plezanje. 
Otrok naj se skozi dan večkrat poskuša ob vaši minimalni pomoči ritensko odplaziti 
na tla. Motivacija za plezanje je lahko npr. neka zvočna igrača. 

Ideja za nadgradnjo aktivnosti: 

Pred stopnico označite s tipno oznako mesto, kjer se mora otrok obrniti. Hodite ob 
njem in mu na mestu tipne oznake recite: »Obrni se.« Sprva mu pomagajte pri obratu 
in poskrbite, da bo najprej stegnil eno nogo, šele nato se bo spustil po stopnici. Pri tej 
veščini mu pustite veliko časa, da poskuša najti najboljši položaj, pri tem ga 
spodbujajte, tako da mu zaploskate ali pa ga pohvalite, da mu je res dobro uspelo.  

Izogibajte se temu, da ga neprestano nosite po rokah. Poskusite poiskati varen 
način, da nalogo opravi sam in se pri tem nekaj novega nauči. 
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SAMOSTOJNO STOJI 

23 Most 

Ko otrok usvoji položaj na vseh štirih, ga vodite v strešico. Pomembno je, da otrok 
postavi eno stopalo na tla. Če tega še ne naredi sam, mu pri tem pomagajte vi. 

Igrajte se most. Otrok naj bo na vseh štirih. Z njegovo priljubljeno igračko, ki lahko 
tudi oddaja zvok, se približajte njegovemu boku in recite: »Ali grem lahko prosim pod 
tvoj most? Zunaj dežuje.« Otrok bo postavil stopalo na tla in dvignil zadnjico v zrak, 
tako da bo nastala streha za njegovo igračo. Čez nekaj sekund, neha deževati. 
Igračka začne vesela peti in se mu zahvali za pomoč. 

 

24 Klečanje 

Spodbudite otroka, da se iz položaja za plazenje dvigne v klečeč položaj. Ko bo otrok 
pred nizko mizo v dnevni sobi ali ob vaši postelji, nanjo položite glasbeno igračo. 
Recite: »Ali slišiš, kako igra? Poklekni in poglej, kaj je tukaj.« Medtem mu sprva 
pomagajte – primite ga za boke in jih rahlo potisnite nazaj h gležnjem, nato pa mu 
ponudite prst, da bo dvignil trup. Ko vidite, da je usvojil spretnost, mu pustite, da to 
naredi sam. V klečečem položaju mu pustite, da se igra z igračo in jo raziskuje. 

Kje se še lahko igrate: 

Spretnost klečanja lahko otrok uri tudi v peskovniku, kjer po stranici pelje plastičen 
tovornjak … 

 

25 Stanje ob opori 

Otrok je sposoben stati ob opori nekaj časa. Spodbudite ga, da se dvigne v stoječi 
položaj – lahko iz klečečega ali strešice, z glasbeno igračo ali drugim zanimivim 
predmetom, ki oddaja zvok (žlica, s katero tolče ob mizo; zveneča žogica …). Med 
igranjem oz. ropotanjem mu recite: »Ali slišiš, kako žlica ropota? Vstani in poskusi še 
sam.« V stoječem položaju lahko ohranja ravnotežje z naslonom na komolce ali 
zapestja. Ko se bo nekaj časa igral, ga pohvalite: »Zelo lepo se igraš, super!« 

Čim večkrat skozi dan ga zaposlite z neko aktivnostjo med stanjem in opazujte, kako 
lovi ravnotežje. Sprva bo stal narazen, saj si bo s tem pomagal ohranjati ravnotežje, 
nato pa bo že pomikal noge bolj skupaj v pravilni položaj. 

 

26 Ples 

Otroku predvajajte različne zvrsti glasbe (klasiko, jazz, otroške pesmi, ljudske pesmi 
… ). Vzemite ga v naročje in se skupaj zazibajte v različnih ritmih. Pri plesu bodite 
sproščeni in otrok bo užival z vami. Začutil bo mehko zibanje vašega telesa. Med 
plesom se z njim pogovarjajte, mu opisujte gibanje in glasbo. Z glasom poudarite tudi 
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težko ali lahko gibanje, npr. ko topotate kot medved, imejte nizek glas, ko hitro tečete 
na mestu, imejte visok glas kot miška. 

Ideje za nadgradnjo aktivnosti: 

Sprva začnite z valovanjem celega telesa, nato priključite tudi roke. Ko otrok že 
prenaša težo iz ene noge na drugo, ga postavite na tla in poskusite zaplesati z njim 
tako, da mu nudite oporo. 

SAMOSTOJNO HODI 

27 Razburkano morje 

Otroku pripovedujte o morju in valovih ter mu pokažite, kako deskar drsi po valovih. 

Usedite se in si v naročje položite večjo desko za rezanje kruha ali drugo tršo 
podlago. Otroka postavite na desko, tako da je obrnjen k vam in ga držite za dlani. 
Desko počasi nagnite na eno stran in mu nežno pokrčite koleno. Vajo ponovite tudi 
na drugi strani. Ne pozabite ga pohvaliti, kako dobro mu gre! 

Ideja za nadgradnjo aktivnosti: 

Ko otrok že sam lovi ravnotežje, ponovite aktivnost brez deske, tako da otrok stoji na 
vaših stegnih. 

 

28 Pospravi stol za mizo 

Ko otrok samostojno stoji, ga postavite ob njegov stolček in mu pomagajte, da ga 
potisne k mizi. Ob tem naj naredi korak ali dva. Pred njegovem potiskanju recite: 
»Sedaj pa potisni stol pod mizo.« Otrok se bo ob tej aktivnosti učil hoditi ob opori in 
spoznal, da je potrebno stol po uporabi pospraviti na svoje mesto. Ko ga pospravi na 
svoje mesto, ne pozabite reči: »Bravo, hvala ti.« 

Kje se lahko še igrate: 

Otrok lahko pred seboj potiska tudi voziček (npr. otroški nakupovalni voziček v 
nakupovalnih centrih), ki ima držalo v višini njegovih ramen. V ta voziček lahko naloži 
različne predmete in vam jih pripelje. Namesto vozička lahko uporabite tudi otroško 
kosilnico.  

 

29 Na potep z vlakom 

Otrok je voznik vlaka. Njegova naloga je, da pobere vse potnike in jih varno pripelje 
do cilja. 

Na steno nalepite debelejšo vrv in na razdaljo 0,5 metra nalepite ali navežite različne 
predmete, ki jih otrok pozna. Ti predmeti lahko oddajajo zvok na pritisk.  
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Otrok sledi vrvi s hrbtno stranjo dlani. Ko prispe do predmeta, ga poskuša prepoznati 
z dotikom (lahko tudi s preostankom vida, če ga ima) in ga pospravi v nahrbtnik, ki je 
njegov vagon. Če otrok še ne govori, posamezen predmet poimenujte vi. Na končni 
postaji naj ga čaka predmet, ki se ga bo veselil celo vožnjo z vlakom, npr. bombon, 
najljubša igrača …  

Ideja za nadgradnjo aktivnosti: 

V začetku navežite na vrv 1 ali 2 predmeta, nato pa sčasoma povečujte število. 
Večate lahko tudi razdaljo med predmeti. 

Če želite spodbuditi samostojen vzpon po stopnicah, na določeno razdaljo navežite 
predmete. 

Kje se lahko še igrate: 

To aktivnost lahko pripravite za praznovanje rojstnega dan vašega otroka. Na 
različnih stenah naredite dve stezi iz vrvi. Otroci naj se razdelijo v dve skupini in 
poskušajo z zavezanimi očmi ugotoviti kateri predmeti so navezani na vrv. 

Ta aktivnost bo uporabna tudi pri gibanju po stanovanju. Pot, ki jo označite na steni 
je v pomoč otroku, ko želi priti iz sobe do kuhinje ali katerega drugega prostora. 
Seveda tokrat ne nastavljate predmetov na tipno pot. 

 

30 Samostojno stoji 

To spretnost lahko razvijate tako, da nadaljujete prejšnjo aktivnost Na potep z 
vlakom. Na končni postaji poligona se rahlo dotaknite z dlanjo otrokovega hrbta in ga 
pomaknite stran od stene. Medtem, ko ga močno pohvalite, da je odlično opravil 
nalogo, za trenutek počasi odmaknite svojo dlan. Otroka boste zamotili s svojim 
glasom. Opazujte otrokova stopala. Ko se njegovo težišče premakne malo naprej, bi 
se moral s prsti odriniti od tal, da bi se ponovno zravnal. Če se nagne malo nazaj, bi 
moral prste dvigniti in se tako zravnati. Ko boste videli, da izgublja ravnotežje, hitro 
prislonite nazaj svojo dlan in mu ponudite oporo. Bodite pozorni, da glava ne bo 
spuščena. 

Kje se lahko še igrate: 

Pomembno je, da izkoristite različne priložnosti, kjer bo vaš otrok lahko uril 
ravnotežje pri stanju, npr. ko ga odložite iz naročja v stoječi položaj, poskusite 
umakniti svojo oporo. 

 

31 Skupaj na sprehod 

Vaš otrok že hodi ob opori ene roke. To je veliko težje, kot pri opori na obe roki, saj je 
opora nesorazmerna in s tem ohranjanje ravnotežja oteženo. Sedaj otrok potrebuje 
veliko vaje. Odpravite se na sprehod okoli hiše ali v park. V začetku se mu postavite 
ob bok in ga primite za roko – z eno za nadlaket, z drugo za dlan. Na začetku mu 
boste morali z roko, s katero ga držite za nadlaket, pomagati pri ravnotežju. Na 
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sprehod povabite še nekoga tretjega, npr. stare starše, partnerja, starejšega otroka 
…, ki vam bo pomagal nastavljati predmete, ki oddajajo zvoke pred vas in otroka. 
Otroka spodbudite, da se odpravi za zvokom, vi mu služite samo kot opora in ne kot 
navigator. Ko prispeta do predmeta, mu pustite, da ga razišče, ga močno pohvalite, 
nato pa se odpravite naprej. Menjujte roki, za katero ga držite, da ne bo postal 
odvisen od opore na enem mestu. Postopno podaljšujte sprehode. Otrok naj bo brez 
pleničk in obut v čevlje, ki mu ne drsijo, ali bos. 

Ideja za nadgradnjo aktivnosti: 

Postopno zmanjšujte svojo oporo in podaljšujte sprehod. 

 

32 »Pridi k meni!« 

Pri tej vaji morata biti dva. Pokleknite eden blizu drugega. Otrok naj stoji s hrbtom 
proti vam, pred vašimi koleni. Z rokami mu pomagajte uloviti ravnotežje, nato ga 
spustite. Očka ga pokliče, npr. »Pridi k meni,« ali »Pridi k očku.« Ko pride, naj ga ta 
nagradi z velikim objemom, ga obrne, da se lahko vrne k mamici, ki ga kliče. S to 
vajo bo otrok postal bolj samozavesten in bo začel korakati sam.  

Otrok bo začel hoditi z dvignjenimi rokami, da si okrepi stabilnost trupa, premikal se 
bo hitro, ker še nima dovolj nadzora in ravnotežja, da bi se premikal počasi. 

Pomembno je, da ostanete na istem mestu, ko pokličete otroka, saj se mora naučiti 
tudi oceniti razdaljo od izvora zvoka. Če želite podaljšati razdaljo prehojene poti, 
potem jo povečajte že pred klicem. 

Ideja za nadgradnjo aktivnosti: 

Pri daljših razdaljah bo otrok moral usvojiti bolj nadzorovano in počasnejšo hojo. 
Otroka naučite besedo »počasi«. Eden naj otroka pokliče, da pride k njemu, drugi pa 
naj mu sledi in se ga po dveh oz. treh korakih dotakne s prstom na prsih in hrbtu, 
samo toliko, da ga za hip ustavi. Otrok si bo ponovno poiskal ravnotežje in nadaljeval 
s koraki. Za vsak korak več, ki ga otrok naredi, ga nagradite s pohvalo. 

 

33 Hodim sam 

Poskušajte izkoristiti vsak trenutek, da bo otrok poskušal hoditi sam. Izogibajte se 
nepotrpežljivosti in pustite otroku dovolj časa, da razvije spretnost, ki je ena 
najpomembnejših za njegov kasnejši razvoj. 

Začnite v znanem prostoru, lahko v vašem stanovanju. Poskrbite, da bo prosto varen, 
brez visečih ovir, copat in odprtih predalov, da se otrok ne spotakne in ga postane 
strah. Otroku naročite, naj pride od sobe do kuhinje, od kopalnice do sobe … Če se 
bo slučajno izgubil, ga pokličite, tako da se bo orientiral na vaš glas in krenil v pravo 
smer. 

Sprva bo otrok hodil z dvignjenimi rokami, s katerimi bo lovil ravnotežje. Če sčasoma 
ne bo sam spustil rok in jih sproščeno uporabljal med hojo, ga zamotite z neko 
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igračo, ki mu jo ponudite v roke in ga prosite, naj vam jo prinese. Ne pozabite se mu 
zahvalit in ga močno pohvaliti. 

RAZVIJANJE FINE MOTORIKE 

34 Lepljiva žogica 

Zmečkajte papir in ga oblepite z obojestranskim širokim rjavim lepilnim trakom ali pa 
oblepite že obstoječo plastično žogico s selotejpom, tako da bo lepljivi del na zunanji 
strani. Dobili boste lepljivo žogo veliko kot pest. 

Žogo dajte otroku v roko, tako da se mu roke lepijo nanjo. Ker ne bo sama padla na 
tla, ko jo bo spustil, mu pokažite, kako jo lahko odlepi z drugo roko. Ob vaši pomoči 
recite: »Ali se je žoga nalepila na roko? Odlepi jo z drugo roko. Kako odlepiš lepljivo 
žogo?« Aktivnost lahko kasneje zaposli otroka med vašimi opravili po hiši.  

Morda otroku ne bo všeč lepljivi občutek. V tem primeru lahko preprijema majhno 
žogico. 

Kje še lahko urite spretnost preprijemanja: 

Prigrizek mu ponudite v roko, ki jo manj uporablja. Morda ga bo preprijel v 
prednostno roko. 

Tekom dneva mu ponudite predmet v roko, v kateri že drži nekaj. Tako bo moral 
predmet najprej preprijeti in nato vzeti vašega. 

 

35 Čas za kosilo 

Izberite eno ropotuljo, ki ima prijeten zvok in jo uporabljajte za naznanitev obrokov. 
Vsakokrat, ko bo čas za hranjenje, vzemite ropotuljo, jo podajte otroku v roko in 
skupaj trikrat potresita. Zraven recite: »Ali slišiš, kdo se oglaša? To je ropotulja, ki 
pravi, da je čas za kosilo!« Sčasoma pustite, da otrok sam poskusi potresti z 
ropotuljo, vi pa ne pozabite na stavek, ki naj se ponavlja ob istem zvoku. Tako se bo 
otrok tudi naučil, da samo zvok te ropotulje naznanja kosilo. 

Ideje za nadgradnjo aktivnosti: 

Uporabljajte različne predmete in zvoke, ki bodo napovedovali dogodke. 

 

36 Čuk se je oženil 

Ko prepevate otroške pesmice, ne pozabite tudi na instrumentalno spremljavo. Z 
ropotuljo je veliko zabavneje! Podajte ropotuljo otroku v dlan in počakajte, da jo 
zgrabi. Napovejte, svojo aktivnost z besedami: »Sedaj bova pa zapela pesem Čuk se 
je oženil.« Na tra la la stresite njegovo roko, tako da bo ropotulja zaigrala. 

Ideje za nadgradnjo aktivnosti: 
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Izmenično igrajte z ropotuljo, najprej vi 2x, nato otrok 2x. 

 

37 Kazalec išče rozino (ali drugo hrano) 

Otroku za sladico po obroku v nizko skodelico nasujte nekaj rozin. Igrajte se igro 
tako, da otrok samo s kazalcem drsi po dnu skodelice. Ko nekaj zatipa reče: »Stop, 
kazalec! Kje si palec?« Takrat palec približa kazalcu in poskuša prijeti rozino in jo 
ponesti do ust. 

Ideja za nadgradnjo aktivnosti: 

Pri obrokih spodbujajte otroka, da prime čim več predmetov s palcem in kazalcem, 
npr. žličko, kuhane špagete ali korenček iz krožnika. 

38 Ščipanje testa 

Medtem ko mesite testo za kruh ali pecivo, ga nekaj odstopite otroku. Pustite mu, da 
se z njim igra, ga gnete, trga in ščipa s palcem in kazalcem. Pokažite mu, kako z 
dvema prstoma naredi majhne kroglice. Te kroglice kasneje posujte po kruhu oz. jih 
specite, da se bo lahko tudi sam pohvalil s svojim izdelkom. 

Kje se še lahko igrate: 

Odlična vaja za prste je tudi oblikovanje iz plastelina ali fimo mase, ki jo lahko otrok 
oblikuje s prijatelji ali vrstniki. 

 

39 Obešam perilo 

Medtem ko obešate perilo, dajte otroku škatlo od čevljev, v kateri so ščipalke, lahko 
različnih oblik in barv. Recite: »Sedaj se bova oba igrala s ščipalkami. Jaz bom 
obešala perilo, ti pa okrasi rob škatle s ščipalkami.« 

Ideja za nadgradnjo aktivnosti: 

Ko otrok že zna uporabljati ščipalke, mu na njemu primerno višino navežite vrv in 
pustite, da sam obesi majhne kose oblačil, kot so robci, spodnje hlače … 

 

40 Skrinja zakladov 

V kuhinji izpraznite en predal in omogočite otroku, da bo v njem imel svoje predmete. 
V začetku naj ne bo notri več kot 5 predmetov. Skupaj spoznajta predmete po imenu 
in obliki. 

Sedaj se lahko igra prične. Prosite otroka, da vam poišče v skrinji zakladov kuhalnico 
in vam jo pokaže, medtem ko vi pripravljate kosilo. Če vzame pravi predmet, recite: 
»Ja, to je kuhalnica, bravo!« Če vam pokaže kaj drugega, recite: »Ne, to ni kuhalnica, 
to je žlica. Kuhalnica je lesena. Poskusi znova.«  
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Njegov predal je sedaj njegova skrinja zakladov, ki jo mora skrbno čuvati, to pomeni, 
da poskrbi, da so ob koncu igre vsi predmeti varno shranjeni v predalu.  

Ideja za nadgradnjo aktivnosti: 

Predmete zamenjajte, ko vidite, da zanj več niso zanimivi. Lahko zamenjate samo 
kakšen predmet in ostale pustite. Lahko spodbudite otroka, da tudi sam prinese 
kakšen predmet v svojo skrinjo zakladov. 

Kje se še lahko igrate: 

Namesto predala lahko uporabite tudi zaboj, ki je vedno na točno določenem mestu. 

Uporabite lahko tudi skrivnostno vrečo, ki v sebi skriva različne predmete in jo lahko 
odnesete s seboj ali uporabite med vožnjo z avtomobilom.  

 

41 Vstavljanje predmetov skozi odprtino 

Vzemite škatlo od čevljev in v pokrov izrežite krog s premerom 8 cm. Izberite 
otrokove igrače, ki gredo brez težav skozi to odprtino, npr. kocke, palčke, plastične 
živali … Pred otroka položite škatlo in ga z rokami vodite po njej, da jo spozna (če 
boste to aktivnost večkrat ponavljali, ni potrebno vedno znova raziskati škatle). Na 
desno stran telesa mu položite izbrane igrače. Recite: »Položi igrače v škatlo.« Med 
tem vodite njegovo desno roko k igračam, da izbere eno. Levo roko naj položi ob 
izrezano luknjo. Z igračo poišče levo roko, ob kateri se nahaja odprtina. Ko zadane 
odprtino, naj igračo spusti v škatlo. Ob tem si izmislite en zvok, ki bo otroka zabaval, 
in vsakokrat, ko bo igrača pristala v škatli, razveselite otroka s tem zvokom, npr. 
»Bojng!« Ko vidite, da otrok zmore sam opraviti to aktivnost, zmanjšajte pomoč ali ga 
pustite, da naredi sam. 

Ideje za nadgradnjo aktivnosti: 

Ko otrok obvlada vstavljanje velikih predmetov, lahko v novo škatlo izrežete manjšo 
luknjo in nastavite manjše predmete. Kasneje se ta aktivnost lahko razvije v učenje 
ravnanja z denarjem – škatlo zamenja hranilnik, igrače pa kovanci. 

Aktivnost lahko uporabite tudi za urjenje tipa. Izmed vseh predmetov, mora otrok 
izbrati lesene kocke in jih položiti v škatlo. Za učenje oblik pa uporabite modelčke za 
piškote različnih oblik in velikosti. V pokrovu škatle naj bo izrezan trikotnik. Recite: 
»Položi vse trikotnike skozi odprtino.« To pomeni, da bo moral otrok prepoznati 
obliko in položiti vse trikotnike skozi odprtino (če poskuša v odprtino položiti krog ali 
kvadrat, mu pustite, da sam ugotovi, da to ne bo šlo). 

 

42 Kaj se skriva pod pokrovom? 

Ta aktivnost je lahko nadaljevanje prejšnje. Otrok se mora naučiti, da predmeti 
obstajajo, tudi ko jih ne čuti ali sliši.  
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Ko otrok položi vse igrače skozi odprtino, mu recite: »Sedaj pa odpri škatlo in stresi 
igrače iz škatle.« Sprva mu boste vodili roke in pomagali. Z eno roko naj otrok 
zagrabi pokrov, z drugo pa prime škatlo. Ko odstrani pokrov, naj ga izpusti, z obema 
rokama prime škatlo in obrne, da se bo vsebina stresla na tla oz. mizo. Če se otrok 
zabava med stresanjem, mu lahko tudi vi skrijete v škatlo njegovo najljubšo igračo, 
on pa jo vztrajno rešuje iz kletke. 

 

43 Gradnja obrambnega stolpa 

Iz stiropora izrežite 3 pravokotnike, v velikosti 10x10x5 cm. Sprva naj otrok gradi 
stolp iz pravokotnikov, saj jih lažje prime v eno roko zaradi manjše stranice in stolp 
bo bolj stabilen. V dnevni sobi ustvarite vzdušje srednjega veka in gradov in otroku 
razložite, da so stolpi imeli zelo pomembno vlogo, saj so služili za varnost pred tujci. 
Razložite mu, da pravokotnik služi kot opeka, iz katere je zgrajen stolp.  

V dnevni sobi naj otrok poskuša zgraditi obrambni stolp. Prvi pravokotnik naj nasloni 
ob steno (lahko na začetku tudi v kot), da bo lažje poravnal naslednjega. Z eno roko 
naj ob strani prime prvo opeko in z drugo poišče svojo roko, nato naj poskuša drugo 
opeko čim bolj poravnati s prvo. Enako ponovi tudi s tretjo. Roko, ki ostane na 
opekah, pa naj premakne za eno višje. To je zelo zahtevna aktivnost, zato ob 
vsakem uspehu močno nagradite otroka s pohvalo. 

Ideja za nadgradnjo aktivnosti: 

Ko bo otrok uspel zgraditi stolp iz treh pravokotnikov ob naslonu ene stranice ob 
steno, mu postavite izziv, da postavi stolp sredi sobe. Za večji izziv lahko 
pravokotnike zamenjate z manjšimi kockami, npr. 3x3x3 cm. 

 

44 Kdo je videl mali lonček? 

Peskovnik je odličen igralni prostor, v katerem lahko otrok razvija mnogo spretnosti. 

V peskovniku otroku ponudite dva jogurtova lončka različnih velikosti. Z njimi lahko 
dela potičke ali pretaka vodo. Med igro lahko prisedete k njemu in mu poveste, kateri 
lonček je večji, kako lahko vidimo da je večji. Pokažite mu, da se lahko mali lonček 
skrije v velikega. 

Igrajte se igro tako, da otrok poskuša skriti mali lonček v velikega, vi pa glasno 
sprašujete: »Ja kam pa se je skril mali lonček? Prej je bil tukaj v peskovniku, sedaj pa 
ga ne vidim! Ali morda ti veš kje je mali lonček?« Ob tem ga malo požgečkajte. 

Ideja za nadgradnjo aktivnosti: 

Igro Kdo je videl mali lonček se lahko igra z vrstnikom ali sorojencem. V lonček lahko 
skriva tudi druge predmete. Sam mora ugotoviti, kateri so dovolj majhni, da se 
skrijejo pod lonček. 

Kje se lahko še igrate: 
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V kuhinji, v igralnici, na igrišču … 

 

45 Žoganje 

Ko se je otrok naučil spustiti žogo iz rok in jo pobrati s tal, mu ponudite različne 
velikosti žog (od večjih k manjšim) – manjše zahtevajo samo eno roko. Žoge naj bojo 
tudi iz različnih materialov (plastična, penasta, lesena …), barv in zveneče. Z 
otrokom se usedita nasproti, tako da se gledata in imata noge nekoliko narazen. 
Žogo si podajajta, spodbujajte otroka, da vrže žogo z obema rokama. Manjše žoge 
naj meče z eno roko, pri tem naj izmenjuje roki. 

Ko otrok zna vreči žogo, ga spodbujajte, da jo vrže natančno proti osebi oz. k izvoru 
zvoka. To storite tako, da ga pokličete po imenu in rečete: »Miha, podaj mi žogo«, 
lahko pa tudi zaploskate pred svojim trupom. Žogo mu nato zakotalite nazaj. 

Kje se še lahko igrate: 

Žogo uporabljajte pogosto. Imejte jo s seboj na pikniku, naj bo tudi obvezna oprema 
doma. V stanovanju lahko uporabljate tudi balon, v katerega vstavite riž ali kraguljčke 
iz kakšnega starega inštrumenta. 

 

46 Čas za branje 

V vaš tipičen dan uvrstite čas za branje. Ta je lahko pred spanjem, po kosilu, zunaj 
na travniku … Posedite otroka v naročje, tako da vam bo lahko pomagal držati knjigo. 
Izberite slikanico s kontrastnimi in enostavnimi slikami ali tipanko, ki je zanimiva za 
otroka. Skupaj opazujta slike, vodite ga z dlanmi po sliki ter se o njih pogovarjajta. 
Nato ga spodbudite k obračanju strani: »Le kaj se skriva na naslednji strani? Ali bi 
rad pogledal? Obrni stran in boš videl!« 

Sprva vodite njegovo roko do konca, ne pustite, da stran izpusti na najvišji točki. 

Priporočljive so pojoče in utripajoče knjige (znamke Fisher price), ki začnejo igrati ali 
utripati, ko otrok obrne stran. 

 

47 Ladjice potapljat 

Vzemite različne embalaže, ki imajo zamašek z navojem (poiščite tiste s čim bolj 
raznolikimi zamaški). Ti predmeti naj služijo kot igrača med večernim kopanjem 
otroka v kadi. Otroku pokažite, kako odvije zamašek in zraven recite: »Odvij 
zamašek.« Ko otrok uspešno usvoji to spretnost, je tukaj že čas za igro. Otroku 
razložite, da bo embalaža, ki je vodotesno zaprta, plavala na vodi, če pa odvije 
zamašek, bo vanjo stekla voda in potonila našo ladjo. Otrok bo spoznaval zakone 
fizike in pri tem vadil odvijanje in privijanje. 

Kje se še lahko igrate: 
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Spretnost odvijanja in privijanja lahko vadite med obrokom, ko v stekleničko shranite 
nekaj rozin, ki jih ima otrok za posladek – tako bo tudi motiviran, da bo odprl 
stekleničko. Medtem ko očetje delajo v delavnici, lahko otroci na plastičen navoj 
navijajo matico (igračo se lahko kupi v otroški trgovini). Izdelate lahko tudi leseno 
stensko podlago z različnimi navoji in stikali za prostočasno igro otrok. 


