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POVZETEK 

 

Cilj dela je analiza uspešnosti slabovidne predšolske deklice na področju jezika, matematike 

in gibanja po Kurikulu. 

 

Uspešnost deklice je preverjena s testom, ki je bil avtorsko sestavljen. Test je vseboval tri 

področja, znotraj teh področij pa je bilo pet vsebinskih sklopov. Testiranih je bilo 15 otrok in 

deklica Klara z motnjo vida. Ostali otroci nimajo motenj. 

 

Klarini rezultati so primerjani z rezultati ostalih otrok in ugotovitve kažejo, da se Klara na 

področju gibanja pomembno razlikuje od svojih vrstnikov. Klara je najbolj uspešna na 

področju jezika, manj pa na področju gibanja in matematike. 

 

Klara se statistično pomembno ne razlikuje od svojih vrstnikov, le na področju gibanja bi bilo 

treba delati več, seveda z dodatno strokovno pomočjo. 

 

Ključne besede: slepota/slabovidnost, področja po kurikulu, uspešnost. 

 

 





ABSTRACT 

 

ACHIEVEMENTS OF A BLIND GIRL IN THREE AREAS OF THE KINDERGARTEN 

CURRICULUM 

 

The purpose of the research was to analyse the success of a visually impaired preschool girl in 

three areas of the curriculum, namely language, mathematics and movement. 

 

Her success was assessed with a specifically designed test. It covered three areas, each of 

them divided into five sections. A total of 15 children and the visually impaired girl named 

Klara were tested. Other children had no disorders. 

 

After comparing Klara's results with the results of other children, the findings show that her 

motor abilities are significantly different. She performed best in the area of language and 

struggled more with movement and mathematics. 

 

Klara's results are not statistically significantly different from those of her peers. However, 

more attention should be devoted to movement with professional assistance. 

 

Keywords: blindness/visual impairment, areas of the curriculum, success. 
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UVOD 

 

»Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno« (De Saint – Exupery, 

1982). 

 

Biti slep lahko pomeni največjo možno osamo in odmaknjenost od družbe. Človek iz okolja 

sprejme večino podatkov s pomočjo vida. Izguba vida za posameznika pomeni veliko 

prikrajšanost za ogromno število informacij. Živimo v svetu, ki je narejen po meri videčih, 

težnja, da bi svet videčih približali svetu slepih, je povsem razumljiva. 

 

Palasmaa pravi: »Oko je organ distance in ločenosti, tip je čut bližine, zaupnosti in ljubezni. 

Oko pregleduje, nadzoruje in raziskuje, tip se približuje in boža« (Po Kermaunar, A. 2009). 
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1 SLEPOTA IN SLABOVIDNOST – OPREDELITEV 

MOTNJE 

 

Velika večina slepote in slabovidnosti se pojavi v prvih letih življenja kot posledica bolezni, 

poškodb ali nesreč. Zaznavanje svetlobe je osnovna funkcija organa vida. Vse ostale, npr. 

centralna ostrina vida, periferni vid ali vidno polje, sposobnost razlikovanja barv ali barvni 

vid, sposobnost videti v temi ali adaptacija na temo in sposobnost percepcije tretje dimenzije, 

imajo svojo osnovo v zaznavanju svetlobe. 

 

Danes skušamo definicije slepote in slabovidnosti uskladiti z definicijo WHO (Svetovne 

zdravstvene organizacije), ki govori o slepoti pri ostankih vida od 0 do 5 % in slabovidnosti 

od 5 do 30 %. Ti dve kategoriji pa se delita še v pet podskupin glede na stopnjo okvare. 

 

Nivoji vizualnega funkcioniranja (Perko A., 1996): 

1. slabovidnost (10–30 % vida): 

 ob ustreznih pogojih sprejemajo informacije po vidni poti; 

 vključujejo se lahko v redne šole, če so zagotovljene ustrezne prilagoditve in otroci 

nimajo drugih razvojnih motenj; 

2. težka slabovidnost (5–9,9 % vida): 

 pretežni del učenja poteka po vidni poti; 

 metoda dela je metoda za slabovidne, ki predvideva poseben pristop za razvijanje 

vizualnih funkcij; 

 prilagojene metode dela; 

 prilagojeni pripomočki, učbeniki, didaktična sredstva; 

3. slepi z ostankom vida (2–4,9 % vida): 

 z vidom prepoznavajo manjše objekte (štetje prstov) na 1–2 m; 

 potrebujejo poseben pristop za razvijanje vizualnih funkcij; 

 uporabljajo preostali vid pri učenju; 

 potrebujejo prilagojene metode dela in pripomočke, učbenike in didaktična sredstva – 

podobno kot pri prejšnji skupini, le da je tu večji poudarek na uporabi preostalih čutil; 

 metoda dela je kombinirana, delno metoda za slepe in delno za slabovidne; 
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4. slepi z minimalnim ostankom vida (dojem svetlobe in projekcija do 1,9 % vida): 

 vidijo sence, obrise večjih objektov, močno povečane črke; 

 metoda dela je metoda dela za slepe, delno kombinirana z metodo za slabovidne; 

 vid jim služi predvsem pri orientaciji in samostojnem gibanju ter praktičnih 

zaposlitvah; 

 pišejo in berejo v Braillovi pisavi, potrebujejo specialne metode dela in pripomočke; 

5. popolna slepota: 

 metoda dela za slepe: učenje po taktilnih in slušnih perceptivnih poteh; 

 Braillov sistem branja in pisanja; 

 učni pripomočki in pomagala za slepe (Braillov pisalni stroj, elektronski pripomočki, 

taktilne karte, makete, modeli, zbirke naravnih predmetov, reliefne slike, pozitivna 

folija za risanje, geometrijski pribor); 

 pripomočki za igro, šport, vsakdanje življenje; 

 pripomočki za orientacijo in gibanje; 

 prostorske zahteve: v prostoru mora vladati stalna urejenost (da slepi otrok ve, kje se 

kaj nahaja), vrata ne smejo ostajati odprta, na hodnikih oz. na poteh, kjer se slepi 

gibljejo, ne sme biti predmetov, oznake za orientacijo na ograjah, vratih. Stvari vedno 

na znanem mestu, razporejene, označene. 

 

Motnjo vida je v preteklosti Pravilnik o razvrščanju (1976) uvrstil v dve skupini: 

 slepota (vid od 0 do 9,9 %) in 

 slabovidnost (vid od 10 do 40 %). 

 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je izdal Kriterij za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (2014), s čimer smo se izenačili 

z definicijo WHO. V nadaljevanju je navedena vsebina kriterija.  

 

1.1 Slabovidni otrok 

 

Slabovidni otrok ima ostrino vida od 5 do 30 odstotkov ali zoženo vidno polje v vseh 

meridianih nad 10 do vključno 20 stopinj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida. 

 

Razlikujemo zmerno slabovidnega in težko slabovidnega otroka. 
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a) Zmerno slabovidni otrok ima ostrino vida 10 do 30 odstotkov. 

 

Potrebuje delno prilagojeno vzgojno-izobraževalno okolje in po potrebi prilagojene učne in 

vzgojne pripomočke, specialni trening na področju komunikacijskih tehnik in/ali orientacije. 

Ob ustreznih pogojih sprejema vidne informacije in dela po metodi za slabovidne. Lahko 

ohrani hitrost dela kot videči vrstniki, vendar s prilagoditvijo gradiv ali z uporabo 

pripomočkov za branje. 

 

b) Težko slabovidni otrok ima ostrino vida od 5 do manj kot 10 odstotkov ali zoženo 

vidno polje nad 10 do vključno 20 stopinj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino 

vida. 

 

Potrebuje prilagojeno vzgojno-izobraževalno okolje in didaktične pripomočke. Potrebuje 

specialni trening na področju komunikacijskih tehnik, orientacije in socialnih veščin. Pretežni 

del učenja poteka z vidno informacijo, dela po metodi za slabovidne. Lahko bere črni tisk s 

prilagoditvijo gradiva ali z uporabo pripomočkov, vendar je njegovo branje ovirano in 

počasnejše. 

 

1.2 Slepi otrok 

 

Slepi otrok ima ostrino vida manj kot 5 odstotkov ali zoženo vidno polje na 10 stopinj ali 

manj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida. 

 

a) Slepi otrok z ostankom vida ima ostrino vida 2 do manj kot 5 odstotkov ali zoženo 

vidno polje nad 5 do vključno 10 stopinj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino 

vida. 

 

Potrebuje prilagojeno vzgojno-izobraževalno okolje in didaktične pripomočke, prilagojene 

pripomočke na področju komunikacijskih tehnik, dodatne didaktične pripomočke za 

pridobivanje abstraktnih pojmov in fizikalnih veličin ter pripomočke za slepe za orientacijo in 

vsakdanje življenje. Potrebuje specialni trening socialnih veščin, orientacije in 

komunikacijskih tehnik. Dela po kombinirani metodi: delno po metodi za slepe, delno po 

metodi za slabovidne. Pri delu je precej počasnejši od videčih vrstnikov. 
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b) Slepi otrok z minimalnim ostankom vida ima ostrino vida od projekcije svetlobe do 

manj kot 2 odstotka ali zoženo vidno polje na 5 stopinj ali manj okrog fiksacijske 

točke ne glede na ostrino vida. 

 

Potrebuje prilagojeno vzgojno-izobraževalno okolje in didaktične pripomočke, prilagojene 

pripomočke na področju komunikacijskih tehnik, dodatne didaktične pripomočke za 

pridobivanje abstraktnih pojmov in fizikalnih veličin ter pripomočke za slepe za orientacijo in 

vsakdanje življenje. Potrebuje specialni trening socialnih veščin, orientacije in 

komunikacijskih tehnik. Dela po kombinirani metodi: pretežno po metodi za slepe, delno po 

metodi za slabovidne. Pri delu je precej počasnejši od videčih vrstnikov. 

 

c) Popolnoma slepi otrok: dojem negativen ali dojem svetlobe pozitiven z negativno 

projekcijo 

 

Potrebuje stalni specialni trening za vsakdanje življenje, prilagojeno vzgojno-izobraževalno 

okolje, prilagojene učne pripomočke na področju komunikacijskih tehnik, pri čemer uporablja 

brajico, dodatne didaktične pripomočke za pridobivanje abstraktnih pojmov in fizikalnih 

veličin ter pripomočke za slepe za orientacijo in vsakdanje življenje. Pri gibalnih dejavnostih 

je opazno počasnejši od videčih vrstnikov. Ker se ne uči s posnemanjem, potrebuje 

profesionalni pristop za učenje novih gibanj in spretnosti. Dela po metodi za slepe; učenje 

poteka po tipnih in slušnih zaznavnih poteh. 

 

1.3 Otrok z okvaro vidne funkcije 

 

Okvare vidne funkcije so izražene kot posledica obolenja in/ali delovanja osrednjega živčevja. 

Prisotne so pri eno- ali obojestranski delno ali v celoti ohranjeni ostrini vida in pri eno- ali 

obojestransko delno ali v celoti ohranjenem vidnem polju. 

 

Okvare vidne funkcije so prepoznane kot: 

 težave z vidno pozornostjo, 

 težave z vidno kompleksnostjo, 

 motnje pogleda in fiksacije, 

 zakasnel, upočasnjen vidni odgovor, 
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 odsoten, netipičen vidni odgovor (npr. reakcije na grozečo nevarnost), 

 neustrezno vidno-motorično vedenje (npr. koordinacija oko – roka), 

 neučinkovita vidna percepcija, 

 vidna agnozija. 

 

O slabovidnih osebah so podatki manj zanesljivi, večina statistik pa zajema slepe osebe. 

Število oslepelih s starostjo narašča, zlasti po 65. letu. Okvaro vida izražamo z ostankom 

ostrine vida in ostankom širine vidnega polja (oz. z izgubo). 

 

Normalna ostrina vida je 1,0 ali 100 % (oko razlikuje dve svetlobni točki pod kotom gledanja 

1' z razdalje 1 m). 

 

Perko (1996) pravi, da je ostrina vida osnovna vizualna funkcija, ki opredeljuje stopnjo 

okvare, vendar pa ne moremo določati načina in kvalitete vizualnega funkcioniranja samo na 

osnovi te funkcije ali pa napovedovati uspešnosti šolanja in usposabljanja slepe ali slabovidne 

osebe. 

 

Pomembno je poznati simptomatologijo in vzrok nastanka slepote ali slabovidnosti, prognozo 

obolenja, druge vizualne funkcije in starost ob nastanku okvare vida. 

 

1.4 Posledice slepote in slabovidnosti 

 

1.4.1 Dojemanje prostora pri slepih 

 

Tip je najpomembnejši način, da slepi človek vzpostavi stik z realnim svetom. Tudi sluh je 

zelo pomemben pri prostorski zaznavi, vendar prostorske značilnosti tega čuta izhajajo le iz 

asociacij, povezanih s tipnimi zaznavami. S tipom si slepi človek ustvari sliko o obliki in 

velikosti določenega prostora. Slepi imajo strah pred prostorom, strah pred neznanim. Želi se 

izkopati iz stanja, ki ga hromi in postavlja v odvisnost od drugih. Oddaljeni svet slepega 

sestoji samo iz zvokov, glasov in šumov. Slepi človek prostor ogleda na zelo omejen način, in 

sicer funkcionira le na razdalji njegove stegnjene roke. Pomembno je, da slepi otroci 

dojamejo, kako so razporejeni deli telesa in kje ter kakšni so njihovi medsebojni odnosi, tako 

da se morajo pojmi položaja in odnosa prenesti na odnose v okolici. 
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Zovko (1995) navaja popis pojmov položaja telesa in njegovih odnosov v prostoru: 

 prednja stran, obrnjeno proti nečemu spredaj, 

 zadnja stran, obrnjeno nazaj, 

 vrh telesa – zgoraj, 

 dno telesa – spodaj, 

 daleč, oddaljeno, 

 znotraj, proti notranjosti, 

 ven, zunaj. 

 

Pojmi velikosti: 

 oddaljenost – korak, meter, kilometer, centimeter, 

 količina – cela, polovica, pol, prazen, 

 pojmi o času – sekunda, minuta, ura, dan, teden, mesec, včeraj, jutri, 

 pojmi teže – kg, dag, liter, 

 pojmi širine/daljine – majhen, velik, širok, ozek. 

 

Za gibanje v okolici ni dovolj, da slepa ali slabovidna oseba pozna lastno telo in pojme o 

njem, ampak mora vedeti in se zavedati tega, kar obstaja v določeni okolici. Okolico mora 

znati opisati, da bi jo lahko obvladala in se v njej gibala samostojno. 

 

1.4.2 Orientacija in gibanje slepih 

 

Terpin (1975) pravi, da je orientacija sposobnost, ki daje slepemu voljo do odkrivanja novega, 

daje spoznanje, da marsikaj zmore sam. Predvsem pa je pomembno, da v dobri orientaciji 

spozna, da je skoraj popolnoma zaščiten. 

 

Čeprav je dokazano, da se inteligentni slepi lažje gibljejo in orientirajo, sposobnost orientacije 

in gibanja ni vedno stvar inteligence. 

 

Slep človek si mora ustvariti čim več, čim boljše, čim jasnejše in popolnejše predstave na 

osnovi predhodnih zaznav. To pa dosežemo s smotrnim in načrtnim šolanjem čutov, z 

zavestnim tolmačenjem čutnih zaznav. 
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Vsebinski rezultat procesa opažanja ali čutnega spoznavanja je zaznava. Zaznave pa so 

sestavljeni dražljaji. Dražljaj ima svojo kakovost, čas trajanja in jakost. Zelo pomembno je 

tudi, kako majhno količino dražljaja lahko slepi še zazna. Čutila sprejemajo dražljaje, preko 

njih pa pridemo do zaznav in predstav, od katerih je odvisna interpretacija in sposobnost 

orientacije. 

 

Wiener (1995) pravi, da mobilnost pomeni obvladovanje problemov na področju orientacije v 

prostoru in samostojnega gibanja – je osnovni pogoj za samostojno življenje slepega 

posameznika. Njegovo vključevanje v družbo (oz. rehabilitacijo in ponovno vključevanje v 

družbo) za včlenitev v delovni proces in življenje nasploh. Samostojno gibanje je praviloma 

premišljeno gibanje, medtem ko je prostorska orientacija le predpogoj za premišljeno gibanje. 

 

Slep otrok se mora povsem skoncentrirati na zavestni gib, medtem ko ga videči opravlja 

mimogrede. Tudi v dobro poznanih prostorih vsak premik v prostoru zahteva nenehno 

koncentracijo. 

 

Izjemno pomembna je tudi sposobnost pomnjenja, saj si morajo slepi in slabovidni zapomniti 

ne le dele, ki so jih prehodili, temveč tudi tiste, ki sledijo. 

 

Na aktivnost in življenje slepega ima slepota velik vpliv. Slepi se težje znajdejo v okolju. 

Raziskave kažejo, da človek z izgubo vida izgubi okoli 20 različnih sposobnosti (Zovko, G. 

1995). Najtežje posledice so na področju gibanja in orientacije, večino ostalih sposobnosti pa 

se da v celoti ali deloma nadomestiti. Slepa oseba se sama težko znajde v vsakdanjih 

življenjskih položajih, zato postane odvisna od ljudi, ki vidijo. To odvisnost je mogoče 

ublažiti s sistematičnimi vajami. Te obsegajo orientacijo na lastnem telesu, spoznavanje 

predmetov, obvladovanje gibanja v prostoru in prepoznavanje predmetov v gibanju, urjenje 

gibalnih sposobnosti in koordinacijo gibov. V prostoru se lahko giblje le tisti slepi, ki se zna 

orientirati v prostoru. Slepi se orientira prek poznavanja značilnih točk in odnosov med 

znanimi predmeti v prostoru. 

 

Zovko (1995) navaja štiri temeljne metode gibanja slepih: 

 hoja s pomočjo vodiča, ki vidi, 

 hoja s pomočjo bele palice za slepe, 

 hoja s pomočjo elektronskih pomagal in 



9 

 hoja s pomočjo psa vodiča. 

 

Roke lahko slep ali slaboviden človek uporabi pri prepoznavanju informacij, saj lahko 

predmete prime, potisne, dviguje in poriva. Pomembne so konice prstov, saj zelo natančno 

prenesejo zaznave. Osebe s prizadetim vidom tako dobijo zanesljive informacije o predmetih, 

ki jih spoznavajo. Razvoj tipne zaznave prehaja od grobih k finim gibom roke in od preprostih 

do zahtevnejših struktur. Zelo velik pomen je treba dati igram, saj otroka pritegne k delu, v 

njej se bo polno angažiral in vedno bo rad sodeloval. Cilj, ki si ga bomo z vajo zastavili, bo 

tudi dosežen. Tudi ostanke vida je treba maksimalno izkoriščati, saj slabovidni otroci s tem 

postopoma razvijajo njegovo delovanje. Slušna informacija je za slepe in slabovidne otroke 

glavna opora in usmerjevalka pri gibanju celo v družinskem okolju. Slep oz. slaboviden otrok 

vzpostavlja stik z okoljem preko tipnega čutila, ki mu zagotavlja informacije, ki mu niso 

dostopne vidno, hkrati pa povečuje nivo, natančnost in jasnost informacij, ki jih dobiva preko 

ostalih čutnih zaznav. 

 

1.4.3 Slepi in šport 

 

Šport je večplasten in večrazsežnostni pojav in ga je zato smiselno obravnavati kot celoto, 

kadar gre za širši interes naroda ali za njegovo identiteto s športnega gledišča. Kljub 

navedenemu dejstvu pa je s strokovnega vidika zaradi teoretične in praktične obravnave 

smiselno posebej in podrobno osvetliti njegove temeljne sestavine. Med drugimi je ena teh 

sestavin tudi rekreativni šport oziroma športna rekreacija (Berčič, H. 2003). Medtem ko Pori 

et al. (2008) šport definirajo z naslednjimi besedami: »Bistvo športne rekreacije je ukvarjanje 

s športom. Bistvo je v veselju, sreči in zadovoljstvu, ki ga gibanje prinaša. Bistvo je v 

zadovoljstvu s samim seboj, pa naj bo vzrok zadovoljstvo zaradi boljše telesne pripravljenosti, 

dobro počutje ob dosegi cilja z lastnim naporom, boljša samopodoba ... Ali pa le skladno 

razvito telo in lepša zunanjost. Bistvo je torej v pozitivnih učinkih gibanja.« 

 

Šport predstavlja način zdravega življenja in preživljanje prostega časa. Nekje vmes najde 

prostor tudi šport ljudi s posebnimi potrebami. Seveda je pri tem pomembno omeniti, da zanj 

veljajo določene omejitve. Pogosto se zgodi, da se takšna ali drugačna oblika športa 

slabovidnim in slepim ljudem ne zdi dovolj atraktivna. Slep otrok ima enake potrebe po 

gibanju kot otrok, ki vidi, le več spodbud potrebuje. Motiviramo ga lahko preko vonja, tipa in 
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zvoka. Posamezne načine gibanja (dvigovanje nog, kotaljenje, preskakovanje, plazenje ...) je 

treba otroka naučiti s konkretnim prikazom, saj z opisovanjem ne dosežemo nič, ker je otrok 

premajhen in tega ne razume. Če želimo, da otrok dvigne koleno visoko v zrak, mu moramo 

nogo fizično premakniti in mu to pokazati, da zazna pravilno izvedbo tega giba. Problemi se 

pojavijo že v vrtcu, saj imajo vzgojitelji zelo malo ali nobenih izkušenj s slepimi in 

slabovidnimi otroki. Neznanje ima lahko tragične posledice tudi pri športni vadbi, saj le-ta 

zahteva temeljito pripravo. Težave nastajajo tudi, ko je otrok pri gibalnih uricah slabo 

vključen v dejavnosti in ni deležen posebnih prilagoditev. Pri prostočasnih dejavnostih 

pogosto prihaja do žalitev, nezadovoljstva v igri in tekmovalne napetosti. Če otrok z 

motnjami pri teh aktivnostih, ko mora pokazati, kaj zmore, ni uspešen, izzove smeh in se 

zapre vase (Petelin, M. 1990). Slepi in slabovidni otroci so pogosto gibalno manj spretni, kar 

slabo vpliva na njihovo samopodobo. Zato je treba tem otrokom zagotoviti dovolj gibalnih 

dejavnosti, s katerimi bodo zadostili svojim naravnim potrebam, razvijali svoje gibalne 

dejavnosti in druge sposobnosti (Videmšek, M. in Pišot, R. 2007). Za športni razvoj otrok z 

motnjami je zelo pomembno, da se družijo s sebi podobnimi. Kermauner (2000) meni, da je 

vključitev slepega ali slabovidnega otroka oziroma mladostnika v sredino, kjer je doma, kjer 

ima družino in prijatelje, v primerjavi s specializiranimi ustanovami/zavodi prav gotovo 

prednost, vendar le pod pogojem, da je slep in slaboviden enakovreden ostalim v razredu in v 

okolju, kjer živi. Prav tako pa otroku glede na odločbo o usmeritvi pripada tudi pouk 

specialnih znanj, ki jih lahko pridobi na zavodu za slepo in slabovidno mladino in ki jih 

vsekakor nujno potrebuje za nemoten razvoj. Avtorica mednje uvršča tudi »sodelovanje v 

prilagojenih športnih aktivnostih«. 

 

Šport je tej populaciji zelo pomemben, saj zanje ni le sredstvo za zadovoljevanje potreb po 

igri, zabavi, boljši telesni pripravljenosti, temveč pomeni tudi pot k samozavesti in 

samoobvladanju, saj kolikor bolj je slabovidna oseba samostojna, toliko manj pomoči 

potrebuje od soljudi (Peršič, P. 1996). 

 

Slepi in slabovidni otroci imajo manj možnosti za pridobivanje gibalnih in drugih izkušenj, 

vse to pa vodi do negativnih učinkov na telesno in psihično zdravje, kar se kaže v 

(Koprivnikar, 2006): 

 slabi telesni drži, 

 prekomerni telesni teži, 

 slabši razvitosti osnovnih motoričnih sposobnosti, 
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 deformaciji hrbtenice in stopal, 

 pomanjkanju mišične moči, 

 zmanjšani kardiovaskularni sposobnosti, 

 zaprtosti vase, 

 izogibanju skupinskim dejavnostim, kot sta šola v naravi in športni dan, 

 opravičevanju pri predmetu športna vzgoja. 

 

Upoštevati moramo tudi določene posebnosti, kadar so v šport vključeni slepi ali slabovidni 

otroci. Te posebnosti prispevajo k varnosti in učinkovitosti (Vute, R. 1999): 

 izogibamo se prevelikim naporom pri vadbi, 

 udeležence opozorimo na možne nevarnosti pri vadbi, 

 pred pričetkom izvajanja programa prilagojene športne vadbe se posvetujemo z 

zdravnikom, 

 potreben je dovolj velik igralni prostor, brez nametane opreme, vadeči mora vedeti, 

kje je kaj, 

 v vadbenem prostoru opravimo potrebne prilagoditve, 

 robovi igrišč naj bodo označeni z izboklinami ali z močnejšimi barvami, npr. z rumeno 

ali oranžno. 

 

Vodja dejavnosti pa naj pri izvajanju prilagojenje športne vadbe upošteva tudi: 

 da nekateri udeleženci uporabljajo leče ali očala, 

 koliko udeleženci vadbe lahko sledijo njegovi demonstraciji, 

 da so pri plavanju ušesa pod vodno gladino in tako ni možnosti slušnega 

sporazumevanja, 

 da nekateri ne vidijo opozoril in navodil na plavališču, igrišču itd., 

 da je nebesedna sporočila lažje dojemati kot besedna, 

 primernost uporabe športnih pripomočkov živahnih barv, 

 potrebo, da vodi udeleženca, če nima svojega spremljevalca, 

 da je treba udeležencem opisati prostor, kjer izvajajo športno dejavnost, 

 potrebo po uporabi posebnih igralnih pripomočkov, npr. zvenečih žog, 

 da hrup pri prizadetosti vida lahko povzroči zmedenost in strah, 

 da so možne zadrege pri udeležencih, ki imajo barvno slepoto, 
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 da moramo spremembe opreme v vadbenem prostoru napovedati in opisati njihov nov 

položaj, 

 da je treba opisati, kdo vse je v vadbeni skupini, 

 da za pisna navodila uporabljamo večje črke. 

 

Za slepe in slabovidne otroke so se z leti oblikovali športi, ki so jim pisani na kožo. Med te 

športe sodijo igre z zvenečo žogo, kot sta golbal in torbal. Poznamo pa tudi vrtno kegljanje in 

prilagojeno izvedbo namiznega tenisa, ki se imenuje showdown. Udejstvujejo pa se tudi 

atletike, plavanja in fitnesa. 

 

Pri golbalu sta v igri dve moštvi s tremi igralci in tremi rezervnimi igralci. Smisel igre je 

skotaliti žogo preko nasprotnikove gol črte, isti igralec pa to lahko stori le dvakrat zaporedno. 

Nasprotno moštvo skuša to preprečiti. Pri torbalu sta v igri dve ekipi, vsaka ekipa pa ima tri 

igralce. Preko igrišča so napete vrvice, pod katere je treba vreči žogo tako, da se le-ta ne 

dotakne nobene vrvice. Žoga je v obliki nogometne žoge, le da je ta žoga zveneča. Žoga tehta 

500 gramov in je napolnjena z zrakom, to pa je posebnost te igre. V primeru, da se žoga 

dotakne ene izmed vrvic, se to smatra kot prekršek, ekipa je kaznovana, kazen pa je izguba 

enega izmed igralcev. Razlika med navadnim namiznim tenisom in showdownom je, da imata 

igralca lopar podolgovate oblike in ne okrogle. Tudi tukaj uporabljajo zvenečo žogico, ki pa 

lahko doseže veliko hitrost in pri tem povzroči bolečino na členkih, zato imata tekmovalca 

med igro rokavice. 

 

1.4.4 Komunikacija slepih s sogovornikom 

 

Ko se srečata dva človeka v dosegu receptorjev čutil, steče komunikacija, ne glede na naš 

namen. Komunikacija steče tudi ob srečanju dveh nemih oseb. Pri slepem človeku je 

senzorika bolj razvita kot pri videčem človeku, zato slep človek drugače sprejema informacije 

in podatke iz zunanjega sveta. 

 

Hafnar in Koprivnikar (1994) pravita, da je treba pomembnost te senzorne prednosti oz. 

drugačnosti slepih upoštevati pri: 

 neverbalnem srečanju, 

 vzpostavitvi stika, 
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 samem procesu komunikacije kot pretoku informacij. 

 

Slepi pri videčem ne bo zmogel opaziti mimike oziroma jo bo zaznal v omejeni obliki in se 

zato ne bo mogel ustrezno odzvati, medtem ko bo videči sogovornik zaznal neverbalna 

sporočila slepega in se nanje odzval. Med komunikacijo lahko pride do nelagodnega občutka 

nerazumevanja na obeh straneh. Nekateri videči slepim povzročajo nelagodne občutke, ki jih 

slepi dobro prepoznajo ali jih vsaj občutijo. Te nelagodne občutke v začetni fazi povzročijo 

zadržanost do take mere, da komunikacija skoraj ni mogoča. Tudi videči slepega doživljajo 

kot nekaj, kar jim zbuja strah, nelagodje, dvome in negotovost. 

 

S svojim obnašanjem poskušamo pri drugem spodbuditi prijetna občutja, le-ta pa so temelj 

dobre komunikacije. Slepa oseba ne sme biti preobčutljiva na vsako besedo, ki jo izreče 

videči, in se nanaša na hendikep slepega. S tem olajša začetno zadrego in strah, ki jo videč 

človek doživlja ob prvih srečanjih s slepim. Videč človek lahko komunikacijo podkrepi s 

stiskom roke in dotikom. 

 

Hafnar in Koprivnikar (1994) menita, naj v komunikaciji med slepim in videčim upoštevamo: 

 opisen ali točen – nedvoumen način sporočanja, 

 usmerjevalna podvprašanja, 

 sprotno preverjanje sprejete informacije, 

 kazalne, nedoločene zaimke in druge nekonkretizacije nadomestimo s konkretno 

besedo – upoštevamo, da ni vidne zaznave. 

 

Predstave, za nekoga, ki ne vidi, niso same po sebi umevne, na kar videči velikokrat 

pozabljamo. Lahko so zelo pomanjkljive ali jih pa ni. 

 

Slepi lahko izboljšajo kinestetično zaznavanje in razvijejo zelo natančno metodo za 

prepoznavanje neverbalnih sporočil v artikulaciji sogovornika. 

 

1.4.5 Govor slepih 

 

Govor slepih oseb ima svojstvene karakteristike, kot je med drugimi konkretizacija 

besednjaka. Zaradi indirektnih izkušenj z nedostopnimi predmeti in pojavi se pojavlja 
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protislovje med relativno velikim besednim zakladom in nezadostnim številom predstav. 

Otrok, ki je slep, mnogih besed ne uporablja pravilno. Mnoge pojme in pojave pojmuje le 

akademsko, saj z njimi nima neposrednega izkustva. Podvržen je verbaliziranju. Slep in videč 

otrok pričneta z govorjenjem ob istem času, vendar je način drug, to pa zaradi pomanjkanja 

ustreznih vidnih spodbud. Slep otrok se kasneje odziva z nasmehom in pogosteje ponavlja 

besede (eholalija). Truditi se moramo, da se slepi usposobijo za maksimalno uporabo jezika 

kulture, ki jih obkroža, tako da jim bo le-ta pomagal v socialnih interakcijah. Med slepimi in 

slabovidnimi otroki je okoli 11 % takih, ki imajo govorno motnjo. Ta se predvsem izraža pri 

motnjah ritma in tempa, glasu in artikulacije, ki pa se pojavljajo v lažji obliki. 

 

Slepemu otroku manjkajo sedanje in prejšnje vizualne izkušnje, tudi senzomotorna izkušnja je 

siromašna, saj je otrok manj aktiven v spoznavanju okolja, ker nima vida, ki bi ga stimuliral. 

Prvi dve fazi govornega razvoja pri slepem otroku sta kričanje in grgranje. Od 9. meseca 

naprej se začne tretja faza. Otrok prične v tej fazi imitirati zvoke, govor oseb iz svojega 

okolja. Otrok začne izgovarjati glasove in glasovne skupine pod vplivom poslušanja tujega 

govora. To počne nezavedno. Govor spodbujajo vizualni vtisi, za katere so slepi in slabovidni 

otroci prikrajšani. Zaradi primanjkljaja vida izostajajo vidni vtisi gibljivosti govornih organov 

in obraza. Zaradi tega se govor slepih in slabovidnih otrok razvija počasneje kot pri videčem 

otroku. Pri slepem obstaja samo akustična spodbuda, medtem ko je videč otrok deležen tudi 

vizualne spodbude. Videč človek pri sproščenem govoru uporablja geste (gibljivost rok in 

telesa), govoru daje večjo plastičnost, jasnost. 

 

Mimično-gestikulacijske gibe se otrok uči z ogledovanjem obraza in gibljivostjo govornih 

organov oseb, s katerimi prihaja v stik in komunikacijo. Z mimiko lica in gestami lahko 

govorimo o doživljanju strahu, izražamo svoja občudovanja in razpoloženje. 

 

Govor slepega pa je od rojstva osiromašen za te vizualne komponente oralnega govora. V 

času govorjenja slepega otroka manjkajo gibi lica – mimika, zato govor slepega izgublja 

emocionalno komponento. 

 

Ko slep otrok pride v novo okolje in se skuša spoprijeti z novo situacijo, mu nerazvitost v 

govoru, siromašnost v besedi in izrazu predstavljajo težko oviro. Za siromašen in nerazvit 

govor je v veliki meri kriva družina, saj pogosto nima ustreznega odnosa in mnenja do 

slepote. Otrok je pogosto v zavetju družine prezaščiten in vzgojno zanemarjen. Zupanc, Lipuš 
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in Florjančič (1995) menijo, da je govor prezaščitenega otroka nerazvit, mimika je neustrezna 

in akustično-artikulacijsko polje je skrčeno. 

 

1.4.6 Slepi in matematika 

 

Otroci z motnjami vida imajo nesorazmerno velike težave pri učenju matematike. Zelo 

pomembna je osvetlitev delovnega prostora. Pisala slepih naj imajo intenzivno debelo sled. 

Sled mora biti jasno vidna (tudi pri geometriji). 

 

Pri ponazarjanju območij in črt se lahko poleg otipljivih didaktičnih pripomočkov (vrvica, 

plastelin) poslužujemo tudi risanja na folijo, ki pušča otipljivo sled. Slepi otroci morajo imeti 

geometrijski pribor za slepe in pribor za merjenje z brajevimi znaki. Med geometrijske 

specialne pripomočke spadajo: folija za pozitivno risanje, prirejeno ravnilo, kotomer in 

šestilo. Za računanje uporabljajo govoreči kalkulator. Za slepe poznamo veliko pripomočkov 

za vsakdanje življenje: brajeve in zvočne ure, brajevi metri, termometri, kompasi, brajeve 

tehtnice, merilec denarja, pokazatelj višine tekočine v kozarcu, dodatno označeni aparati. 

Obstaja tudi matematični zapis na računalniku za slepe, ki temelji na LATEX-ovih pravilih za 

zapisovanje matematičnih izrazov. LATEX je programsko orodje za pripravo besedil. Še 

posebno primeren je za oblikovanje in sestavljanje matematičnih izrazov. Učbeniki so lahko 

natisnjeni v povečanem tisku ali pa v brajici. Razvili so več različnih sistemov zapisovanja 

brajice, tako da se pri matematiki uporablja Nemetova brajeva koda. Nekatere konstrukcijske 

naloge so za slepe praktično nerešljive, saj zahtevajo natančnost, ki pa je pogojena z ostrino 

vida in finomotorično spretnostjo. Težave nastajajo tudi pri zrcaljenju in pri projekcijah, saj so 

vezane na vid. V predšolskem obdobju si lahko pri učenju matematike pomagamo z 

družabnimi, konstrukcijskimi igrami. Otrok preko različnih iger spoznava in utrjuje pravila, 

barve, smeri, sešteva in odšteva, združuje in ločuje. Za primer si lahko vzamemo lego kocke. 

 

Otroke je treba za igro motivirati in naučiti ustvarjalnega igranja. Lego kocke so lahko lesene, 

plastične, iz gume, so pa tudi zelo močnih barv. 

 

Otrok jih bo najprej opazoval in razmetaval, kasneje jih sortira po obliki, velikosti, slabovidni 

tudi po barvi. Slepega otroka naučimo, kako naj spne dve kocki skupaj, kasneje mu 

pokažemo, da lahko zgradimo stolp ali vlak. Pri družabnih igrah je pomembno, da se otrok 
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preizkuša v zmagah in porazih. Pri teh igrah otroci spoznavajo nova pravila in jih utrjujejo. 

Pri natikankah se otrok preizkuša v vztrajnosti, razvija motorične spretnosti in upošteva 

pravila natikanja. 

 

Otrok natika nizančke in jih sortira po obliki (geometrijske oblike, rožice, zvezdice ...) glede 

na mnoge abstraktne pojme v matematiki. 

 

1.5 Stereotipi, prepričanja, stališča 

 

Mediji so tisti, ki ustvarjajo ali utrjujejo stereotipe. Film, televizija, literatura, včasih tudi 

časopisi prikazujejo slepe in slabovidne kot pomilovanja vredne, pomoči potrebne, slabe, 

zlobne, neuporabne, kaznovane zaradi preteklih grehov. Gomzel-Mikolič (2001) pravi, da 

prepričanja »predstavljajo neko vrsto institucije, in sicer neformalne institucije vsakdanjega 

sveta, ki prevajajo določene stvarne odnose neenakopravnosti, dominance in podrejenosti med 

družbenimi skupinami v sfero zasebnega sveta in obratno, določena razmerja med različnimi 

skupinami v vsakdanjem svetu ljudi postavljajo v splošen okvir veljavnih družbenih norm, 

vrednot in institucij«. Psihologi navajajo, da imajo stališča osrednjo vlogo v socialni 

konstrukciji sveta. Stabilnost stališč pomembno vpliva na stabilnost vedenja, sprememba 

stališč pa nujno vodi do modifikacije vedenja (Nastran-Ule, M. 1997). Slepi so lahko tudi zelo 

bistri, obdarjeni z nadčloveškimi zmožnostmi in posebnimi čutnimi sposobnostmi. Ne glede 

na to, ali so oznake pozitivne ali negativne, vedno so nekaj posebnega, »outsiderji«. Še danes 

so razširjene številne napačne predstave o slepoti in njenem vplivu na učenje, socializacijo, 

emocije, gibanje, skrb za samega sebe, na praktične vsakodnevne aktivnosti, na zaposlovalne 

možnosti, čeprav slepi že vrsto let uporabljajo številne učne strategije, spretnosti in tehnike za 

varno, samostojno in samozavestno doseganje ciljev. Prepričanja in stališča širšega okolja do 

slepih lahko pomembno vplivajo na posameznikovo edukacijo, socializacijo, zaposlovanje in 

življenje nasploh. 

 

So pa tudi osebe z motnjo vida, ki se želijo pokazati v najboljši luči in ko jim to v določenih 

situacijah ne uspe, se jim raje izognejo. Določene osebe so zelo občutljive na mnenje drugih, 

dokler ne sprejmejo svoje motnje. Žal so te osebe tudi kasneje odvisne od mnenja drugih, 

lahko pa uničijo stereotipe na način, da jih uspejo prepričati o svojih sposobnostih. Svojo 

enakovrednost morajo vedno dokazovati kljub svoji drugačnosti. Težave imajo s predsodki, 
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nevednostjo drugih in nezaupanjem, vse to pa jim jemlje energijo, zato se kakšni situaciji rajši 

izognejo. »S tega vidika je sprememba stališč do slepih in slabovidnih izredno pomembna, 

kajti vodi tudi do spremenjenega vedenja do njih« (Žolgar, I. in Kermauner, A. 2006). 

 

Hočeš, nočeš, slepi s svojo motnjo vedno pritegnejo pozornost. Ne glede na to, ali so oznake 

pozitivne ali negativne, vedno so nekaj posebnega. To je za osebe z motnjo vida zelo 

obremenjujoče, zato se lahko zares sprostijo le v družbi popolnoma znanih ali sebi enakih 

ljudi. 

 

Nastran-Ule (1999) navaja, da je izvorno mesto prepričanj in predsodkov v posamezniku 

samem. 

 

Ivica Kotnik pravi: »Slepota zame ni problem, problem je družbena marginalizacija slepega 

človeka. Ni torej problem »ne videti«, problem je »ne imeti« možnosti oziroma »ne dobiti« 

niti priložnosti (Kermauner, A. 2009). 
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2 CILJ 

 

Cilj diplomskega dela je analiza uspešnosti predšolske deklice, ki je slepa z ostanki vida, na 

področjih jezika, matematike in gibanja. 

 

2.1 Hipoteze 

 

Hipoteza 1: Ni razlik v kurikularni uspešnosti med deklico, ki je slabovidna, in otroki brez 

motenj. 

 

Hipoteza 2: Ni razlik v uspešnosti na področju jezika med deklico, ki je slabovidna, in otroki 

brez motenj vida. 

 

Hipoteza 3: Ni razlik v uspešnosti na področju matematike med deklico, ki je slabovidna, in 

otroki brez motenj vida. 

 

Hipoteza 4: Ni razlik v uspešnosti na področju gibanja med deklico, ki je slabovidna, in otroki 

brez motenj vida. 
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3 METODOLOGIJA 

 

3.1 Vzorec 

 

Vzorec zajema petnajst otrok in deklico Klaro. Otroci so stari od 4 do 6 let in obiskujejo 

program rednega vrtca v Trzinu. 

 

Klara ima odločbo o usmerjanju, v kateri je zapisano, da je slepa z ostanki vida, medtem ko 

ostalih petnajst otrok nima motenj v razvoju. 

 

Klarina poškodba je posledica tumorja na očesnem živcu, ki so ga zdravniki odkrili, ko je bila 

Klara stara dve leti. Tumor se je pojavil na kiazmi (križišče dveh kanalov, ki potekajo od očes 

do možganov in tam se nahajajo očesni živci). Je nepravilne oblike, kot nekakšna goba, ki se 

je razrasla po kanalih, in ker pritiska na očesni živec, Klara slabše vidi. Pomanjkanje vida 

Klara nadomesti z ostalimi čutili, kar ne pomeni, da ima npr. sluh bolje razvit od ostalih, 

vendar ga bolje izkoristi. Pri pisanju, branju, risanju nima problemov, saj si papir približa na 

nekaj centimetrov. Tu se sicer pojavi problem slabe drže. Z veseljem posluša zgodbe in 

pravljice, ima zelo dober spomin, domišljijo in zelo rada se uči, riše, lepi, striže ... 

Strokovnjaki so ocenili, da ima le 4 % ostanka vida. Vidi le močne kontraste in predmete z 

razdalje 1–2 m. V skupini ima stalno mesto pri počitku, hranjenju in dejavnosti. Vse predmete 

otipa in si jih ogleda z razdalje 1 metra. Nima večjih težav z motivacijo, saj je zelo vedoželjna 

deklica. Težave ima pri manjših predmetih, ki jih ne vidi (fina motorika in groba motorika), in 

gibanju. 

 

3.2 Spremenljivke 

 

V tej raziskavi bodo opazovane kriterijske in eksperimentalne spremenljivke. 

Kriterijska spremenljivka je slepota z ostanki vida, ki otroke razdeli na slepo Klaro, in otroke, 

ki niso slepi. 

 

Eksperimentalne spremenljivke 

 

KURIKULARNA USPEŠNOST predstavlja vsoto jezika, matematike in gibanja. 
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JEZIK predstavlja vsoto dosežkov simbolov, obnove zgodbe, prepevanja pesmi, igre s črkami 

in besedo: 

 simbol: predstavlja pravilnost pomena vsakega simbola (jezen, vesel in žalosten); 

 obnova: predstavlja samostojno poimenovanje treh ključnih besed iz zgodbe Rdeča 

kapica; 

 izštevanka: predstavlja samostojno konkretno ponovljeno besedilo, uporabo gibalno-

ritmičnega prikaza in ritmizacijo izštevanke cvik cvak; 

 igra s črkami: predstavlja prepoznavo oziroma povezavo napisa in slike, prepoznavo 

prvega glasu v besedi in uvrstitev slike k ustreznemu napisu; 

 beseda: predstavlja prepoznavo besede iz zgodbe Lisica in jež. 

 

MATEMATIKA predstavlja vsoto dosežkov štetja otrok v skupini, branja grafov, orientacije 

v prostoru, razvrščanja igrač in instrument: 

 štetje: predstavlja samostojno štetje, delitev otrok po spolu in ugotovitev manjkajočih 

otrok; 

 branje: predstavlja ugotovitev števila iz prikazanih grafov, prepoznavo najvišjega 

števila iz grafa in prepoznavo najnižjega števila iz grafa; 

 orientacija: predstavlja ustrezno uporabo predlogov pod, na, v glede na razporejene 

predmete v večnamenskem prostoru; 

 razvrščanje: predstavlja ustrezno razporeditev igrač glede na njihov material; 

 instrument: predstavlja samostojno posnemanje ritmičnih vzorcev s ploskanjem, 

zaznavo razlike v glasnosti ritmičnega vzorca. 

 

GIBANJE predstavlja vsoto dosežkov ravnotežja, gibanja z žogo, gibanja ob glasbeni 

spremljavi, hoje s hoduljami in igro bela, bela lilija: 

 ravnotežje: predstavlja sposobnost vzdrževanja in ohranjanja ravnotežja; 

 gibanje z žogo: predstavlja samostojno opravljanje nalog z žogo; 

 gibanje ob glasbi: predstavlja sposobnost zvočne prepoznave za ustrezno gibanje; 

 hoja s hoduljami: predstavlja sposobnost vzdrževanja in ohranjanja ravnotežja s 

hoduljami; 

 bela lilija: predstavlja tipno prepoznavo naključnega otroka. 
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3.3 Vrednotenje 

 

Pri jeziku (simboli, obnova zgodbe, izštevanka, igra s črkami in beseda), matematiki (štetje 

otrok v skupini, branje grafov, orientacija v prostoru, razvrščanje igrač in instrument) in 

gibanju (ravnotežje, gibanje z žogo, gibanje ob glasbeni spremljavi, hoja s hoduljami in igra 

bela, bela lilija) se prešteje število uspešnih realizacij. Vsaka naloga posameznega 

vsebinskega sklopa se vrednoti z 1 točko. Tako je vsebinski sklop lahko največ ocenjen s 3 

točkami. Vsebinski sklopi se združujejo v tri področja in tako je lahko vsako področje največ 

ocenjeno s 15 točkami. Na posameznem področju tako lahko posameznik doseže največ 15 

točk, v celotnem testu pa lahko doseže največ 45 točk. 

 

3.4 Test 

 

Test je avtorsko sestavljen in vsebuje tri področja, in sicer jezik, matematiko in gibanje. 

Naloge so bile načrtovane glede na starost otrok in so za njih tudi primerne. Vsakemu 

področju je namenjenih pet nalog, ki so bile sestavljene po kurikularnih ciljih (Kurikulum, 

1999). Test je v Prilogi 1. 

 

Področja: 

 področje jezika je sestavljeno iz petih vsebinskih sklopov. Vsak sklop od otroka 

zahteva naslednje vsebine: simboli, obnova zgodbe, izštevanka, igra s črkami in 

besedami; 

 področje matematike je sestavljeno iz petih vsebinskih sklopov. Vsak sklop od otroka 

zahteva naslednje vsebine: štetje otrok v skupini, branje grafov, orientacija v prostoru, 

razvrščanje igrač in instrument; 

 področje gibanja je sestavljeno iz petih vsebinskih sklopov. Vsak sklop od otroka 

zahteva naslednje vsebine: ravnotežje, gibanje z žogo, gibanje ob glasbeni spremljavi, 

hoja s hoduljami in igra bela, bela lilija. 

 

Vsaka vsebina vsebuje tri zahteve in vsaka od treh zahtev se točkuje z 1 točko. 

 

 



22 

3.5 Način izvedbe 

 

Skupina otrok, ki je bila testirana, je ločena od ostalih otrok. Testiranje se je izvajalo v 

večnamenskem prostoru, ki je otrokom znano. Izvajalo se je za vse otroke pod enakimi 

pogoji. Otroci so naloge opravljali individualno, testator pa sem sama. Trajanje izvajanja 

posamezne naloge je prilagojeno zmožnostim otroka. Vsak otrok je imel na razpolago toliko 

časa, kot ga je potreboval. Izvedba naloge vsakega otroka je bila preverjena sproti, in sicer z 

uporabo »ček liste«. Čas, ki ga je otrok porabil za posamezno nalogo, ni vplival na dosežene 

točke. Kriteriji vrednotenja so bili znani vnaprej in so bili za vse testirance enaki. 

 

3.6 Statistična obdelava podatkov 

 

V Tabeli 1 so združeni individualni dosežki posameznikov. Izračunana sta povprečje in 

standardni odklon na posameznih področjih. Rezultati so prikazani s tabelami in grafi. 

Hipoteze so se sprejemale s testom Z ob 5-odstotnem tveganju. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

4.1 Globalni rezultati 

 

Tabela 1: Globalni rezultati otrok, dobljeni na vseh treh področjih kurikula 

Ime otroka Jezik Matematika Gibanje Kurikularna 

uspešnost 

EVELIN 14 13 12 39 

JAKA 14 14 11 39 

VAN 13 13 14 40 

GAL 8 12 10 30 

TEVŽ 12 11 13 36 

TIT 11 14 15 40 

MIJA 14 13 15 42 

BENJAMIN 13 14 15 42 

KARIN 14 12 14 40 

PINA 10 11 11 32 

ANŽE 14 13 14 41 

MAKS 10 12 13 35 

JON 10 9 11 30 

ANA 9 10 12 31 

ANDRAŽ 9 9 12 30 

VSOTA 175 180 192 547 

POVPREČJE 11,6 12 12,8 36,5 

STANDARDNI 

ODKLON 

2,2 1,7 1,66 4,6 

KLARA 15 11 9 35 

 

Iz Tabele 1 je viden profil Klare. Pri kurikularni uspešnosti Klara spada v povprečje skupine. 

Glede na rezultat Klara ni bila najslabša v skupini, saj so določeni posamezniki dosegli še 

nižji rezultat od njenega. Nekateri otroci so bili boljši od nje. Klara je najbolj uspešna na 

področju jezika, manj pa na področju gibanja in matematike. Glede na individualne razlike 
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med otroki je Klara na področju jezika nadpovprečna. V skupini ni nikogar z višjim 

rezultatom. Na področju matematike so nekateri bolj, nekateri pa manj uspešni od nje, vendar 

Klara še vedno spada v povprečje skupine. Na področju gibanja je najmanj uspešna. Tako 

nizkega rezultata ni dosegel noben videč vrstnik. Čeprav Klara na področju matematike ni 

dosegla najboljšega rezultata, lahko vidimo, da imajo nekateri otroci slabši rezultat, kot je 

njen. 

 

Celotna skupina je zelo raznolika. Vidno je, da so nekateri otroci boljši na področju gibanja, 

na področju jezika pa občutno slabši. Zato lahko rečemo, da so lahko rezultati na teh dveh 

področjih v večji meri odvisni od mnogih drugih dejavnikov, ki vplivajo na otrokovo 

znanje/sposobnosti (kot so spodbude staršev, lasten interes otroka ipd.), in ne le vzgoja in 

izobraževanje, ki sta jim bila podana v tem vrtcu/vrtčevski skupini. Starši z otrokom, ki je 

slep ali slaboviden, najverjetneje delajo več na področju jezika, medtem ko področje gibanja 

šepa. Pri zdravem otroku pa je poudarek bolj na gibanju. Otrok preko gibalnih dejavnosti 

utrjuje matematiko, ki pri določenih igrah vključuje pravila in jezik pri dogovarjanju z 

vrstniki. 

 

Celotna skupina je zelo homogena v dosežkih na področju matematike, kjer pa tudi Klara ni v 

tako velikem zaostanku v primerjavi s svojimi vrstniki. 

 

Klarini dosežki so globalno gledano povprečni. K njenim dosežkom največ doprinese jezik, 

sledi matematika in malo manj gibanje. H globalnim dosežkom skupine pa največ doprinese 

gibanje, sledita matematika in najmanj jezik. Dosežki na področju jezika so najbolj variabilni, 

kar pomeni, da so v skupini zelo dobri, a tudi šibki posamezniki. Skupina je najbolj homogena 

na področju gibanja. 
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Graf 1: Grafični prikaz globalnih rezultatov otrok 

 

Iz Grafa 1 je razvidno, da Klara najbolj odstopa na področju gibanja, na področju matematike 

pa zelo dobro lovi svoje vrstnike. Da ima Klara na področju gibanja določen zaostanek, je več 

kot logično, saj tudi strokovnjaki trdijo, da so slepe in slabovidne osebe na področju gibanja 

bolj šibke, saj je njihovo videnje omejeno. Vseeno pa se Klara tudi na tem področju ni 

odrezala slabo. 

 

Osnovna potreba predšolskega otroka je gibanje. Zato so otroci gibalno najuspešnejši, tudi 

najbolj homogeni. Veliko se gibljejo in igrajo. Klara kot slepa deklica ima na tem področju 

omejitve. Giblje se manj, počasneje in bolj negotovo in previdno. Klara je toliko bolj razvila 

področje jezika in matematike, ki sta bolj statična in ne potrebujeta veliko gibanja. 
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4.2 Rezultati po posameznih področjih 

 

4.2.1 Jezik 

 

Tabela 2: Rezultati otrok, dobljeni s področja jezika 

Ime otroka Simboli Obnova 

zgodbe 

Izštevanka Igra s 

črkami 

Beseda Vsota 

EVELIN 3 3 3 2 3 14 

JAKA 3 3 3 3 2 14 

VAN 3 3 3 1 3 13 

GAL 3 0 3 1 1 8 

TEVŽ 3 2 3 3 1 12 

TIT 3 1 3 3 1 11 

MIJA 3 3 3 3 2 14 

BENJAMIN 3 2 3 3 2 13 

KARIN 3 3 3 2 3 14 

PINA 2 2 2 2 2 10 

ANŽE 3 3 2 3 3 14 

MAKS 3 2 3 1 1 10 

JON 3 1 2 2 2 10 

ANA 3 2 2 1 1 9 

ANDRAŽ 3 1 2 2 1 9 

VSOTA 44 31 40 32 28 175 

POVPREČJE 2,9 2,1 2,6 2,1 1,9 11,6 

STANDARD

NI ODKLON 

0,3 1,0 0,5 0,8 0,8 2,2 

KLARA 3 3 3 3 3 15 

 

Iz Tabele 2 je razvidno, da je Klara na področju jezika najmočnejša. Bila je edina, ki je 

dosegla vse možne točke. 
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Naloga »simboli« otrokom ni predstavljala večjih težav. Vsi, razen deklice Pine, so osvojili 

vse točke. Iz slik so uspešno ugotovili razpoloženje obraza na sliki. 

 

Obnova zgodbe Rdeča kapica je bila nekaterim otrokom precej težka. Deček Gal ni dosegel 

nobene točke. Obnova zgodbe mu je delala velike probleme. Ko sem ga vprašala, če mogoče 

ne pozna zgodbice, mi je odgovoril, da jo pozna, ampak da je ne želi pripovedovati. Medtem 

ko je Klara zgodbico povedala brez napak. Pravilno je označila ljudi in živali v zgodbi in jo 

povedala v pravilnem vrstnem redu od začetka do konca. Navodilo je bilo, da morajo zgodbo 

opisati v petih stavkih, Klara pa jo je obnovila zelo konkretno. 

 

Pri izštevanki cvik cvak so se vsi odrezali odlično. Vseh točk niso dosegali predvsem zato, 

ker so pozabili na gibalno-ritmični prikaz izštevanke. Besedilo so znali, le kakšnemu otroku 

se je vmes malce zataknilo. 

 

Tudi igra s črkami ni šla vsem otrokom dobro od rok. Otroci so prepoznali vse živali na sliki. 

Problem je nastal, ko so morali med besedami poiskati pravilno besedo, ki poimenuje žival. 

Otroci še niso zelo vešči pri globalnem branju. Vsi znajo napisati svoje ime, nekateri tudi 

priimek. 

 

Pri tej nalogi so bile besede nove. Pravilno so jih uvrstili le tisti, ki črke poznajo ali pa že 

znajo brati. S prvim glasom besede niso imeli večjih težav. 

 

Naloga »beseda« je bila za otroke najtežja. Otroci niso bili zbrani in niso ob vsaki besedi 

lisica dvignili roke. Besed je bilo kar nekaj, vendar sem opazila, da so jih nekateri zelo veliko 

izpustili in niso dvignili roke. Zgodba ni bila dolga, zato sem bila presenečena, da se jim je to 

dogajalo. Klara je bila zelo zbrana in ob vsaki besedi lisica dvignila roko. 

 

Pri tej nalogi je potrebna akustična pozornost. Klara je zelo pozorna, saj predstavlja zvok 

zanjo zelo pomembno informacijo o dogajanju v prostoru. Ostali otroci dogajanje opazijo z 

vidom, Klara pa s sluhom. V nalogo je vpeta tudi akustična dozorelost otrok, ki pa je 

individualna, različna. 
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Graf 2: Grafični prikaz rezultatov otrok, dobljenih s področja jezika 

 

Na področju jezika je bila Klara nadpovprečno uspešna v primerjavi z rezultati ostalih otrok. 

Pri vseh petih nalogah je dosegla vse možne točke, kar ni uspelo nobenemu njenemu vrstniku. 

Klara je že na začetku šolskega leta pokazala in dokazala, da je na področju jezika zelo 

močna. Ostali otroci so ji bili najbolj blizu pri nalogi »simboli«, največ težav pa sta jim 

povzročali nalogi »obnova zgodbe« in »igra s črkami«. 
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4.2.2 Matematika 

 

Tabela 3: Rezultati otrok, dobljeni s področja matematike 

Ime otroka Štetje 

otrok v 

skupini 

Branje 

grafov 

Orientacija v 

prostoru 

Razvrščanje 

igrač 

Instrument Vsota 

EVELIN 3 3 2 2 3 13 

JAKA 3 3 3 3 2 14 

VAN 3 3 3 2 2 13 

GAL 2 2 3 2 3 12 

TEVŽ 3 3 2 2 1 11 

TIT 3 3 3 3 2 14 

MIJA 3 3 2 3 2 13 

BENJAMIN 3 3 3 3 2 14 

KARIN 3 2 2 2 3 12 

PINA 3 2 1 2 3 11 

ANŽE 3 2 2 3 3 13 

MAKS 3 3 3 2 1 12 

JON 2 2 3 1 1 9 

ANA 3 3 2 1 1 10 

ANDRAŽ 3 3 1 1 1 9 

VSOTA 43 40 35 32 30 180 

POVPREČJE 2,9 2,6 2,3 2,1 2 12 

STANDARDNI 

ODKLON 

0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 1,7 

KLARA 3 3 2 1 2 11 

 

Tudi na področju matematike je Klara zelo dobro sledila svojim vrstnikom. Najslabše je 

opravila nalogo »razvrščanje igrač«. Ko sem jo vprašala, iz katerih materialov so igrače, mi je 

odgovorila pravilno (iz plastike, iz blaga in iz lesa). Pri razvrščanju pa ji ni šlo najbolje od 

rok. Igrače iz blaga je dala pravilno vse v isto škatlo, igrače iz lesa in plastike pa je združila 

skupaj v eni škatli. Pomagala si je s tipom, ki pa lahko slabo razlikuje različne materiale. Pri 

štetju otrok in branju grafov ni imela nobenih težav in je nalogi opravila odlično. 
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Naloga »instrument« ji je bila jasna, le določenih vzorcev ni ponovila pravilno. Naloga 

»orientacija v prostoru« ji je vzela kar nekaj časa, saj žoge na omari ni našla tako hitro kot 

ostali otroci. 

 

Najmanj točk so otroci dosegli pri nalogi »instrument« in nalogi »razvrščanje igrač«. 

Ugotovila sem, da imajo nekateri otroci zelo slab ritmični posluh in jim je to povzročalo zelo 

veliko težav. Pri razvrščanju pa nekaj otrok sploh ni vedelo, iz katerih materialov so igrače in 

kako bi jih razvrstili. Nekateri so igrače razvrstili tako, da so dali v vsako škatlo po eno igračo 

iz različnega materiala. 

 

Nalogi »štetje otrok« in »branje grafov« so otroci opravili zelo dobro. 

 

 

Graf 3: Grafični prikaz rezultatov otrok, dobljenih s področja matematike 

 

Naloge s področja matematike Klari niso povzročale večjih težav. Klara je bila konkurenčna 

svojim vrstnikom. Pri nalogi »razvrščanje igrač« pa je imela kar nekaj težav. Igrače iz plastike 

in lesa je združila v isti škatli, kar ni bilo pravilno. 
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4.2.3 Gibanje 

 

Tabela 4: Rezultati otrok, dobljeni s področja gibanja 

Ime otroka Ravnotežje Gibanje 

z žogo 

Gibanje 

ob 

glasbeni 

spremljavi 

Hoja s 

hoduljami 

Instrument Vsota 

EVELIN 2 2 3 2 3 12 

JAKA 3 1 2 2 3 11 

VAN 3 3 3 3 2 14 

GAL 2 2 2 2 2 10 

TEVŽ 3 3 3 3 1 13 

TIT 3 3 3 3 3 15 

MIJA 3 3 3 3 3 15 

BENJAMIN 3 3 3 3 3 15 

KARIN 3 2 3 3 3 14 

PINA 2 2 2 2 3 11 

ANŽE 3 3 2 3 3 14 

MAKS 2 3 3 3 2 13 

JON 2 2 3 2 2 11 

ANA 2 1 3 3 3 12 

ANDRAŽ 2 2 3 2 3 12 

VSOTA 38 35 41 39 39 192 

POVPREČJE 2,5 2,3 2,7 2,6 2,6 12,8 

STANDARDNI 

ODKLON 

0,5 0,7 0,5 0,5 0,6 1,66 

KLARA 1 3 2 1 2 9 

 

Na področju gibanja je imela Klara največ težav. Predvsem sta ji delali težave nalogi, ki sta 

bili povezani z ravnotežjem, in sicer naloga »ravnotežje« in naloga »hoja s hoduljami«. Hoja 

po gredi ji je predstavljala največjo izkušnjo, saj se je tudi zelo bala, da bo padla z grede. 

Večkrat je poskusila stati na eni nogi vsaj 5 sekund, vendar ji žal ni uspelo. Pri hoji s 



32 

hoduljami pa je bila zelo nestabilna. Tako vztrajno je poskušala s hoduljami narediti šest 

korakov, da ji je na koncu to tudi uspelo. 

 

Pri nalogi »gibanje z žogo« je nekaj otrok doseglo manj točk kot Klara. Kot je razvidno iz 

Tabele 4, je Klara osvojila vse možne točke. Otroci so imeli težave pri navodilu, naj vodijo 

žogo. Opazila sem, da nekaj otrok ni razumelo navodila »vodi žogo«, nekateri pa niso bili 

spretni pri vodenju žoge in jim je le-ta večkrat ušla izpod nadzora. 

 

 

Graf 4: Grafični prikaz rezultatov otrok, dobljenih s področja gibanja 

 

Na področju gibanja je bila Klara zelo šibka pri nalogi »ravnotežje« in pri nalogi, kjer je 

morala hoditi s hoduljami. 

 

Pri nalogi »gibanje z žogo« pa je bila nadpovprečna. Klara ima zaradi slabovidnosti precej 

težav z ravnotežjem, zato tudi naloge ni mogla izvesti tako dobro kot njeni vrstniki. 

 

Za ohranjanje ravnotežja je vid zelo pomemben. Z vidom se »primemo« za podlago. Zato so 

ravnotežnostne naloge za slepe in slabovidne težke. Z njimi imajo malo izkušenj in 

potrebujejo veliko časa, da pridobijo osnovno ravnotežje. Veliko težje pa je ohranjanje 

ravnotežja v izjemnih situacijah. 
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4.3 Preverjanje hipotez 

 

VSA PODROČJA 

 

Hipoteza 1: Ni razlik v kurikularni uspešnosti med deklico, ki je slabovidna, in otroki brez 

motenj. 

 

 

Graf 5: Hipoteza 1 

 

Klarina vrednost Z na vseh treh področjih znaša –0,277, kar pomeni, da bistveno ne odstopa 

od svojih vrstnikov. Manjši zaostanek je sicer opazen, vendar lahko s 5-odstotnim tveganjem 

sprejmemo hipotezo 1 in postavimo trditev, da se Klara v svojih globalnih dosežkih statistično 

pomembno ne razlikuje od svojih vrstnikov. 

 

K njenim dosežkom največ doprinese jezik, sledi matematika in nato gibanje. Skupina pa je 

najbolj homogena na področju gibanja. 

 

Nekateri posamezniki so bili dobri na področju jezika, a je med njimi nekaj zelo šibkih. V 

skupini ni nikogar z višjim rezultatom, medtem ko je Klara dosegla vse točke pri jeziku. 

 

Klara v kurikularni uspešnosti verjetno zato ne zaostaja za svojimi vrstniki, ker je bil tumor 

odkrit, ko je bila stara dve leti. To pomeni, da ima določene predhodne vizualne izkušnje.  
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Hipoteza 2: Ni razlik v uspešnosti na področju jezika med deklico, ki je slabovidna, in otroki 

brez motenj. 

 

1.62

-3 -2 -1 0 1 2 3
 

Graf 6: Hipoteza 2 

 

Klarina vrednost Z na področju jezika znaša 1,62, kar pomeni, da je nadpovprečna. Hipotezo 

2 lahko sprejmemo s 5-odstotnim tveganjem in postavimo trditev, da se Klara statistično ne 

razlikuje v dosežkih na področju jezika od njenih vrstnikov. Klara je uspešnejša od svojih 

vrstnikov. Dosegla je vse možne točke. Zvok zanjo predstavlja zelo pomembno informacijo o 

dogajanju v prostoru. Na področju jezika je močna zato, ker dogajanje opaža s sluhom, 

medtem ko ostali otroci opazujejo z vidom. Dodatne spodbude je deležna tudi v družini, kjer 

veliko prebirajo pravljice in pesmice.  
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Hipoteza 3: Ni razlik v uspešnosti na področju matematike med deklico, ki je slabovidna, in 

otroki brez motenj. 

 

-0.63

-3 -2 -1 0 1 2 3
 

Graf 7: Hipoteza 3 

 

Klarina vrednost Z znaša –0,63, kar pomeni, da se Klara statistično pomembno ne razlikuje v 

dosežkih na področju matematike. Hipotezo 3 lahko sprejmemo s 5-odstotnim tveganjem. 

 

Največ težav je Klari povzročala naloga, kjer je morala razvrstiti igrače glede na material. 

Igrače iz lesa in plastike je združila v isto škatlo, igrače iz blaga pa je pravilno ločila. Pri 

iskanju žog v večnamenskem prostoru sicer ni imela večjih težav, le več časa je potrebovala, 

da jih je našla. Ritmične vzorce je v večini ponovila pravilno. Naloga instrument je največ 

težav povzročila tudi ostalim otrokom. Klara pri matematiki verjetno zato ni imela večjih 

težav, ker zajema bolj statične dejavnosti. Pri razvrščanju igrač bi ji pomagale vidne 

informacije, saj preko tipnih zaznav ni dobila dovolj jasnih informacij, da bi igrače pravilno 

razvrstila glede na material. 
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Hipoteza 4: Ni razlik v uspešnosti na področju gibanja med deklico, ki je slabovidna, in otroki 

brez motenj. 

 

 

Graf 8: Hipoteza 4 

 

Klarina vrednost Z je –2,4, kar pomeni, da je Klara daleč od povprečja njenih vrstnikov. 

Hipotezo 4 lahko torej zavrnemo s 5-odstotnim tveganjem in postavimo trditev, da se Klara 

statistično razlikuje v dosežkih na področju gibanja od njenih vrstnikov. Klara je v opaznem 

zaostanku od svojih vrstnikov. Vse naloge je opravila, največ težav pa je imela pri nalogah, 

kjer je morala ohraniti ravnotežje. Pri hoji po gredi je bilo Klaro zelo strah, zato sem ji 

ponudila pomoč. Pomoč je najprej sprejela, nato pa zavrnila in poskusila sama dokončati 

nalogo. Vse točke je dosegla pri nalogi, kjer je bilo treba voditi žogo. Veliko otrok ni 

razumelo navodila in so žogo kotalili po tleh, medtem ko je Klara navodilo razumela in 

nalogo opravila zelo dobro. Klara si prostor lahko ogleda na zelo omejen način, in sicer 

funkcionira le na razdalji njene iztegnjene roke. Na področju gibanja ima določene omejitve, 

kar pomeni, da bo zelo težko tako uspešna kot njeni vrstniki. Za pomoč bi lahko prosili 

specialnega pedagoga, ki bi s Klaro izvajal individualne dodatne gibalne vaje.  
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5 ZAKLJUČEK 

 

Analiza ugotavlja, ali se slepa deklica pomembno razlikuje v uspešnosti na treh področjih po 

kurikulu od svojih vrstnikov. Zanimalo nas je, ali je na kakšnem področju v zelo opaznem 

zaostanku. 

 

V avtorsko sestavljenem testu je bilo za tri področja po kurikulu sestavljenih pet nalog. Tako 

smo dobili vpogled v določene segmente teh treh področij. Dobili smo vpogled v uspešnost 

slepe deklice na področju jezika, matematike in gibanja. Če bi želeli preveriti uspešnost slepe 

deklice na nekem področju celovito, bi moral biti test sestavljen iz večjega števila nalog. 

Klara ni v opaznem zaostanku od njenih vrstnikov, to lahko potrdimo glede na zbrane 

rezultate. V zaostanku je le na področju gibanja, le-ta pa povzroča težave velikemu številu 

slepih ljudi. Na tem področju bi moral biti poudarek večji, če že ni, tako s strani staršev, 

specialne pedagoginje in vzgojiteljev. Na drugih dveh področjih ni zaostanka z vrstniki. Na 

področju jezika je še uspešnejša od svojih vrstnikov. Iz tega lahko sklepamo, da je Klara na 

njenih močnih področjih zelo motivirana in spodbujena. 

 

Klara bi največ pomoči in spodbud potrebovala na področju gibanja. Največ težav ima z 

ravnotežjem. Za ohranjanje ravnotežja je zelo pomemben vid. Potrebne bi bile vaje, kjer bi 

Klara pridobila zaupanje v svoj korak in poskušala ohranjati ravnotežje. Najprej bi morala 

osvojiti prostor in podlago, kasneje bi »poznala« pot in prostor, kar bi ji omogočilo zaupanje 

v sebe in bi bila motivirana, da naredi korak brez strahu. Vse to lahko počne skozi igro, kjer bi 

se zabavala in še hitreje pozabila na strah, da bo stopila narobe in padla. Test bi bilo treba 

ponoviti čez kakšno leto in ugotoviti napredek deklice, seveda ob nenehnem izvajanju vaj na 

njenih šibkih področjih. Preverili bi iste segmente na določenih področjih in ugotovili, kaj se 

je spremenilo in ali je deklica uspešnejša od zadnjega preverjanja. Zelo dobra ideja pa je tudi 

portfolio, ki ga skozi celo leto izdeluje vzgojitelj. Še posebej prav bi nam prišel pri otrocih z 

motnjami v razvoju. Napredek otroka bi bil preverjen sproti, stalno in natančno. S tem bi 

imeli jasen pregled nad otrokovim napredovanjem. Prišel bi prav tudi specialnemu pedagogu 

ali vzgojiteljici, ki bi imela tega istega otroka kasneje v skupini. 
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7 PRILOGE 

 

PRILOGA ŠT. 1: TEST 

 

Področje jezika sestavljajo naloge: 

 

1. SIMBOLI 

 

Pripomočki: slike s čustvenimi simboli 

 

Otrokom pokažem slike s čustvenimi simboli. Naloga otroka je, da pove pravilen pomen 

čustvenega simbola, ki ga vidi na sliki (jezen, vesel, žalosten). Vsako pravilno poimenovanje 

čustvenega simbola ocenim z 1 točko. 

 

Navodilo otroku: »Povej mi, kakšnega razpoloženja je obraz oziroma simbol na sliki.« 

 

                                                    

 

2. OBNOVA ZGODBICE 

 

Pripomočki: zgodba Rdeča kapica 

 

Otrok s pomočjo knjige obnovi zgodbo. Pomembno je, da uporabi tri ključne besede in sicer; 

šla je na obisk k bolni babici, volk požre babico in Rdečo kapico in, da ju reši lovec. Uporabo 

vsake ključne besede točkujem z  1 točko. 

 

Navodilo otroku: »Kako bi mi v petih stavkih opisal kaj se je zgodilo v zgodbi?« 
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3. IZŠTEVANKA 

 

Otrok samostojno pove izštevanko Cvik cvak in pri tem konkretno ponovi tekst, uporablja 

gibalno- ritmični prikaz in je pozoren na ustrezno ritmizacijo izštevanke. Vsak del pravilne 

izvedbe  točkujem z 1 točko. 

 

Navodilo otroku: »Povej mi izštevanko Cvik cvak.« 

 

4. IGRA S ČRKAMI 

 

Pripomočki: 3 slike z živalmi (muca, krava, ovca), 6 imen živali (muca, krava, ovca, konj, 

orel, miš) 

 

Prva naloga otroka je, da prepozna vse živali na sliki. Otrok si izbere eno žival, ki jo ima na 

voljo. Na mizi bo imel šest besed, ki poimenujejo živali, a le ena izmed njih je pravilna. Otrok 

mora najti ustrezno besedo in jo postaviti pod žival, nato pa povedati prvi glas besede. 

 

Navodilo otroku: »Poimenuj živali, ki jih vidiš na sliki«, »Izberi si eno žival in med besedami 

poišči kako se ta žival imenuje. Besedo postavi pod žival«, »Povej prvi glas besede živali, ki 

si so jo izbral.« 

 

 

KRAVA 
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5. BESEDA 

 

Pripomočki: zgodbica Lisica in jež 

 

Vsakemu otroku posebej preberem zgodbico o lisici in ježu. Ko otrok  zasliši besedo lisica 

mora dvigniti roko. Vsako prepoznano besedo točkujem  z 1 točko. 

 

Navodilo otroku: »Ko zaslišiš besedo lisica, dvigni roko.« 

 

Področje matematike sestavljajo naloge: 

 

1. ŠTETJE OTROK V SKUPINI 

 

Vsak otrok posebej prešteje  vse otroke, ki so tisti dan prisotni v vrtcu. 

 

Tisti otroci, ki bodo šteli v pravilnem zaporedju in bodo prešteli več otrok kot ostali dobijo  1 

točko, tisti, ki preštejejo manj otrok pa 0,5 točke. Nato prešteje otroke glede na spol, torej jih 

bo ločil na deklice in dečke. Na koncu ugotovi, kateri otroci tisti dan niso prisotni v vrtcu. 

Vsako pravilno štetje in ugotovitev manjkajočih otrok točkujem z 1 točko. 

 

Navodilo otroku: »Preštej vse otroke.«, »Preštej koliko je dečkov in koliko deklic.«, »Kateri 

otroci, danes manjkajo?« 

 

2. BRANJE GRAFOV 

 

Pripomočki: list A4 format na katerem je narisan graf s petimi stolpci 

 

Otroku pokažem graf s petimi stolpci. Naloga otroka je, da mi odgovori na tri zastavljena 

vprašanja. Vsako pravilno ugotovitev  točkujem z 1 točko. 

 

Navodila otroku: Povej mi, »Koliko stolpcev vidiš na sliki?«, »Kateri stolpec  je najvišji?«, 

»Kateri stolpec  je najnižji?« 
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Graf 9: Primer branja grafov 

 

3. ORIENTACIJA V PROSTORU 

 

Pripomočki: tri žoge, miza, omara in škatla iz kartona 

 

V večnamenskem prostoru bom tri žoge postavila na določena mesta. Prva žoga bo pod mizo, 

druga na omari in tretja v škatli iz kartona. Naloga otroka je, da pravilno določi položaj žoge 

in uporabi pravilen izraz (pod, na, v). Vsak pravilen izraz točkujem z 1 točko. 

 

Navodilo otroku: »Poišči žoge in mi povej kje so bile.« 

 

4. RAZVRŠČANJE IGRAČ 

 

Pripomočki: 3 lesene kocke, 3 igrače iz blaga in 3 plastična sadja 

 

Lesene kocke, igrače iz blaga in plastično sadje zmešam v škatli iz kartona. Naloga otrok je, 

da ločijo igrače glede na njihov material. Igrače morajo raporediti v tri skupine (lesene, 

plastične in igrače iz blaga). Vsako pravilno izoblikovanje skupine točkujem z 1 točko. 

 

Navodilo otroku: »V škatli imaš igrače, ki so iz različnega materiala. Loči igrače tako, da 

bodo skupaj le tiste, ki so iz istega materiala.« 
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5. INSTRUMENT 

 

Pripomočki: lesene palčke 

 

Z lesenimi palčkami bom zaigrala določen ritmični motiv. Naloga otroka je, da ritmični motiv 

posnema s ploskanjem in, da zazna razliko v glasnosti ritmičnega vzorca (tiho, glasno). Vsako 

pravilno izvedbo točkujem z 1 točko. 

 

Navodila otroku: »Najprej me pozorno poslušaj, nato pa s ploskanjem ponovi ritmični 

motiv.«, »Z nogami topotaj tako glasno, kakor jaz udarjam s palčkami.« 

 

Področje gibanja sestavljajo naloge: 

 

1. RAVNOTEŽJE 

 

Pripomočki: gred 

 

Otrok mora stati na gredi na eni nogi pet sekund, vedar se pri tem ne sme opirati na noben 

predmet. Pri drugi nalogi mora hoditi bočno, tako da eno nogo priključuje k drugi nogi. Pri 

zadnji nalogi hodi po gredi tako, da se ne dotika tal in prehodi 1m. 

 

Navodila otroku: »Stoj na eni nogi 5 sekund. Pri tem se ne smeš opirati na noben predmet.«, 

»Hodi bočno, tako, da eno nogo priključuješ k drugi.«, »Hodi po gredi, vendar se ne dotikaj 

tal.« 

 

2. GIBANJE Z ŽOGO 

 

Vsak otrok bo dobil svojo žogo. Naloga otroka je, da žogo najprej vodi z eno roko. Potem si 

žogo namesti med noge in z njo naredi tri poskoke. Pripravljena bo tudi škatla iz kartona, v 

katero bo otrok vrgel žogo. Vsako pravilno gibanje z žogo točkujem z 1 točko. 

 

Navodila otroku: »Vodi žogo z eno roko.«, »Z žogo med nogami naredi tri poskoke.«, »Vrzi 

žogo v škatlo iz kartona.« 
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3. GIBANJE OB GLASBENI SPREMLJAVI 

 

Otrokom bo predvajala glasbo v kateri bodo različni glasbeni motivi. Otroci bodo skakali kot 

zajčki, drobencljali kot miške in se zvijali kot kače. 

 

Sami bodo morali ugotoviti kdaj bodo uporabili določen gibalni motiv. Vsako ugotovitev 

izvedbe gibalnega motiva točkujem z 1 točko. 

 

Navodila otroku: »Pozorno poslušaj glasbo. Sam moraš ugotoviti, kdaj moraš skakljati kot 

zajček, drobencljati kot miška in se zvijati kot kača.« 

 

4. HOJA S HODULJAMI 

 

Vsak otrok dobi dve hodulji. Natakne si ju na nogi in z njima naredi šest korakov. Dva koraka 

točkujem z 1 točko. 

 

Navodila otroku: »Natakni si hodulje in z njimi naredi šest korakov.« 

 

 

 

 



46 

5. IGRA BELA, BELA LILIJA 

 

Najprej otroke razdelim v dve manjši skupini. V vsaki skupini bo torej pet otrok. Otroci se 

postavijo v krog in z izštevanko izberemo enega otroka, ki se postavi v sredino kroga. Otroci s 

sklenjenimi rokami hodijo okoli otroka, ki je na sredini in prepevajo pesmico Bela, bela lilija. 

Pesmico prepeva tudi tisti otrok, ki je v sredini kroga. Ko je konec pesmice si otrok, ki je v 

krogu naključno izbere enega otroka izven kroga in poskuša s tipanje ugotoviti katerega 

otroka je izbral. Tipno prepoznavno naključnega otroka točkujem z 1 točko. 

 

Navodila otroku: »Igrali se bomo igrico Bela, bela lilija. S tipanjem skušaj že v prvem 

poskusu ugotoviti, katerega otroka si izbral.« 

 

BESEDILO: 

 

Bela, bela lilija, 

v krogu pleše deklica, 

deklica se okrog vrti, 

pa si enga izvoli. 

Poskoči enkrat, 

poskoči dvakrat., 

zapri oči pa si enga izvoli. 

 

Bela, bela lilija, 

v krogu pleše deček sam, 

deček se okrog vrti, 

pa si enga izvoli. 

Poskoči enkrat, 

poskoči dvakrat., 

zapri oči pa si enga izvoli. 

 


