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POVZETEK 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kako se vzgojiteljica pripravi na delo z otrokom s 

posebnimi potrebami, ki ima govorno-jezikovno motnjo in epilepsijo, ter kako dejansko 

izvaja delo v vrtcu, katere prilagoditve uporablja in katerih ne.  

Pri ugotavljanju tega sta bila uporabljena nestandardiziran intervju z vzgojiteljico in 

neposredno opazovanje dela v skupini. Pridobljene informacije so predstavljene s 

kvantitativnim in kvalitativnim načinom vrednotenja spremenljivk. 

Zavedanje in upoštevanje otrokovih primanjkljajev sta bistvenega pomena pri organiziranju in 

izvajanju vzgoje in izobraževanja, saj lahko otroku le na ta način omogočimo pravilen 

vsestranski razvoj za nadaljnje življenje.  

KLJUČNE BESEDE: govorno-jezikovna motnja, epilepsija, vzgojiteljica, prilagoditve.  



SUMMARY 

The aim of the diploma thesis was to determine, how does a teacher prepare for work with a 

child with special needs who has speech and language disorder and epilepsy, as well as how 

the work is actually carried out in the kindergarden, which of the adjustment are used and 

which not. 

In determing this the non-standardized interview with a teacher and direct observation of the 

work of the group was used. The information obtained is presented by quantitative and 

qualitative method of evaluation variables. 

Awareness and consideration of child's deficits is essential for the organization and realisation 

of education, because only in this way correct child comprehensive development for later life 

is enabled. 

KEY WORDS: speech and language disorders, epilepsy, preschool, adjustments. 
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1. UVOD 

1.1. Otroci s posebnimi potrebami 

 

     Galeša (1993) definira otroke s posebnimi potrebami kot skupine otrok, ki imajo različne 

ovire, primanjkljaje, težave, slabosti ali motnje na različnih področjih (gibanje, zaznavanje, 

govor, čustvovanje, spoznavanje, vedenje in učenje). 

     V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami (2014) je opredeljenih deset skupin otrok s posebnimi potrebami, ki se 

vključujejo v vzgojno-izobraževalne programe: 

 otroci z motnjami v duševnem razvoju; 

 slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije; 

 gluhi in naglušni otroci; 

 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami; 

 gibalno ovirani otroci; 

 dolgotrajno bolni otroci; 

 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja; 

 otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami; 

 otroci z avtističnimi motnjami ter 

 otroci z več motnjami. 

1.1.1. Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

 

     Kriterij za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami (2014) opredeljuje otroke z govorno-jezikovnimi motnjami kot otroke, 

ki imajo motnje in težave pri usvajanju, razumevanju govora ter samem govorno-jezikovnem 

izražanju. Motnje pri posameznikih variirajo od popolne nerazvitosti do delnega zaostajanja, 

lahko pa predstavljajo razlog za funkcionalno nepismenost, saj se sekundarno kažejo tudi na 

področju branja in pisanja. Pojavlja pa se tudi neskladnost med nebesednimi in besednimi 

sposobnostmi in izkaže se, da ima otrok običajno bolj razvite nebesedne sposobnosti. 

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

strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003) pa so ti otroci opredeljeni kot 
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otroci, ki v najpreprostejšem primeru ne znajo izgovoriti posameznega glasu, v 

najzahtevnejših primerih pa je moteno njihovo govorno in jezikovno izražanje ter 

razumevanje. Pri teh otrocih se pojavlja odstopanje od pričakovanega govorno-jezikovnega 

vedenja glede na njihovo starost in neverbalne sposobnosti.  

     Motnje se delijo na govorne in jezikovne. Govorne motnje se nanašajo na artikulacijo 

(motene in napačne izreke posameznih glasov), glasove (probleme fonacije) ter na fluentnost 

(ritem in hitrost govora). Jezikovne motnje pa vključujejo probleme, ki se nanašajo na obliko 

jezika, uporabo vsebine jezika – semantiko ter na uporabo funkcije delovanja jezika – 

pragmatiko (prav tam). 

     N. Grilc (2014) je zapisala, da se ravni sposobnosti in spretnosti v uporabi jezika in govora 

pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami med seboj razlikujejo:  

 otroci dosežejo le najosnovnejše fonacijske oblike neartikuliranega krika1, ne razumejo 

govora, nimajo govornega stika; 

 otroci ne razumejo govora, nimajo govornega stika, zmorejo pa naravno vokalizacijo; 

 otroci razumejo vsakdanji govor, vendar ne govorijo. Nekateri uporabljajo kretnje; 

 otroci razumejo le konkretne govorne situacije in imajo nedoločeno spontano zlogovno 

artikulacijo; 

 otroci nimajo vseh samoglasnikov, uporabljajo pet do šest dvozložnih besed in osem do 

deset glasov; 

 otroci poznajo pomen več besed, vendar jih ne povezujejo v povedi. Ne uporabljajo časov, 

uporabljajo pa samostalnike, glagole, pridevnike, zaimke in deležnike; 

 otroci uporabljajo preproste povedi v sedanjiku s skromnim besediščem in ne poznajo 

morfološke, slovnične in sintaktične strukture jezika; 

 otroci uporabljajo najobičajnejše jezikovne oblike, ne poznajo sestavljenih besed. 

Primanjkuje jim lahko od deset do dvanajst glasov; 

 otroci težko samostojno pripovedujejo in opisujejo. Imajo težave z diskriminacijo 

zvočnikov in zlitnikov2; 

                                                 
1 Neartikulirani glasovi so glasovi, ki jih lahko povzročajo huda bolečina, strah, začudenje itd. (krik, žvižg, 

hropenje, smrčanje, kašelj, mlaskanje itd. – jih ne izgovarjamo (Bajec A., 1956). 
2 Zlitniki [c, dz, č, dč] spadajo med glasove po načinu artikulacije (tip ovire v ustni votlini) (Marušič F.). 
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 otroci glede na lingvistični fonetski videz govorijo dobro in dokaj pravilno, veliko 

verbalizirajo, vendar je vsebina prazna. Ta je grajena na pomanjkljivih izkušnjah in 

skromnih predstavah, uporabljajo tudi besede, za katere ne poznajo pomena.  

     Glede na stopnjo intenzivnosti govorno-jezikovnih motenj pa razlikujemo naslednje 

skupine (Kriterij, 2014): 

a) Otroci z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami 

     Otrok odstopa od vrstnikov na vsaj enem izmed govorno-jezikovnih področij: semantika, 

pragmatika, sintaksa, fonologija, artikulacija ali fluentnost govora. Za govorno prenašanje 

informacij potrebuje več spodbud in pomoči kot vrstniki, vendar je to dokaj učinkovito.  

Lahko se pojavi socialna izključenost otroka. 

b) Otroci z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami 

     Otrokove sposobnosti močno odstopajo od vrstniških na več govorno-jezikovnih 

področjih: semantika, pragmatika, sintaksa, fonologija, artikulacija ali fluentnost govora. 

Kažejo se pomanjkljivosti na zahtevnejših govorno-jezikovnih ravneh, otrok pa vzpostavlja 

komunikacijo le z njemu znanimi ljudmi.  

Otrok z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami potrebuje dodatno pomoč in podporo pri 

usvajanju, razumevanju, izražanju in smiselni uporabi govora in jezika.  

c) Otroci s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami 

     Otrokove govorno-jezikovne sposobnosti močno odstopajo od sposobnosti vrstnikov. Za 

komuniciranje si izbira znane osebe iz ožje okolice, uporablja pa geste, posamezne glasove, 

besede in kratke povedi.  

     Razumevanje jezika ima zelo slabo razvito, kar pomeni, da potrebuje prilagojen način 

podajanja informacij ter uporabo dodatnih avdio-vizualnih sredstev. Prav tako je zelo slabo 

razvito njegovo govorno izražanje, zato je težje razumljiv (popači in izpušča glasove ali zloge, 

nima bogatega besedišča, težje se spomni besed, nima ustrezne sintakse, ritma, tempa in 

hitrosti govora, ima težave v motorični realizaciji govora, izpušča in neustrezno rabi besede 

ipd.). 
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d) Otroci s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami 

     Učinkovitost otrokovih govorno-jezikovnih sposobnosti je popolnoma zmanjšana. Pri teh 

otrocih so motena vsa področja govora in jezika: semantika, pragmatika, sintaksa, fonologija, 

artikulacija in fluentnost govora. Otrokov govor je omejen na znane besede in fraze iz ožje 

okolice in je za okolico nerazumljiv. Za razumevanje govorjenega moramo otroku govor 

popolnoma prilagoditi in poenostaviti, priporočeno pa je uporabljanje konkretnih 

pripomočkov.  

     Globačnik (1999) navaja več vzrokov, zaradi katerih lahko v predšolskem obdobju pride 

do težav in motenj v govorjenju in uporabi jezika.  

     Kot najpogostejši vzrok navaja osebe, ki obdajajo otroka (starši, sorodniki, vzgojiteljica 

itd.). Torej, če otrok preživi večino svojega časa z osebami, ki mu predstavljajo slab govorni 

vzorec, in se z njimi tudi identificira, bo najverjetneje prevzel njihov način govorjenja in 

uporabe jezika, ki pa ni nujno pravilen.  

     Organske vzroke opredeli kot razlog za nastanek govorno-jezikovnih motenj. T se delijo 

na: 

 anatomske vzroke: nepravilnosti pri perifernih govornih organih (nepravilna lega zgornje 

in spodnje čeljusti); 

 nevrološke vzroke: med seboj se razlikujejo glede na čas in mesto nastanka ter so 

pogostejši. Pojavijo se kot posledica obolenja kortikalnih območij (pomembna za 

percepcijo in omisijo govora), subkortikalnih delov in inervacijskih poti. Sem štejemo tudi 

težave pri zaznavanju akustičnega razlikovanja posameznih glasov oziroma motnje 

celotnega slušnega procesiranja in tudi počasnejši govorni razvoj. 

     Poleg organskih pa poznamo tudi vzroke, ki izvirajo iz čustvene narave – psihološke 

vzroke. Kot primer navaja otroka, ki ne želi odrasti, kar lahko pripišemo pomanjkanju 

pozornosti v primeru, da otrok nima posebnih potreb. 

     Način govorjenja in uporabe jezika pa se lahko tudi podeduje (prav tam). 

     Med govorno-jezikovne motnje štejemo motnje izgovarjave, jezikovne težave, motnje 

ritma in tempa govora in motnje glasu (Grilc, 2014). 
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Motnje izgovarjave 

     Motnje izgovarjave po N. Grilc (2014) so ena od najštevilčnejših in najpogostejših skupin 

govorno-jezikovnih motenj. Pojavljajo se tako pri otrocih s posebnimi potrebami kot pri 

otrocih, ki nimajo posebnih potreb, in so pogostejše pri predšolskih in šolskih otrocih.  

Kažejo se predvsem v treh oblikah: 

 opuščanje ali neslišna realizacija glasu (omisija): na primer miza – otrok izgovori iza, 

krava – kava; 

 zamenjava glasu (substitucija): otrok zamenjuje glasove, ki jih ne more izgovoriti, z 

drugimi glasovi, na primer roka – otrok izgovori loka, joka; 

 nepravilno izgovarjanje glasu ali skupine glasov (distorzija). 

     Otrok lahko motnje izgovarja vedno na enak način – sistematične motnje ali pa na ne enak 

način in ne vedno – nesistematične motnje.  

Pričakovana starost otroka (leta) Pravilno izgovorjeni glasovi 

3–3,5 a, e, i, o, u, p, b, t, d, k, g, m, n, v, l, f, h, j 

4–4,5 s, z, c, r 

5–5,5 š, ž, č 

Tabela 1: Glasovi, ki naj bi jih otrok obvladal pri določeni starosti (Grilc, 2014) 

 

     Ker poznamo več glasov in oblik motenj, povezanih z glasovi, so se na podlagi tega 

oblikovale glasovne skupine motenj:  

 sigmatizem: motnja izgovora [s, z, c, š, ž, č] – glasove zamenjujejo med seboj ali pa z 

glasovoma t in d; 

 rotacizem: motnja v izgovoru glasu r; 

 lambdacizem: motnja v izgovoru glasu l; 

 kapacizem in gamacizem: motnja v izgovoru glasov k in g (kt, gd); 

 tetacizem in deltacizem: motnja v izgovoru glasov t in d; 

 etacizem: motnja v izgovoru glasu e. 
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Jezikovne težave 

     K jezikovnim težavam po N. Grilc (2014) uvrščamo:  

 upočasnjeni govorno-jezikovni razvoj ali nezadostno razviti govor; 

 nerazviti govor; 

 posebne jezikovne težave (motnje ritma in tempa, jecljanje, počasni govor, skandiran 

govor in motnje glasu). 

Upočasnjeni govorno-jezikovni razvoj ali nezadostno razvit govor 

     Termin »upočasnjen govorno-jezikovni razvoj« uporabljamo pri otrocih do četrtega leta 

starosti, če se upočasnjen razvoj še nadaljuje, začnemo govoriti o nezadostno razvitem 

govoru. 

Otroci kažejo naslednje znake: 

 spregovorijo kasneje kot vrstniki; 

 govorijo manj kot njihovi vrstniki; 

 uporabljajo le omejeno število besed; 

 uporabljajo krajše in enostavnejše povedi kot vrstniki; 

 neobičajen vrstni red v povedih; 

 izpuščajo/zamenjujejo zloge v besedah; 

 njihov govor je težje razumljiv; 

 težave v razumevanju vprašanj ali navodil. 

Starost otroka Simptomi upočasnjenega razvoja 

Od 0 do 3 mesece Otrok se ne odziva na močne zvoke. 

Od 3 do 9 mesecev Otrok se ne odziva na znani glas in ne začne posnemati odraslih, njegov 

smeh ni glasen in nima zanimanja za igrače, ki proizvajajo zvok. 

Od 9 do 15 mesecev Otrok se ne odziva na svoje ime, ne vzpostavlja očesnega stika s 

sogovorcem, ne pojavi se prva beseda s pomenom, otrok ne žlobudra 

oziroma je žlobudranje zelo slabo razvito in ne prepozna razpoloženja v 

glasu odrasle osebe. 

Od 15 do 18 mesecev Otrok ne govori (uporablja manj kot pet besed), ne razume besede »ne«, 

ne uporablja in ne razume gest, ne razume preprostih navodil in vprašanj. 

Od 2 do 3 let Otrok ne odgovarja na enostavna vprašanja in vprašanj ne postavlja, 
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Starost otroka Simptomi upočasnjenega razvoja 

njegov govor je nerazumljiv, ne oblikuje preprostih povedi, ne vztraja pri 

poslušanju zgodb. 

Od 3 do 4 let Otrok ima siromašen besedni zaklad, ima težave z izgovarjanjem glasov in 

ne izgovarja vseh, njegov govor je nerazumljiv, ne razume zahtevnejših 

navodil (z več zahtevami), ne sodeluje z ostalimi otroki. 

Od 4 do 5 let Otrokov besedni zaklad je skromen, oblikuje preproste povedi s 

slovničnimi napakami in z izpuščanjem glasov, pojavlja se nerazumevanje 

pomenov besed, nerazumevanje predlogov, ki jih ne uporablja, otrok se 

zapira vase in se slabo vključuje v okolje. 

Od 5 do 6 let Otrok še zmeraj napačno izgovarja nekatere glasove in dela slovnične 

napake, težave ima pri razumevanju in uporabi nekaterih besednih vrst in 

pri besedah z nasprotnim pomenom, otrok ne kaže interesa za poznavanje 

zgodb in pesmic prav tako ima težave z opisovanjem preteklih dogodkov. 

 
Tabela 2: Simptomi upočasnjenega govorno-jezikovnega razvoja pri predšolskem otroku (Mesec, 2010) 

Nerazvit govor 

     Gre za najtežjo obliko govorno-jezikovnih motenj. Pri otroku gre za odsotnost besednega 

govora ali zelo osiromašeno besedno in slovnično izražanje. Nekateri otroci se sporazumevajo 

z gestami.  

Posebne jezikovne težave 

     Sem uvrščamo težave in jezikovne spretnosti, ki se ne skladajo z otrokovo starostjo. 

     Otroci, ki spadajo v to podskupino jezikovnih težav, spregovorijo kasneje kot vrstniki, 

njihov jezikovni razvoj je upočasnjen, imajo pusto in omejeno besedišče, prav tako imajo 

povprečno razvite splošne intelektualne sposobnosti. Pri teh otrocih ni moč opaziti kakršnih 

koli okvar sluha, organskih okvar ali kakršnih koli čustvenih motenj.  

Motnje ritma in tempa govora 

     K motnjam ritma in tempa govora uvrščamo jecljanje, prehitri govor, upočasnjeni govor in 

skandirani govor.  
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Jecljanje 

     Jecljanje je motnja, pri kateri gre za ponavljanje glasov, zlogov, besed ali celo fraz. 

Značilno je, da pride do brezglasnih zastojev na začetku besede ali znotraj nje, kar vodi do 

podaljševanja glasov. Pri tem se pogosto pojavlja napetost in »kriči« pri govorjenju. Ta 

motnja se najpogosteje pojavi v predšolskem obdobju, v fazi, ko se otrokov govor intenzivno 

razvija.  

 Otrok ponavlja zloge v besedah (mi-mi-miza); 

 ponavlja cele besede ali fraze (glej-glej-glej mizo); 

 uporablja razna mašila v govoru (hm, a itd.);    

 nima napetih govornih organov (ustnic in obraznih mišic); 

 se ne zaveda svojih nepravilnosti v govoru in se govorjenju ne izogiba. 

Prehitri govor 

     Prehitri govor se v večini primerov zamenjuje z jecljanjem, znaki tega pa so: 

 Otrok ima pospešen tempo govora; 

 pojavljajo se artikulacijske napake v govoru in nepravilno izgovarjanje posameznih glasov; 

 otrok nima bogatega besedišča; 

 njegove povedi so kratke, enostavne in prekinjene; 

 v daljših povedih se pojavljajo slovnične napake; 

 otrok si pogosto pomaga z gestami; 

 med govorjenjem se pojavljajo jecljanja in prekinitve (ponavlja predvsem zloge in besede); 

 otrok ima kratkotrajno pozornost; 

 svoje govorne motnje se ne zaveda; 

 se težko vključuje v okolje, ker ne sprejema norm; 

 običajno so ti otroci nemirni, ampak komunikativni.  

Počasni govor 

     Pri počasnem govoru gre za podaljševanje vseh glasov, predvsem samoglasnikov (a, e, i, o, 

u) ter za počasnejši ritem in tempo govorjenja. Za te otroke je značilno, da so počasnejši tudi 

pri ostalih aktivnostih in dajejo videz nezainteresiranosti za določeno aktivnost.  
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     Počasni govor se pojavi predvsem zaradi organskih motenj oziroma zaradi obolenja 

centralnega živčnega sistema.  

Skandirani govor 

     O skandiranem govoru govorimo, kadar je tempo govora pri otroku upočasnjen, ritem pa 

okvarjen, kadar spreminja višine ali intenzivnost govora znotraj besede ali povedi. To privede 

do neustreznega usklajevanja finih gibov artikulacijskih organov in eksplozivnega 

izgovarjanja besed.  

Motnje glasu 

     K motnjam glasu prištevamo vse dejavnike, ki zmanjšujejo učinek komunikacije. V 

predšolskem obdobju se najpogosteje pojavljata hripavost in disfonija3, zato je zelo 

pomembno, da veliko časa posvetimo zdravemu razvoju otrokovih govoril. Hripavost 

največkrat povzroči prenapenjanje glasu, ki lahko povzroči trajne poškodbe in spremembe na 

glasilkah. Pomembno je, da otroke naučimo, kako pazijo na svoj glas, in jih kasneje, če je to 

potrebno, opozarjamo na neprimerno uporabo glasilk.   

1.1.2. Dolgotrajno bolni otroci  

      

     Opara (2005) piše, da so dolgotrajno bolni otroci tisti otroci, ki imajo potrjeno diagnozo 

dolgotrajnih oziroma kroničnih motenj ter bolezni. Te motnje oz. bolezni otroke ovirajo pri 

vzgoji in izobraževanju.  

     Med kronične bolezni spadajo vse bolezni, ki ne izzvenijo po treh mesecih in trajajo dlje 

časa ter se kljub zdravljenju lahko poslabšujejo. V Kriterijih (2014) piše, da dolgotrajna 

bolezen ni nujno konstantno napredujoča. Njeno stanje lahko prehaja iz mirujočega obdobja 

do obdobij novih bolezenskih izbruhov, trenutkov, ko se otrokovo zdravje poslabšuje.  

     Glede na izvor bolezni oziroma motnje kronične bolezni delimo na (Kriteriji, 2014): 

 kardiološke; 

 endokrinološke; 

 gastroenteorološke; 

 alergološke; 

                                                 
3 O disfoniji govorimo, kadar ima oseba delno okvarjen glas zaradi delne fonacije. 
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 revmatološke; 

 nefrološke; 

 pulmološke; 

 onkološke; 

 hematološke; 

 dermatološke; 

 psihiatrične in nevrološke; 

 avtoimune motnje ter 

 motnje prehranjevanja.  

     Kronične bolezni nimajo neposrednega vpliva na vzgojo in izobraževanje. Kažejo se bolj v 

odsotnosti otroka iz vrtca, zmanjšani koncentraciji, tesnobi, strahu, depresivnosti, jezi, umiku 

iz družbe, večji odvisnosti od staršev itd. Otroci so večinoma deležni le časovnih prilagoditev 

(prav tam). 

     Žerovnik (2004) dodaja, da je pri dolgotrajno bolnih otrocih pomembno, da zdravniki in 

specialisti izdajo potrebna zdravstvena navodila in priporočila strokovnim delavcem vrtca, ki 

bodo imeli stik z otrokom, saj so lahko nepravilna dejanja smrtno nevarna za posamezne 

bolne otroke.  

Epilepsija 

     Epilepsija je dolgotrajna bolezen, pri kateri gre za porušeno uravnoteženost med 

vzdrževanjem možganskih celic in zavrtjem dražljaja, ki predstavlja pravilno in urejeno 

delovanje možganov. Če ta uravnoteženost ni vzpostavljena, pride do nepravilnega delovanja 

možganskih celic (nevronov), kar sproži epileptični napad.  

     V predšolskem obdobju je epilepsija najpogosteje posledica porodnih poškodb, predvsem 

možganov. Ni pa nujno, da izbruhne takoj. Lahko se pojavi šele kasneje v življenju. Zelo 

redko se pojavi kot posledica dednosti okvare na možganih. Po otrokovem drugem letu 

starosti lahko k vzrokom pripisujemo tudi poškodbe, ki so travmatskega izvora, na možganih 

in vnetna obolenja, kot so meningitis, meningoencefalitis in encefalitis (Cvetko, 1997). 

     Epileptični napadi se med seboj razlikujejo glede na to, iz katerega dela možganov izvira 

nepravilnost v delovanju možganskih celic. Lahko so razširjeni na celotni možganski skorji, 

pri čemer bo prišlo do izgube zavesti, mišičnih krčev in motnje mišičnega tonusa, ali pa so 
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omejeni le na določen del možganske skorje. V tem primeru oseba ne izgubi zavesti, pojavijo 

pa se mišični krči in motnje čutil (prav tam). Kesič (2010) pravi, da se epileptični napad pri 

otrocih razlikuje od napada pri odrasli osebi. Manjši napadi se pri otrocih kažejo predvsem 

kot bolščanje, zastrmitev, mežikanje in kratkotrajna miselna odsotnost.  

1.2. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v vrtec 

    

     V današnjem časovnem obdobju se vedno več otrok s posebnimi potrebami vključuje v 

programe vzgoje in izobraževanja, ki se izvajajo v vrtcih. Pri tem je vredno omeniti inkluzijo 

in integracijo, ki predstavljata načina vključevanja otrok v širšo javnost – vrtec. Ker pa se ta 

dva procesa v praksi med seboj prepletata, lahko govorimo, da gre pri delu v vrtcu tako za 

inkluzijo kot integracijo.  

     Pri inkluziji gre predvsem za prilagajanje okolja posamezniku oziroma otroku s posebnimi 

potrebami. Strokovni delavci morajo prepoznati otrokove potrebe in jim prilagajati delo tako, 

da bo to enakopravno in v skladu s kurikulom, po katerem se ravna delo v vrtcu (Stritih, 

2010). 

     Pri integraciji pa gre za to, da se posameznik, otrok s posebnimi potrebami, prilagaja 

okolju, ki ga obdaja. Gre za vključevanje otroka v redno okolje, pri tem pa mu zagotavljamo 

ustrezne pogoje in načine dela, z njim vzpostavljamo aktivno komunikacijo in spoštovanje. 

Omogočati mu moramo enake pogoje življenja, kot jih imajo drugi. Pomembno pa je, da se 

zavedamo, da bo posameznik integriran šele takrat, ko bo tudi sam prispeval k aktivnostim v 

svojem okolju (Opara, 2005). 

     Otrokom, ki z usmerjanjem pridobijo status otroka s posebnimi potrebami, se na podlagi 

Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami določijo primanjkljaji, ovire in motnje ter 

prilagoditve in pomoč, ki jo otrok glede na stopnjo in smer motnje potrebuje pri vzgoji in 

izobraževanju. 

     Vučak (2010) pravi, da se lahko otroci s posebnimi potrebami vključijo v programe vzgoje 

in izobraževanja za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo ali pa v prilagojene programe za predšolske otroke.   
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1.2.1. Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno 

pomočjo 

 

     Če je otrok vključen v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in z 

dodatno strokovno pomočjo, pomeni, da je vključen v skupino vrstnikov, ki nimajo posebnih 

potreb. Ta program se naslanja na splošni kurikulum za vrtce, prilagaja pa se načrtovanje, 

delo in izvajanje dejavnosti. Splošni kurikulum je zasnovan na načelih enakih možnosti, 

upošteva razlike med otroki in vsem zagotavlja enake možnosti za razvoj, zato je sestavljen 

tako, da ga je moč prilagoditi otrokom s posebnimi potrebami. Pri tem so vzgojiteljem v 

pomoč Navodila za prilagojeno izvajanje Kurikuluma za vrtce s prilagojenim izvajanjem in z 

dodatno strokovno pomočjo (Opara, 2005). 

     Če je potrebno, se otroku glede na vrsto posebnih potreb dodeli tudi dodatna strokovna 

pomoč, ki se izvaja odvisno od vrste in stopnje primanjkljajev, motenj in potreb v oddelku ali 

zunaj oddelka, individualno ali v skupini. V najekstremnejših primerih se lahko izvaja tudi na 

domu. Z odločbo o usmeritvi se določita način in število ur izvajanja, ki ne sme presegati pet 

ur tedensko (Zakon, 2011). 

     Primarna naloga vzgojiteljice v programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem 

in z dodatno strokovno pomočjo je, da na podlagi splošnega kurikuluma prilagaja 

organizacijo in izvajanje dela glede na otrokove sposobnosti in spretnosti. Prilagoditve se 

nanašajo na čas, prostor in izvajanje dejavnosti po kurikulu in so odvisne od smeri in stopnje 

otrokove motnje.  

     V program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno 

pomočjo se vključujejo (Pravilnik, 2013): 

 otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju; 

 slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije; 

 gluhi in naglušni otroci; 

 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami; 

 gibalno ovirani otroci; 

 dolgotrajno bolni otroci in 

 otroci z avtističnimi motnjami.  
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1.2.2. Prilagojen program za predšolske otroke 

 

     V prilagojen program za predšolske otroke so vključeni tisti otroci s posebnimi potrebami, 

ki imajo najtežje oblike motenj ali zmerne, težje in težke motnje v duševnem razvoju in zaradi 

tega ne bi zmogli razviti sposobnosti in spretnosti na vseh področjih v drugih programih 

vzgoje in izobraževanja. Zato se jim celoten program prilagodi na področju didaktičnih 

pristopov, vsebin, ciljev, normativov in kadrovskih pogojev (Kurikulum, 2006). 

     V prilagojenih programih za predšolske otroke se prilagajajo vsebina, način izvajanja in 

organizacija (Zakon, 2011). 

     Opara (2005) navaja, da so v prilagojen program za predšolske otroke vključeni tisti otroci 

s posebnimi potrebami, ki imajo izrazitejše potrebne, ovire ali primanjkljaje in so v smislu 

vzgoje in izobraževanja zahtevnejši. Za te otroke se pripravi poseben kurikulum, saj je splošni 

kurikul zanje prezahteven. Dejavnosti, standardi in cilji morajo biti bolj elementarni, 

vsebovati pa morajo veliko rehabilitacijskih vsebin. Ta program pa zahteva tudi več 

prostorskih prilagoditev in veliko izbiro pripomočkov ter ustrezen strokovni kader.  

     Po Pravilniku (2013) se v prilagojene programe za predšolske otroke vključujejo: 

 otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju; 

 slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije; 

 gluhi in naglušni otroci; 

 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami; 

 gibalno ovirani otroci in 

 otroci z avtističnimi motnjami. 

1.3. Prilagoditve dela otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami in dolgotrajno 

bolnim otrokom  

1.3.1. Prilagoditve dela otroku z govorno-jezikovnimi motnjami 

 

     Prilagoditve, ki jih potrebuje otrok s posebnimi potrebami, so zapisane v Navodilih za 

prilagojeno izvajanje Kurikuluma za vrtce z dodatno strokovno pomočjo za otroke s 

posebnimi potrebami. V  Navodilih (2003) so opisane prilagoditve za tri večja področja. To so 

časovne prilagoditve, prostorske prilagoditve in prilagoditve izvajanja področij dejavnosti.  
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     Delo v vrtcu se izvaja tako, da strokovni delavci prilagajajo izvedbo otrokovim potrebam. 

Otroci znotraj iste skupine posebnih potreb (npr. govorno-jezikovnih motenj) pa se med seboj 

zelo razlikujejo, zato mora vzgojiteljica izbrati, inovirati način dela, urediti prostor in 

predvideti čas, ki je za posameznika primeren, učinkovit in uspešen.  

     V predšolskem obdobju je poudarek na prilagajanju organizacije dela in načinu izvajanja 

programa (Opara, 2005).  

     Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke (2006) za glavni cilj 

prilagoditev otroku z govorno-jezikovnimi motnjami postavlja odpravljanje oziroma 

izboljšavo govorno-jezikovne motnje ter preprečevanje nastajanja dodatnih motenj. V 

nadaljevanju je zapisano, da to dosežemo edino z vsakodnevno, intenzivno, sistematično in 

specialno pedagoško-logopedsko obravnavo v skupini, pri čemer moramo upoštevati 

specifične potrebe vsakega otroka. Velik pomen moramo pripisovati dejavnostim, s katerimi 

spodbujamo miselni in spoznavni razvoj, ter tistim, s katerimi vplivamo na razvoj govora in 

govoril – vzpodbujamo razvoj oblike, vsebine in uporabe jezika.  

1.3.1.1. Časovne prilagoditve 

 

     Upoštevati moramo, da otrok z govorno-jezikovnimi motnjami potrebuje več časa, da 

dojame in razume posredovano informacijo, prav tako pa mu moramo dati dovolj časa, da 

odgovori po svojih zmožnostih. Ker je njihovo razumevanje slabše razvito, je potrebno 

sprotno preverjanje, ali otrok razume sprejete informacije ali ne. Če se izkaže, da jih ne 

razume, še enkrat ponovimo in poskušamo povedano še bolj prilagoditi. Razlagamo na več 

različnih načinov in komunikacijo čim bolj približamo otroku.  

V Navodilih za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno 

pomočjo za devetletno osnovno šolo (2003) je poudarjeno, da se moramo izogibati časovnim 

pritiskom. S tem lahko pri otroku vzbujamo negativno samozavest, saj bo dobil občutek, da 

nečesa ne zmore in je zaradi tega slabši od vrstnikov. 

1.3.1.2. Prostorske prilagoditve 

 

     V vrtcu je treba zagotoviti prostor, kjer lahko nemoteno poteka individualno delo z 

otrokom.  
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     Med izvajanjem dejavnosti je priporočljivo, da je otrok v ospredju, v bližini strokovnega 

delavca. Ta ga dodatno spodbuja, mu podaja dodatna navodila in preverja njegovo 

razumevanje (Navodila za izobraževalne programe, 2003). 

     Prostor mora biti opremljen in oblikovan tako, da pri otroku vzbuja občutek umirjenosti, 

sprejetosti, domačnosti – ustvarja prijetno vzdušje. Odpraviti moramo vse dražljaje, ki bi z 

vidnega ali slušnega vidika lahko tako ali drugače motili otroka. Za vso dodatno opremo je 

priporočljivo, da je gibljiva, da jo po potrebi lahko umaknemo iz prostora (Kurikulu, 2006). 

1.3.1.3. Prilagoditve izvajanja področij dejavnosti 

 

     Za izvajanje dejavnosti je priporočljiva uporaba različnih avdiovizualnih sredstev in veliko 

različnih možnosti in načinov usvajanja novega znanja. Vse informacije, navodila in sporočila 

morajo biti podana razumljivo otroku. Pri dejavnostih jih je treba dodatno vzpodbujati in jih 

vključevati v vse aktivnosti.  

     Ker imajo otroci težave z uporabo jezika in govora, je zelo pomembno, da uporabljamo 

igre dihanja in pihanja, s katerimi razvijamo otrokovo motoriko govoril. S temi igrami 

razgibavamo mišice, ki jih uporabljamo pri govoru (jezik, ustnice in mehko nebo). 

     Komunikacija z otrokom mora biti umirjena, razločna in jasna ter prilagojena stopnji 

njegovega razumevanja. 

     Otrok za razvijanje svojih govorno-jezikovnih sposobnosti in spretnosti potrebuje veliko 

komunikacije, zato je pomembno, da ga redno vključujemo v različne komunikacijske 

situacije, pri tem pa mu omogočamo, da določeno besedo ali poved sliši večkrat, imeti pa 

mora možnost, da tudi sam to besedo oziroma poved ponovi. Pri tem njegovega govora ne 

popravljamo, saj mu moramo dopustiti, da govori in odgovarja po svojih zmožnostih. Le z 

večkratnim ponavljanjem bo otrok nadgrajeval svoje sposobnosti in spretnosti.  

     Pri vsem tem pa je pomembno tudi to, da vrstnike seznanimo z otrokovo motnjo. Do njega 

morajo biti strpni, saj bo tako dobil občutek sprejetosti in enakovrednosti v oddelku – razvil 

bo pozitivno samopodobo, kar je ključnega pomena za njegovo nadaljnje socialno življenje.  

     Pomembno aktivnost predstavlja hranjenje, ki je v Kurikulumu (2006) opredeljeno kot 

odlično sredstvo za motivacijo učenja in razvoja sposobnosti in spretnosti govorjenja. Med 
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hranjenjem lahko s pomočjo žvečenja, požiranja in dihanja odpravljamo in izboljšujemo 

govorne sposobnosti. 

1.3.2. Prilagoditve dela dolgotrajno bolnim otrokom  

 

    V  Navodilih (2003) ni opredeljenih prilagoditev za dolgotrajno bolne otroke.  

     Kesič (2010) razlaga, da večina otrok z epilepsijo potrebuje dodatno strokovno pomoč in 

prilagojene načine poučevanja, saj zaradi vseh potrebnih zdravil pogosto izgubljajo pozornost 

in koncentracijo. To vodi do počasnejšega izvajanja dejavnosti, zato je pomembno, da otroku 

prilagajamo predvsem čas.  

     Strokovni delavci se morajo zavedati, da je otrok sposoben toliko kot ostali in zato ne 

smejo biti preveč popustljivi.  

     Kadar imamo v skupini otroka z epilepsijo, je pomembno, da je prostor urejen tako, da 

otroku prepreči, da bi se pri padcu poškodoval (zavarujemo robove, odstranimo nevarne 

predmete, oblazinimo tla itd.). Pri izvajanju dejavnosti mora otrok imeti na voljo več časa, da 

dokonča po svojih sposobnostih. Pri spoznavanju novih stvari je priporočljiva uporaba 

slikovnega materiala, zagotovljen mora imeti prostor oziroma udoben kotiček, kjer se lahko 

spočije.  

      Pomembno je, da vsi strokovni delavci, ki imajo stik z otrokom, poznajo ukrepe ravnanja 

v primeru epileptičnega napada, prav tako pa moramo otrokovo bolezen predstaviti ostalim 

otrokom v skupini, da se bodo tudi oni znali pravilno odzvati v primeru napada (prav tam). 
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2. CILJ 

 

     Cilj diplomske naloge je raziskati in ugotoviti, kako se vzgojiteljica spoprijema z delom z 

otrokom s posebnimi potrebami, ki ima težje govorno-jezikovne težave in epileptične napade 

(dolgotrajno bolan otrok). 

 

2.1. Hipoteze 

     Za realizacijo zastavljenega cilja sem postavila naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: Vzgojiteljica upošteva časovne prilagoditve. 

Hipoteza 2: Vzgojiteljica upošteva prostorske prilagoditve. 

Hipoteza 3: Vzgojiteljica upošteva prilagoditve komunikacije.  

Hipoteza 4: Vzgojiteljica upošteva prilagoditve izvajanja področij dejavnosti. 
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3. METODOLOGIJA 

 

     Diplomska naloga predstavlja kvalitativno in kvantitativno študijo primera. Kvantitativni 

način vrednotenja spremenljivk je uporabljen pri neposrednem opazovanju dela vzgojiteljice 

in beleženju opaženega na opazovalnem listu. Pri analizi polstrukturiranega intervjuja pa je 

uporabljen kvalitativni način vrednotenja spremenljivk.  

3.1. Vzorec 

       

     Opazovano osebo predstavlja vzgojiteljica, ki ima v skupini otroka z govorno-jezikovnimi 

motnjami in epileptičnimi napadi. Otrokove težave so uvrščene med težje govorno-jezikovne 

motnje, vzroka epileptičnih napadov še ne poznajo. Pri otroku so zelo opazni izpuščanje 

zlogov v besedah, nerazvit besedni zaklad, težje razumljiv govor, občasne večje težave v 

razumevanju posredovanih informacij, vprašanj ali navodil in konstantna uporaba kratkih in 

enostavnih povedi. Epileptični napadi se pojavljajo zelo redko, večkrat je opazna zmedenost 

otroka. Vzgojiteljica ima z otroki s posebnimi potrebami že veliko izkušenj, ampak je to zanjo 

prvi otrok z govorno-jezikovnimi motnjami.  

3.2. Spremenljivke 

      

     Spremenljivke se navezujejo na Navodila h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim 

izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami. To so: 

1. časovne prilagoditve 

     Časovne prilagoditve predstavljajo vsoto opažanj v točki 1 na opazovalnem listu v prilogi 

1 in odgovore v intervjuju v prilogi 2, vprašanja 4, 5 in 8: 

 čas, da sprejme, razume in predela sprejeto informacijo; 

 sprotno preverjanje razumevanja; 

 ponovitve in dodatne razlage; 

 več časa za izvedbo dejavnosti. 

2. prostorske prilagoditve 

     Prostorske prilagoditve predstavljajo vsoto opažanj v točki 2 na opazovalnem listu in 

odgovore v intervjuju na vprašanja 4, 5, 9 in 11: 
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 varnost v prostoru; 

 bližina vzgojiteljice; 

 individualen prostor; 

 menjava prostora. 

3. prilagoditve izvajanja področij dejavnosti 

     Prilagoditve izvajanja področij dejavnosti predstavljajo vsoto opažanj v točki 4 na 

opazovalnem listu in odgovore v intervjuju na vprašanja 3, 4, 5, 6, 7 in 11: 

 pripravljenost vzgojiteljice; 

 položaj otroka; 

 podajanje navodil; 

 uporaba različnih sredstev; 

 vzpodbujanje in vodenje otroka; 

 otroku koristne igre; 

 besedne in nebesedne reakcije; 

 govorne situacije. 

4. komunikacija 

     Komunikacijo predstavljajo vsota opažanj v točki 3 na opazovalnem listu in odgovori v 

intervjuju na vprašanja 4, 5, 7, 10, 11 in 12: 

 umirjenost; 

 razločnost; 

 postavljanje vprašanj; 

 prilagajanje komunikacije. 

3.3. Način vrednotenja spremenljivk 

 

     V diplomski nalogi sem uporabila kvantitativni način vrednotenja, ker je bila pri 

neposrednem opazovanju dela uporabljena ocenjevalna lestvica, ki omogoča natančno 

ocenjevanje posameznih spremenljivk, rezultati pa so predstavljeni s tabelami, grafi in 

komentarji. 
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Na opazovalnem listu sem uporabila naslednja merila vrednotenja:   

 0 točk – nikoli, 

 1 točka – redko, 

 2 točki – večkrat in 

 3 točke – zelo pogosto.  

     Pri polstrukturiranem intervjuju pa sem uporabila kvalitativni način vrednotenja 

spremenljivk, saj gre za besedne opise in komentarje na pridobljene odgovore intervjuja.  

3.4. Instrumentarij 

 

     Podatki so pridobljeni na podlagi avtorsko sestavljenega polstrukturiranega intervjuja z 

vzgojiteljico (Priloga 1), ki se navezuje na prilagoditve dela otroku z govorno-jezikovno 

motnjo in epileptičnimi napadi, ki jih sama uporablja. Zajema podatke časovnih in prostorskih 

prilagoditev, prilagoditev izvajanja dejavnosti in komunikacijo. Zajema tudi osnovne 

informacije o delu vzgojiteljice. 

     Za pridobitev podatkov sem uporabila tudi opazovalni list (Priloga 2), na katerem so 

opredeljena štiri širša področja. To so: časovne prilagoditve, prostorske prilagoditve, 

prilagoditve izvajanja področij dejavnosti in komunikacija.  

3.5. Postopek zbiranja podatkov 

 

     Najprej sem se pozanimala o vključenosti otrok s posebnimi potrebami v vrtcu v svojem 

kraju. Na sestanku z ravnateljico sva se dogovorili, da bom opazovala delo z otrokom, ki ima 

govorno-jezikovno motnjo in epileptične napade. Sledil je dogovor z vzgojiteljico in s starši, 

ki so podali ustno dovoljenje za opazovanje. Z vzgojiteljico sem izvedla intervju, med katerim 

mi ni bilo treba postavljati veliko podvprašanj. V delo z otrokom sem bila neposredno 

vključena in tekom neposrednega opazovanja sledila zadanim spremenljivkam, ki sem jih 

kasneje (takoj po dejavnosti) ovrednotila na opazovalnem listu. To sem ponovila 6-krat (1-

krat pri prosti igri, 2-krat pri dnevni rutini in 3-krat pri usmerjeni dejavnosti po kurikulu). 

3.6. Analiza podatkov 

 

     Dobljeni podatki opazovanj so ovrednoteni in statistično obdelani z opisano statistiko in 

hkrati tudi komentirani glede na predpise, zapisane v Navodilih h Kurikulu za vrtce v 
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programih s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi 

potrebami. Intervju je komentiran glede na predpise, zapisane v Navodilih h Kurikulu. 

Dobljeni podatki opazovanj in intervjuja pa so primerjani med seboj. 
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4. REZULTATI IN DISKUSIJA 

4.1. GLOBALNI PREGLED REZULTATOV 

    V naslednji tabeli in grafu so na globalni ravni predstavljeni pridobljeni rezultati 

opazovanj. 

 Prosta igra Dnevna rutina Vodena dejavnost M 

Prostorske prilagoditve 2,3 1,9 2,7 2,3 

Časovne prilagoditve / 1,9 1,7 1,8 

Komunikacija 2,3 2,6 2,8 2,6 

Prilagoditve izvajanja 

področij dejavnosti 
/ 1 1,5 1,3 

M 2,3 1,9 2,2  

Tabela 3: Globalni rezultati opazovanj 

 

 

 

Graf 1: Globalni rezultati opazovanj  

     Rezultati iz tabele 3 prikazujejo, da je bila vzgojiteljica tekom svojega dela najbolje 

ocenjena pri prilagoditvah za prosto igro, kjer je zbrala 2,3 točke. Tak rezultat lahko 

pripišemo opazovanju le dveh področij, kjer je zbrala po 2,3 točke. Naslednje so vodene 

dejavnosti, kjer je zbrala 2,2 točke, kar pomeni, da je otroku večkrat zagotovila prilagoditve. 

Znotraj tega področja je bila najbolje ocenjena na področju komunikacije, ki ji da velik 
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pomen, sledi področje prostorskih prilagoditev, kjer je zbrala 2,7 točke. Tekom vodenih 

dejavnosti je večkrat zagotovila časovne prilagoditve in prilagoditve izvajanja področij 

dejavnosti z 1,5 točke. Najmanj točk pa je zbrala za področje dnevne rutine, in sicer 1,9. 

Znotraj tega področja je zbrala največ točk za komunikacijo, sledijo ji prostorske in časovne 

prilagoditve z 1,9 točke in prilagoditve izvajanja področij dejavnosti z 1 točko. Iz tabele 3 in 

grafa 1 pa lahko razberemo tudi rezultate po področjih opazovanja, kjer je jasno prikazano, da 

je pri prilagoditvah komunikacije zbrala največ, 2,6 točke, kar pomeni, da je tekom dela zelo 

pogosto uporabila prilagoditve, ki so zapisane v Navodilih h Kurikulu (2003). Znotraj 

komunikacijskih prilagoditev je bila najbolje ocenjena pri vodenih dejavnostih, kjer je zbrala 

2,8 točke. Slabše ocenjena je bila pri dnevni rutini z 2,6 točke, kjer je prav tako zelo pogosto 

uporabila prilagoditve. Najnižjo oceno pa je dobila pri prosti igri, 2,3 točke. Pri prilagoditvah 

prostora je bila ocenjena z 2,3 točke, kjer je največ točk zbrala pri vodenih dejavnostih, in 

sicer 2,7 točke. Nekaj manj točk je dobila pri prosti igri, kjer je bila ocenjena z 2,3 točke in 

najmanj pri dnevni rutini, 1,9 točke. Pri časovnih prilagoditvah skupni seštevek točk 

predstavljata le dva elementa, saj ostalih dveh z igro ne moremo povezovati. To sta: dnevna 

rutina, pri kateri je zbrala 1,9 točke, in vodene dejavnosti, kjer je zbrala 1,7 točke. Skupna 

ocena prilagoditev tako znaša 1,8 točke, kar pomeni, da je prilagoditve uporabila redko 

oziroma večkrat. Pri prilagoditvah izvajanja področij dejavnosti pa je zbrala samo 1,3 točke, 

kar pomeni, da je prilagoditve uporabljala le redko. Tudi pri tej spremenljivki sta uporabljena 

le dva elementa, saj je, tako kot časovnih prilagoditev, ne povezujemo z igro. Najmanj točk ji 

je prinesel seštevek točk dnevnih rutin, ki znaša le 1 točko, 1,5 točke pa je zbrala pri vodenih 

dejavnostih.  

     Iz zgornjih rezultatov je razvidno, da se vzgojiteljica glede prilagoditev trudi predvsem na 

področjih, kot so organizacija prostora, komunikacija z otrokom, in tudi glede časovnih 

prilagoditev, torej na področjih, ki so predvsem vsakdanja, spontana. Pri prilagoditvah 

izvajanja področij dejavnosti pa se pojavlja več elementov, za katere bi se lahko trdilo, da jih 

vzgojiteljica ne izvaja zato, ker so morda dodeljeni logopedu, ki otroku nudi dodatno 

strokovno pomoč, morda je bilo izvedenih premalo opazovanj za celosten vpogled. Ostali 

elementi pri tej spremenljivki, ki jih vzgojiteljica izvaja, pa so dobro ocenjeni. Glede časovnih 

omejitev pa je treba omeniti, da so slabše ocenjene zato, ker otrok morda ne potrebuje vedno 

in pri vsaki aktivnosti dodatnih ponovitev, več časa za sprejetje, predelavo in razumevanje 

informacij ter za izvedbo dejavnosti, prav tako pa morda ne potrebuje konstantnega 
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preverjanja ali informacijo razume ali ne. Menim, da ga vzgojiteljica dovolj dobro pozna in 

ve, kdaj je treba dati večji poudarek časovnim prilagoditvam in kdaj ne. 

4.2. PREGLED REZULTATOV PO PODROČJIH PRILAGODITEV 

 Prosta igra Dnevna rutina Vodena dejavnost M 

Prostorske prilagoditve 2,3 1,9 2,7 2,3 

Časovne prilagoditve / 1,9 1,7 1,8 

Komunikacija 2,3 2,6 2,8 2,6 

Prilagoditve izvajanja 

področij dejavnosti 
/ 1 1,5 1,3 

 

Tabela 4: Pregled rezultatov po področjih prilagoditev 

Zgornja tabela prikazuje rezultate po področjih dela, kjer lahko vidimo, da je bila vzgojiteljica 

najbolje ocenjena na področju komunikacije, saj je zbrala kar 2,6 točke. Sledijo ji prostorske 

prilagoditve z 2,3 točke in nato časovne prilagoditve z 1,8 točke in prilagoditve izvajanja 

področij dejavnosti z 1,3 točke.  

4.2.1. Prostorske prilagoditve 

 

Prosta igra 

M 

Dnevna rutina 

M 

Vodene dejavnosti 

M 

∑M 

1. opaz. 1. opaz. 2. opaz. 
1. 

opaz. 

2. 

opaz. 

3. 

opaz. 

Varnost 3 3 3 1 2 3 3 1 2,3 

Bližina 0 0 0 3 1,5 2 3 3 2,7 

Udoben 

kotiček 
3 3 3 0 1,5 3 3 3 3 

Menjava 

prostora 
3 3 / 3 3 / / 3 3 

M 2,3 1,9 2,7 2,3 

 

Tabela 5: Pregled rezultatov po področjih prilagoditev – prostorske prilagoditve 

     Tabela 5 podrobneje prikazuje prostorske prilagodite, pri katerih je bilo zbranih 2,3 točke.  

Razberemo lahko, da so bile prostorske prilagoditve najbolje ocenjene pri vodenih 

dejavnostih, kjer so bila opravljena tri opazovanja, in so zbrale kar 2,7 točke, kar pomeni, da 

je vzgojiteljica na tem področju zelo pogosto uporabljala zapisane prilagoditve. Znotraj 

vodenih dejavnosti je bila najuspešnejša pri zagotavljanju udobnega kotička, saj so se 

aktivnosti izvajale v igralnici, kjer ima deček možnost počitka. Uspešna je bila tudi pri 



25 

pripravi otroka na menjavo prostora, saj mu to ne povzroča težav. Manj uspešna je bila pri 

zagotavljanju bližine pri prvem opazovanju, saj se je večino časa gibala po prostoru, ampak je 

pomembno poudariti, da deček ni potreboval konstantne bližine pri tej dejavnosti. Najmanj 

točk pa je zbrala pri zagotavljanju varnosti, 2,3 točke, kjer je bila najslabše ocenjena varnost 

pri tretji opazovani dejavnosti. Deček se je namreč veliko gibal po igralnici in prostorih vrtca, 

kjer prostor ni prilagojen tako, da bi bilo poskrbljeno v primeru epileptičnega napada. Sledi 

področje proste igre, kjer je vzgojiteljica zbrala 2,3 točke, kar pomeni, da je na tem področju 

večkrat uporabila predpisane prilagoditve. Za zagotavljanje bližine na tem področju je bila 

ocenjena z 0 točkami, ampak je pomembno, da se zavedamo, da otrok pri samostojni igri ne 

potrebuje konstantne bližine odraslega. Na koncu je področje z najmanj točkami, to je dnevna 

rutina, kjer sta bili opravljeni dve opazovanji. Tukaj je vzgojiteljica zbrala 1,9 točke. Znotraj 

tega področja je bila najuspešnejša pri ustvarjanju prijetnega in mirnega vzdušja pri menjavi 

prostora, saj otroku to ni povzročalo težav. 2 točki je zbrala pri zagotavljanju varnosti. Pri 

drugem opazovanju ni bilo možnosti za zagotavljanje popolne varnosti, saj so bili na sprehodu 

po mestu. 1,5 točke je zbrala za zagotavljanje bližine, kjer je bila pri prvem opazovanju 

ocenjena z nižjo oceno, ampak je treba poudariti, da pri malici ni bilo potrebe po konstantni 

bližini. Prav toliko točk je zbrala tudi za zagotavljanje udobnega kotička, kjer je bila pri 

drugem opazovanju (sprehod) ocenjena z 0 točkami, ker ni bilo možnosti za zagotovitev tega. 

4.2.2. Časovne prilagoditve 

 
Dnevna rutina 

M 
Vodene dejavnosti 

M 

∑M 

1. opaz. 2. opaz. 1. opaz. 2. opaz. 3. opaz. 

Več časa – sprejme, 

razume, predela 

informacijo 

3 2 2,5 3 2 3 2,7 

Sprotno preverjanje 0 1 0,5 0 2 2 1,3 

Ponovitve, dodatne 

razlage 
1 3 2 1 2 2 1,7 

Več časa – izvedba 

dejavnosti 
3 2 2,5 0 3 0 1 

M 1,9 1,7 1,8 

 

Tabela 6: Pregled rezultatov po področjih prilagoditev – časovne prilagoditve 

     Področje časovnih prilagoditev je bilo opazovano samo pri dnevni rutini in vodenih 

dejavnostih. Pri prosti igri so bile časovne prilagoditve izpuščene, saj elementov, vključenih v 
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to področje, pri igri ne izvajamo. Otrok ima pri tej dejavnosti prosto izbiro igrač in prostora za 

igranje, prav tako ni več potrebnega časa za sprejetje, razumevanje in predelavo informacij, 

sprotno preverjanje in dodatne ponovitve razlage, saj vzgojiteljica med igro ne podaja 

nobenih pomembnih informacij. 

      Iz tabele 6 razberemo, da je bila na področju časovnih prilagoditev najbolje ocenjena pri 

dveh opazovanjih dnevne rutine. Zbrala je 1,9 točke, kar pomeni, da je tekom dela večkrat 

uporabila zapisane prilagoditve. Znotraj dnevne rutine pa si je največ točk prislužila pri 

prilagajanju potrebnega časa, to pomeni, da je otroku večkrat oziroma zelo pogosto dala na 

voljo več časa, da izvede neko dejavnost oziroma sprejme, razume in predela slišane 

informacije. Najmanj točk pa je zbrala pri sprotnem preverjanju razumevanja podanih 

informacij, in sicer zato, ker otroku ni bilo videti, da ne razume slišanega. Pri naslednjem 

področju, pri vodenih dejavnostih, je zbrala vsega skupaj 1,7 točke, kar pomeni, da je bila na 

tem področju slabše ocenjena kot pri dnevni rutini. Znotraj tega področja je bila najbolje 

ocenjena pri prvem elementu, saj je otroku dala več časa, da sprejme, razume in predela njene 

posredovane informacije. Slabše je bila ocenjena pri ponovitvah in dodatnih razlagah, kjer je 

zbrala 1,7 točke. Pri prvem opazovanju je bila ocenjena z 1 točko, saj je bil deček le redko 

deležen dodatne razlage, čeprav bi jih bilo potrebnih več. Za sprotno preverjanje je zbrala 1,3 

točke. Pri prvem opazovanju sprotnega preverjanja razumevanja ni uporabila, čeprav bi bilo 

potrebno, zato je bila ocenjena z 0 točkami. Najmanj točk pa je zbrala za podaljšanje 

dejavnosti (več časa za izvedbo), saj je bila pri kar dveh opazovanjih ocenjena z 0 točkami. 

Kasneje je bilo s strani vzgojiteljice potrjeno, da deček ne potrebuje dodatnega časa pri 

nekaterih dejavnostih. Skupna ocena časovnih prilagoditev tako znaša 1,8 točke, kar pomeni, 

da je vzgojiteljica večkrat izvajala prilagoditve, ki so zapisane v Navodilih h Kurikulu (2003) 

oziroma v skoraj 60 % aktivnosti. 
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4.2.3. Komunikacija 

 

Prosta igra 

M 

Dnevna rutina 

M 

Vodene dejavnosti 

M 

∑M 

1. opaz. 
1. 

opaz. 

2. 

opaz. 
1. opaz. 2. opaz. 3. opaz. 

Umirjenost 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Počasi in 

razločno 
3 3 3 2 2,5 3 3 3 3 

Vprašanja 0 0 2 2 2 2 2 2 2 

Prilagajanje 3 3 3 2 2,5 3 3 3 3 

M 2,3 2,5 2,8 2,5 

 

Tabela 7: Pregled rezultatov po področjih prilagoditev – komunikacija 

     Tabela 7 prikazuje rezultate komunikacije. Razberemo lahko, da se vzgojiteljica glede 

prilagajanja komunikacije močno trudi, saj je zbrala kar 2,5 točke, kar pomeni, da zelo 

pogosto uporablja konstantno umirjeno, razločno in počasno komunikacijo. To lahko 

pripišemo njeni že tako mirni naravi in sproščenemu ter mirnemu vzdušju v skupini. Prav 

tako pa tak način komunikacije uporablja za celotno skupino. Kot vidimo, je skupno največ 

točk zbrala pri vodenih dejavnostih, in to kar 2,8 točke, kjer je zelo pomembno, da otroku 

postavlja vprašanja, podvprašanja, ga spodbuja in na tak način vključuje v dejavnost. Otrok 

posledično začne premišljevati o odgovoru in kasneje uri svoje govorne sposobnosti, ko ta 

premišljen odgovor poda vzgojiteljici. Znotraj tega področja je imela kar tri elemente 

(umirjen, počasen in razločen govor ter splošno prilagajanje) ocenjene s 3 točkami, z 2 

točkama je bila ocenjena za postavljanje vprašanj, ki jih je po mojem mnenju bilo premalo za 

pridobivanje novih znanj. Na področju dnevne rutine je na podlagi dveh opazovanj zbrala 2,5 

točke. Znotraj tega področja je bila najslabše ocenjena pri zastavljanju vprašanj, ampak ta 

rezultat pripisujem temu, da deček ni potreboval več vprašanj. Nekaj več točk je zbrala za 

počasen in razločen govor ter splošno prilagajanje, in sicer 2,5 točke. Najbolje pa je bila 

ocenjena za umirjeno komunikacijo z otrokom. Najmanj točk je zbrala pri področju proste 

igre, 2,3 točke, ker pri igri ni treba zastavljati vprašanj otroku, pri ostalih elementih pa je bila 

ocenjena s 3 točkami.  
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4.2.4. Prilagoditve izvajanja področij dejavnosti 

 
Dnevna rutina 

M 
Vodene dejavnosti 

M 

∑M 

1. opaz. 2. opaz. 1. opaz. 2. opaz. 3. opaz. 

Pripravljenost 

na izvajanje 
3 3 3 3 3 3 3 

Otrok v 

ospredju 
1 3 2 2 3 2 2,4 

Jasna/ 

razumljiva 

navodila 

3 3 3 3 3 3 3 

Posebna 

navodila 
0 1 0,5 1 1 1 1 

Avdiovizualna 

sredstva 
0 0 0 0 0 1 0,3 

Vodenje in 

pomoč 
0 2 1 1 2 0 1 

Dodatno 

vzpodbujanje 
1 2 1,5 3 3 2 2,7 

Igre dihanja in 

pihanja 
0 0 0 0 0 0 0 

Besedne/ 

nebesedne 

reakcije 

0 0 0 3 0 2 1,7 

Upoštevanje 

reakcij 
0 0 0 2 0 2 1,3 

Govorne 

situacije 
0 1 0,5 0 2 3 1,7 

Dodatna 

sredstva 
0 0 0 0 0 0 0 

M 1 1,5 1,3 

 

Tabela 8: Pregled rezultatov po področjih dejavnosti – prilagoditve izvajanja področij dejavnosti 

     Zgornja tabela prikazuje rezultate prilagoditev izvajanja področij dejavnosti, ki so bile 

opazovane na dveh področjih, in sicer pri dnevni rutini in vodenih dejavnostih ter se 

povezujejo z vsebino dejavnosti po Kurikulu (matematika, jezik, gibanje, umetnost, družba in 

narava). Pri prosti igri to področje ni bilo opazovano, saj opazovanih elementov ne 
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povezujemo z igro, ker ni načrtovana dejavnost. Skupna ocena prilagoditev znaša 1,3 točke, 

kar pomeni, da je redko izvajala prilagoditve, zapisane v Navodilih h Kurikulu (2003). Pri 

dnevni rutini je zbrala 1 točko, kar predstavlja pol točke manj kot pri vodenih dejavnostih, 

kjer je zbrala 1,5 točke. Pri vodenih dejavnostih je zbrala več točk, ker se bolje povezujejo s 

kurikularnimi dejavnostmi. Znotraj tega področja je bila najbolje ocenjena pri pripravljenosti 

na izvajanje  ter podajanju jasnih in razumljivih navodil. Nekaj manj točk je zbrala za dodatno 

vzpodbujanje, ki ga je otrok zelo potreboval. 2,4 točke je zbrala za postavljanje otroka v 

ospredje, kjer je pri prvem in tretjem opazovanju dobila po 2 točki zato, ker je bila dejavnost 

razgibana in otrok ni bil konstantno v vzgojiteljičini bližini. Po 1,7 točke je zbrala pri 

zaznavanju otrokovih besednih in nebesednih odzivov ter postavljanju otroka v različne 

govorne situacije. Ta dva elementa se razlikujeta od dejavnosti, saj je pri nekaterih več 

možnosti za uresničevanje prilagoditev kot pri drugih. Prej omenjene odzive je le redko 

upoštevala, čeprav je imela več priložnosti za to. Po 1 točko je zbrala pri podajanju posebnih 

navodil, ki jih je deček potreboval le takrat, ko nečesa ni razumel, ter pri vodenju in pomoči, 

česar v večji meri sploh ni potreboval. Pomoči je bil deležen s podvprašanji. Avdiovizualna 

sredstva je pri vodenih dejavnostih uporabila le enkrat, pri tretji opazovani dejavnosti, čeprav 

je imela večkrat možnost, da bi jih vključila. 0 točk pa je zbrala za igre dihanja in pihanja, ki 

jih ni izvajala, ter za dodatna sredstva, ki jih ni uporabila. Pri področju dnevne rutine so na 

podlagi dveh opazovanj bili najslabše ocenjeni uporaba avdiovizualnih sredstev, izvajanje 

iger dihanja in pihanja, zaznavanje otrokovih besednih in nebesednih odzivov, upoštevanje 

teh odzivov ter dodatna sredstva. Vzgojiteljica teh elementov ni nikoli uporabila pri dnevni 

rutini. Kratkih in jedrnatih posebnih navodil je bil deležen le enkrat pri drugem opazovanju, 

ko ni razumel prvotnih navodil, prav tako pa je bil pri istem opazovanju redko postavljen v 

različne govorne situacije, s katerimi si uri govorne sposobnosti. Deležen pa je bil vodenja in 

pomoči, saj je pri odgovarjanju na zastavljena vprašanja potreboval podvprašanja in v večji 

meri tudi dodatno vzpodbujanje k odgovarjanju in sodelovanju. 2 točki je zbrala za 

postavljanje otroka v ospredje, kjer naj omenim, da pri malici (prvo opazovanje) to ni bilo 

konstantno, saj ni bilo potrebe po tem, medtem ko je bil na sprehodu v njeni neposredni 

bližini. Ponovno je največ točk zbrala za pripravljenost na izvajanje aktivnosti in podajanje 

jasnih ter razumljivih navodil. Menim, da bi vzgojiteljica na splošno bila bolje ocenjena, če bi 

bilo opravljenih več opazovanj na vseh področjih kurikula ter dnevne rutine, saj bi tako dobili 

širši vpogled v celotno delo.  
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4.3. PREGLED REZULTATOV PO PODROČJIH DELA 

 Prosta igra Dnevna rutina Vodena dejavnost 

Prostorske prilagoditve 2,3 1,9 2,7 

Časovne prilagoditve / 1,9 1,7 

Komunikacija 2,3 2,6 2,8 

Prilagoditve izvajanja 

področij dejavnosti 
/ 1 1,5 

M 2,3 1,9 2,2 

 

Tabela 9: Pregled rezultatov po področjih dela 

      

     Tabela 9 prikazuje rezultate po področjih dela in vidimo lahko, da je bilo vzgojiteljičino 

delo najbolje ocenjeno pri prosti igri, kjer je zbrala 2,3 točke. Sledijo ji vodene dejavnosti z 

2,2 točke in dnevna rutina z 1,9 točke.  

4.3.1. Prosta igra 

     Pri prosti igri sta bili opazovani področji prostorskih prilagoditev in komunikacije, saj pri 

igri ne uporabljamo elementov, ki so zapisani med časovnimi prilagoditvami in 

prilagoditvami izvajanja področij dejavnosti.  

Prostorske prilagoditve 

Je poskrbljeno za varnost v primeru epileptičnega napada? 3  

Je prostor prilagojen tako, da je otrok večino časa v bližini vzgojiteljice? 0  

Ima otrok zagotovljen udoben kotiček za vmesni odmor ali počitek ob 

utrujenosti? 
3  

Ali menjavo prostora sprejme povsem brez težav? 3  

M  2,3 

     

      Med igro je bilo poskrbljeno za varnost v primeru epileptičnega napada, saj so robovi miz, 

stolov in ostalih trših ter ostrih predmetov zavarovani z gobo. Zagotovljen je bil sedež, na 

katerega se lahko otrok usede in si spočije, ampak ga med igro ni uporabil. Pri menjavi 

prostora (igralnica – zunanja terasa) ni bilo nikakršnih težav. 0 točk za bližino je vzgojiteljica 

zbrala zato, ker med igro ni potrebno, da je otrok nenehno v njeni bližini.  
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Komunikacija 

Umirjena komunikacija? 3 

Počasen in razločen govor? 3 

Mu postavlja vprašanja? 0 

Mu prilagaja komunikacijo? 3 

M 2,3 

      

     Komunikacije med vzgojiteljico in otrokom ni bilo veliko, ampak je kljub temu upoštevala 

navodila. 0 točk za vprašanja je dobila zato, ker jih ni bilo treba postavljati.  

     Opaženo je bilo, da se otrok ne vključuje v pogovor z vzgojiteljico, čeprav ona poskuša 

vzpostaviti stik z njim prek podajanja predlogov o igri. Z njo komunicira le nebesedno, s 

prikimavanjem in odkimavanjem. Intenzivna je bila komunikacija med otroci, ti dečka 

spoštujejo in ga sprejmejo medse. 

4.3.2. Dnevna rutina 

     Pri dnevni rutini je šlo za opazovanje dveh različnih aktivnosti. Prvo opazovanje je 

potekalo v igralnici med jutranjo malico (1. opazovanje), drugo pa na sprehodu skozi mesto 

(2. opazovanje).  

Časovne prilagoditve  

 1. opazovanje 2. opazovanje M 

Otrok ima na voljo več časa, da sprejme, razume 

in predela sprejeto informacijo? 
3 2 2,5 

Vzgojiteljica sproti preverja otrokovo 

razumevanje? 
0 1  0,5 

Otrok je deležen ene ali več ponovitev, dodatne 

razlage na več različnih načinov? 
1 3 2 

Otrok ima na voljo več časa za izvedbo 

dejavnosti? 
3 2 2,5 

M 1,8 2 1,9 
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     Vzgojiteljica je pri prvem opazovanju zbrala 3 točke za zagotavljanje dodatnega časa za 

razumevanje informacij in posredovanih navodil, ki ga je deček tudi izkoristil. Pri drugem 

opazovanju, ki je potekalo med sprehodom, deček ni bil v tolikšni meri deležen dodatnega 

potrebnega časa za razumevanje posredovanih informacij, ki so ključne pri novih spoznanjih. 

Ta element je bil pri opazovanju dnevne rutine eden izmed najbolje ocenjenih, saj je zbrala 

skupaj 2,5 točke. Prav toliko točk je zbrala tudi pri elementu dodatnega časa za izvedbo 

dejavnosti, kjer je 3 točke zbrala pri prvem opazovanju in je otrok ta čas tudi izkoristil, 

medtem ko se je med sprehodom pojavil znak priganjanja (»No, boš povedal?«). Redko je bil 

otrok deležen ponovitev in dodatnih razlag pri prvem opazovanju, čeprav se mu je večkrat 

videlo, da je rahlo zmeden. V tem primeru so mu pomagali ostali otroci. Pri drugem 

opazovanju je za ta element zbrala 3 točke, kar pomeni, da je bil deček zelo pogosto deležen 

ponovitev različnih razlag, vendar je bila večina teh ponovitev in razlag namenjena celotni 

skupini. Skupno je za ta element zbrala 2 točki. Najslabše ocenjen pa je element preverjanja 

razumevanja, kar lahko razložim s tem, da vzgojiteljica pri prvem opazovanju ni uporabljala 

vprašanj za preverjanje otrokovega razumevanja, predvidevam, da je to preverila z 

opazovanjem izvajanja aktivnosti, medtem ko je pri drugem opazovanju bil redko deležen 

vprašanj o razumevanju. Menim, da je preverjanja razumevanja bilo bistveno premalo, saj je 

deček večino časa bil videti odsoten.  

Prostorske prilagoditve  

 1. opazovanje 2. opazovanje M 

Je poskrbljeno za varnost v primeru 

epileptičnega napada? 
3 1 2 

Je prostor prilagojen tako, da je otrok večino 

časa v bližini vzgojiteljice? 
0 3 1,5 

Ima otrok zagotovljen udoben kotiček za vmesni 

odmor ali počitek ob utrujenosti? 
3 0 1,5 

Ali sprejme menjavo prostora povsem brez 

 težav? 
/ 3 3 

M 2 1,8 1,9 

      

     Pri prostorskih prilagoditvah je bila vzgojiteljica najbolje ocenjena pri elementu menjave 

prostora, ampak samo zato, ker je pri tem elementu ocenjena samo enkrat, saj otrok pri prvem 
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opazovanju ni zapustil igralnice, medtem ko je pri drugem opazovanju ocenjena s 3 točkami, 

kar pomeni, da je vzgojiteljica otroka zelo dobro pripravila na odhod iz vrtca. 2 točki je zbrala 

za element varnosti, kar pomeni, da je pri prvem opazovanju zbrala 3 točke za varnost v 

primeru epileptičnega napada, ker se je deček gibal po igralnici, ki je prilagojena tako, da je 

za to poskrbljeno, medtem ko na sprehodu take možnosti za varnost ni bilo. Za varnost je 

poskušala skrbeti tako, da je otroka konstantno držala za roko. Slabše ocenjen je bil naslednji 

element z 1,5 točke, in sicer bližina vzgojiteljice, kjer je vzgojiteljica pri drugem opazovanju 

zbrala  

3 točke, saj je bil deček konstantno v njeni bližini. Pri prvem opazovanju pa je pri tem 

elementu zbrala 0 točk, ampak je pomembno poudariti, da pri malici bližina vzgojiteljice ni 

tako pomembna. 1,5 točke je zbrala tudi pri elementu zagotavljanja udobnega kotička, kar 

lahko pripišemo okoliščinam. 3 točke je zbrala pri zagotavljanju udobnega kotička pri prvem 

opazovanju, ki je potekalo v igralnici. Otrok ima tukaj predviden sedež, ki je namenjen 

počitku v primeru utrujenosti ali slabega počutja. Na sprehodu (2. opazovanje) tega ni bilo 

možno zagotoviti.  

 

Komunikacija  

 1. opazovanje 2. opazovanje M 

Umirjena komunikacija? 3 3 3 

Počasen in razločen govor? 3 2 2,5 

Mu postavlja vprašanja? 2 2 2 

Mu prilagaja komunikacijo? 3 2 2,5 

M 2,8 2,3 2,6 

      

     Najbolje ocenjen element pri komunikaciji je umirjena komunikacija, pri katerem je 

vzgojiteljica zbrala vse 3 točke, kar pomeni, da je pri obeh opazovanjih dnevne rutine zelo 

pogosto uporabljala umirjeno komunikacijo. Naslednji element je bil ocenjen z 2,5 točke, kar 

pomeni, da je vzgojiteljica prav tako zelo pogosto uporabljala počasen in razločen govor. Med 

sprehodom skozi mesto je bila njena komunikacija umirjena, ampak zaradi mestnega vrveža 

malo manj jasna in razumljiva. 2,5 točke je zbrala tudi pri elementu splošnega prilagajanja. 

Najmanj točk je zbrala za element postavljanja vprašanj, pri čemer je pri prvem opazovanju 
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uporabila par vprašanj v smislu opominjanja (»Si vse pripravil?«, »Kam pospravimo umazane 

krožnike?«). Na ta način je poskušala vzpostavljati stik z otrokom, hkrati pa ga je opominjala 

na to, kar mora narediti. Tudi pri drugem opazovanju je dečku zastavila nekaj vprašanj, pri 

katerih so bila potrebna tudi podvprašanja.  

     Med obema opazovanjema je bilo opaženo, da otrok odgovarja predvsem z nebesedno 

komunikacijo, s kimanjem, da ga ostali otroci spodbujajo k delu (z navodili), da odgovarja le 

takrat, kadar je prepričan v svoj odgovor in je deležen spodbujanja, da se samostojno ne 

vključuje v pogovor z vzgojiteljico, z ostalimi otroki pa neprestano poskuša vzpostaviti stik.  

Prilagoditve izvajanja področij dejavnosti  

 1. opazovanje 2. opazovanje M 

Je vzgojiteljica na izvajanje dobro pripravljena? 3 3 3 

Je otrok pri dejavnostih v ospredju? 1 3 2 

Ali vzgojiteljica postavlja jasna in razumljiva 

navodila? 
3 3 3 

Ali vzgojiteljica otroku podaja posebna navodila? 0 1 0,5 

Ali pri delu uporablja različna avdiovizualna 

sredstva? 
0  0 0 

Ali ga vzgojiteljica konstantno vodi in mu nudi 

pomoč? 
0 2 1 

Ga je treba dodatno vzpodbujati? 1 2 1,5 

Ali vzgojiteljica koristi igre dihanja in pihanja ter 

razvijanja motorike govoril? 
0 0 0 

Ali vzgojiteljica spremlja njegove besedne in 

nebesedne odzive? 
0 0 0 

Upošteva te odzive? 0 0 0 

Ali ga postavlja v različne govorne situacije? 0 1 0,5 

Ali pri delu uporablja sredstva, ki so namenjena 

samo njemu? 
0  0  0 

M  0,7  1,3 1 

      

     Vzgojiteljica je bila pri prvem in drugem opazovanju zelo dobro pripravljena na izvajanje 

dejavnosti, zato je pri obeh opazovanjih zbrala po 3 točke, kar pomeni, da je ta element 
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skupno ocenjen s 3 točkami. Naslednji element, ki je prav tako ocenjen s 3 točkami, je 

postavljanje jasnih in razumljivih navodil, kjer je vzgojiteljica pri obeh opazovanjih zelo 

pogosto postavljala taka navodila. 2 točki je zbrala pri elementu otroka v ospredju, pri čemer 

je 1 točko dobila pri prvem opazovanju, ker deček ni bil povsem v ospredju, kar tudi ni nujno 

potrebno pri malici. Za ta isti element je pri drugem opazovanju zbrala 3 točke, saj je deček 

bil v njeni neposredni bližini. Element dodatnega vzpodbujanja je bil ocenjen z 1,5 točke, kar 

razložimo s tem, da je pri prvem opazovanju zbrala 1 točko, ki jo je dobila na podlagi 

zastavljanja vprašanj, s katerimi ga je usmerila k delu. Pri drugem opazovanju je bilo 

vzpodbud več, saj je deček bil večkrat odsoten, potreboval je vzpodbude za sodelovanje in 

odgovarjanje. Naslednji element je bil ocenjen z 1 točko, kar pomeni, da ga je vzgojiteljica 

redko vodila in mu nudila pomoč. Konstantnega vodenja pri prvem opazovanju deček namreč 

ni bil deležen, delno so mu pomagali ostali otroci, medtem ko je pri drugem opazovanju bil 

večkrat deležen pomoči in vodenja, predvsem s podvprašanji in z dodatnimi navodili. Za 

podajanje dodatnih navodil je zbrala samo 0,5 točke, kar pomeni, da jih je bil deček le redko 

deležen. Tako je pri prvem opazovanju dobila 0 točk, saj otrok ni bil deležen nobenega 

dodatnega navodila, usmeriti ga je poskušala z vprašanji. Pri drugem opazovanju pa je bilo 

opaziti podajanje dodatnih navodil, saj je deček bil večkrat zmeden. 0,5 točke je zbrala tudi za 

postavljanje otroka v različne govorne situacije, kjer je 0 točk zbrala pri prvem opazovanju, 

čeprav bi lahko čas malice izkoristila za igranje vlog v restavraciji. Pri drugem opazovanju pa 

je za ta element zbrala 1 točko, saj je deček bil redko primoran odgovarjati na zastavljena 

vprašanja, pri čemer je moral razmisliti, kako bo odgovoril. Za uporabo avdiovizualnih 

sredstev, uporabo iger dihanja in pihanja, spremljanje besednih in nebesednih odzivov, 

upoštevanje teh odzivov ter uporabo sredstev, ki so namenjena izključno dečku, je pri obeh 

opazovanjih zbrala 0 točk, saj teh elementov ni izvajala.      

4.3.3. Vodena dejavnost 

     Na področju vodene dejavnosti so bila opravljena tri opazovanja. Pri prvem opazovanju 

gre za pogovor o obiskanem travniku in rastlinah, ki so jih srečali na poti. Sledi likovno 

ustvarjanje (barvanje s prstnimi barvami) rastlin, ki so jim ostale v spominu. Pri drugem 

opazovanju so otroci spoznavali odzive vode z različnimi snovmi. Pri tretjem opazovanju pa 

je šlo za pogovor o različnih zeliščih in kuhanju čajev iz teh zelišč.  
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Časovne prilagoditve  

 1. opazovanje 2. opazovanje 3. opazovanje M 

Otrok ima na voljo več časa, da sprejme, 

razume in predela sprejeto informacijo? 
3 2 3  2,7 

Vzgojiteljica sproti preverja otrokovo 

razumevanje? 
0 2 2 1,3 

Otrok je deležen ene ali več ponovitev, 

dodatne razlage na več različnih 

načinov? 

1 2 2 1,7 

Otrok ima na voljo več časa za izvedbo 

dejavnosti? 
0 3 0 1 

M 1 2,3 1,8 1,7 

      

     Pri prvi opazovani dejavnosti je deček imel na voljo več časa, da sprejme, predela in 

razume nove informacije, tako je bilo tudi pri tretji opazovani dejavnosti. Pri drugi dejavnosti 

pa je deček dobil na voljo več časa za razmislek takrat, kadar mu je zastavila vprašanje, med 

razlago to ni bilo opazno, zato je tukaj bila ocenjena z 2 točkama. Skupno je za ta element 

zbrala največ točk, in sicer 2,7 točke, kar pomeni, da je zelo pogosto izvajala prilagoditve. 1,7 

točke je zbrala za element dodatnih ponovitev, in sicer pri prvi opazovani dejavnosti 1 točko, 

kar pomeni, da je bil ponovitev deležen le redko, in to samo takrat, kadar ni takoj odgovoril 

na zastavljeno vprašanje. Menim, da je bilo to premalo. Otrokovi nebesedni odzivi so kazali 

na to, da ni razumel vsega, zato bi mu bilo treba že vmes ponavljati in razlagati. Pri drugi 

opazovani dejavnosti je za ta element zbrala 2 točki, saj neposredne dodatne razlage ni bil 

deležen, sodeloval pa je v posredni dodatni razlagi, ko so na zastavljena vprašanja odgovarjali 

ostali otroci. 2 točki je zbrala tudi pri tretji opazovani dejavnosti, kjer je deček prav tako bil 

večkrat deležen posredne razlage, ko je vsem otrokom poskušala čim bolj približati 

posamezno zelišče. Za naslednji element je zbrala skupno 1,3 točke, kar pomeni, da je 

prilagoditve izvajana redko. Pri prvem opazovanju je bila za ta element ocenjena z 0 točkami, 

saj otrokovega razumevanja ni sproti preverjala, medtem ko je otroku pri ostalih dveh 

opazovanjih večkrat zastavila vprašanja, s katerimi je preverjala, ali sledi in razume njene 

posredovane informacije, pri drugem opazovanju je večkrat moral poskušati ponoviti 

spoznanja. Več časa za izvedbo dejavnosti pri prvem opazovanju ni bilo zaslediti, 

predvidevam, da zaradi primanjkovanja časa, zato je tukaj zbrala 0 točk. Pri drugi opazovani 
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dejavnosti, pri samostojnem opravljanju preizkusa, je deček imel na voljo toliko časa, kot ga 

je potreboval, kar je tudi poudarila. Pri zadnji opazovani dejavnosti pa deček ponovno ni imel 

na voljo več časa za izvedbo, ampak se je na koncu izkazalo, da ga niti ni potreboval. Ta 

element je bil ocenjen z 1 točko. 

Prostorske prilagoditve  

 1. opazovanje 2. opazovanje 3. opazovanje M 

Poskrbljeno je za varnost v primeru 

epileptičnega napada? 
3 3 1  2,3 

Je prostor prilagojen tako, da je otrok 

večino časa v bližini vzgojiteljice? 
2 3 3  2,7 

Ima otrok zagotovljen udoben kotiček 

za vmesni odmor ali počitek ob 

utrujenosti? 

3 3 3  3 

Ali sprejme menjavo prostora povsem 

brez težav? 
/ / 3  3 

M 2,7 3 2,5 2,7 

      

     Pri prostorskih prilagoditvah je bil najboljše ocenjen element zagotavljanja udobnega 

kotička, kjer je zbrala vse 3 točke, saj ima otrok konstantno na voljo sedež, kjer se lahko 

spočije v primeru utrujenosti ali slabega počutja. 3 točke je prav tako zbrala za menjavo 

prostora, ampak ta element pri prvi in drugi opazovani dejavnosti ni ocenjen, saj sta se 

dejavnosti izvajali izključno v igralnici, medtem ko so pri tretji dejavnosti bili vključeni tudi 

drugi prostori vrtca. Otrok je prehajal iz prostora v prostor brez težav. Deček je bil pri drugi in 

tretji dejavnosti zelo pogosto v neposredni bližini vzgojiteljice, medtem ko je pri prvi 

opazovani dejavnosti bil v neposredni bližini le v uvodnem delu dejavnosti, pri likovnem 

ustvarjanju se je vzgojiteljica gibala po prostoru. Za ta element je zbrala 2,7 točke. 2,3 točke 

pa je zbrala za element varnosti v primeru epileptičnega napada. Pri prvi in drugi opazovani 

dejavnosti je vzgojiteljica za zagotavljanje varnosti v primeru epileptičnega napada zbrala po 

3 točke, saj so se aktivnosti odvijale znotraj igralnice, kjer je prostor prilagojen tako, da je 

poskrbljeno za varnost, pri tretji dejavnosti pa se aktivnosti niso izvajale le znotraj igralnice, 

ampak tudi po ostalih prostorih vrtca, kjer ni poskrbljeno za varnost, zato je tukaj dobila le 1 

točko.  
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Komunikacija  

 1. opazovanje 2. opazovanje 3. opazovanje M 

Umirjena komunikacija? 3 3 3 3 

Počasen in razločen govor? 3 3 3 3 

Mu postavlja vprašanja? 2  2  2  2 

Mu prilagaja komunikacijo? 3  3  3  3 

M 2,8 2,8 2,8 2,8 

      

     Vzgojiteljičina komunikacija se pri vseh treh opazovanih dejavnostih sklada do potankosti. 

To lahko razberemo iz skupnih ocen posameznega elementa. Na podlagi tega lahko trdimo, da 

je njena komunikacija umirjena ter da uporablja počasen in razločen govor, saj je pri obeh 

elementih zbrala po 3 točke, in to je pri usvajanju novih znanj ključnega pomena. Večji 

poudarek bi morala dati postavljanju vprašanj otroku, saj tako pridobi veliko povratnih 

informacij glede otrokovega razumevanja in sodelovanja v aktivnosti.      

     Opaziti je bilo, da otrok odgovarja po zastavljenih podvprašanjih in šele takrat, ko 

razmisli, pri likovnem ustvarjanju pa spontano. Ostali otroci ga pri odgovarjanju ne 

priganjajo, kar pomeni, da so strpni. Vzdušje v skupini je sproščeno. 

Prilagoditve izvajanja področij dejavnosti  

 1. opazovanje 2. opazovanje 3. opazovanje M 

Je vzgojiteljica na izvajanje dobro 

pripravljena? 
3 3 3 3 

Je otrok pri dejavnostih v 

ospredju? 
2 3 2 2,3 

Ali vzgojiteljica postavlja jasna in 

razumljiva navodila? 
3 3  3  3 

Ali vzgojiteljica otroku podaja 

posebna navodila? 
1 1  1  1 

Ali pri delu uporablja različna 

avdiovizualna sredstva? 
0  0  1  0,3 

Ali ga vzgojiteljica konstantno vodi 

in mu nudi pomoč? 
1  2  0  1 
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 1. opazovanje 2. opazovanje 3. opazovanje M 

Ga je treba dodatno vzpodbujati? 3  3  2   2,7 

Ali vzgojiteljica koristi igre 

dihanja in pihanja ter razvijanja 

motorike govoril? 

0 0  0 0 

Ali vzgojiteljica spremlja njegove 

besedne in nebesedne odzive? 
3  0  2  1,7 

Upošteva odzive? 2  0  2  1,3 

Ali ga postavlja v različne govorne 

situacije? 
0 2  3  1,7 

Ali pri delu uporablja sredstva, ki 

so namenjena samo njemu? 
0  0  0  0 

M 1,5 1,4 1,6 1,5 

      

     Vzgojiteljica je bila zelo dobro pripravljena na vse tri vodene dejavnosti, saj je pri vseh 

bila ocenjena s 3 točkami, prav tako je pri vseh treh dejavnostih 3 točke zbrala za podajanje 

jasnih in razumljivih navodil. Zato sta ta elementa skupno ocenjena s po 3 točkami. Naslednji 

element, ki ga je zelo pogosto izvajala, so dodatne vzpodbude. Deček potrebuje veliko 

dodatnega vzpodbujanja, saj je pogosto odsoten, hitro se dekoncentrira, zato je pomembno, da 

ga prek vprašanj in drugih besednih spodbud ponovno vključi v dejavnost. Tako je pri prvi 

dejavnosti bila ocenjena s 3 točkami, prav tako pri drugi dejavnosti. Pri tretji pa je bilo teh 

spodbud manj, saj je bila dejavnost veliko bolj razgibana in predvidevam, da mu gibanje po 

prostoru med dejavnostjo veliko bolj ustreza. Sledi element, ki je bil ocenjen z 2,3 točke. Pri 

prvi opazovani dejavnosti je zbrala 2 točki za postavitev otroka v ospredje, kar je upoštevala v 

prvem delu dejavnosti, pri likovni dejavnosti otrok ni bil v ospredju, ker je to samostojno 

delo. 2 točki je zbrala tudi pri tretji opazovani dejavnosti, kjer je otrok prav tako bil v ospredju 

le v uvodnem delu dejavnosti. Pri drugem opazovanju pa je za ta element zbrala 3 točke, kar 

pomeni, da je otrok bil zelo pogosto v ospredju, v njeni bližini, kar je vodena dejavnost tudi 

dopuščala. 1,7 točke  je zbrala pri postavljanju otroka v različne govorne situacije, kar je 

izvedla le pri drugi in tretji opazovani dejavnosti, s tem, da je pri tretji to počela pogosteje. 

Vprašanja mu je postavljala tako, da je moral premisliti, kako bo odgovoril, nekajkrat je 

moral tudi sam postaviti vprašanje drugemu otroku. Pri tretji opazovani dejavnosti je 

spremljala njegove odzive pri vonjanju zelišč in mu večkrat postavila vprašanje o vonju.  
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Prav toliko točk je zbrala tudi za spremljanje besednih in nebesednih odzivov. Pri prvi 

opazovani dejavnosti je bilo opaziti, da vzgojiteljica spremlja njegove nebesedne odzive, saj 

ga je zelo pogosto opozarjala na pačenje in kriljenje z rokami. Pri drugi dejavnosti se ni 

posvečala dečkovim odzivom, ki pa so bili izraziti (komentarji in mimika obraza). Zaradi 

nepopolnega upoštevanja teh odzivov je za ta element zbrala 1,3 točke. Posebnih navodil je 

bil med opazovanjem vseh treh dejavnosti deležen le redko, zato je skupno za ta element 

zbrala 1 točko. Pri prvi dejavnosti takrat, ko ni razumel napotkov za likovno ustvarjanje, pri 

drugi in tretji dejavnosti pa takrat, ko je bilo treba odgovoriti na vprašanja. 1 točko je zbrala 

tudi pri elementu vodenja in pomoči, kjer je pri prvi opazovani vodeni dejavnosti vodenje in 

pomoč potreboval pri odgovarjanju na postavljena vprašanja, vendar le redko. Pri drugi 

dejavnosti je bilo potrebnega več vodenja in pomoči, predvsem pri samostojnem izvajanju 

preizkusa, zato je tukaj zbrala 2 točki. Pri tretji opazovani dejavnosti pa otroku ni nudila 

pomoči, prav tako ga ni vodila. Na koncu se je izkazalo, da tega ni potreboval. Zelo redko je 

uporabila avdiovizualna sredstva, zato je ta element ocenjen le z 0,3 točkami, in sicer samo pri 

tretji dejavnosti, ko je uporabila radijski sprejemnik med pripravo in uživanjem čaja. Menim, 

da bi lahko te uporabila pogosteje, saj otrokom popestrijo dogajanje. Iger dihanja in pihanja 

ter razvijanja motorike govoril se ni posluževala, zato je bila pri vseh treh dejavnostih 

ocenjena z 0 točkami. Sredstev, ki bi bila namenjena samo njemu, prav tako ni uporabila pri 

nobeni opazovani vodeni dejavnosti. 
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4.4. ANALIZA POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA 

 

     Z vzgojiteljico sem opravila tudi intervju, s katerim sem želela pridobiti informacije o delu 

neposredno od nje. Izvedli sva ga po končanem delovnem dnevu v prostorih vrtca. Pogovor je 

potekal sproščeno, brez kakršnih koli težav, napetosti ali nervoze. Vse povedano sem sproti 

zapisovala s pomočjo računalnika, tako da ni prišlo do izpuščanja informacij. Na zastavljanje 

vprašanj sem se dobro pripravila, s seboj sem imela le oporne točke, s katerimi sem si 

pomagala, če je bilo to potrebno. Dodatnih podvprašanj skoraj ni bilo, saj je vzgojiteljica bila 

pripravljena sama podrobno odgovarjati na zastavljena vprašanja.  

     Izpolnjen intervju se nahaja v prilogah pod točko 5.1.1.  

     Vzgojiteljica ima pri svojem delu že veliko izkušenj z delom z otroki s posebnimi 

potrebami, vendar sta ta dva otroka, ki ju ima sedaj, prva otroka z govorno-jezikovnimi 

motnjami. V času službovanja je obiskovala različna predavanja in izobraževanja na temo 

otrok s posebnimi potrebami, kar ji je dodatno prineslo teoretično znanje, ki ga vključuje v 

prakso. Pri delu s temi otroki redno sodeluje tudi s specialisti, ki tedensko prihajajo v vrtec, 

kjer izvajajo individualne ure s posamezniki.  

     Načrtovanje se močno razlikuje od načrtovanja, ko v skupini nimaš otroka s posebnimi 

potrebami, saj se mora sedaj še posebej osredotočiti na potrebe, sposobnosti in spretnosti 

posameznika. Vsak otrok s posebnimi potrebami pa ima individualne zahteve, zato je treba 

otroka zelo dobro poznati, prav tako pa mora biti zelo dobro teoretično podkovana, saj mora 

pri delu izhajati iz teorije. Pri svojem delu uporablja Navodila h Kurikulu za vrtce v 

programih s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi 

potrebami, v katerih so zapisane prilagoditve, potrebne za posamezno skupino otrok s 

posebnimi potrebami. Ker ima deček govorno-jezikovne motnje in epilepsijo, mora pri 

svojem delu upoštevati prilagoditve za obe posebni potrebi. Pozorna mora biti predvsem na tri 

večje skupine prilagoditev – čas, prostor in prilagoditve izvajanja področij dejavnosti. 

Poslužuje se predvsem prilagajanja govornih in jezikovnih situacij (ponavljanje povedanega, 

preverjanje razumevanja, postavljanje vprašanj, različne komunikacijske situacije), otrok ima 

na voljo več časa, da sprejme, predela, razume informacijo ter odgovori po svojih zmožnostih. 

Prilagodi tudi prostor, kjer je varnost prvotnega pomena, saj ima deček epilepsijo, o kateri je 

poučila vse otroke v skupini, tako da se vedo pravilno odzvati v primeru napada. Kadar je to 

potrebno, dečka spodbuja z besedami ali nebesednimi odzivi. Prav tako upošteva tudi 
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navodila, naj bo otrok med izvajanjem dejavnosti v njeni bližini in da ima konstantno na voljo 

sedež, na katerega se lahko usede oziroma uleže v primeru utrujenosti. V skupini vzpostavlja 

umirjeno, prijetno klimo za dobro počutje vseh otrok. Pozorna mora biti tudi na razvoj 

otrokovega govora in izboljševanje njegovih jezikovnih spretnosti in sposobnosti. Hkrati tudi 

spremlja njegovo napredovanje, kar uporabi pri nadaljnjem načrtovanju dejavnosti, ki morajo 

biti premišljene in načrtovane tako, da se skladajo z otrokovimi potrebami in sposobnostmi. 

Vzgojiteljica pred večjo menjavo prostora otroke na to opozori in se predhodno z njimi 

pogovori o tem, kam gredo, koga bodo srečali, kako poteka komunikacija z osebami, ki jih ne 

poznajo, in s tem dečka že vnaprej pripravi na spremembo okolja, kar pripelje do tega, da 

otrok to sprejme brez težav. Velikokrat igrajo tudi igro vlog, v katero je vključek tudi deček.  

     Komunikacija med vzgojiteljico in starši poteka dnevno, ob otrokovem prihodu in odhodu 

iz vrtca, poteka obojestransko, pri čemer si izmenjajo pomembne informacije o otroku. 

Dobijo se tudi vsak drugi teden, ko poteka sestanek z logopedinjo. Starša se udeležita tudi 

roditeljskega sestanka in dveh sestankov, na začetku in na koncu šolskega leta – ta sestanek je 

podrobnejši.  

4.5. PREGLED HIPOTEZ 

 

     Na podlagi analize opazovanj in intervjuja lahko sprejmemo prvo hipotezo, saj 

vzgojiteljica v veliki meri upošteva časovne prilagoditve in se drži povedanega. Kot je sama 

poudarila, zelo dobro pozna otroka in ve, kdaj in v kolikšni meri je treba izvajati posamezne 

prilagoditve, čeprav menim, da bi morala dati še večji poudarek na sprotnem preverjanju 

otrokovega razumevanja in dodatnih razlagah na preprostejši način, saj je velikokrat bilo 

videti, da je otrok rahlo zmeden. Prav tako bi otroku lahko večkrat zastavila vprašanja, ki se 

navezujejo na dejavnost in s katerimi bi preverila, ali otrok sploh sledi. Drugo hipotezo, ki se 

nanaša na prostorske prilagoditve, lahko sprejmemo brez večjih odstopanj, saj je temu 

področju dala zelo velik pomen, kar se kaže v povezanosti med povedanim in dejanskim 

izvajanjem aktivnosti. Skupno oceno na tem področju zmanjšujejo le elementi, ki pri 

posameznem področju dela niso bili potrebni ali jih ni bilo možno izvesti zaradi različnih 

okoliščin. Tretjo hipotezo, ki se nanaša na komunikacijske prilagoditve, lahko v polni meri 

potrdimo, saj je na tem področju vzgojiteljica bila najbolje ocenjena. Njena komunikacija je 

konstantno umirjena, jasna in razumljiva, prav tako pa otroku zelo pogosto zastavlja 

vprašanja, s katerimi ga pozove k razmišljanju in posledično tudi odgovarjanju, s katerim uri 

govorne sposobnosti, ni pa bilo možno zaslediti vključevanja otroka v pogovor z različnimi, 
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njemu nepoznanimi, osebami in igranja iger vlog, kar je sama omenila v intervjuju. Četrto 

hipotezo, ki se nanaša na prilagoditve izvajanja področij dejavnosti, pa lahko zavržemo, saj 

vzgojiteljica upošteva le nekatere elemente tega področja. Pri upoštevanju teh prilagoditev je 

morda premalo dosledna, lahko pa obstajajo drugi razlogi za neizvajanje posameznih 

prilagoditev. Veliko elementov pri prilagoditvah izvajanja področij dejavnosti vzgojiteljica ne 

izvaja, zato lahko predvidevamo, da te elemente pripisujejo delu logopeda, prav tako ne 

uporablja nikakršnih dodatnih sredstev, kar je tudi sama potrdila.   
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SKLEP 

 

     V diplomski nalogi je bilo s pomočjo kvalitativne in kvantitativne študije primera 

raziskano in ugotovljeno, kako se vzgojiteljica spoprijema z delom z otrokom s posebnimi 

potrebami, ki ima težje govorno-jezikovne motnje in epileptične napade. Pri tem sta bila 

uporabljena polstrukturiran intervju in ocenjevalna lestvica za opazovanja. 

     Primerjava med opazovanjem dela vzgojiteljice in intervjujem z njo o njenem delu je torej 

pokazala, da se v tem primeru praksa in teorija delno skladata. Vzgojiteljica pri svojem delu 

upošteva veliko prilagoditev, ki so zapisane v Navodilih h Kurikulu za vrtce v programih s 

prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 

natančneje za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami in dolgotrajno bolne otroke, tako kot je 

odgovorila, hkrati pa obstajajo elementi, ki jim ne pripisuje dovolj velikega pomena. Na 

podlagi te primerjave pa so bile sprejete tri podane hipoteze, in sicer prilagajanje prostora, 

časovne prilagoditve in prilagoditve na področju komunikacije. Četrte hipoteze, prilagoditve 

izvajanja področij dejavnosti, ni bilo možno potrditi, saj vzgojiteljica v veliki meri ne koristi 

zapisanih prilagoditev tega področja. 

    Spoznala sem idealen primer dobre prakse, ki mi bo kot prihodnji vzgojiteljici v veliko 

korist. Menim, da so ustrezna strokovna izpopolnjevanja, seminarji, delavnice in ostali načini 

izobraževanja vzgojiteljic na temo otrok s posebnimi potrebami nujno potrebni, saj je vedno 

več otrok s posebnimi potrebami vključenih v redne vrtce, kar pomeni, da se vedno več 

vzgojiteljic srečuje s temi otroki. Hkrati pa bi bilo pozitivno, če bi se o neposrednem delu z 

otrokom več pogovarjali s specialisti in starši, saj lahko hitro pride do zanemarjanja katerih 

prilagoditev, kar pa lahko negativno vpliva na otroka, njegov razvoj in na motnjo samo.  

     Za razširitev tega raziskovanja bi lahko povečali vzorec (večje število vzgojiteljic). 

Vključili bi več vrtcev iz posamezne regije, da bi lahko naredili primerjavo med vrtci in 

obsežnejšo primerjavo med regijami. Povečali bi število opazovanj, da bi dobili natančnejše 

rezultate. Lahko pa bi raziskali, kako se vzgojiteljice soočajo s prilagoditvami na 

posameznem področju posebnih potreb.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Polstrukturirani intervju 

 

1. V  skupini imate otroka z govorno-jezikovnimi motnjami. Je to vaš prvi otrok s posebnimi 

potrebami ali imate že kakšne izkušnje? 

2. V čem se vaše sedanje načrtovanje dejavnosti razlikuje od načrtovanja, kadar niste imeli v 

skupino vključenega otroka s posebnimi potrebami? 

3. Na kaj vse je treba biti pozoren pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami? Na kaj je 

treba paziti pri načrtovanju dejavnosti? 

4. Potrebuje otrok z govorno-jezikovnimi motnjami veliko prilagoditev? Kaj pa deček v vaši 

skupini? Katere prilagoditve potrebuje oziroma katere prilagoditve mu omogočate vi? 

5. Glede na to, da ima deček tudi epilepsijo, se najverjetneje poslužujete tudi prilagoditev za 

to. Jih lahko opišete? So napadi pogosti? Kako se odzovete v tistih trenutkih? 

6. Uporabljate pri vašem delu z otrokom kake posebne pripomočke in načine dela? Katere in 

zakaj? Kako jih otrok sprejme in se nanje odziva? 

7. Kako pa je z izvajanjem dejavnosti? Ali sodeluje, ga je treba dodatno vzpodbujati, le 

opazuje, se aktivno vključuje? Kako ga poskušate vzpodbuditi za aktivno sodelovanje?  

8. Kako je s časovnimi prilagoditvami? Opišite. 

9. Kako pa prilagajate prostor? Ohranjate postavitev vedno enako ali jo spreminjate? Zakaj? 

Imate kakšne posebne prilagoditve prostora zaradi epilepsije? Opišite. 

10. Kako poteka sodelovanje z njegovimi starši? Opišite. 

11. Kako otrok sprejme izhode iz vrtca (sprehoda, izlete, obiske ustanov itd.) oziroma 

spremembo okolja? Kako ga pripravite na to? Kako se odziva v drugem okolju? 

12. Glede na to, da se s spremembo okolja spreminjajo tudi ljudje, morate otroka posebej 

pripraviti tudi na to? Kako ga pripravite na soočanje z novimi ljudmi? Kako se odziva v 

stiku z novimi osebami? 
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Izpolnjen intervju 

 

1. V  skupini imate otroka z govorno-jezikovnimi motnjami.  

 

     Tako je, trenutno imam v svoji skupini dva otroka z govorno-jezikovnimi motnjami, s tem, 

da ima drugi otrok lažje govorno-jezikovne motnje in se od otroka, ki si ga izbrala za 

opazovanje, močno razlikuje. Ne potrebuje tako očitnih prilagoditev, saj ima le manjše težave 

z artikulacijo, torej z izgovarjavo. Deček x pa ima težje govorno-jezikovne motnje in je zato 

delo z njim veliko bolj prilagojeno. Njegov govor je zelo težko razumljiv, odgovarja s kratkimi 

povedmi, pred tem pa nekaj časa razmišlja, kaj bo povedal, uporablja bolj ali manj iste 

besede, kar pomeni, da nima razvitega besednega zaklada, pogosto izpušča zloge ali jih 

zamenjuje, ne spušča se v pogovore, če ti ne potekajo med otroci samimi, tako da nas čaka še 

veliko dela in truda, da bomo s pomočjo logopedinje otroku pomagali do boljših 

komunikacijskih sposobnosti in spretnosti. 

 

2. Je to vaš prvi otrok s posebnimi potrebami ali imate že kakšne izkušnje? 

     Ne, to ni moj prvi otrok s posebnimi potrebami, saj imam, kot sem že prej omenila, že samo 

v tem trenutku dva. Drugače pa se vsako leto v vrtec vpiše otrok, ki ima takšne ali drugače 

posebne potrebe, in skoraj vsako leto je ta otrok dodeljen v mojo skupino, saj imam z njimi že 

veliko izkušenj iz prakse in teoretičnega znanja, ki sem ga pridobila na izobraževanjih. Imela 

sem že slepe ali gluhe otroke, avtiste, hiperaktivne otroke, gibalno oviranega otroka in otroke 

s težavami na čustvenem področju. Pri nekaterih izmed njih so mi pomagale njihove 

spremljevalke, ampak sem se prek njih še sama dodatno učila in urila v delu s temi otroki.   

3. V čem se vaše sedanje načrtovanje dejavnosti razlikuje od načrtovanja, kadar niste imeli 

v skupino vključenega otroka s posebnimi potrebami? 

     Razlika v načrtovanju je kar velika. Kadar nisem imela v skupini otroka s posebnimi 

potrebami, sem dejavnosti načrtovala za celotno skupino, pri čemer mi ni bilo treba biti 

pozorna na posameznike tako zelo, kot je to potrebno sedaj. Vsak otrok s posebnimi 

potrebami s seboj prinese dodatno delo, na katerega gledam pozitivno. Kot prvo je treba 

ponoviti vso znanje o določeni motnji ali potrebi, da veš, kako pristopiti, kaj otrok potrebuje 

bolj in česa manj, kaj je pomembno pri njegovem doseganju izboljšav – če so te mogoče, 

seveda. Šele nato pride do načrtovanja, pri katerem imam posebno točko, pod katero si v 
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alinejah zapišem vse, na kar moram pri izvajanju dela biti pozorna in česa se moram 

posluževati. Od začetka je bil deček veliko bolj zadržan, kot je sedaj, tako da sem z 

marsikatero dejavnostjo raje počakala in sem v večji meri vključevala dejavnosti, pri katerih 

so se otroci postopno spoznavali med seboj in se soočali z dečkovo motnjo. Ker pa ima ta 

otrok tudi epilepsijo, je treba skrbno načrtovati tudi prostor, saj lahko v primeru 

epileptičnega napada hitro pride do poškodb. 

4. Na kaj vse je treba biti pozoren pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami? Na kaj je 

treba paziti pri načrtovanju dejavnosti? 

 

     Pri otrocih z govorno-jezikovno motnjo je treba posebno pozornost usmerjati otrokovemu 

razvoju govora in jezikovnih sposobnosti. Na to je treba biti pozoren pri vseh otrocih, vendar 

otroci z motnjami potrebujejo več pozornosti glede tega. Spremljati je treba njegovo stanje 

motenj, da vidimo, ali otrok napreduje, nazaduje ali stagnira, saj lahko na podlagi tega 

kasneje načrtujem in prilagajam dejavnosti. Pri načrtovanju dela in neposrednem delu s 

takim otrokom se moramo osredotočati predvsem na odpravljanje oziroma zmanjševanje 

njegovih govornih in jezikovnih motenj. Dejavnosti morajo biti premišljene. Pri načrtovanju 

moram vedno razmišljati o tem, kako bom otroka vključila v aktivnost, katere informacije je 

smiselno ponoviti in kdaj, pri čem bo otrok potreboval več časa kot drugi, so dejavnosti 

primerne zanj, za njegove komunikacijske sposobnosti, kaj bi mu bilo treba prilagoditi, s čim 

bo dosegal izboljšane oziroma urjenje govornih in jezikovnih sposobnosti, s kom bo v skupini, 

dvojici, v katere komunikacijske situacije bi ga vključevala ipd.  

 

5. Potrebuje otrok z govorno-jezikovnimi motnjami veliko prilagoditev? Kaj pa deček v 

vaši skupini? Katere prilagoditve potrebuje oziroma katere prilagoditve mu omogočate 

vi? 

     Vsaka smer posebnih potreb ima motnje razdeljene na stopnje, tako ima tudi govorno-

jezikovna motnja štiri intenzivnostne stopnje motenj (lažje, zmerne, težje in težke). Nekateri 

imajo prilagoditev več, drugi manj. Prilagoditve se tako razlikujejo od stopnje do stopnje in 

posameznika do posameznika, zato moramo na te otroke gledati kot na individualiste, ker ni 

dveh oseb s popolnoma enako intenzivnostjo in zahtevnostjo motnje. 

  

Deček, ki si ga opazovala, potrebuje različne prilagoditve. Prilagajam mu predvsem jezikovne 

in govorne situacije, kar pomeni, da večkrat ponovim povedano, ga sprašujem po določenih 
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informacijah, o razumevanju, ga postavljam v različne komunikacijske situacije, z različnimi 

osebami. Prilagajam mu tudi čas, torej mu pustim, da razmisli o slišanem, da razmisli, kaj bo 

povedal in kako, občasno ima tudi več časa pri izvajanju posameznih dejavnosti. S sodelavko 

veliko pozornost usmerjava tudi v prilagoditev prostora, saj mora biti prostor zaradi možnosti 

epileptičnega napada urejen v skladu z zahtevami, saj se lahko v nasprotnem primeru otrok 

poškoduje. Pri izvajanju dejavnosti je otrok večino časa v moji bližini, kar mi omogoča lažje 

sodelovanje z njim. 

 

6. Glede na to, da ima deček tudi epilepsijo, se najverjetneje poslužujete tudi prilagoditev za 

to. Jih lahko opišete? So napadi pogosti? Kako se odzovete v tistih trenutkih? 

     Da, otrok ima tudi epilepsijo. Ker imam tudi v družini epileptika, mi soočanje s to motnjo 

ni povzročilo nikakršnega strahu, saj imam že številne izkušnje in znanja o tem. Prilagoditve, 

ki se jih poslužujemo v skupini, se nanašajo predvsem na prostor. To pomeni, da imamo 

zavarovane vse ostre robove, kjer bi se otrok v primeru padca lahko poškodoval. Prav tako 

imamo vse lomljive predmete na mestu, kamor otrok ne more pasti. Na voljo ima fotelj ali 

blazino, kjer se lahko spočije. Seveda pa sva s sodelavko o motnji poučili tudi ostale otroke, ki 

so zelo pozorni na tega dečka. 

  

     Njegovi napadi niso pogosti, v tem šolskem letu je v vrtcu doživel dva težja napada in pri 

tem izgubil zavest za nekaj sekund, večkrat pa je bilo opaziti zmedenost pri tem dečku, kar 

spada med lažje epileptične napade. 

  

     Otrokom v skupini je bilo naročeno, da se v primeru epileptičnega napada umaknejo od 

otroka in v primeru, da naju dveh ni v bližini, pridejo po mene ali sodelavko. V obeh primerih 

sva bili zraven. Ravnala sem se po predpisih za prvo pomoč ob epileptičnem napadu, torej 

otroka položiš na blazino in mu podložiš glavo, po končanem napadu ga položiš v položaj za 

nezavestnega in počakaš, da se spočije. Otrok se ni poškodoval še pri nobenem napadu.  

 

7. Uporabljate pri vašem delu z otrokom kake posebne pripomočke in načine dela? Katere 

in zakaj? Kako jih otrok sprejme in se nanje odziva? 

     Ne, pri delu ne uporabljam nobenih posebnih pripomočkov. Pri načinih dela pa bi omenila 

le prilagoditve, ki so nujne, kadar gre za delo z otroki s posebnimi potrebami. 
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     Otrok je zaenkrat vse prilagoditve sprejel pozitivno. 

 

8. Kako pa je z izvajanjem dejavnosti? Ali sodeluje, ga je treba dodatno spodbujati, le 

opazuje, se aktivno vključuje? Kako ga poskušate spodbuditi za aktivno sodelovanje? 

     Tako kot vsi ljudje, ima tudi ta deček dobre in slabe dneve, kar se pozna pri njegovem 

sodelovanju pri dejavnostih. Včasih ga je treba veliko bolj spodbujati in ga neposredno 

vključevati v aktivnosti, včasih pa je dovolj že rahla spodbuda, saj ga že sama dejavnost 

dovolj zanima. Seveda mu nekatere dejavnosti bolj odgovarjajo, so mu bolj všeč kot druge in 

pri teh dejavnostih ga ni treba spodbujati. 

  

     Če za posamezno aktivnost ni zainteresiran, ga poskušam privabiti z različnimi vprašanji, 

postavljam ga v različne vloge, v katerih mora kaj opisati, narediti. Občasno mu moram 

aktivnost spremeniti, jo poenostaviti, mu jo bolj nazorno razložiti.  

  

9. Kako je s časovnimi prilagoditvami? Opišite. 

     Kot sem že omenila, se pri časovnih prilagoditvah osredotočam predvsem na čas, ki ga 

dam otroku, da premisli, kar je slišal, torej ima na voljo več časa za razumevanje stvari. 

Ampak tega ne potrebuje vedno, saj nekatere informacije hitro dojame. Več časa ima na voljo 

tudi za razumevanje navodil, ki mu jih po potrebi tudi ponovim. Prav tako potrebuje dlje časa, 

da premisli, kaj in kako bo odgovoril na določeno vprašanje, kako bo sestavil posamezne 

povedi, ko je to potrebno. Deček ne potrebuje podaljšanega časa pri opravljanju motoričnih 

dejavnosti, saj mu ne povzročajo težav.   

 

10. Kako pa prilagajate prostor? Ohranjate postavitev vedno enako ali jo spreminjate? Zakaj? 

Imate kakšne posebne prilagoditve prostora zaradi epilepsije? Opišite. 

     Postavitev kotičkov v igralnici spreminjamo le občasno in še to takrat, ko se skupaj z otroki 

dogovorimo, kaj bi imeli in kje bi bilo kaj postavljeno. Otrokom postavim vprašanja zato, da 

lahko tudi deček izrazi svoja mnenja in želje in da ga že vnaprej pripravimo na spremembo 

prostora, da ne bi prišlo do negativnih odzivov, ki jih do sedaj še nismo imeli. Seveda pa ne 

pozabimo na epilepsijo in možne epileptične napade, zato že vnaprej razmišljamo, kaj je treba 

zaščititi, kaj je treba postaviti na določena mesta, kje morajo biti blazine, dečkovega sedeža 
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pa ne prestavljamo, saj se mi zdi, da mu je bolj domač, če je konstantno na istem mestu. 

Povprašala sem tudi dečka in je sam potrdil, da mu je všeč prostor, kjer se nahaja sedež.  

11. Kako poteka sodelovanje z njegovimi starši? Opišite. 

     Vsak dan, zjutraj in popoldan se pogovorim s starši, jim predam pomembne informacije o 

tekočem dnevu, prav tako oni meni sporočijo pomembnosti. Če je kaj nujnega, jih povabim na  

izreden individualen razgovor, ki ga že tako ali drugače imamo načrtovanega vsak drug 

teden, ko je prisotna tudi logopedinja. Imamo pa še roditeljske sestanke enkrat mesečno, ki se 

jih starša tega otroka prav tako udeležujeta. Na začetku šolskega leta smo imeli obširnejši 

sestanek s starši in z logopedinjo, kjer smo se pogovorili o otroku, o delu z njim, o načrtih in 

ciljih, o njegovih potrebah itd. Na koncu pa bomo naredili tudi sklepni sestanek, na katerem 

bomo staršem predstavili delo in napredke ter spremembe v otrokovem razvoju in izboljšanje 

pri njegovi motnji. 

12. Kako otrok sprejme izhode iz vrtca (sprehoda, izlete, obiske ustanov itd. ) oziroma 

spremembo okolja? Kako ga pripravite na to? Kako se odziva v drugem okolju? 

     Otroku menjava prostora ne dela težav. Na začetku šolskega leta je na sprehodih bil rahlo 

zadržan, ampak to pripisujemo stresu, ki ga je doživel ob ponovni vključitvi v vrtec, saj je čez 

poletne mesece v domačem varstvu. O sprehodih se predhodno pogovarjamo, skupaj se tudi 

dogovorimo, kam bomo šli, kaj si bomo ogledali, za katere stvari je pomembno, da si jih 

zapomnijo. Vedno pa upoštevamo tudi predloge dečka, saj ima tako občutek vključenosti v 

skupino in sem skoraj prepričana, da to pozitivno vpliva na njegovo sprejemanje spreminjanja 

okolja.  

     Kot sem že omenila, je bil sprva zadržan, sedaj pa so njegovi odzivi v drugem okolju enaki 

odzivom v vrtcu.  

 

13. Glede na to, da se s spremembo okolja spreminjajo tudi ljudje, morate otroka posebej 

pripraviti tudi na to? Kako ga pripravite na soočanje z novimi ljudmi? Kako se odziva v 

stiku z novimi osebami? 

     Na začetku je bil do novih oseb zadržan in ni odgovarjal na njihova vprašanja, držal se je 

v ozadju, čeprav sem ga poskušala vključevati v komunikacijo. V vrtcu se o tem veliko 

pogovarjamo, kako se vedemo do drugih ljudi, kako z njimi komuniciramo, velikokrat tudi 

improviziramo različne življenjske situacije, v katerih otroci igrajo različne vloge. Tudi dečka 
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vključujem v dejavnosti in opažam, da mu to pozitivno pomaga, saj je postajal vedno manj 

zadržan. Igranje vlog mu je všeč. Prek te dejavnosti sem opazila tudi, da z ostalimi otroki 

veliko lažje in manj zadržano komunicira kot z odraslimi osebami in čeprav ga ostali otroci 

ne razumejo vedno najboljše, ne pride do nesporazumov, saj tako dolgo vztrajajo v pogovoru, 

da se na koncu le razumejo in sta obe strani zadovoljni.  
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Priloga 2: Opazovalni list 

1. Časovne prilagoditve 

Otrok ima na voljo več časa, da sprejme, 

razume in predela sprejeto informacijo. 

 

0 – NIKOLI   1 – REDKO   2 – VEČKRAT    

3 – ZELO POGOSTO 

Vzgojiteljica sproti preverja otrokovo 

razumevanje. 

 

0 – NIKOLI   1 – REDKO   2 – VEČKRAT    

3 – ZELO POGOSTO 

Otrok je deležen ene ali več ponovitev, 

dodatne razlage na več različnih načinov. 

 

0 – NIKOLI   1 – REDKO   2 – VEČKRAT    

3 – ZELO POGOSTO 

Otrok ima na voljo več časa za izvedbo 

dejavnosti. 

 

0 – NIKOLI   1 – REDKO   2 – VEČKRAT    

3 – ZELO POGOSTO 

 

2. Prostorske prilagoditve 

Poskrbljeno je za varnost v primeru 

epileptičnega napada. 

 

0 – NIKOLI  1 – REDKO   2 – VEČKRAT    

3 – ZELO POGOSTO 

Je prostor prilagojen tako, da je otrok večino 

časa v bližini vzgojiteljice? 

 

0 – NIKOLI   1 – REDKO   2 – VEČKRAT    

3 – ZELO POGOSTO 

Otrok ima zagotovljen udoben kotiček za 

vmesni odmor ali počitek ob utrujenosti. 

 

0 – NIKOLI   1 – REDKO   2 – VEČKRAT    

3 – ZELO POGOSTO 

Ali sprejme menjavo prostora povsem brez 

težav? 

 

0 – NIKOLI   1 – REDKO   2 – VEČKRAT    

3 – ZELO POGOSTO 

 

3. Komunikacija 

Umirjena komunikacija? 0 – NIKOLI   1 – REDKO   2 – VEČKRAT    

3 – ZELO POGOSTO 

Počasen in razločen govor? 0 – NIKOLI   1 – REDKO   2 – VEČKRAT    

3 – ZELO POGOSTO 

Mu postavlja vprašanja? 0 – NIKOLI   1 – REDKO   2 – VEČKRAT    

3 – ZELO POGOSTO 

Mu prilagaja komunikacijo? 0 – NIKOLI   1 – REDKO   2 – VEČKRAT    

3 – ZELO POGOSTO 
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4. Prilagoditve izvajanja področij dejavnosti 

Je vzgojiteljica na izvajanje dobro pripravljena? 0 – NIKOLI   1 – REDKO   2 – VEČKRAT    

3 – ZELO POGOSTO 

Je otrok pri dejavnostih v ospredju? 0 – NIKOLI   1 – REDKO   2 – VEČKRAT    

3 – ZELO POGOSTO 

Ali vzgojiteljica postavlja jasna in razumljiva 

navodila? 

 

0 – NIKOLI   1 – REDKO   2 – VEČKRAT    

3 – ZELO POGOSTO 

Ali vzgojiteljica podaja posebna navodila otroku? 0 – NIKOLI   1 – REDKO   2 – VEČKRAT    

3 – ZELO POGOSTO 

Ali pri delu uporablja različna avdiovizualna 

sredstva? 

 

0 – NIKOLI   1 – REDKO   2 – VEČKRAT    

3 – ZELO POGOSTO 

Ali ga vzgojiteljica konstantno vodi in mu nudi 

pomoč? 

 

0 – NIKOLI   1 – REDKO   2 – VEČKRAT    

3 – ZELO POGOSTO 

Ga je treba dodatno vzpodbujati? 0 – NIKOLI   1 – REDKO   2 – VEČKRAT    

3 – ZELO POGOSTO 

Se vzgojiteljica poslužuje iger dihanja in pihanja 

ter razvijanja motorike govoril? 

 

0 – NIKOLI   1 – REDKO   2 – VEČKRAT    

3 – ZELO POGOSTO 

Ali vzgojiteljica spremlja njegove besedne in 

nebesedne odzive? 

 

0 – NIKOLI   1 – REDKO   2 – VEČKRAT    

3 – ZELO POGOSTO 

Upošteva te odzive? 0 – NIKOLI   1 – REDKO   2 – VEČKRAT    

3 – ZELO POGOSTO 

Ali ga postavlja v različne govorne situacije? 0 – NIKOLI   1 – REDKO   2 – VEČKRAT    

3 – ZELO POGOSTO 

Ali pri delu uporablja sredstva, ki so namenjena 

samo njemu? 

 

0 – NIKOLI   1 – REDKO   2– VEČKRAT    

3 – ZELO POGOSTO 

 


