
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

KATJA KRNC 

 

PRILAGAJANJE DEJAVNOSTI S 

PODROČJA JEZIKA IN GIBANJA 

OTROKU S POLŽEVIM VSADKOM V 

VRTCU 

 
DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2016 



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Predšolska vzgoja 

 

 

 

 

 

 

KATJA KRNC 

 

Mentor: DOC. DR. STANISLAV KOŠIR 
 

 

PRILAGAJANJE DEJAVNOSTI S 

PODROČJA JEZIKA IN GIBANJA 

OTROKU S POLŽEVIM VSADKOM V 

VRTCU 
 

 

DIPLOMSKO DELO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2016 



Zahvala 

 

Najprej bi se rada zahvalila svojemu mentorju doc. dr. Stanetu Koširju, ki mi je 

svetoval in pomagal pri nastajanju diplomske naloge.  

Zahvala gre tudi vrtcu Ig, ki mi je omogočil izvajanje empiričnega dela, ter 

vzgojiteljici in staršem gluhe deklice, brez katerih izvedba empiričnega dela 

diplomske naloge ne bi bila mogoča.  

Hvala staršem, da so mi omogočili študij in me med študijem spodbujali. Prav 

tako se za spodbujanje in pomoč zahvaljujem fantu Gregorju. 

 

  



POVZETEK 

 

Namen diplomske naloge je ugotoviti, v kolikšni meri vzgojitelj prilagaja dejavnosti s področja 

jezika in gibanja otroku s polževim vsadkom, ki je vključen v vrtec.  

V diplomski nalogi so predstavljene časovne prilagoditve, prostorske prilagoditve in 

prilagoditve dejavnosti. Pojavljanje teh prilagoditev pri dejavnostih s področja jezika in gibanja 

so istočasno opazovane pri gluhi deklici in slišečem vrstniku. Iz dobljenih rezultatov sledi 

primerjava med gluho deklico in slišečim vrstnikom.  

Dobljeni rezultati so pokazali, da vzgojiteljica ni uporabila statistično pomembnih razlik v 

časovnem prilagajanju pri gibalnih dejavnostih ter pri prilagajanju izvajanja področij dejavnosti 

tako na jezikovnem kot na gibalnem področju. 

Nasprotno so se pri jezikovnih dejavnostih, z vidika časovnega prilagajanja, pojavile statistično 

pomembne razlike. Te so se pojavile tudi na jezikovnem in gibalnem področju z vidika prostorskih 

prilagoditev.  
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ABSTRACT 

 

The pourpouse of this thesis was to learn in what extend a kindergarden teacher has to addapt 

the activities of a child with glacial implant from the fields of speech and movment. 

Time, space and activity addaptations are more closely described in this thesis. Occurrence of 

these addaptations is observed simultaneously with a child that has a glacial implant and his 

normal hearing classmate. Results than compare the child with a glacial implant and his normal 

hearing classmate. 

The results show, that the kindergarden teacher didnt use any statisticaly verifably time 

addaptations in the field of movment and activity adaptation in both speech and movment. 

The results also show, that there were statisticaly verifably time adaptations in the field of 

speech and space adaptations in the fields of speech and movment. 
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Deaf child, glacial implant, adaptations, movment, speech. 
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1. UVOD 

 

Po trenutno veljavnem Zakonu o vrtcih (Uradni list št. 100/2005) so med otroke s posebnimi 

potrebami uvrščeni otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in 

naglušni, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci ter otroci z motnjami vedenja in 

osebnosti. Te otroci potrebujejo ali prilagojeno izvajanje programov za predšolske otroke z 

dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe. 

Strokovnim delavcem v vrtcu pri njihovem delu z otroki s posebnimi potrebami pomagajo 

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

pomočjo za otroke s posebnimi potrebami. V njih je predstavljeno primerno izvajanje vzgojno-

izobraževalnega programa za otroke s posebnimi potrebami (Čas, Kastelic in Šter, 2003, str. 4). 

Med gluhimi in naglušnimi otroki prihaja do razlik v jezikovnih, komunikacijskih, čustvenih, 

socialnih, gibalnih, zaznavnih in spoznavnih sposobnostih. Pri teh otrocih lahko pride do 

začasne ali do trajne okvare sluha, zaradi česar je njegova sposobnost slišanja odsotna ali 

omejena. Ta prizadetost sluha otrokom ob vključitvi v slišeče okolje otežuje opravljanje 

vsakdanjih opravil, spretnosti in vedenj (Nemec in Krajnc, 2011, str. 203−204). Gluhi in 

naglušno otroci se zaradi težav pri razumevanju in uporabi tako govora kot jezika, težko 

vključijo v socialno okolje. Razvoj komunikacije pri gluhem ali naglušnem otroku poteka 

drugače kot pri slišečem vrstniku. Otrok z okvaro sluha si pri svojem govoru pomaga z 

naravnimi kretnjami in govorico telesa. Pri prilagajanju vzgojno-izobraževalnega dela otroku z 

okvaro sluha je potrebno upoštevati otrokove komunikacijske sposobnosti in zmožnosti (Čas, 

Kastelic in Šter, 2003, str. 25−27). 

Eno izmed prvih okolij, v katere je otrok vključen, je prav vrtec. Ta mora otroku z okvaro sluha 

nuditi čim manj stresno vključevanje v okolje ter poskrbeti za optimalen razvoj otroka (Nemec 

in Krajnc, str. 196).  
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1.1. SLUH 

 

Osnovo za razvoj poslušanja, govora in jezika predstavlja sluh. Ta je odvisen od anatomskih in 

fizioloških dejavnikov. Delovanje zunanjega, srednjega in notranjega ušesa, ki sprejema, 

prenaša in spreminja zvočno nihanje v električne impulze, omogoča, da uho zazna zvok. 

Električne impulze slušni živec po slušni poti prenese do možganov. Tam poteka proces slušne 

(avditivne) predelave podatkov. Slušni sistem ljudi je občutljiv v območju od 20 do 20000 Hz. 

Za zaznavo in razumevanje govora je pomembno območje med 500 in 4000 Hz. Ljudje nismo 

sposobni slišati zelo visokih in zelo nizkih tonov, saj so zunaj našega praga sluha. Zaradi praga 

bolečine, ki je okoli 120 dB, tudi ne moremo poslušati zelo glasnih zvokov (Hernja idr., 2010, 

str. 14).  

 

1.1.1. Zgradba ušesa 

 

Uho je sestavljeno iz zunanjega, srednjega in notranjega ušesa. Uhelj in sluhovod sestavljata 

zunanje uho. Naloga uhlja je usmerjanje zvoka v sluhovod. Zunanji sluhovod, katerega 

predstavlja cevasta odprtina, vodi iz površine glave proti srednjem ušesu. Konča se s prečno 

položenim bobničem (Battelino, 2014, str. 32). Zaradi svoje oblike, zunanje uho, ščiti srednje 

uho pred poškodbami (Battelino, 2012, str. 12). Poleg bobniča, srednje uho sestavljajo še 

votlina srednjega ušesa s tremi slušnimi koščicami in dvema mišicama, celice mastoidnega 

odrastka senčnice in Evstahijeva troblja (Battelino, 2012, str. 12). Srednje uho je z zrakom 

napolnjen prostor. Evstahijeva cev uravnava tlak v ušesu. Med slušnimi koščicami, ki jih 

imenujemo kladivce, nakovalce in stremence, so sklepi, ki jih ojačujejo vezi. Veriga, 

sestavljena iz slušnih koščic, prevaja zračne tresljaje z bobniča v notranje uho. Mišici, povezani 

s slušnimi koščicami, uravnavata napetost koščene verige. Mišici obvarujeta notranje uho, da 

ga močan ali nenaden zvok ne poškoduje (Hernja idr., 2010, str. 18). Zvok se v srednjem ušesu 

zaradi navornega delovanja slušnih koščic in razlike v velikosti bobniča in membrane ovalnega 

okenca okrepi in prenese na tekočino v notranjem ušesu (Battelino, 2012, str. 12). Notranje uho 

sestavljata slušni in ravnotežni organ. Polž ali kohlea (slušni del notranjega ušesa) je napolnjen 

s tekočino. Nanj je pripet ravnotežni organ, ki je sestavljen iz treh s tekočino napolnjenih 

polkrožnih kanalov (Hernja idr., 2010, str. 18). Naloga notranjega ušesa je skrb za zaznavo 

zvoka in za ravnotežje (Battelino, 2014, str. 33). 
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1.1.2. Okvara sluha 

 

V različnem življenjskem obdobju lahko zaradi različnih vzrokov in na različnih mestih slušne 

poti ter z različno intenzivnostjo pride do okvare sluha (Hernja idr., 2010, str. 21). Med gluhimi 

in naglušnimi otroki so razlike prisotne pri njihovih spoznavnih, zaznavnih, motoričnih, 

socialnih, čustvenih, komunikacijskih in jezikovnih sposobnostih (Čas, Kastelic in Šter, 2003, 

str. 25). 

 

1.1.3. Stopnja okvare sluha 

 

Glede na stopnjo izgube sluha ločimo med gluhimi osebami in naglušnimi osebami. Med gluhe 

uvrščamo osebe s popolno izgubo sluha in osebe z zelo težko izgubo sluha. Med naglušne pa 

prištevamo osebe s težko okvaro sluha, osebe z zmerno težko okvaro sluha, osebe z zmerno 

okvaro sluha in osebe z blago okvaro sluha (Čas, Kastelic in Šter, 2003, str. 25).  

 

1.2. GLUHE OSEBE 

 

Po mednarodni klasifikaciji okvar, prizadetosti in oviranosti med gluhe osebe uvrščamo tiste, 

ki imajo povprečno izgubo sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz (91 dB ali več) 

(Kogovšek, Ozbič in Košir, 2009, str. 395). Sem spadajo osebe z zelo težko izgubo sluha in 

osebe s popolno izgubo sluha. 

Oseba z zelo težko izgubo sluha ni sposobna slišati in razumeti govora, kljub temu, da je govor 

ojačan. Oseba tudi s slušnim aparatom ne sprejme govora v celoti in zato so prisotne prizadetosti 

v sporazumevanju, razumevanju in poslušanju. Pojavi se tudi oviranost v orientaciji, telesni 

neodvisnosti in pri socialni interakciji (Hernja idr., 2010, str. 24). 

Osebe s popolno izgubo sluha ne ločijo dveh jakosti zvoka niti dveh frekvenc. Ne sliši in ne 

razume govora niti s slušnim aparatom. Prisotna je sočasna prizadetost vedenja, orientacije tako 

v času kot v prostoru, prilagajanje vedenja okoliščinam in prizadetost pri pridobivanju znanja 

(prav tam). 
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1.3. NAGLUŠNE OSEBE 

 

Naglušne so osebe s težko izgubo sluha na frekvencah 500, 1000, 2000 Hz (od 71 do 91 dB), 

težjo izgubo sluha (od 56 do 70 dB), zmerno okvaro sluha (od 41 do 55 dB) ali blago okvaro 

sluha (od 26 do 40 dB) (Kogovšek, Ozbič in Košir, 2009, str. 395). 

Osebe s težko izgubo sluha imajo lahko popolno izgubo sluha na enem ušesu in težko izgubo 

sluha na drugem ušesu ali pa težko obojestransko izgubo sluha. Pojavi se prizadetost 

sporazumevanja, predvsem pri razumevanju in poslušanju govora. Osebe s težko izgubo sluha 

slišijo govor samo neposredno na uho. Hkrati se lahko pojavi tudi prizadetost vedenja, 

prilagajanja vedenja okoliščinam ter prizadetost pri pridobivanju znanja. Te osebe so ovirane v 

orientaciji, finomotoriki in pri vključevanju v družbo (Štanta, 2013, str. 22).  

Pri težji izgubi sluha lahko govorimo težji obojestranski izgubi sluha ali težki izgubi sluha na 

enem ušesu in težji izgubi sluha na drugem ušesu. Pri osebah s težjo izgubo sluha je prizadeto 

sporazumevanje ter razumevanje in poslušanje govora. Oseba s takšno okvaro sluha govor sliši 

na razdalji do 1 metra. Ovirana je tudi v orientaciji, pri fino motoriki in pri vključevanju v 

družbo (prav tam). 

Med osebe z zmerno izgubo sluha prištevamo osebe z oboje stransko zmerno izgubo sluha ali 

osebe s težko izgubo sluha ne enem ušesu in lažjo izgubo sluha (lahko tudi brez izgube sluha) 

na drugem ušesu. Pri teh osebah je prizadeto sporazumevanje in poslušanje govora. Osebe z 

zmerno okvaro sluha lahko slišijo govor v razdalji do 5 metrov. Prav tako je ovirana v orientaciji 

fino motoriki (prav tam).  

O lažji izgubi sluha govorimo, ko ima oseba težjo ali težko izgubo sluha na enem ušesu in lažjo 

izgubo ali brez izgube na drugem ušesu. Prav tako sem spadajo osebe z lažjo obojestransko 

izgubo sluha. Pri teh oseba je lahko prizadeto sporazumevanje in poslušanje govora, vendar 

govor slišijo tudi do razdalje 8 metrov. Oseba ima lahko težave pri orientaciji (prav tam). 

 

1.4. ČAS NASTANKA OKVARE SLUHA 

 

Sluh predstavlja najpomembnejši nadzorni ali zaznavni mehanizem in pomembno vpliva na 

razvoj govora. Prav zaradi razvoja govora je pomembno, da je okvara sluha odkrita čim bolj 
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zgodaj, saj se jezikovni razvoj ne začne z govorom, ampak s poslušanjem (Božič, 2014, str. 79). 

Pogosto se okvaro sluha ugotovi z zamudo, saj ni vidna oz. zaznavna neposredno. Pri majhnem 

otroku se gluhota ali težja naglušnost običajno ugotovi med štirimi in enajstimi meseci. Težja 

naglušnost se pri otroku ugotovi med šestimi in sedemnajstimi meseci, ko pri otroku ni opaziti 

reakcij na zvoke iz vsakdanjega življenja. Zmerna naglušnost se v povprečju opazi med devetim 

in dvainštiridesetim mesecem, ko se pri otroku začnejo pojavljati opazne zamude v razvoju 

govora. Prej kot je ugotovljena okvara sluha, prej se lahko prične zdravljenje in rehabilitacija 

ter s tem tudi manjša možnost negativnih posledic naglušnosti (Spindler, 2002, str. 11). 

 

1.4.1. Prelingvalna okvara sluha 

 

Prelingvalna oz. predjezikovna okvara sluha nastane pred razvojem govora. Njene posledice se 

kažejo na razvoju jezikovnih sposobnosti. Predjezikovno obdobje so nekateri avtorji opredelili 

od 2. do 4. leta starosti, ki pa je tudi skrajna meja otrokovega govornega razvoja (Hernja idr., 

2010, str. 24). 

 

1.4.2. Postlingvalna okvara sluha 

 

O postlingvalni okvari sluha govorimo takrat, ko okvara sluha nastopi, ko je govor že razvit. V 

primeru večje in dlje časa trajajoči naglušnosti, lahko vpliva tudi na govorno komunikacijo, na 

izgovarjavo (Hernja idr., 2010, str. 24). 

 

1.5. VZROKI OKVAR SLUHA 

 

Na okvaro sluha lahko vplivajo različni vzroki. Če do okvare sluha pride pred rojstvom, 

govorimo o prirojeni okvari sluha. Vzroki, ki vplivajo na sluh po rojstvu, pa povzročijo 

pridobljeno okvaro sluha (Kladnik Stabej in Battelino, 2014, str. 39). 
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1.5.1. Prirojene okvare sluha  

 

Vzroki za prirojeno okvaro sluha so lahko genetski, predporodni ali medporodni (Kladnik 

Stabej in Battelino, 2014, str. 39). 

 

1.5.1.1. Genetska okvara sluha  

 

Genetska okvara sluha predstavlja dedno izgubo sluha, ki je v določeni meri lahko predvidljiva. 

Lahko je nesindromska ali pa se pojavi v sklopu različnih sindromov (Battelino, 2014, str. 40). 

 

1.5.1.2. Predporodna okvara sluha 

 

Pri predporodni okvari sluha pride do same okvare med nosečnostjo. Do okvare lahko pride 

zaradi različnih vzrokov, kot so: infekcije z virusom rdečk, citomegalovirusom, herpesni virusi, 

virusi gripe, virus pridobljene imunske pomanjkljivosti, virus ošpic in mumpsa ter bakterijami, 

zaradi katerih pride do škrlatinke ali sifilisa (Kladnik Stabej in Battelino, 2014, str. 41). 

 

1.5.1.3. Medporodna okvara sluha 

 

Do okvare sluha med porodom pride zaradi izpostavljenosti otroka toksičnim agensom. Prav 

tako lahko pride do mehanske poškodbe med porodom ali do anoksije oz. pomanjkanja kisika 

v tkivih (Kladnik Stabej in Battelino, 2014, str. 41). 
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1.5.2. Pridobljene okvare sluha 

 

1.5.2.1. Periferna okvara sluha 

 

Za periferne okvare sluha je značilno, da je zmanjšana občutljivost slušnega mehanizma. Oseba 

s periferno okvaro sluha potrebuje zvok večje jakosti, da ga lahko zazna (Košir, 1999, str. 24). 

Posledično, zaradi okvare, pride v možgane zmanjšana ali spremenjena zvočna informacija 

(Hernja idr., 2010, str. 27). 

 

1.5.2.2. Prevodna/konduktivna okvara sluha 

 

Slabši sluh, ki nastane v zračnem, prevodnem mehanizmu ušesa oz. v zunanjem ali srednjem 

ušesu. Prevodna izguba sluha lahko obsega od 5 do 60−70 dB (Battelino, 2012, str. 13). 

Vzrokov za prevodno okvaro sluha je več, od tujkov v zunanjem sluhovodu, izlivnega vnetja 

ušesa, otoskleroze, do najpogostejšega vzroka, ki je kronično vnetje srednjega ušesa (Kladnik 

Stabej in Battelino, 2014, str. 42). 

 

1.5.2.3. Zaznavna/senzorna okvara sluha 

 

Zaznavna okvara sluha predstavlja slabši sluh, ki nastane kot posledica motenj v delovanju 

notranjega ušesa in slušnega živca. Razpon izgube sluha je lahko od 0 dB do gluhosti (Battelino, 

2012, str. 13). Pridobljena zaznavna izguba sluha je lahko nenadna ali postopna. Pogosto vzrok 

zaznavne okvare sluha ostane neznan, lahko pa jo povzročijo bakterijske in virusne okužbe, 

ototoksična zdravila, poškodbe glave in senčne kosti, presbiakuza, Menierova bolezen ter 

različne avtoimune bolezni (Kladnik Stabej in Battelino, 2014, str. 42−43). 
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1.5.3. Centralna ali nevralna okvara sluha 

 

Obsega motnje pri delovanju slušnega živca, jedra slušnega živca in slušnih poti. S centralno 

slušno potjo so povezani tako ravnotežni, vidni, tipni in spominski centri, kot tudi predeli v 

možganih, ki omogočajo čustvovanje. Izgube centralnega sluha najpogosteje nastanejo zaradi 

hipoksije, prevelike vrednosti bilirubina v krvi, meningitisa, poškodb možganov in tumorjev v 

osrednjem živčevju (Battelino, 2012, str. 12). Govorimo o okvarah sluha, ki so lahko prehodne 

ali trajne. V nekaterih primerih je možna pomoč z vsadki, ki jih vsadijo v možgansko deblo 

(Hernja idr., 2010, str. 29). 

 

1.6. TEHNIČNI PRIPOMOČKI 

 

Obstajajo različne okvare sluha in posledično tudi številne oblike teh okvar, ki pa niso nujo 

enake na obeh ušesih pri isti osebi. Zato je pomembna izbira ustreznega tehničnega pripomočka 

za osebo z okvaro sluha. Tega določi zdravnik specialist za uho, nos in grlo. Dobro je, da 

posameznik z okvaro sluha, dobi pripomoček čim prej, od časa, ko je ugotovljena okvara sluha. 

Slušni pripomočki ne popravijo sluha in ga ne nadomestijo, temveč samo okrepijo zvok, da 

lahko posameznik z okvaro sluha bolje sliši, vendar zvok ni jasen (Milošević, 2000, str. 26 in 

27). Izguba sluha ali odsotnost sluha, ki ni zdravljena, predstavlja tako zdravstveno težavo kot 

tudi motnjo sporazumevanja. Slednja negativno vpliva na odnose med osebo z okvaro sluha in 

okolico ter posledično tudi na osebnost prizadete osebe (Zabret in Battelino, 2014, str. 48). 

 

1.6.1. Slušni pripomočki 

 

Slušni pripomočki so se skozi čas spreminjali po obliki, tehniki in po tehnologiji izdelave. 

Osnovni princip izdelave je ostal enak. Pri prvih naravah je bila bistvena lastnost pripomočka, 

da je ojačal zvočni signal na poti do poslušalca. Razvoj se je nadaljeval v smeri, da so tehnični 

pripomočki postajali manjši in izboljšali kakovost prenosa zvočnega signala (Hernja idr., 2010, 

str. 35). Ta sodobna tehnologija nam omogoča, da gluhe in naglušne osebe svoj sluh v veliki 

meri izboljšajo z uporabo slušnega aparata, kostno usidranega pripomočka, vibracijskega 

vsadka za srednje uho, polževega vsadka ali vsadka v možgansko deblo. Vsi ti pripomočki 
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ojačijo zvočno informacijo pred bobničem in jo nato prenašajo neposredno na srednje uho, 

notranje uho ali slušni živec oz. slušno jedro (Zabret in Battelino, 2014, str. 48). 

 

1.6.2. Slušni aparat 

 

Slušni aparat je zelo majhen elektroakustični sistem za ojačevanje zvoka, ki se glede na obliko 

deli na zauheljne ali vušesne oblike (Božič, 2014, str. 103). Vsi so sestavljeni iz enakih 

osnovnih delov. Prvi del slušnega aparata sestavlja mikrofon, katerega naloga je lovljenje 

zvočnih signalov iz okolja. Gre za pretvorbo zvočne energije v električno energijo. Informacijo 

nato prevzame mikroprocesor, ki filtrira prevzet signal ter usklajuje delovanje pripomočka. 

Sledi ojačevalnik, katerega naloga je, da signal ojači linearno, kar naredi tako, da vse prejete 

signale ojači z enako intenziteto ali pa signal ojači nelinearno, kar pomeni, da tihe zvoke ojači 

bolj kot glasne. Slušalka, ki je zadnja v verigi, električno energijo znova pretvori v zvočno. 

Slušalka se nahaja v ušesnem vložku (olivi). Ta je izdelana individualno in posreduje zvočno 

informacijo v sluhovod uporabnika. Njena naloga je tudi preprečevanje, da bi se informacija 

slišala v okolico (Zabret in Battelino, 2014, str. 49). 

Slušni aparat lahko uporabljajo osebe s prevodno ali zaznavno izgubo sluha. Tem osebam za 

izboljšanje sluha ne pomagajo zdravila in prav tako pri njih ni možen operativni poseg. Če 

želimo, da je uporaba slušnega aparata uspešna, mora biti funkcija notranjega ušesa zadostna, 

da lahko ojačani zvok spremeni v električne akcijske potenciale (prav tam). 

 

1.6.3. Polžev vsadek 

 

Polžev vsadek gluhim in močno naglušnim osebam omogoča, da zaznavajo zvok na drugačen 

način. S tem, jim omogoči, da živijo polno in kvalitetno življenje (Kastelic, 2014, str. 111). 

Polžev vsadek sestavljata dva dela, notranji in zunanji. Notranji del je vsajen operativno. V 

njem se nahaja sprejemnik z elektrodo in magnetom. Zunanji del pa vsebuje sprejemnik z 

oddajnikom z magnetom, vrvico, govorni procesor z mikrofonom in baterijo. Zvoke iz okolja 

zazna mikrofon v zunanjem delu. Ta jo posreduje govornemu procesorju, kjer se obdelajo in v 

digitalni obliki prenesejo do oddajnika. Od tam se kot radijski valovi prenesejo preko tkiva na 

sprejemnik notranjega dela. Tam se informacija pretvori v električni signal, ki potuje do 
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elektrode, ki jo operativno vstavimo v polžka. Ko se signal prenese na živčne končiče, se prenos 

nadaljuje enako kot pri zdravem človeku, po slušni poti do korteksa (Zabret in Battelino, 2014, 

str. 50).  

Prednost pri vsaditvi polževega vsadka ima otrok s prirojeno okvaro sluha, ki je star dve leti ali 

manj in odrasel s pridobljeno motnjo, ki ima že normalno razvito govorno funkcijo. Polžev 

vsadek je namenjen tistim osebam, ki so gluhe in imajo nepopravljivo okvaro notranjega ušesa. 

Polžev vsadek nadomesti le nedelujoč polžek, saj namesto njega opravi prenos zvoka v 

električni signal, ostala slušna pot, pa mora biti ohranjena in dobro delujoča eksa (Zabret in 

Battelino, 2014, str. 50). 

 

1.6.4. Kostno usidran slušni pripomoček 

 

Kostno usidrani pripomoček je namenjen osebam s prevodno naglušnostjo in kombinirano 

naglušnostjo ter pri enostranski gluhosti (Kastelic, 2014, str. 114). BAHA (bone anchored 

hearing aid) je sestavljen iz treh delov, in sicer iz titanijevega vsadka, ki ga med operacijo 

vsadijo retroaurikularno v senčnico, ter iz zunanjega nosilca in zvočnega procesorja. Slednji 

prenaša zvočne vibracije prek zunanjega nosilca na titanijev vsadek. Ta s pomočjo vibracij, ki 

se širijo po kosti, vzdraži notranje uho. Od tu se signal normalno prenaša naprej po slušni poti 

(Zabret in Battelino, 2014, str. 49 in 50). 

Pripomoček BAHA je primeren za bolnike:  

• s prirojenimi napakami sluhovoda in srednjega ušesa obojestransko,  

• s kroničnim izlivnim vnetjem srednjega ušesa brez možnosti uspešnega kirurškega 

zdravljenja, 

• ki se jim je po uporabi običajnega slušnega aparata razvilo kronično vnetje sluhovodov, 

• z enostransko gluhoto (prav tam). 
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1.6.5. Vibracijski vsadek za srednje uho (VSB) 

 

Je vgrajen v srednje uho in omogoča prenos mehaničnih vibracij neposredno na gibajoče slušne 

koščice. Vsadijo ga lahko odraslim in otrokom, ki imajo zaznavno naglušnost srednje ali težke 

stopnje (Kastelic, 2014, str. 115). Sestavljen je iz dveh delov, in sicer iz zunanje in notranje 

komponente. Zunanjo komponento predstavlja slušni procesor (mikrofon, ki sprejema zvoke 

okolice in jih pretvori v radijske valove), magnet, baterija in signalno-procesorska enota. 

Notranjo komponento tvorijo: magnet, ovit v sprejemno tuljavo, ki deluje kot sprejemnik, 

demodulator signalov, transmisijska zanka in vibracijski magnet oz. simulator, ki ga med 

operacijo pritrdijo na dolgi krak nakovalca ali okroglo okence. Namenjen je predvsem odraslim 

in otrokom, ki imajo zaznavno naglušnost srednje in težke stopnje, ki ne prenašajo dobro 

klasičnih nekonvencionalnih slušnih aparatov (Zabret in Battelino, 2014, str. 49 in 50). 

 

1.6.6. Vsadek v možgansko deblo 

 

Vsadek v možgansko deblo je sestavljeni iz dveh delov, iz zunanjega in notranjega dela. Zunanji 

del je cel zelo podoben zunanjemu delu polževega vsadka, medtem ko ima notranji del podoben 

le procesor (simulator), dražilna elektroda pa je drugačna. Poznamo dve različni vrsti dražilnih 

elektrod. Površinsko elektrodo, ki je položena v možgansko deblo, pod katerim je osmi 

možganski živec. Druga igelna elektroda je zapičena v jedru osmega možganskega živca. 

Površinska elektroda ni sposobna signalov frekvenčno ločiti in draži le predele, ki prenašajo 

informacijo o posameznih frekvencah. Pri uporabi igelne elektrode je zaradi frekvenčno 

različne globinske strukture jedra slušnega živca, uporabniku omogočena frekvenčno 

specifična zvočna zaznava (Zabret in Battelino, 2014, str. 51). 

 

1.7. NAVAJANJE NA SLUŠNI PRIPOMOČEK 

 

Otroci naj bi se na slušni pripomoček navajali od štiri do šest mesecev. Slušni pripomoček mora 

biti ustrezno izbran in dobro nastavljen, saj je s tem otroku omogočeno, da zaznava zvok in 

glasove govora ter tako začne z razvojem poslušanja. Pri gluhih otrocih se po navadi uporablja 

polžev vsadek, ki mu omogoči zaznavo vseh glasov, česar mu slušni aparat ne more zagotoviti. 
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Ko otroci dobijo slušni aparat, se marajo nanj navaditi, saj za njih predstavlja tujek v ušesu in 

na uhlju (Hernja idr., 2010, str. 42).  

 

1.7.1. Navajanje na nove občutke 

 

Prvi občutki, s katerimi se srečujejo naglušne osebe ob uporabi slušnih aparatov, je občutek 

zamašenega ušesa in odmev lastnega glasu. Naglušne osebe ti neprijetni občutki pogosto 

odvračajo od uporabe slušnega aparata. Osebe, ki uporabljajo slušni aparat, se morajo navaditi 

tudi na glasove iz okolice. Več, ko naglušni uporabljajo poslušajo s slušnim aparatom, bolj 

možgani pričnejo s prepoznavanjem besed. Vsak posameznik se različno dolgo obdobje navaja 

na svoj slušni pripomoček. Prilagajanje je odvisno tudi od dejavnikov, kot so: starost, učljivost 

možganov, motivacija za učenje in prilagajanje ter vrsta in stopnja izgube sluha (Štanta, 2013, 

str. 62−63). 

 

1.7.2. Navajanje na nove zvoke 

 

Od vsakega posameznika je odvisno, kako hitro se bo navadil na zvoke iz okolice. Pomembno 

je, da naglušna oseba slušni aparat najprej uporablja kratek čas. Čas nošenja aparata nato 

postopoma podaljšuje. To dela, dokler ne pride do točke, ko lahko slušni aparat uporablja cel 

dan in se ob tem počuti dobro. Pri tem je pomembno, da se v tem času izogiba hrupnim mestom. 

Oseba mora prehajati od tišjih naravnih do glasnejših in umetnih glasov. Prav tako kot za ostale 

zvočne signale velja tudi za pogovor (Štanta, 2013, str. 64−65). 

 

1.7.3. Razumevanje govora 

 

Osebe s slušnim aparatom zvoke iz okolja sprva dojemajo kot nenaravne, preveč glasne, vendar 

se sčasoma privadijo in začnejo zvoke razpoznavati. Možgani se naučijo prepoznati pomembne 

zvoke in namenjajo manj pozornosti ostalim zvokom. Šele ko se osebe s slušnim aparatom 

navadijo na okoliške zvoke, lahko začnejo prepoznavati in razumevati govor (Štanta, 2013, str. 

65). 
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1.8. POSLUŠANJE OTROK Z OKVARO SLUHA 

 

Preko procesa poslušanja se otrok uči prepoznavanja in razumevanja zvočnih signalov. Stopnje 

poslušanja so: zaznavanje, razločevanje, prepoznavanje in razumevanje zvočnih signalov. Pri 

stopnji zaznavanja se opazuje otrokovo odzivanje na prisotnost ali odsotnost zvoka, medtem ko 

stopnja razločevanja predstavlja razločevanje jakosti, trajanja in višine zvoka. Stopnja 

prepoznavanja pomeni, da otrok ponovi ali pokaže na izvor zvoka. Zadnja stopnja, razumevanje 

zvočnih signalov od otroka zahteva, da zvok z ustrezno reakcijo pokaže in razume pomen 

zvoka, ki ga je slišal (Košir, 1999, str. 2−3).  

 

1.8.1. Naloge poslušanja: 

 

Med naloge poslušanja uvrščamo (Hernja idr., 2010, str. 46): 

 zaznavo zvoka; 

 slušno selekcijo oz. filtriranje pomembnih zvokov od nepomembnih zvokov; 

 slušno razlikovanje med zvokom, tonom in glasom; 

 prepoznavanje slušnih dražljajev; 

 lokalizacijo oz. določanje smeri in oddaljenosti izvora zvoka; 

 obojestransko združevanje, ki predstavlja povezovanje različnih dražljajev obeh ušes v 

celoto; 

 slušno razločevanje dveh istočasnih, a različnih informacij na vsako uho; 

 slušno vzorčno analizo, ki obsega prepoznavanje najkrajših negovornih slušnih vzorcev; 

 slušno analizo, pri kateri gre za prepoznavanje posameznih elementov iz serije zlogov; 

 slušna sinteza (povezava posameznih glasov v besede); 

 slušno dopolnjevanje nerazumljivih glasovnih vzorcev v besede s pomenom; 

 slušni kratkotrajni spomin; 
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 selektivna pozornost, pri kateri govorimo o zavestnem poslušanju pomembne 

informacije in zavestnem neposlušanju nepomembne informacije. 

 

1.8.2. Razvoj poslušanja 

 

Poslušanje sodi med psihofizične značilnosti govora ter ima enak pomen za spoznavanje 

stvarnega sveta in dušeni razvoj otroka kot vidna, tipna in kinestetična percepcija predmetov. 

Preko poslušanja se odvija zvočna percepcija in diskriminacija elementov ter njihovo 

razumevanje. Pri treh letih naj bi otrok že razlikoval vse glasove materinega jezika, razumel 

govor drugih in govor tudi aktivno uporabljal (Lipnik in Matić, 1993, str. 136−137). 

Otrok se najprej nauči razlikovati glasove ljudi od drugih glasov. Kasneje pa začne razlikovati 

tudi med človeškimi glasovi. Glasove otroci že zgodaj razlikujejo po intenzivnosti, frekvenci, 

hitrosti in smeri izvora. Prav tako razlikujejo med glasovi različnih jezikov (Marjanovič Umek, 

1990, str. 15). Novorojenček se že takoj po rojstvu odziva na zvok, kar pokaže s svojim 

reagiranjem na zvoke, ki jih zazna. Pri dveh mesecih se otrok obrača v smeri, iz katere prihaja 

zvok, medtem ko pri treh mesecih prepoznava tudi barvo glasu. Kasneje zvok loči tudi po ritmu, 

melodiji in hitrosti govora. Na osnovi frekvenčnih značilnosti otrok pri osmih mesecih starosti 

prepozna zapleten zvok. Tega predstavlja prva beseda s pomenom. Okoli prvega leta starosti 

otrok sam pove prvo besedo. Otrok mora v obdobju do prvega leta starosti natančno poslušati 

in si zapomniti akustične razlike med zvoki (Košir, 1999, str. 30−31). 

Poslušanje je tesno povezano s stopnjo okvare sluha. Lažjo in zmerno naglušnost je v zgodnjem 

otroštvu zelo težko opaziti, saj so reakcije otroka na zvok prisotne, vendar ne vedno. Tako 

začnemo naglušnost ugotavljati šele pri razvoju govora, ko se faze govornega razvoja pri otroku 

z okvaro sluha podaljšujejo. Govorne aktivnosti otroka so manj številčne, skromen in manj 

raznovrstne. Prav tako se težje opazi izguba sluha, ki nastane po rojstvu otroka. Tako otrok 

osvoji določene govorne faze, vendar te zaradi izgube sluha najprej stagnirajo, nato pa začnejo 

propadati. Spremembe so vidne predvsem pri poslušanju. Otrok ne sliši zvokov, ki jih je prej 

slišal in se nanje ne odziva. Prav tako ne napreduje v govoru in pridobivanju besednega zaklada 

(Košir, 1999, str. 31).  
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1.9. GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ OTROK Z OKVARO SLUHA 

 

1.9.1. Razvoj govora 

 

Razvoj govora je povezan z razvojem mišljenja in drug na drugega tudi pomembno vplivata. 

Govor oblikuje človeka kot posameznika. Preko njega posameznik komunicira z okolico 

(Lipnik in Matić, 1993, str. 9). Razvoj govora je odvisen od več dejavnikov, kot so: otrokov 

psihofizični razvoj, govor otrokovega okolja, vsakodnevna vaja govora, druženje in stiki s 

slišečimi vrstniki in odraslimi. Uspešnost učenja govora je odvisna tudi od okvare sluha, saj se 

otroci z lažjo okvaro sluha lahko hitreje naučijo govoriti, kot tisti, ki imajo težjo okvaro sluha 

(Milošević, 2000, str. 19). 

Razvoj otroškega govora se deli na štiri obdobja, in sicer na (Mirai, 2000, str. 8): 

 pripravljalno oz. predfonematično obdobje, ki traja od rojstva do prvega leta starosti; 

 od prvega do tretjega leta starosti poteka obdobje začetnega oblikovanja glasovnega 

govora; 

 za obdobje predšolskega otroka je značilno bogatenje in širjenje besednega zaklada. 

Traja od tretjega leta starosti do vstopa v šolo; 

 v šolskem obdobju otrok obvlada govor in pisanje. 

Meje med posameznimi obdobji razvoja otroškega govora so individualno pogojene. Otroci z 

okvaro sluha se od vrstnikov razlikujejo že v prvem obdobju razvoja govora, saj se ne obračajo 

v smeri zvoka (Mirai, 2000, str. 8). 

 

1.9.2. Mejniki v govornem razvoju 

 

Na pravilen govorni razvoj otroka vplivajo razvitost perifernega in osrednjega živčevja, zdrava 

govorila, zdrava čutila, pravilno razvite kognitivne funkcije ter pravilen govorni model oz. 

govor okolice, v kateri otrok živi (Kobal in Kosmač, 2007, str. 250). 

Razvoj govora je v zgodnjem obdobju zelo hiter. Smeh in jok sta glavna načina govornega 

izražanja pri novorojenčku, kasneje pa ju zamenja govor (Marjanovič Umek, 1990, str. 29). 
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V govornem razvoju so pomembni mejniki, ki so predstavljeni v spodnji tabeli (Marjanovič 

Umek, 1990, str. 29−31). 

Tabela 1: Mejniki v govornem razvoju po Marjanovič Umek 

 

Starost 

 

Vokalizacija in govor 

 

Razumevanje in odgovori 

 

1 mesec 

Otrok se veliko joka in cvili 

ter producira nekaj 

samoglasnikov. 

Nasmeh, upad splošne 

aktivnosti, preplah ali 

zdrznjenje ob močnih 

zvokih. 

 

 

3 meseci 

Različen jok za bolečino, 

lakoto, neugodje. Otrok joka 

manj časa kot prej, pojavijo 

se ponavljajoči se glasovi, 

gruljenje.  

Vokalno gruljenje 

predstavlja odgovor na 

pomirjajoče glasove. 

 

 

5 mesecev 

Bebljanje in vokalne igre. 

Otrok začne uporabljati vse 

samoglasnike in soglasnike, 

kot so: m, k, g, b, p. pojavi se 

tudi glasen smeh in 

ponavljajoči glasovi.  

Upadati začnejo mutacijski 

odgovori na govor. otroci se 

obračajo in gledajo za 

glasom ter prepoznajo domač 

glas. Z vokali izražajo 

nezadovoljstvo in jezo. 

 

 

7 mesecev 

Opazna je različnost v 

bebljanju, glasu in ritmu. Že 

naučenim glasovom doda še 

d, t, n, v. Začne se 

pogovarjati z igračami – 

govori. 

Pogostejše so geste, ko del 

vokalizacijskih odgovorov 

na dražljaje. Pogostejši so 

tudi odgovori na dražljaje iz 

okolja. 

 

9 mesecev 

Jok, s katerim želi vzbuditi 

pozornost. Del vokalnih igre 

so »dada«, »mama«, »baba«. 

Posnemanje ploskanja. Pred 

tujci se otrok umakne, 

pogosto v kombinaciji z 

jokom. 
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11 mesecev 

Povprečno eno besedo 

uporablja pravilno. Začne 

posnemati glasov. Uporablja 

pravilno število zlogov. Malo 

joka. 

Razume »ne, ne« in odgovori 

na »pa, pa« ter na ostale 

podobne kretnje. 

 

 

1-2 leti 

Uporaba nerazumljivega 

jezika. Pojavi se napredek v 

artikulaciji ter pri dveh letih 

že poimenuje veliko 

predmetov. Veliko je 

ponavljanja (eholalije). 

Pri dveh letih prepozna od 

150 do 300 besed. Pravilno 

odgovarja na ukaze, kot so: 

»sedi«, »pridi«, »daj mi to«, 

itd. 

 

 

 

2-3 leta 

Poskuša z novimi glasovi. 

Artikulacija sicer zaostaja za 

besednjakom. Razumljivo 

pove od 50 % do 57 % besed. 

Pogosto se pojavi, da izpusti 

zadnji soglasnik. 

Žlobudranje upada. 

Pri treh letih otrok razume od 

800 do 1000 besed. 

Odgovarja na ukaze, kot so: 

»na«, »pod«, »gor« itd. 

 

3-4 leta 

Razumljivost povedanega je 

blizu 100 %. Pomanjkljiva je 

artikulacija l in r. v stavkih 

uporablja 3−4 besede. 

Prepozna množino, spol in 

pridevnike. Razume 

sestavljene stavke. 

 

 

 

4-6 let 

Pri 6 letih je ustrezna 

sintaksa. Otrok sestavi od 5 

do 6 besedne stavke. Govor 

otroka je tekoč in lahko 

izraža časovne odnose. Glas 

dobro modulira konverzaciji.  

Otrok razume od 2500 do 

3000 besed. Sledi 

navodilom, ki vsebujejo od 3 

do 4 aktivnosti. Razume 

»če«, »zato« in »zakaj«. 

 

Poznavanje govornega razvoja slišečih otrok nam pomaga, da pri razvoju govora pri gluhem in 

naglušnem otroku. Med slišečim in gluhim otrokom se pojavlja razlika v pridobivanju novih 

spoznanj in znanj. Medtem ko slišeči otrok znanja pridobiva mimogrede, tega gluh ali naglušen 
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otrok ne zmore. On jih lahko pridobiva le z načrtnim in sistematičnim delom. Faze v razvoju 

govora potekajo pri vseh otrocih enako in jih ni mogoče preskočiti (Mirai, 2000, str. 9−10). 

Vzgojitelj v vrtcu pomembno vpliva na otrokov govorni razvoj. Pogosto okolica okvare sluha 

pri otroku zazna šele pri njegovem zaostanku pri razvoju govora. Vzgojitelj v sodelovanju s 

starši in zdravniki lahko s predhodno izdelanim programom prilagoditev pomaga otroku z 

okvaro sluha pri razvoju govora (Katz in Schery, 2006). 

 

1.9.3. Govor in komunikacija gluhih in naglušnih  

 

Bistven pogoj za razvoj govora je sluh. Ta pogoj je gluhim in naglušnim osebam odvzet. Tako 

jezik kot govor otrok razvija preko slušnih informacij iz okolice. V primeru, da otrok v prvih 

dveh letih življenja pridobi premalo slušnih dražljajev iz okolja, lahko to povzroči trajno motnjo 

prevajanja slušnega impulza. Če gluh ali naglušen otrok ni deležen zgodnjega zdravljenja 

okvare sluha, lahko ta pusti velike posledice v njegovem govornem in socialnem razvoju (Kobal 

in Kosmač, 2007, str. 252). Sredstvo za komuniciranje je jezik. Ta je zapleten psihofiziološki 

sistem, ki je pod močnim socialnim in biološkim vplivom na človeka (Mirai, 2000, str. 13). 

Vsaka komunikacija vsebuje štiri bistvena sporočila: tisto, kar povemo; predstava; tisto, kar 

slišimo; tisto, kar mislimo, da nam je govorec želel sporočiti. Motnje v komunikaciji, v prenosu 

informacij gredo največkrat v škodo oseb z motnjo, saj so te po navadi tudi v podrejenem 

položaju (Filipič Dolničar, 1997, str. 147). Slišeči otroci pojme razumejo dosti prej, kot so jih 

zmožni govorno izraziti, to pa zato, ker so od rojstva obdani z zvoki iz okolja. Tako pasivno in 

aktivno sprejemajo jezik. Gluh otrok med slišečimi večino informacij sprejme vizualno. 

Določene pojme s časoma poveže, vendar jih ima težavo izraziti (Krajnc, 1997, str. 165). 

Pomembno je, da vsi, ki so v stiku z gluhim ali naglušnim otrokom vključeni v govorno vzgojo 

otroka z okvaro sluha (Mirai, 2000, str. 13).  

Gluhi in naglušni večino informacij sprejmejo preko vida, preko katerega tudi reagirajo na 

različne situacije. Zato je njihov naravni jezik znakovni jezik. Polega znakovnega jezika za 

izražanje uporabljajo tudi s pisanjem, govorom in prstno abecedo. V pomoč pri sprejemanju 

informacij pa jim je odgledovanje, slušni pripomočki, branje, kretnje in prstna abeceda (Čas, 

Kastelic in Šter, 2003, str. 25). 
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Pri prstni abecedi s premikanjem in različno držo prstov oblikujemo posamezne črke abecede 

besednega jezika. S prstno abecedo lahko pokažemo 29 in več različnih položajev prstov in 

vsak od njih pomeni eno črko abecede. S prstnim črkovanjem tvorimo predvsem imena in 

priimke, imena mest in držav, pokrajine in besede, za katere ne poznamo kretenj. Poznamo 

enoročno in dvoročno abecedo (Podboršek, 1990).  

Odgledovanje je branje iz ustnic in se ga večina gluhih uči v šoli. To je zelo težka, netočna 

komunikacijska oblika, pri kateri se pogosto uporablja ugibanje, saj so nekateri artikulacijski 

gibi nevidni ali preveč podobni. Veliko glasov, ki slišečemu človeku zvenijo različno, je 

izgovorjenih z enakim premikom ustnic. Taki glasovi so: T -D -N, P -B -M, F -V, K -H -G, Č 

-Š -Ž, C -S -Z. Torej je za odgledovanje potrebno predhodno obvladanje besedišča in slovnice 

jezika. Prav zaradi tega odgledaovanje uporablja le manjše število gluhih ljudi (Podboršek in 

Krajnc, 2014). O pomenu besed tako sklepano iz situacije in iz izkušenj. Različni avtorji 

omenjajo, da v najboljših pogojih lahko gluha oseba odgleda le 60 do 70 % govora s pomočjo 

branja iz ustnic (Kuhar, 1993). 

 

1.9.4. Znakovni jezik  

 

UNESCO je leta 1984 v Parizu sprejel definicijo znakovnega jezika. Ta pravi, da je znakovni 

jezik oblika sporazumevanja, kjer se besede, pojmi kažejo s kretnjami rok, ki lahko izražajo 

pomen posameznih besed, misli ali celega stavka, kar je odvisno od konteksta ali kompleksne 

serije idej (Podboršek in Krajnc, 2014). V drugem členu Zakona o uporabi slovenskega 

znakovnega jezika pa je znakovni jezik opredeljen kot jezik sporazumevanja gluhih oseb oz. 

naravno sredstvo za sporazumevanje gluhih oseb. Poleg tega je omenjeno še, da je znakovni 

jezik sistem z določeno postavitvijo, lego, usmerjenostjo in gibom rok in prstov ter mimike 

obraza (Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, 2002). 

Kretnja ali kretalni oz. znakovni jezik se od slovenščine razlikuje v besedišču, slovnici in 

semantiki (pomenskosti). Osnovni elementi besedišča so namesto besed znaki, ki se jih izraža 

z različnimi položaji in gibi rok in telesa, z obrazno mimiko in abecedo. Znakovni jezik nima 

slovnice slovenskega besednega jezika, temveč ima svojo lastno, enako pomembno slovnico, 

ki pa za slovenski znakovni jezik še ni raziskana in znanstveno obdelana (Kuhar, 1993). To, kar 

za glasovni jezik predstavljajo besede, za znakovni jezik predstavljajo kretnje. Namesto glasu 

in govorjenja uporablja znakovni jezik s svojim gibanjem v prostoru roke, telo, obraz, usta in 
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glavo za izražanje najrazličnejših vsebin. Namesto sluha, s katerim sprejemamo besede, za 

sprejemanje informacij gluhi uporabljajo vid, s katerim sprejemajo kretnje (Podboršek in 

Krajnc, 2014).  

 

1.9.4.1. Kretnja in sestava kretenj 

 

Osnovna prvina vsakega znakovnega jezika je kretnja. Izvajamo jo s premikanjem rok in prstov 

na roki v točno določenem prostoru. Nekatere, vendar redke kretnje so mirujoče. Kretnjo 

sestavljajo štiri med seboj povezane gibalne prvine, ki imajo točno določene značilnosti 

(Podboršek in Krajnc, 2014): 

• oblika roke, 

• gibanje ene ali obeh rok, 

• usmerjenost dlani glede na telo – orientacija, 

• mesto izvajanja – lokacija. 

Če spremenimo eno od prvin, lahko spremenimo pomen kretnje (prav tam). 

Kretnje delimo na dve osnovni skupini, in sicer na naravne in dogovorjene. Naravne kretnje 

uporabljamo vsi ljudje, tudi slišeči, kot dopolnilo glasovnega govora. Poznamo kazalne in 

posnemovalne kretnje. Pri kazalnih kretnjah pokažemo s prstom, roko ali gibom glave na 

predmet, osebo, ki so v našem vidnem polju. Predmetov ne opisujemo, temveč le pokažemo 

nanje. Takšne kretnje so razumljive vsakemu sogovorniku. Posnemovalne kretnje pa so tiste, s 

katerimi opišemo značilnosti ali načine delovanja predmeta (Podboršek, 1990). Dogovorjene 

kretnje: njihov pomen izražamo z dogovorjenimi gibi rok in mimiko. Poznamo opisne, 

abstraktne, okrajšave in sestavljene kretnje. Opisne kretnje izražajo značilnosti predmetov, 

stvari, dejavnosti. Pomemben je tudi izraz na obrazu, saj obogati kakovost izražanja. Abstraktne 

kretnje nimajo neposredne povezave s predmetnostjo in se jih je treba naučiti, da postanejo 

razumljive za vse. Okrajšave so kretnje, pri katerih ena kretnja pove cel stavek, misel. To je 

pogost način izražanja pri gluhih, ki ga spremlja tudi mimika. Sestavljene kretnje so tiste, pri 

katerih moramo pri osnovni kretnji dodati kretnjo, ki da nov pomen. Najpogosteje so sestavljene 

iz dveh, največ treh kretenj (prav tam).  
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1.9.4.2. Prostor in način kretanja 

 

Pri znakovnem jeziku je pomembno njegovo izražanje, gibanje rok v prostoru. Ta prostor sega 

od vrha glave do pasu v širini ramen. Večina kretenj se izvaja v bližini glave, obraza in vratu, 

saj je tam vidljivost najboljša in je opazovanje lažje (Podboršek in Krajnc, 2014).  

 

1.9.4.3. Mimika in drža telesa 

 

Mimika je gibanje mišic obraza in telesa. Pri komunikaciji je lahko spontana ali namerna in z 

njo izražamo občutje, čustva, misli in hotenja. Mimika je zelo pomembna prvina vseh 

znakovnih jezikov, saj se gluhi najpogosteje bolj osredotočijo na opazovanje obraza 

sogovornika kot na njegove roke. Poleg mimike sta pomembna tudi drža telesa in telesno 

gibanje, saj sta prav tako sestavna dela znakovnih jezikov (Podboršek, 1990). 

 

1.10. GIBALNI RAZVOJ OTROK Z OKVARO SLUHA 

 

Področja telesnega, gibalnega, spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja so v predšolskem 

obdobju tesno povezana. Otrok doživlja in spoznava svet na podlagi informacij, ki izvirajo iz 

njegovega telesa, zaznavanja okolja in iz izkušenj. Te otrok pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter 

gibalno ustvarjalnostjo (Kroflič idr., 2010, str. 57). Preko gibanja otrok zaznava in odkriva svoje 

telo in zato je gibanje tudi ena od primarnih otrokovih potreb. Otrok tako preizkuša svoje 

sposobnosti ter razvija zaupanje vase. Gibanje otroku omogoča pridobivanje izkušenj, tudi iz 

drugih področij ter mu daje občutek ugodja, varnosti, veselja in sprejetosti v okolje, ki ga 

obdaja. Organizem je najbolj dovzeten za vplive okolja v zgodnjem otroštvu. Pomembno je, da 

se takrat začne tudi gibalni razvoj otroka. V predšolskem obdobju otroci razvijajo naravne 

oblike gibanja. Te pa so podlaga za na daljni razvoj oz. razvoj zahtevnejših oblik gibanja (Zajec, 

Videmšek, Karpljuk in Stihec, 2009, str. 113). V gibalnih dejavnostih telo otroka postane 

izhodiščna točka, preko katere otrok presoja položaj telesa, smer, razmerja do drugih. Preko 

gibanja se pri otroku razvija občutek za ritem in hitrost ter dojemanje prostora in časa (Kroflič 

idr., 2010, str. 57). 
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Pri predšolskih otrocih se hitreje razvijata hitrost in koordinacij, medtem ko se ravnotežje, moč, 

gibljivost in vzdržljivost, razvijajo počasneje. Glede na to, da je pri vsakem posamezniku 

drugačen tempo razvoja, se pojavijo tudi individualne razlike v gibalnem razvoju. Gibalne 

sposobnosti, ki določajo učinkovitost posameznika, so: moč, hitrost, koordinacija gibanja, 

gibljivost in ravnotežje. Poleg njih ima pomembno vlogo tudi funkcionalna sposobnost oz. 

vzdržljivost. Motorika je ena od najzahtevnejših oblik človekovega delovanja. Opredelitev 

gibalnih sposobnosti pri predšolskih otrocih je težka, čeprav je latentni prostor motorike mlajših 

otrok že delno diferenciran. Razlike pri otrocih se kažejo predvsem v koordinaciji, od česar je 

odvisna učinkovitost gibalnih nalog (Zajec, Videmšek, Karpljuk in Stihec, 2009, str. 114). 

Pri otrocih z okvaro sluha se pogosto pojavijo težave v gibalnem razvoju. Problemi se pojavijo 

predvsem pri ravnotežju in grafomotoriki. Vzroki za težave pri gibanju otrok z okvaro sluha, 

so po navadi isti kot vzroki zaradi katerih je prišlo do okvare. Pomembno je spodbujanje vseh 

čutil (Kuhar, 1993, str. 31). Pri predšolskem otroku z okvaro sluha naj vzgojitelj spodbuja 

predvsem razvoj fino motorike, motorike govoril ter koordinacije gibanja rok in oči. Gluhi in 

naglušni otroci pri vseh gibalnih dejavnostih uporabljajo slušni pripomoček, zato je treba 

nadzorovati dejavnosti in predvideti situacije, ki bi lahko povzročile poškodbo ušesa ali 

slušnega pripomočka (Čas, Kastelic in Šter, 2003, str. 26). 

 

1.11. VKLJUČEVANJE OTROK Z OKVARO SLUHA V VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNE PROGRAME  

 

Vsi otroci imajo pravico do ustreznega in učinkovitega izobraževanja v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah ter v čim manj izključujočim okoljem. Osebe s posebnimi potrebami se lahko 

optimalno vključujejo v vzgojno-izobraževalni proces in socialno okolje, vendar moramo 

odstraniti ovire, ki pa so med sabo različne glede na različno skupino posebnih potreb. Pri 

posamezniku moramo poiskati možnosti za uspešno vključevanje in ne smemo poudarjati 

primanjkljajev, ki mu onemogočajo vključevanje v šolo. Posamezniku lahko vedno ponudimo 

nalogo, ki jo je sposoben rešiti, vendar se moramo prilagoditi. Dejstvo, ki ga moramo sprejeti, 

je, da niso vsi učenci sposobni reševati enakih nalog na enak način enakimi učnimi in tehničnimi 

pripomočki in v enakem časovnem obdobju. Pravilno je, da imamo do otrok s posebnimi 

potrebami visoka pričakovanja, vendar jim moramo postavljati uresničljive zahteve (Hernja 

idr., 2010). 
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Navodila h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003) navajajo časovne prilagoditve, prilagoditve 

prostora in prilagoditve izvajanja področij dejavnosti.   

Časovne prilagoditve: otrok z okvaro sluha potrebuje pri posredovanju novih 

vsebin/dejavnosti časa za razumevanje, sprejem in predelavo informacij. Ponovitev novih in 

manj znanih informacij/vsebin/dejavnosti na različne načine (z govorom, kretnjo, pisanjem, 

risanjem, slikovnimi aplikacijami, prstno abecedo, igranjem vlog – dramatizacijo) in sprotno 

preverjanje razumevanja (Čas, Kastelic in Šter, 2003, str. 26). 

Prilagoditve prostora: s pomočjo tehničnih pomagal (individualni slušni aparat, polžev 

vsadek, vibrator …) otroci z okvaro sluha lažje slišijo, vendar kljub temu slabše in drugače kot 

slišeči. Gluhi in naglušni se morajo naučiti poslušanja. Da bi bilo poslušanje s slušnim aparatom 

kvalitetno, je treba zagotoviti ustrezne akustične razmere v prostoru, v katerem se otrok nahaja. 

Koristen zvok mora presegati hrup okolja in biti frekvenčno optimalen, saj drugače govor 

posameznika ne izstopa več iz akustičnega ozadja (prav tam). 

Prilagoditve izvajanja področij dejavnosti: otrok z okvaro sluha si pri poslušanju pomaga z 

očmi. Dobro je, da sedi blizu odraslega in da je obraz odraslega med komunikacijo obrnjen h 

gluhemu ali naglušnemu otroku. Govor odraslih naj bo z normalnim ritmom, tempom in 

normalno glasnostjo, pri tem pa si odrasli ne sme zakrivati ust. Osvetljenost obraza mora biti 

primerna, tako da ni moteča za otroka z okvaro sluha. V pomoč so jim tudi vizualni in drugi 

didaktični pripomočki (prav tam).  

Pri gluhem ali naglušnem otroku je pomemben poudarek na osnovnih oblikah gibanja, tako kot 

si sledijo v razvoju, saj ima pogosteje, kot drugi otroci težave z ravnotežjem in s tem povezanim 

gibanjem. Preko igre spodbujamo razvoj fine motorike in razvoj motorike govoril (igre dihanja 

in pihanja, igre za razgibavanje ustnic in jezika − vsrkavanja, oblizovanje …) ter koordinacije 

gibanja rok in oči. Komunikacija se pri gluhem ali naglušnem otroku razvija drugače kot pri 

slišečem otroku. Pri komunikaciji z otrokom z okvaro sluha je treba upoštevati otrokove 

komunikacijske sposobnosti in zmožnosti. Da gre otrok skozi vse faze govornega razvoja, 

potrebuje veliko časa, ponavljanja in vztrajnosti. Gluh ali naglušen otrok mora posamezno 

besedo slišati večkrat, da jo lahko razume in pravilno uporablja (prav tam).  
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2. CILJI RAZISKOVANJA 

 

 Analiza prilagajanja dejavnosti s področja gibanja po Kurikulumu za vrtce otroku z 

okvaro sluha. 

 Analiza prilagajanja dejavnosti s področja jezika po Kurikulumu za vrtce otroku z 

okvaro sluha. 

 

2.1. Hipoteze 

 

H1: Pri izvajanju dejavnosti s področja gibanja so pri pedagoškem delu z otrokom z okvaro 

sluha opazne časovne prilagoditve. 

H2: Pri izvajanju dejavnosti s področja gibanja so pri pedagoškem delu z otrokom z okvaro 

sluha opazne prostorske prilagoditve. 

H3: Pri izvajanju dejavnosti s področja gibanja so pri pedagoškem delu z otrokom z okvaro 

sluha opazne prilagoditve izvajanja področij dejavnosti. 

H4: Pri izvajanju dejavnosti s področja jezika so pri pedagoškem delu z otrokom z okvaro sluha 

opazne časovne prilagoditve. 

H5: Pri izvajanju dejavnosti s področja jezika so pri pedagoškem delu z otrokom z okvaro sluha 

opazne prostorske prilagoditve. 

H6: Pri izvajanju dejavnosti s področja jezika so pri pedagoškem delu z otrokom z okvaro sluha 

opazne prilagoditve izvajanja področij dejavnosti. 
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3. METODOLOGIJA 

 

Uporabili smo kvantitativno študijo primera, dopolnjeno s kvalitativnimi podatki iz intervjuja 

izvajalke. 

 

3.1. VZOREC 

 

Vzorec predstavlja vzgojiteljica, ki ima v svojem oddelku vključenega otroka s polževim 

vsadkom. Vzgojiteljica dela v vrtcu že 13 let in ima v skupino prvič vključenega gluhega otroka. 

Vzgojiteljica ni imela dodatnih usposabljanj, pomagala si je z različnimi priročniki za delo z 

gluhimi otroki.  

 

3.2. SPREMENLJIVKE 

 

ČASOVNE PRILAGODITVE predstavlja vsota naslednjih spremenljivk: 

 izrazito čakanje na odgovor otroka; 

 ponovitev novih in manj znanih informacij/vsebin/dejavnosti: 

o z govorom,  

o kretnjo, 

o gestami, 

o pisanjem,  

o risanjem, 

o slikovnimi aplikacijami,  

o prstno abecedo, 

o igranjem vlog – dramatizacijo, 

o naravne kretnje; 
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 sprotno preverjanje razumevanja. 

 komunikacijski most med slišečimi vrstniki in gluhim otrokom. 

 

PRILAGODITVE PROSTORA predstavlja vsota naslednjih spremenljivk: 

 prostor za individualno strokovno obravnavo, 

 bližina govorca gluhemu otroku, 

 gluh otrok sedi s hrbtom proti svetlobi, 

 določanje smeri, iz katere prihaja zvok, 

 očesni stik. 

 

PRILAGODITVE IZVAJANJA PODROČIJ DEJAVNOSTI predstavlja vsota naslednjih 

spremenljivk: 

 normalni ritem govora, 

 normalni tempo govora, 

 vidnost ust, 

 osvetljenost obraza, 

 poudarek na osnovnih oblikah gibanja, 

 spodbujanje razvoja fino motorike: 

o motorika govoril, 

o koordinacija gibanja rok in oči, 

 vizualni pripomočki, 

 demonstracija, 

 vključenost več čutil, 

 ponazoritev dela. 
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3.3. VREDNOTENJE SPREMENLJIVK 

 

Ko opazimo prisotnost spremenljivke, jo ovrednotimo z 1. Po koncu opazovalne dejavnosti 

preštejemo, koliko spremenljivk je bilo prisotnih in pri kateri vrsti prilagoditve. 

 

3.4. OPIS INSTRUMENTA 

 

Ček lista z zapisanimi prilagoditvami (prostor, čas in dejavnosti) in njihovimi spremenljivkami. 

Vsako spremenljivko se vrednoti z eno točko, ko se ta pojavi izvajani dejavnosti.  

Neformalni intervju z vzgojiteljico je obsegal vprašanja na podlagi rezultatov iz ček liste. 

Okvirna vprašanja intervjuja po vsaki dejavnosti: 

 Zakaj ste v svoji dejavnosti vključili največkrat ta element prilagoditev (element z 

največ točk po ček listi)?  

 Ali se Vam zdi, kateri od elementov prilagoditev bolj pomemben kot drugi? Zakaj? 

 Katere prilagoditve se Vam zdijo najpomembnejše? Zakaj? 

 Zakaj določenih elementov niste uporabili (tisti, ki na ček listi niso imeli nobene točke)? 

 Ali ste med dejavnostjo pogosto bolj pozorni na gluho deklico in prilagoditve 

uporabljate zgolj zaradi nje? 

 Ali katerih elementov prilagoditev nikoli ne vključujete v dejavnosti? 

 Zakaj je določene prilagoditve pri gluhi deklici treba vključevati v dejavnosti in zakaj 

drugih ne? 

 Kako se vrstniki odzivajo na prilagoditve gluhi deklici? 

 

3.5. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Podatke sem zbirala v oddelku, v katerega je vključen otrok z okvaro sluha. Opazovala sem tri 

dejavnost s področja gibanja in tri s področja jezika. Med opazovanjem sem si zapisala 
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prisotnost časovnih in prostorskih prilagoditev ter prilagoditve izvajanja področij dejavnosti na 

podlagi predhodno pripravljene ček liste. 

Iz opazovanja in zapisa ček liste sem ugotovila, katere prilagoditve je vzgojiteljica vključila v 

dejavnost in katerih ni. Vzgojiteljičino izvajanje istih dejavnosti s področja gibanja in jezika 

sem preverja pri enem od slišečih vrstnikov in pri gluhi deklici. Po dejavnosti je sledil 

neformalni intervju z vzgojiteljico, preko katerega vzgojiteljica pojasnila, zakaj je določene 

elemente prilagoditev vključila v svoje dejavnosti in zakaj drugih ni. 

 

3.6. OBDELAVA PODATKOV  

 

Pri kvantitativnem delu raziskave sem numerične podatke uredila s pomočjo tabel. Računala 

sem aritmetično sredino iz treh opazovanj za vsako spremenljivko. Te podatke sem dopolnila s 

kvalitativnimi odgovori, ki so grupirani v nadrejene skupine in so pridobljeni s pomočjo 

intervjuja z vzgojiteljico, od katere sem izvedela, zakaj določne prilagoditvene spremenljivke 

uporablja večkrat, druge pa manjkrat ter katere prilagoditve gluh otrok potrebuje in katere ne. 

Vse rezultate sem primerjala z rezultati, ki sem jih pridobila ob vodenju slišečih otrok, ki je bil 

ocenjen z istim ocenjevalnim listom. Za preverjanje hipotez je bil uporabljen hi-kvadrat 

preizkus na stopnji 5 % tveganja. 
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4. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 

4.1. PRILAGODITVE GLOBALNO 

 

Skozi raziskavo sem preverjala, koliko prilagoditev pedagoškega dela mora vzgojiteljica 

uporabiti pri jezikovnih in gibalnih dejavnostih za deklico s polževim vsadkom in koliko za 

slišečega vrstnika. Opazovala sem časovne, prostorske prilagoditve ter prilagoditve izvajanja 

področij dejavnosti. 

V spodnji tabeli so prikazani rezultati seštevkov vseh prilagoditev pedagoškega dela treh 

dejavnosti s področja gibanja in treh dejavnosti s področja jezika. 

 

Tabela 2: Globalni rezultati 

 
 

Časovne 

prilagoditve 

 

Prostorske 

prilagoditve 

 

Prilagoditve 

izvajanja področja 

dejavnosti 

 

 

Skupaj 

 

 

Gluh 

otrok 

 

Slišeč 

otrok 

 

Razlika 

 

Gluh 

otrok 

 

Slišeč 

otrok 

 

Razlika 

 

Gluh 

otrok 

 

Slišeč 

otrok 

 

Razlika 

 

Gluh 

otrok 

 

Slišeč 

otrok 

 

Jezik 

 

29 

 

14 

 

15 

 

29 

 

9 

 

20 

 

48 

 

32 

 

16 

 

106 

 

55 

 

Gibanje 

 

14 

 

7 

 

7 

 

41 

 

9 

 

32 

 

49 

 

27 

 

22 

 

104 

 

43 

 

∑ 

 

210 

 

98 

 

Iz tabele je razvidno, da je gluh otrok imel več prilagoditev pri izvajanju pedagoškega dela kot 

slišeči otrok tako na jezikovnem kot na gibalnem področju.  

Na področju jezika in na področju gibanja, je vzgojiteljica izrazito prilagodila pedagoško delo 

gluhi deklici pri prostorskih prilagoditvah. S področja jezika je bila prostorska prilagoditev 
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dejavnosti pri gluhi deklici opažena kar devetindvajsetkrat, medtem jih je bilo pri slišečemu 

vrstniku le devetkrat. S področja gibanja pa je število prostorskih prilagoditev še višje, saj jih 

je gluha deklica imela kar 41, slišeči vrstnik pa le 9.  

Pri časovnih prilagoditvah in prilagoditvah izvajanja področij dejavnosti so razlike v 

prilagoditvah pedagoškega dela med slišečim vrstnikom in gluho deklico manjše. Kljub temu 

je imela gluha deklica po točkah sodeč, tako pri jezikovnih kot pri gibalnih dejavnostih, dvakrat 

toliko prilagoditev kot slišeči vrstnik.  

Deklica s polževim vsadkom ima več prostorskih prilagoditev, saj prostor ter postavitev deklice, 

vrstnikov in vzgojiteljice v prostoru vplivajo na to, v kolikšni meri bo deklici uspelo pridobiti 

informacije iz okolice. Pomembno je predvsem, da je deklica obrnjena s hrbtom proti svetlobi, 

da ima prost pogled na vzgojiteljico (predvsem na usta), in da dejavnosti ne potekajo v hrupnem 

okolju. Deklica je bila deležna več prostorskih prilagoditev predvsem pri gibalnih dejavnostih, 

kjer je bilo okolje hrupno, in je zato tudi neprestano iskala očesni stik tako z vzgojiteljico kot z 

vrstniki. 

 

4.2. PRILAGODITVE PO KURIKULARNIH PODROČJIH 

 

4.2.1. Prilagoditve dejavnosti s področja gibanja 

 

Opazovala sem tri dejavnosti s področja gibanja. Vzgojiteljica se je z otroki igrala tri gibalne 

igre, kot so Ptički v gnezda, Lisica, kaj rada ješ in gibalno-rajalno igro Bela, bela Lilija.  

 

Tabela 3: Prilagoditve dejavnosti s področja gibanja 

 GIBANJE Slišeči otrok Gluh otrok Razlika 

Č
A

S
O

V
N

E
 

P
R

IL
A

G
O

D
IT

V
E

 

Izrazito čakanje 

na odgovor 

otroka 

0 0 0 

Ponovitev novih 

manj znanjih 

informacij 

6 9 3 
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Sprotno 

preverjanje 

razumevanja 

1 5 4 

Komunikacijski 

most med slišečimi 

vrstniki in gluhim 

otrokom 

0 0 0 

 Skupaj 7 14 7 

P
R

IL
A

G
O

D
IT

V
E

 P
R

O
S

T
O

R
A

 

Prostor za 

individualno 

obravnavo 

0 0 0 

Bližina govorca 

gluhemu otroku 
0 1 1 

Gluh otrok sedi s 

hrbtom proti 

svetlobi 

0 1 1 

Določanje smeri, 

iz katere prihaja 

zvok 

0 7 7 

Očesni stik 9 32 23 

 Skupaj 9 41 32 

P
R

IL
A

G
O

D
IT

V
E

 I
Z

V
A

J
A

N
J
A

 

D
E

J
A

V
N

O
S

T
I 

Normalni ritem 

govora 
3 3 0 

Normalni tempo 

govora 
3 3 0 

Vidnost ust 12 28 16 

Osvetljenost 

obraza 
3 3 0 

Osnovne oblike 

gibanja 
0 0 0 



32 

 

Razvoj fino 

motorike 
0 0 0 

Vizualni 

pripomočki 
0 0 0 

Vključenost več 

čutil 
0 0 0 

Demonstracija 3 9 6 

Ponazoritve dela 0 0 0 

 Skupaj 24 46 22 

∑ 43 104  

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da so največje razlike med gluhim in slišečim otrokom pri 

prostorskih prilagoditvah. Iz tega lahko sklepamo, da so slednje tudi najpomembnejše. 

Vzgojiteljica je pri gibalnih dejavnostih uporabila kar štiri od petih prostorskih prilagoditev. 

Uporabila je naslednje prilagoditve: bližina govorca gluhemu otroku, gluh otrok sedi s hrbtom 

proti svetlobi, določanje smeri, iz katere prihaja zvok in očesni stik. Ti elementi prostorskih 

prilagoditev so pomembni, saj so gluhi deklici omogočali kakovostnejši prenos slušnih 

informacij. Pri gibalnih dejavnostih so bili ti elementi toliko bolj poudarjeni, saj je bil prostor 

hrupen, kar je deklici otežilo poslušanje. Med njimi izstopa predvsem očesni stik, preko 

katerega je deklica pri gibalnih dejavnostih prejela večino informacij, na podlagi katerih je 

vedela, kakšna so navodila dejavnosti. Pri gibalnih dejavnostih se je kar sedemkrat pojavil 

element določanje smeri, iz katere prihaja zvok. Ta je pomemben zato, da deklica lažje sledi 

navodilom, saj jo vzgojiteljica predhodno opozori, kdo govori oz. bo govoril. Tako deklica 

sprejema vse informacije iz okolja, tako tiste, ki so posredovane od vrstnikov, kot 

vzgojiteljičine informacije.  

Takoj za prostorskimi prilagoditvami po številu točk sledijo prilagoditve izvajanja dejavnosti. 

Pri teh je gluha deklica dobila 46 točk, medtem ko je slišeči vrstnik prejel le 24 točk. Razlika 

med gluho deklico in slišečim vrstnikom je kar 22 točk. Elementa, pri katerih je deklica s 

polževim vsadkom prejela več točk, sta vidnost ust in demonstracija. Vidnost ust je 

najpomembnejši element prilagoditev izvajanja dejavnosti. pri tem elementu je deklica prejela 

kar 16 točk več kot slišeči vrstnik. Vidnost ust je pri gluhi deklici pomemben element, saj ko 

ne sliši sogovornika, opazuje njegova usta in odgleduje. To pa ji pomaga prejeti potrebne 
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informacije za vključitev v dejavnosti. Pri gibalnih dejavnostih je odgledovanje še toliko bolj 

pomembno, saj je prostor pogosto hrupen, dejavnosti pa so zelo razgibane. Vzgojiteljica je 

deklici dejavnost tudi demonstrirala, ko ta ni slišala spremembe navodila igre. Tako je deklica 

hitreje spremenila gibanje, ko je bilo potrebno, informacijo pa je dobila preko vida.  

Prilagoditve, kot so normalni ritem in tempo govora ter osvetljenost obraza je vzgojiteljica 

enakovredno uporabila tako pri deklici z okvaro sluha kot pri opazovanjem slišečem vrstniku. 

Vzgojiteljica je v dejavnosti najmanj vključila časovne prilagoditve. Pri časovnih prilagoditvah 

je vzgojiteljica uporabila le dva elementa, in sicer ponovitev novih, manj znanjih informacij, 

ter sprotno preverjanje razumevanja. Najbolj izstopa element sprotnega preverjanja 

razumevanja, s katerim je vzgojiteljica dosegla, da je deklica skozi vso dejavnost sledila in 

hkrati tudi razumela pravila gibalnih dejavnosti. Če deklica ni bila prepričana oz. ni razumela 

navodila, je vzgojiteljica v dejavnost vključila element ponovitve novih, manj znanih 

informacij, ter z njim deklici omogočila, da je z gotovostjo sledila dejavnosti in bila vanjo 

popolnoma vključena.  

Kar nekaj elementov prilagoditev pedagoškega dela vzgojiteljica ni uporabila tako pri gluhi 

deklici kot pri slišečem vrstniku. Elementi prilagoditve, ki jih vzgojiteljica ni uporabila, so 

naslednji: izrazito čakanje na odgovor otroka, komunikacijski most med slišečim in gluhim 

otrokom, prostor za individualno obravnavo, osnovne oblike gibanja, razvoj fino motorike, 

vizualni pripomočki, vključenost več čutil in ponazoritve dela. Vzgojiteljica teh prilagoditev ni 

uporabila, saj so otroci dejavnosti že poznali in so jih delali že preko šolskega leta. Prilagoditve, 

ki jih vzgojiteljica vključi, so odvisne tudi od same dejavnosti. Predvidevam, da bi vzgojiteljica 

pri spremenjenih ali oteženih dejavnostih morala uporabiti tudi katerega od neuporabljenih 

elementov prilagajanja.  

 

4.2.2. Prilagoditve dejavnosti s področja jezika 

 

Opazovala sem tri dejavnosti s področja jezika, in sicer: branje zgodbe in vprašanja o vsebini, 

pripoved zgodbe (otroci) s pomočjo ilustraciji iz knjige ter pogovor o barvah, naštevanje 

predmetov različnih oblik in barv. 
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Tabela 4: Prilagoditve dejavnosti s področja jezika 

 JEZIK Slišeči otrok Gluh otrok Razlika  
Č

A
S

O
V

N
E

 P
R

IL
A

G
O

D
IT

V
E

 

Izrazito čakanje 

na odgovor 

otroka 

2 4 2 

Ponovitev novih 

manj znanjih 

informacij 

8 

 

13 

 

5 

Sprotno 

preverjanje 

razumevanja 

4 12 8 

Komunikacijski 

most med slišečimi 

vrstniki in gluhim 

otrokom 

0 0 0 

 Skupaj 14 29 15 

P
R

IL
A

G
O

D
IT

V
E

 P
R

O
S

T
O

R
A

 

Prostor za 

individualno 

obravnavo 

0 0 0 

Bližina govorca 

gluhemu otroku 
0 3 3 

Gluh otrok sedi 

s hrbtom proti 

svetlobi 

0 3 3 

Določanje 

smeri, iz katere 

prihaja zvok 

0 0 0 

Očesni stik 9 23 14 

 Skupaj 9 29 20 
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P
R

IL
A

G
O

D
IT

V
E

 I
Z

V
A

J
A

N
J
A

 D
E

J
A

V
N

O
S

T
I 

Normalni ritem 

govora 
3 3 0 

Normalni tempo 

govora 
3 3 0 

Vidnost ust 10 17 7 

Osvetljenost 

obraza 
3 3 0 

Osnovne oblike 

gibanja 
3 3 0 

Razvoj fino 

motorike 
0 0 0 

Vizualni 

pripomočki 
0 3 3 

Vključenost več 

čutil 
0 0 0 

Demonstracija 0 7 7 

Ponazoritve 

dela 
0 2 2 

 Skupaj 22 41 19 

∑ 55 106  

 

V tabeli zgoraj so prikazane prilagoditve s področja jezika in točkovane na podlagi treh 

opazovanj. Iz tabele lahko razberemo, da je skupni seštevek točk pri slišečem otroku 55, 

medtem ko je pri gluhi deklici višji, in sicer 106 točk. Gluha deklica je imela skoraj še enkrat 

več prilagoditev kot slišeči vrstnik.  

Tako kot pri gibalnih dejavnostih je tudi pri dejavnostih s področja jezika največja razlika v 

točkah med slišečim vrstnikom in gluho deklico pri prostorskih prilagoditvah. Pri teh je deklica 

dobila kar 20 točk več kot slišeči vrstnik. Z devetnajstimi točkami razlike med gluho deklico in 

slišečim vrstnikom sledijo prilagoditve izvajanja dejavnosti. Pri časovnih prilagoditvah je bilo 

15 točk razlike. Opazimo lahko, da ni velike razlike v točkah med samimi prilagoditvami.  
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Kot najpomembnejše so se zopet izkazale prostorske prilagoditve. Element prilagoditve, zaradi 

katerega je nastala tolikšna razlika v točkah prostorskih prilagoditev, je očesni stik. Preko 

očesnega stika je deklica preverjala reakcije vzgojiteljice in vrstnikov. Pomagal ji je pri sledenju 

dejavnosti in vključenosti v samo dejavnost. Preko očesnega stika je vzgojiteljica deklici 

potrdila ali zanikala razumevanje vsebine. Elementa prostorskih prilagoditev dejavnosti, ki jih 

je vzgojiteljica uporabila pri jezikovnih dejavnostih večkrat pri gluhi deklici kot pri slišečemu 

vrstniku, sta še bližina govorca gluhemu otroku in gluh otrok sedi s hrbtom proti svetlobi. Prvi 

od elementov je pomembne predvsem zaradi lažjega in bolj natančnega sprejemanja slušnih 

informacij gluhemu otroku. Bližje kot je vzgojitelj oz. govorec gluhemu otroku, lažje in bolj 

kvalitetno bo ta sprejel govorno informacijo. Drugi element vpliva predvsem na element 

očesnega stika in opazovanja okolice. V primeru, da bi bil otrok obrnjen z obrazom proti soncu, 

bi težje spremljal obraz sogovornika, saj bi mu to preprečevala napačna svetloba. S tem bi bilo 

preprečeno popolno sledenje gluhega otroka govorcu.  

Pri prilagoditvah izvajanja dejavnosti, z istim številom točk razlike med slišečim vrstnikom in 

gluhim otrokom, izstopata elementa vidnost ust in demonstracija. Tako kot pri gibalnih 

dejavnostih je tudi pri jezikovnih dejavnostih pomemben element vidnost ust, saj deklici 

pomaga pri razumevanju govorca. Deklica veliko odgleduje in kadar katere od informacij ne 

sliši, jo lahko tako prebere iz ustnic govorca. Element demonstracije gluhi deklici pomaga po 

vidni poti prejeti pomembne informacije za izvajanje posameznih dejavnosti. Vzgojiteljica je 

pri prilagoditvah izvajanja dejavnosti manjkrat uporabila naslednja elementa: vizualni 

pripomočki in ponazoritve dela. Oba od elementov sta gluhi deklici pomagala informacije 

pridobiti po vidni poti.  

Pri jezikovnih dejavnostih je vzgojiteljica uporabila naslednje elemente časovnih prilagoditev: 

izrazito čakanje na odgovor otroka, ponovitev novih manj znanjih informacij in sprotno 

preverjanje razumevanja. Največ poudarka je vzgojiteljica dala elementu sprotno preverjanje 

razumevanja. S pomočjo podvprašanj je pri gluhi deklici preverila razumevanje vsebin 

jezikovnih dejavnosti. Tako je poleg preverjanja razumevanja vsebin in navodil pri gluhi deklici 

preverila, ali sledi dejavnosti, oz. jo spodbudila, da je začela slediti. V primeru, da deklica ni 

razumela vprašanja oz. navodila, je vzgojiteljica deklici ponovila novo ali manj znano 

informacijo. Vzgojiteljica je deklici dala več časa, da je premislila in podala odgovor. Vprašanja 

je po potrebi tudi večkrat ponovila.  



37 

 

4.3. PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

4.3.1. Preverjanje H1 

 

H1: Pri izvajanju dejavnosti s področja gibanja so pri pedagoškem delu z otrokom z okvaro 

sluha opazne časovne prilagoditve. 

 

Tabela 5: Časovne prilagoditve pri gibalnih dejavnostih 

Prilagoditve dejavnosti s področja gibanja Slišeči 

otrok 

Gluh 

otrok 

Izrazito čakanje na odgovor otroka  0 0 

Ponovitev novih in manj znanih informacij 6 9 

Sprotno preverjanje razumevanja 1 5 

Komunikacijski most med slišečimi vrstniki in gluhim 

otrokom 
0 0 

∑ 
7 14 

Sprejeta 

hipoteza 

Št. prostostnih stopenj 3   

NE Dejanski hi-kvadrat 4,2 

Teoretični hi-kvadrat pri Alpha = 0,05 7,815 

 

V zgornji tabeli so prikazani rezultati točkovanja časovnih prilagoditev pri dejavnostih iz 

področja gibanja. Vrednost dejanskega hi-kvadrat preizkusa je 4,2; medtem ko je teoretični hi-

kvadrat 7,8. S pomočjo hi-kvadrat preizkusa smo ugotovili, da je dejanski hi-kvadrat nižji od 

teoretičnega hi-kvadrata. Hipoteze »Pri izvajanju dejavnosti s področja gibanja so pri 

pedagoškem delu z otrokom z okvaro sluha opazne časovne prilagoditve« ne moremo potrditi 

s 95-odstotno verjetnostjo. Vzgojiteljica je v intervjuju poudarila, da so časovne prilagoditve 

pomembne, vendar ne v tolikšni meri kot ostale prilagoditve. Poudarila je, da je deklica zelo 

iznajdljiva, saj pri gibalnih dejavnostih preslišane informacije pogosto pridobi preko vrstnikov. 

Vzgojiteljica gluhi deklici ponovi nove informacije predvsem zato, ker pogosto pri daljših 

dejavnostih neha slediti in se bolj pasivno vključuje v samo dejavnost. Iz istega razloga tudi 

sproti preverja razumevanje ter jo s tem spodbuja, da dejavnostim sledi. Preko pogovora sem 
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izvedela tudi, da pri gibalnih dejavnostih vzgojiteljici ni nikoli treba izrazito čakati na odgovor 

otroka, saj ne izbira takšnih gibalnih dejavnosti, pri katerih bi morali otroci veliko odgovarjati 

na vprašanja.  

 

4.3.2. Preverjanje H2 

 

H2: Pri izvajanju dejavnosti s področja gibanja so pri pedagoškem delu z otrokom z okvaro 

sluha opazne prostorske prilagoditve. 

 

Tabela 6: Prostorske prilagoditve pri gibalnih dejavnostih 

Prilagoditve dejavnosti s področja 

gibanja 

Slišeči 

otrok 

Gluh 

otrok 

Prostor za individualno strokovno 

obravnavo 
0 0 

Bližina govorca gluhemu otroku 0 1 

Gluh otrok sedi s hrbtom proti svetlobi 0 1 

Določanje smeri, s katere prihaja zvok 0 7 

Očesni stik 9 32 

∑ 9 41 Sprejeta hipoteza 

Št. prostostnih stopenj 4  

DA Dejanski hi-kvadrat 25,53125 

Teoretični hi-kvadrat pri Alpha = 0,05 9,488 

 

V zgornji tabeli so prikazani rezultati prostorskih prilagoditev pri gibalnih dejavnostih. S 

pomočjo hi-kvadrat preizkusa ugotovimo, da so rezultati hipotezo potrdili. Dejanski hi-kvadrat, 

ki je 25,53; je večji od teoretičnega, ki je 9,488. Hipotezo »Pri izvajanju dejavnosti s področja 

gibanja so pri pedagoškem delu z otrokom otroku z okvaro sluha opazne prostorske 

prilagoditve,« lahko potrdimo z več kot 95-odstotno verjetnostjo. Gluha deklica torej potrebuje 

določene prostorske prilagoditve izvajanja pedagoškega dela pri gibalnih dejavnostih. 

Vzgojiteljica se je v intervjuju strinjala s hipotezo. Meni, da so prostorske prilagoditve zelo 

pomembne. Sama ne uporablja prostora za individualno strokovno obravnavo pri gluhi deklici, 
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saj se deklica v vse dejavnosti brez večjih težav vključuje. Deklica ima dvakrat na teden tudi 

individualno obravnavo s strokovno delavko. Vzgojiteljica je pozorna predvsem na to, da je 

gluha deklica vedno v njeni bližini, ko govori, ter da je s hrbtom obrnjena proti svetlobi. Kadar 

so dejavnosti zasnovane tako, da se govorci hitro menjajo, deklici nakaže smer, iz katere prihaja 

zvok. To uporablja predvsem pri gibalnih dejavnostih, saj deklico moti hrup. Če so dejavnosti 

umirjene, gluha deklica ne potrebuje nakazovanja smeri, iz katere prihaja zvok. Očesni stik je 

po mnenju vzgojiteljice pomemben, saj daje deklici potrditev, da dejavnost pravilo izvaja oz. 

da razume podano navodilo.  

 

4.3.3. Preverjanje H3 

 

H3: Pri izvajanju dejavnosti s področja gibanja so pri pedagoškem delu z otrokom z okvaro 

sluha opazne prilagoditve izvajanja področij dejavnosti. 

 

Tabela 7: Prilagoditve izvajanja področij dejavnosti pri gibalnem področju 

Prilagoditve dejavnosti s področja gibanja Slišeči 

otrok 

Gluh 

otrok 

Osnovne oblike gibanja 0 0 

Normalni tempo govora 3 3 

Normalni ritem govora 3 3 

Vidnost ust 12 28 

Osvetljenost obraza 3 3 

Jasna izgovarjava vzgojiteljice 3 3 

Razvoj fino motorike  0 0 

Vizualni pripomočki  0 0 

Demonstracija 3 9 

Več čutno učenje 0 0 

Ponazoritev dela 0 0 

∑ 27 49 Sprejeta 

hipoteza 

Št. prostostnih stopenj 10  

NE Dejanski hi-kvadrat 13,1428571 

Teoretični hi-kvadrat pri Alpha = 0,05 18,307 
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Rezultati v zgornji tabeli nam predstavljajo rezultate prilagoditev izvajanja področij dejavnosti 

pri gibalnem področju. S hi-kvadrat preizkusom ugotovimo, da so rezultati hipotezo »Pri 

izvajanju dejavnosti s področja gibanja so pri pedagoškem delu z otrokom z okvaro sluha 

opazne prilagoditve izvajanja področij dejavnosti« ovrgli. Dejanski hi-kvadrat, ki je 13,14; je 

manjši od teoretičnega, ki znaša 18,307. Hipoteze ne moremo potrditi s 95-odstotno 

verjetnostjo.  

V intervjuju je vzgojiteljica povedala, da se drugače s podano hipotezo strinja, vendar sama 

gibalnih dejavnosti ne prilagaja gluhi deklici. Gluha deklica drugače nima nobenih težav pri 

izvajanju gibalnih dejavnosti, saj so jih gluhoto zelo hitro odkrili in jo tudi operirali. Deklica s 

polževim vsadkom sodeluje pri vseh gibalnih dejavnosti in nima nobenih problemov pri 

izvajanju tako osnovnih kot kompleksnejših gibov. Vzgojiteljica je povedala, da deklica zelo 

veliko in dobro odgleduje, zaradi česar je vzgojiteljica pozorna na to, da lahko deklica opazuje 

njene ustnice, ko govori.  

 

4.3.4. Preverjanj H4 

 

H4: Pri izvajanju dejavnosti s področja jezika so pri pedagoškem delu z otrokom z okvaro sluha 

opazne časovne prilagoditve. 

 

Tabela 8: Časovne prilagoditve pri dejavnostih s področja jezika 

Prilagoditve dejavnosti s področja jezika Slišeči 

otrok 

Gluh otrok 

Izrazito čakanje na odgovor otroka  2 4 

Ponovitev novih in manj znanih informacij 8 13 

Sprotno preverjanje razumevanja 4 12 

Komunikacijski most med slišečimi 

vrstniki in gluhim otrokom 
0 0 

∑ 
14 29 

Sprejeta 

hipoteza 

Št. prostostnih stopenj 3  
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Dejanski hi-kvadrat 8,25641026 DA 

Teoretični hi-kvadrat pri Alpha = 0,05 7,815 

 

Iz rezultatov časovnih prilagoditev pri dejavnostih s področja jezika, ki so predstavljeni v 

zgornji tabeli, lahko razberemo dejanski hi-kvadrat, ki je 8,256 in teoretični hi-kvadrat, ki je 

7,815. Zaradi višjega dejanskega hi-kvadrata, lahko hipotezo: »Pri izvajanju dejavnosti s 

področja jezika so pri pedagoškem delu z otrokom z okvaro sluha opazne časovne 

prilagoditve,« potrdimo. Hipotezo lahko potrdimo z več kot 95-odstotno verjetnostjo. Gluha 

deklica pri jezikovnih dejavnostih potrebuje določene časovne prilagoditve izvajanja 

pedagoškega dela. 

Vzgojiteljica je pojasnila, da so časovne prilagoditve pri gluhi deklici pomembne in potrebne 

predvsem z vidika pozornosti. Vse časovne prilagoditve vzgojiteljica izvaja predvsem zaradi 

samega zanimanja deklice. Povedala je, da deklici zelo hitro pade koncentracija in tako 

potrebuje več spodbud.  

 

4.3.5. Preverjanje H5 

 

H5: Pri izvajanju dejavnosti s področja jezika so pri pedagoškem delu z otrokom z okvaro sluha 

opazne prostorske prilagoditve. 

 

Tabela 9: Prostorske prilagoditve pri dejavnostih s področja jezika 

Prilagoditve dejavnosti s področja jezika Slišeči 

otrok 

Gluh otrok 

Prostor za individualno strokovno obravnavo 0 0 

Bližina govorca gluhemu otroku 0 3 

Gluh otrok sedi s hrbtom proti svetlobi 0 3 

Določanje smeri, s katere prihaja zvok 0 0 

Očesni stik 9 23 

∑ 9 29 Sprejeta hipoteza 

Št. prostostnih stopenj 4  
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Dejanski hi-kvadrat 14,5217391 DA 

Teoretični hi-kvadrat pri Alpha = 0,05 9,488 

 

V zgornji tabeli so prikazani rezultati točkovanja prostorskih prilagoditev pri dejavnostih iz 

področja jezika. Vrednost dejanskega hi-kvadrat preizkusa je 14,52; medtem ko je teoretični hi-

kvadrat 9,488. S pomočjo hi-kvadrat preizkusa smo ugotovili, da je dejanski hi-kvadrat večji 

od teoretičnega hi-kvadrata. Hipotezo »Pri izvajanju dejavnosti s področja jezika so pri 

pedagoškem delu z otrokom z okvaro sluha opazne prostorske prilagoditve« lahko potrdimo z 

več kot 95-odstotno verjetnostjo.  

Vzgojiteljica se strinja tudi s peto hipotezo. Sama sicer ne opazi toliko prostorskih prilagoditev 

pri svojem delu z gluho deklico. Povedala je, da je tako kot pri gibanju tudi pri jeziku pomemben 

očesni stik zaradi preverjanja pravilnosti sprejemanja informacij. Drugače deklica sliši vse, če 

v prostoru ni hrupa in je govorec obrnjen proti njej. Deklica tudi zelo dobro govori in zna že 

brati. V zavodu za gluhe in naglušne se je pav tako naučila znakovnega jezika. Preko pogovora 

je vzgojiteljica izpostavila predvsem to, da je deklica polžev vsadek dobila že kmalu po rojstvu. 

Ko deklica med počitkom sname aparat, ne sliši, vendar če jo kaj vprašaš, odgleduje, nato pa 

razločno odgovori z normalno glasnostjo. Več prilagoditev je vzgojiteljica uporabljala le takrat, 

ko je deklica dobila nov slušni aparat, na katerega ni bila navajena.  

 

4.3.6. Preverjanje H6 

 

H6: Pri izvajanju dejavnosti s področja jezika so pri pedagoškem delu z otrokom z okvaro sluha 

opazne prilagoditve izvajanja področij dejavnosti. 

 

Tabela 10: Prilagoditve izvajanja področij dejavnosti pri jezikovnem področju 

Prilagoditve dejavnosti s področja jezika Slišeči 

otrok 

Gluh 

otrok 

Osnovne oblike gibanja 3 3 

Normalni tempo govora 3 3 

Normalni ritem govora 3 3 

Vidnost ust 10 17 
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Osvetljenost obraza 3 3 

Jasna izgovarjava vzgojiteljice 7 7 

Razvoj fino motorike 0 0 

Vizualni pripomočki  0 3 

Demonstracija 3 7 

Več čutno učenje 0 0 

Ponazoritev dela 0 2 

∑ 32 48 Sprejeta hipoteza 

Št. prostostnih stopenj 10  

NE Dejanski hi-kvadrat 10,1680672 

Teoretični hi-kvadrat pri Alpha = 0,05 18,307 

 

Rezultati v zgornji tabeli nam predstavljajo rezultate prilagoditev izvajanja področij dejavnosti 

pri področju jezika. S hi-kvadrat preizkusom ugotovimo, da so rezultati hipotezo: »pri izvajanju 

dejavnosti s področja jezika so pri pedagoškem delu z otrokom z okvaro sluha opazne 

prilagoditve izvajanja področij dejavnosti« ovrgli. Dejanski hi-kvadrat je 10,168 in je manjši 

od teoretičnega, ki je 18,307. Hipoteze ne moremo potrditi s 95-odstotno verjetnostjo. 

Vzgojiteljica meni, da so potrebne prilagoditve izvajanja področji dejavnosti pri gluhem otroku 

s področja jezika. Sama zaradi tega, ker deklica zelo dobro opazuje in odgleduje posebnih 

prilagoditev ne uporablja. Tako govor kot branje deklici ne predstavljata težav, zato meni, da 

je gluha deklica na nekaterih jezikovnih področjih boljša kot slišeči vrstniki. Čeprav je 

pomembno, da deklica vidi usta, saj ji to pomaga pri odgledovanju, če informacij zaradi hrupa 

ne more prejeti po slušni poti.  
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5. SKLEP 

 

Preko diplomske naloge sem želela izvedeti, v kolikšni meri mora vzgojiteljica predšolskih 

otrok svoje pedagoško delo prilagajati gluhemu otroku, ki je vključen v njen oddelek v vrtcu. 

Opazovala sem vzgojiteljico in njeno prilagajanje dejavnosti s področja jezika in gibanja, gluhi 

deklici in slišečemu vrstniku. V pomoč pri opazovanju mi je bila ček lista, na katero sem 

beležila opažene prilagoditve, tako da sem jih točkovala. 

Pri izvajanju pedagoškega dela vzgojiteljica ni uporabila statistično pomembnih razlik v 

časovnem prilagajanju pri gibalnih dejavnostih. Nasprotno so se pri jezikovnih dejavnostih, z 

vidika časovnega prilagajanja, pojavile statistično pomembne razlike. Te so se pokazale 

predvsem pri ponovitvah novih ali manj znanih informacij ter sprotnem preverjanju 

razumevanja. S tem je vzgojiteljica tudi deklico s polževim vsadkom spodbujala k sodelovanju 

pri dejavnostih. 

Tako z jezikovnega kot z gibalnega področja so se pojavile statistično pomembne razlike v 

prostorskih prilagoditvah. Vzgojiteljica je te vključevala v dejavnosti predvsem zato, ker si je 

z njimi gluha deklica pomagala pri razumevanju navodil. Deklica preko očesnega stika išče 

potrditev za razumevanje ter v primerih, ko ne razume, ponovi dejavnost za drugimi otroki oz. 

vzgojiteljico.  

Prilagoditve izvajanja področij dejavnosti niso bile statistično pomembne, ne pri jezikovnem in 

ne pri gibalnem področju. Vzgojiteljici ni treba dejavnosti prilagajati, saj deklica drugače dobro 

sliši. Veliko si pomaga z odgledovanjem. Deklici so okvaro sluha odkrili takoj po rojstvu, zato 

je tudi hitro dobila polžev vsadek. Do četrtega leta starosti je obiskovala vrtec za gluhe in 

naglušne ter imela veliko individualne obravnave. Tam se je deklica tudi naučila odgledovanja. 

Deklica govori zelo dobro in prav tako nima nobenih gibalnih težav, ki se lahko pojavijo pri 

osebah z okvaro sluha (težave z ravnotežjem itd.).  

Vzgojiteljica je dejavnosti prilagajala le v obdobju, ko je deklica dobila nov slušni aparat, ki ga 

ni bila navajena. Deklica je potrebovala kar nekaj časa, da se je navadila na nov zvok, novega 

slušnega aparata. Drugače deklica govori tekoče in z normalno jakostjo, tudi ko slušni 

pripomoček odloži. 

Deklica je zelo dobro vključena v skupino s slišečimi vrstniki. Vzgojiteljica sproti prilagaja 

pedagoško delo, glede na dekličine odzive pri posamezni dejavnosti.  
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