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POVZETEK 

Učenci s posebnimi potrebami, med katere sodijo tudi učenci s slepoto ali slabovidnostjo, se 

vključujejo v različne vzgojno-izobraževalne programe, posledično so vključeni v vse 

vzgojno-izobraževalne predmete, med katere sodi tudi predmet šport. Zaradi pomanjkanja 

izkušenj na področju poučevanja učencev s slepoto ali slabovidnostjo so učitelji večkrat 

postavljeni pred izziv, kako učence s slepoto ali slabovidnostjo v predmet šport sploh 

vključiti.  

 

Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, katere so najpogostejše težave in prilagoditve, ki jih 

učenec s slepoto potrebuje pri posameznih vsebinskih sklopih učnega načrta za šport, katere 

cilje izbrani učenec dosega na področju znanja, gibalnih sposobnosti in socialno-čustveni 

ravni ter v katero od devetih stopenj Winnickovega modela vključevanja ljudi s posebnimi 

potrebami v športno dejavnost lahko izbranega učenca umestimo. 

 

Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V raziskavo magistrskega 

dela, ki je temeljila na študiji primera, smo vključili učenca s slepoto, ki je v šolskem letu 

2015/16 obiskoval 1. razred osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. Pri pouku športa smo opravili 60 ur nestrukturiranega opazovanja z udeležbo.  

 

Ugotovili smo, da izbranega učenca pri večini tematskih sklopov uvrščamo v 2. stopnjo 

Winnickovega modela, se pravi v redno športno dejavnost s prilagoditvami. Izbrani učenec 

lahko pri pouku športa sodeluje brez težav, vendar potrebuje določene prilagoditve in stalen 

nadzor ter pomoč spremljevalca.  

 

Poleg pridobljenega in izboljšanega praktičnega znanja je izbrani učenec v okviru pouka 

športa pridobil tudi novo teoretično znanje, ki ga zna uporabiti v praksi. Čeprav je opredeljen 

kot učenec s slepoto, je razvil pozitiven odnos do športa, s katerim se ukvarja tudi izven šole. 

Ugotovili smo, da lahko tudi učenec s slepoto enakovredno njegovim videčim sovrstnikom 

sodeluje pri različnih športnih dejavnostih. 

 

  

 

Ključne besede: učenec s slepoto ali slabovidnostjo, individualiziran program, predmet šport, 

prilagoditve, inkluzija 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

Title: ADAPTED PHYSICAL EDUCATION FOR A STUDENT WITH VISUAL 

IMPAIRMENT 

 

Pupils with special needs, among which are blind and visually impaired children, are involved 

in various educational programs and attend all educational subjects, including physical 

education. However, teachers lack experience with teaching blind and visually impaired 

pupils and often find it challenging to find a way to include such pupils in physical activities. 

 

The purpose of this master's thesis was to identify the most common issues and adjustments 

that need to be made to individual parts of the sports curriculum when working with a visually 

impaired pupil. It also looks into the goals of the selected pupil in terms of knowledge, motor 

abilities and his level of social-emotional development, and attempts to classify the pupil 

according to Winnick's model of inclusion of people with special needs in physical activities. 

 

This master's thesis consists of a theoretical and an empirical part. The research was based on 

a case study involving a blind student who in the academic year 2015/16 attended the 1st 

grade of primary school with adapted education and additional professional assistance. We 

spent a total of 60 hours conducting unstructured observation with participation during sports 

lessons. 

 

The findings indicate that the selected pupil belonged to level 2 of Winnick's model in the 

majority of topics, i.e. regular physical activities with certain adjustments. Moreover, the 

pupil did not experience any issues during sports lessons, but he needed adjustments, constant 

supervision and assistance of the person accompanying him. 

 

The pupil acquired new sport-related theoretical knowledge and improved his practical skills 

that he can use later on in life. Although the pupil is blind, he developed a positive attitude to 

the sport, which he is now playing in his spare time as well. To conclude, blind pupils can 

partake in various sports activities just like their peers without visual impairment. 

 

  

 

Keywords: blind and visually impaired pupil, individualized program, sports lessons, 

adjustments, inclusion 
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1 UVOD  

Z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) je bilo tudi učencem s slepoto 

ali slabovidnostjo omogočeno, da so vključeni v različne vzgojno-izobraževalne programe. Z 

zakonsko ureditvijo je namreč vsakemu posamezniku postalo omogočeno, da v procesu 

vzgoje in izobraževanja sodeluje po svojih zmožnostih, kajti pogoj za vključevanje v šolstvo 

in širše socialno okolje ni doseganje povprečnih dosežkov (Kavkler, Morrison, Košak 

Babuder, Pulec Lah in Viola, 2008). 

 

Učenci s slepoto ali slabovidnostjo lahko tako kot njihovi videči vrstniki dosegajo cilje 

programa osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom, vendar za dosego istega 

učnega standarda potrebujejo drugačne metode, pripomočke, prijeme in poti kot njihovi 

sošolci. Prilagojeno izvajanje učnega programa in dodatna strokovna pomoč omogočata, da so 

učenci s posebnimi potrebami vključeni v osnovno šolo z enakovrednim izobrazbenim 

standardom (Brvar, 2010).  

 

Učenci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim 

izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, imajo pravico do individualiziranih programov 

vzgoje in izobraževanja. Osnovna šola, v katero je učenec s posebnimi potrebami usmerjen, 

mora zagotoviti strokovne delavce za pripravo, izvedbo in evalvacijo individualiziranih 

programov (Zakon o osnovni šoli, 2006).  

 

Šport kot sestavni del osnovnošolskega izobraževanja je bistvena komponenta izobraževanja 

vseh učencev, tudi učencev s slepoto ali slabovidnostjo. Učenci s slepoto ali slabovidnostjo 

imajo tako kot ostali učenci pravico do sodelovanja pri predmetu šport. Aktivno športno 

udejstvovanje skozi celotno osnovnošolsko izobraževanje prispeva k boljšemu počutju in 

zdravju učencev. Velikokrat pa se zgodi, da učenci s slepoto ali slabovidnostjo pri predmetu 

šport ne izvajajo vseh dejavnosti oziroma so pri vseh športnih dejavnostih izključeni. Kljub 

nekaterim omejitvam, ki jih imajo učenci s slepoto ali slabovidnostjo, pa je šport zanje nujno 

potreben, saj se učenci s slepoto ali slabovidnostjo premalo gibljejo, zato potrebujejo zanje 

primerno gibanje in rekreacijo (Murn, 2014). S primernimi prilagoditvami lahko preprečimo 

izključenost učencev s slepoto ali slabovidnostjo iz športnih dejavnosti in jim zagotovimo 

popolno vključenost v športne dejavnosti. Športne dejavnosti namreč prispevajo k razvoju 

gibalnih sposobnosti, moči, vzdržljivosti in gibljivosti, torej k spretnostim, ki so pomembne v 

življenju nasploh, ne samo pri športu in rekreaciji (Farrenkopf in McGregor, 2000). Vendar pa 

je ob vključenosti učencev s slepoto ali slabovidnostjo pri predmetu šport treba upoštevati 

posebnosti in pravila, ki prispevajo k varnosti in učinkovitosti vadbe (Vute, 1999).  
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2 PREDMET IN PROBLEM 

V Sloveniji delež učencev s posebnimi potrebami, ki so vključeni v programe vzgoje in 

izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, narašča. Od 

šolskega leta 2004/05 do šolskega leta 2009/10 se je delež učencev s posebnimi potrebami 

povečal za 2,7 % (Pinterič, Deutsch, Cankar, 2014). Enako velja tudi za delež učencev s 

slepoto ali slabovidnostjo; tudi število učencev, ki so vključeni v programe s prilagojenim 

izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, se je v časovnem obdobju od leta 2010/11 do 

leta 2015/16 povečalo s 55 na 71 učencev (Koprivnikar, 2015). 

 

Ob vstopu učencev s slepoto ali slabovidnostjo v osnovnošolsko izobraževanje se srečamo s 

kar nekaj težavami. Učenci s slepoto ali slabovidnostjo imajo pogosto upočasnjen gibalni 

razvoj, kar je posledica neprijetnih izkušenj, iz katerih se razvije strah pred raziskovanjem 

okolice, pogosto pa je tudi posledica težav z ravnotežjem. Poleg tega imajo učenci s slepoto 

ali slabovidnostjo pogosto težave z orientacijo v prostoru in razvojem motorike (Murn, 2014). 

Učenci s slepoto ali slabovidnostjo so pogosto ravno zaradi teh vzrokov opravičeni od pouka 

športa. Rezultati raziskave, ki jo je opravila K. Koprivnikar leta 2007, so pokazali, da je bilo v 

tistem letu več kot polovica integriranih učencev s slepoto ali slabovidnostjo opravičenih od 

pouka športa. Razlogov za opravičilo je veliko, od strahu pred tem, da bi gibanje negativno 

vplivalo na vidno funkcijo, do tega, da učencem ni treba doživljati neuspeha pri športu. 

Opravičilo velikokrat koristi tudi učiteljem športa, da se izognejo odgovornosti, saj jim 

primanjkuje znanja in izkušenj iz poučevanja učencev s slepoto ali slabovidnostjo, do česar je 

prišla tudi D. Šavli (2007) v svoji raziskavi. Ugotovila je namreč, da je večino v raziskavo 

vključenih učiteljev zaradi pomanjkanja izkušenj in znanja vključitev učencev s slepoto ali 

slabovidnostjo v njihov razred navdala s strahom in nelagodjem. 

 

Pogosto se učenci, njihovi starši in učitelji ne zavedajo, da prav sodelovanje pri različnih 

športnih dejavnostih pripomore k učenčevemu razvoju gibalnih sposobnosti in spretnosti ter 

veščin orientacije in mobilnosti (Žolgar, Škrlec, Češarek, 2015). Seveda pa učenci s slepoto 

ali slabovidnostjo pri športnemu udejstvovanju, uživanju v igri in športu ter aktivnem 

sodelovanju z vrstniki potrebujejo določene prilagoditve (Lieberman, Ponchillia, Ponchillia, 

2013). 

 

V magistrskem delu bomo raziskali in navedli najpogostejše težave pri izvajanju različnih 

športnih dejavnostih, ki jih ima učenec s slepoto, ter navedli zanj primerne prilagoditve. 

Navedli bomo tudi cilje, ki jih izbrani učenec dosega pri posameznem tematskem sklopu 

Učnega načrta za šport (Kovač idr., 2011), in ga uvrstili v eno od devetih stopenj 

Winnickovega modela vključevanja ljudi s posebnimi potrebami v športne dejavnosti.   
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3 INTEGRACIJA IN INKLUZIJA  

3.1 INTEGRACIJA  

Kadar govorimo o vzgojno-izobraževalni integraciji, izraz integracija pomeni proces, »… v 

katerem prihaja do čvrstega združevanja, spajanja vseh tistih elementov in okoliščin, ki 

sodelujejo v skupnem vzgojno-izobraževalnem delu otrok s posebnimi vzgojno-

izobraževalnimi potrebami in otrok brez posebnih potreb« (Bratož, 2004, str. 15). 

 

Z integracijo se za učenca s posebnimi potrebami ustvarjajo pogoji, ki omogočajo najmanj 

restriktivno okolje za njegov razvoj ob uvajanju številnih alternativ v vzgojno-izobraževalnem 

kontinuumu (Bratož, 2004).  

 

Enako pomembna kot vzgojno-izobraževalna integracija je za uspešno delovanje integriranih 

razredov pomembna tudi socialna integracija. V okviru vzgojno-izobraževalne integracije se 

učenci s posebnimi potrebami povezujejo in združujejo z učenci brez okvar, motenj in 

primanjkljajev, in sicer v ustanovah, kjer se izvajajo različni izobraževalni programi. Klasična 

integracija v tem primeru brez socialne integracije ne zadošča (Bratož, 2004). Socialno 

integracijo označujejo kot ustvarjanje čustvene vezi z vrstniki, razredom in pomeni 

vključenost in pripadnost socialni skupini (Skalar, 1995).  

 

V nadaljevanju navajamo različne organizacijske oblike šolske integracije (Bratož, 2004): 

– v integrativnem razredu so pri pouku združeni učenci s posebnimi potrebami in ostali 

učenci. V integrativnem razredu, v katerem pouk vodita učitelj splošne šole in posebni 

učitelj, je število učencev zmanjšano, učne vsebine pa so prilagojene individualnim 

potrebam. Na število učencev s posebnimi potrebami vplivata vrsta in teža 

prizadetosti; 

– v kooperativnem razredu je ohranjena zunanja diferenciacija. Redna šola in posebni 

šolski razred izvajata skupno delo, ki obsega skupno udeležbo pri šolskih prireditvah 

in pri določenih predmetih, npr. pri glasbi in športu; 

– v spodbujevalnem ali majhnem razredu učenci z učnimi in vedenjskimi težavami 

preživijo daljše časovno omejeno obdobje v lastnem malem razredu s posebnim 

šolskim učiteljem. Delo v razredu poteka skladno z učnim načrtom, učenci s 

posebnimi potrebami pa so pri tej obravnavi izpostavljeni vzpodbudi in imajo tako 

možnost resnega vključevanja v redno delo; 

– v razredu, v katerega so vključeni učenci brez težav in eden ali dva učenca s 

posebnimi potrebami, je določeno število tedenskih ur namenjeno posebnemu učitelju, 

varstvenemu učitelju, ki nudi dodatno pomoč razrednemu učitelju.  

 

Čeprav se z vključevanjem učencev s posebnimi potrebami v ustrezne programe vzgoje in 

izobraževanja želimo izogniti izključenosti učencev s posebnimi potrebami iz družbe in 

okolja, integracija prinaša veliko težav. Učenec s posebnimi potrebami se mora namreč 

vključiti v že obdelan, obstoječ svet, se mu podrediti in hkrati sprejeti že obstoječa pravila ter 
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norme. Na to pomanjkljivost nas opozarja pojem inkluzije, ki ga predstavljamo v nadaljevanju 

magistrskega dela (Resman, 2001). 

 

3.2 INKLUZIJA 

»Inkluzivna vzgoja in izobraževanje učencev s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami 

zahteva spreminjanje okolja, spreminjanje stališč udeležencev vzgojno-izobraževalnega 

procesa, uresničevanja posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb učencev in oblikovanje takega 

vzgojno-izobraževalnega sistema, ki odpravlja ovire, ki onemogočajo optimalen razvoj 

potencialov vseh učencev, posebno pa še učencev s posebnimi potrebami« (Kavkler in 

Končnik Goršič, 2004, str. 7). 

 

Inkluzivna šola upošteva individualne potrebe učenca, z učencem in njegovimi starši razvija 

partnerstvo ter aktivno vključuje učitelje v razvoj inkluzivnega procesa (Kavkler in Končnik 

Goršič, 2004). 

 

Inkluzija je proces, pri katerem moramo upoštevati realne pogoje naših šol in kontinuum vseh 

možnih vzgojno-izobraževalnih programov za učence s posebnimi potrebami (Kavkler in 

Končnik Goršič, 2004). 

 

Kadar v redne izobraževalne institucije vključujemo učence s posebnimi vzgojno-

izobraževalnimi potrebami, moramo upoštevati naslednje osnovne principe inkluzivnega 

vzgojno-izobraževalnega procesa (NASEN, 1999 v Kavkler in Končnik Goršič, 2004, str. 7, 

8): 

– »… pozitiven odnos do različnosti, kar terja omogočanje različnih možnosti v 

izobraževanju vseh učencev, tudi učencev s posebnimi potrebami, in optimalno 

upoštevanje njihovih vzgojno-izobraževalnih potreb, 

– pravico učenca, da je sprejet v socialnem okolju, je skupaj z vrstniki, se uči po modelu 

od vrstnikov, izobražuje po fleksibilno zasnovanem kurikulu itd., 

– pravica otrok in staršev, da so obravnavani z vsem spoštovanjem, 

– oblikovanje takih pogojev, ki omogočajo upoštevanje individualnih potreb vseh 

učencev, kar terja fleksibilnost in prilagajanje različnostim, 

– profesionalni razvoj strokovnih delavcev šole, ki vključuje poglabljanje že obstoječih 

znanj in veščin ter razvijanje novih. Učitelji morajo čutiti pomoč širšega in ožjega 

okolja, imeti morajo ustrezno svetovanje ob težavah (šolskih svetovalnih delavcev in 

strokovnjakov zunanjih institucij) in strokovno pomoč (npr. mobilnih defektologov) 

ter ustrezne materialne vire (učne in tehnične pripomočke), 

– razširitev inkluzije v prakso zahteva kolektivno odgovornost vseh strokovnjakov – od 

šolskih strokovnjakov, vladnih služb do širšega okolja.« 
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3.3 RAZLIKE MED PROCESOMA 

Pred leti sta bili integracija in inkluzija dojeti kot sinonimna izraza, kajti oba izraza pri nas 

prevajamo v slovenščino kot vključevanje učencev s posebnimi potrebami v osnovne šole, a 

danes ni več tako (Bratož, 2004). Avtorji med njima poudarjajo razlike v pomenu, kakovosti 

dela in v praktičnem izvajanju vključevanja otrok s posebnimi potrebami (Kavkler idr., 2008).  

Enotnosti o tem, kaj pomeni izraz integracija in kaj izraz inkluzija in kako sta med seboj 

povezana, med strokovnjaki ni. Najenostavnejša razlaga je, da je integracija bolj 

organizacijski ukrep, inkluzija pa bolj pedagoški, socialni in psihološki proces vključevanja 

učencev s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalni proces (Resman, 2001). 

 

V nadaljevanju navajamo najpomembnejše razlike med integracijo in inkluzijo, ki jih navajajo 

M. Kavkler in drugi (2008): 

– integracija pomeni namestitev otroka s posebnimi potrebami v redno ustanovo, ki 

skuša prilagoditi šolsko in širše okolje otroka nekemu povprečju, da se lahko otrok 

vključi v redni sistem vzgoje in izobraževanja in da dosega predpisane standarde 

znanja, medtem ko inkluzija vsakemu posamezniku omogoča, da sodeluje po svojih 

zmožnostih, ker doseganje povprečnih dosežkov ni pogoj za vključitev v šolsko in 

širše okolje; 

– kdor ni sposoben doseči predpisanih vzgojno-izobraževalnih standardov, se prilagoditi 

učnemu okolju, ne more doseči popolne integracije, medtem ko je inkluzija izpeljana 

iz idej multikulturnosti in interkulturnosti, sožitja, strpnosti; 

– metafora, ki predstavlja integracijo, je »Vstopi, če se lahko prilagodiš«, medtem ko 

inkluzijo predstavlja metafora »Vstopi, ker spoštujemo razlike in ker si lahko tak, kot 

si«; 

– pri integraciji šolski sistem ostane nespremenjen, uvedeni so že določeni ukrepi. 

Učitelj išče načine, s katerimi bi vse učence vključil k različnim dejavnostim. 

Nasprotno inkluzija spodbuja učitelje k razmišljanju o delovanju, pristopih 

poučevanja, k uporabi različnih oblik pomoči. 
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4 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) opredeljuje naslednje skupine otrok s 

posebnimi potrebami: 

– otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

– slepi in slabovidni otroci
1
, 

– gluhi in naglušni otroci, 

– otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

– gibalno ovirani otroci, 

– dolgotrajno bolni otroci, 

– otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter 

– otroci z motnjami vedenja in osebnosti. 

 

Učenca, pri katerem se opazijo odstopanja in za katerega želimo, da se mu nudi ustrezno 

prilagojeno izvajanje z dodatno strokovno pomočjo, je treba usmeriti na komisijo za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki jo sestavljajo različni strokovnjaki. Komisija nato 

na podlagi lastnih ugotovitev in razgovora s starši poda strokovno mnenje o tem, kakšno 

pomoč učenec potrebuje. Strokovno mnenje in ugotovitve v postopku usmerjenja so temelj, 

na podlagi katerega se izda odločba o usmeritvi učenca (Nojič, 2006). 

 

Vse skupine učencev s posebnimi potrebami, ki jih opredeli Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (2011), imajo možnost prilagojenega izvajanja z dodatno strokovno 

pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje 

in izobraževanja (Nojič, 2006). 

 

V odločbi, ki jo izda organ Ministrstva za šolstvo in šport in je izdana na osnovi strokovnega 

mnenja komisije za usmerjanje, je zapisano, v kateri program se učenca usmerja. Poleg 

usmeritve pa morajo biti opredeljeni tudi obseg in vrsta dodatne strokovne pomoči ter druge 

prilagoditve in pripomočki, ustanova, v katero je učenec usmerjen, pa mora imeti pogoje, da 

bo izpolnila zahteve odločbe (Rovšek, 2006). 

 

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami urejata Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2011) in Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (2003).  

 

V Sloveniji je učence s posebnimi potrebami mogoče usmeriti v (Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, 2011): 

 programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

 prilagojene programe, ki zagotavljajo pridobitev enakovredne izobrazbene ravni, 

 prilagojeni program, ki ne zagotavlja pridobitve enakovredne izobrazbene ravni, ter 

 posebne, vzgojne programe in možnost prehajanja med programi. 

 

                                                 
1
 V magistrskem delu bomo namesto izraza slepi in slabovidni otroci uporabljali izraz učenci s slepoto ali 

slabovidnostjo. 
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Razpredelnica 1: Primerjava števila učencev s posebnimi potrebami v rednih osnovnih šolah 

in v specializiranih ustanovah z odločbo o usmeritvi od šolskega leta 2004/05 do 2009/10 

Šolsko 

leto 

Generacija 

otrok 

Število vključenih učencev 

z odločbo v ROŠ 

% Število vključenih otrok v 

specializirane ustanove 

% 

2004/05 175.412 3.135 1,8 3.396 1,9 

2005/06 170.687 4.481 2,6 3.263 1,9 

2006/07 167.951 5.497 3,3 3.287 2,0 

2007/08 165.910 5.909 3,6 3.160 1,9 

2008/09 164.859 6.492 3,9 3.211 1,9 

2009/10 162.902 7.275 4,5 3.229 2,0 

Vir: Opara idr. (2010) 

 

Iz razpredelnice 1, ki prikazuje primerjavo števila učencev s posebnimi potrebami v rednih 

osnovnih šolah in v specializiranih ustanovah z odločbo o usmeritvi od šolskega leta 2004/05 

do 2009/10, je možno razbrati, da se število učencev s posebnimi potrebami z odločbo o 

usmeritvi v rednih osnovnih šolah od šolskega leta 2004/05 povečuje. V šolskem letu 2004/05 

je bilo glede na generacijo otrok 1,8 % učencev z odločbo, v šolskem letu 2009/10 pa je to 

število naraslo že na 4,5 % celotne generacije osnovnošolskih otrok, medtem ko je delež 

učencev v specializiranih ustanovah vsa leta skoraj nespremenjen in se giblje okoli 2 %. Po 

podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bilo v šolskem letu 2015/2016 v 

osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo usmerjenih 10.091 

učencev.  

 

Razpredelnica 2: Število in delež vključenih učencev s posebnimi potrebami glede na vrsto  

primanjkljaja, ovire oziroma motnje v letu 2015/16 

Vrsta primanjkljaja, ovire oziroma motnje Število učencev s 

PP 

Delež učencev s 

PP 

Učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 10 0,1 % 

Gluhi in naglušni 238 2,4 % 

Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami 1.180 11,7 % 

Slepi in slabovidni ter učenci z okvaro vidne 

funkcije 

70 0,7 % 

Gibalno ovirani 293 2,9 % 

Učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 324 3,2 % 

Dolgotrajno bolni 1.416 14,0 % 

Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja 

4.619 45,8 % 

Učenci z avtističnimi motnjami 105 1,0 % 

Učenci z več motnjami 1.836 18,2 % 

SKUPAJ 10.091 100 

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/pdf/Ta

bela_ucenci_s_posebnimi_potrebami.pdf) 
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Podatki v razpredelnici 2 kažejo, da največji delež vključenih učencev s posebnimi potrebami 

v redne osnovne šole predstavljajo učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

(45,8 %), sledijo jim dolgotrajno bolni učenci (14,0 %) in učenci z govorno-jezikovnimi 

motnjami (11,7 %). Najmanjši delež predstavljajo učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

(0,1 %), slepi in slabovidni ter učenci z okvaro vidne funkcije (0,7 %). 

 

V nadaljevanju magistrskega dela se bomo osredotočili na skupino učencev s slepoto ali 

slabovidnostjo.  

 

4.1 UČENCI S SLEPOTO ALI SLABOVIDNOSTJO TER 

UČENCI Z OKVARO VIDNE FUNKCIJE 

Med skupinami otrok s posebnimi potrebami, ki jih opredeli Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (2011), so tudi učenci s slepoto ali slabovidnostjo. Med učence s slepoto 

ali slabovidnostjo ter med učence z okvaro vidne funkcije uvrščamo tiste učence, ki imajo 

zmanjšano ostrino vida, okvaro vidne funkcije ali zoženo vidno polje, ki lahko nastanejo 

zaradi različnih vzrokov. »Merilo za oceno vidnega polja je izvid perimetrije« (Vovk Ornik, 

2015, str. 8). 

Leta 1996 je slovensko definicijo slepote in slabovidnosti ter kriterije za razvrščanje v 

kategorije slepote in slabovidnosti sprejel razširjeni strokovni kolegij za okulistiko (Pinterič 

idr., 2014).  

 

A. SLABOVIDNI UČENEC 

»Slabovidni učenec ima ostrino vida od 0,30 do 0,05 ali zožitev vidnega polja na 20 do 10 

stopinj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida« (Stipanić, Lah in Žunič, 2014, str. 8). 

 

Razlikujemo zmerno in težko slabovidnega učenca (Stipanić idr., 2014): 

a) zmerno slaboviden je učenec, ki ima od 10 do 30 odstotkov vida in v šoli dela po 

metodi in v komunikacijskih tehnikah za slabovidne. Hitrost dela zmerno 

slabovidnega učenca je lahko enaka kot pri drugih učencih. Nekateri zmerno 

slabovidni učenci vidijo na tablo. Tak učenec potrebuje delno prilagojene učne 

pripomočke in posebna znanja o uporabi pripomočkov; 

b) težko slaboviden je učenec, ki ima od 5 do 9,9 odstotka vida in uporablja preostali vid. 

Prilagoditve, ki jih potrebuje pri delu, so odvisne od individualnih posebnosti in od 

vrste očesne okvare. Pri delu uporablja metode in komunikacijske tehnike za 

slabovidne, vendar je občutno počasnejši od vrstnikov, ki nimajo motnje vida.  

 

Nekateri slabovidni učenci potrebujejo pisna gradiva v povečanem tisku, še posebej pa je 

nujna primerna osvetlitev. Slabovidni otroci imajo težave pri rokovanju z majhnimi predmeti 

in z opazovanjem oddaljenih pojavov in predmetov. V šoli slabovidni učenci delajo po metodi 

za slabovidne, vendar so pri delu počasnejši od vrstnikov, ki nimajo motnje vida (Stipanić 

idr., 2014). 

 



 

9 

 

B. SLEPI UČENEC 

V kategorijo slepih učencev uvrščamo učence, ki imajo ostrino vida od 0,05 do popolne 

slepote ali zoženo vidno polje okrog fiksacijske točke na 5 do 10 stopinj ne glede na ostrino 

vida (Stipanić idr., 2014). 

 

Slepi učenci so razvrščeni v tri skupine (Stipanić idr., 2014): 

a) slep z ostankom vida je učenec, ki ima od 2 do 4,9 odstotka vida in z vidom 

prepoznava manjše objekte na oddaljenosti 1–2 metrov. Pomembno je načrtno 

razvijanje ostalih čutil in sistematično razvijanje ostankov vida. Učenec potrebuje 

stalen specialni trening za vsakdanje življenje in prilagojene učne pripomočke ter 

pripomočke za slepe; v šoli dela po kombinirani metodi za slepe in slabovidne ter v 

komunikacijskih tehnikah za slabovidne, pri gibanju in delu pa potrebuje primerno 

osvetlitev, kontraste; 

b) slep z minimalnim ostankom vid je učenec, ki ima manj kot 2 odstotka ostrine vida, 

zožitev vidnega polja pa je 5 stopinj ali manj okrog fiksacijske točke ne glede na 

ostrino vida. Učenec vidi sence, obrise večjih objektov, predmete v velikosti prstov 

prepozna do razdalje enega metra. V šoli dela po kombinirani metodi za slepe in 

slabovidne in v komunikacijskih tehnikah za slepe. Piše v Braillovi pisavi, bere močno 

povečane črke. Potrebuje stalen specialni trening ter prilagojene učne pripomočke in 

pripomočke za slepe za orientacijo in vsakdanje življenje. Potrebno je sistematično 

razvijanje ostalih čutil in ostankov vida; 

c) popolnoma slep je učenec, ki mora v vsakdanjem življenju in pri šolskem delu 

uporabljati preostala čutila. Potrebuje stalen specialni trening za vsakdanje življenje in 

prilagojene učne pripomočke in pripomočke za slepe za orientacijo in vsakdanje 

življenje. V šoli dela po metodah in v komunikacijskih tehnikah za slepe. Piše in bere 

v Braillovi pisavi.  

 

C. UČENEC Z OKVARO VIDNE FUNKCIJE 

»Okvare vidne funkcije so lahko izražene kot posledica obolenja in/ali delovanja osrednjega 

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

eno- ali obojestransko delno ali v celoti ohranjenem vidnem polju« (Vovk Ornik, 2015, str. 9). 

Oceno okvare vidne funkcije posameznika podajo na podlagi izvidov, na podlagi katerih so 

zaznani znaki okvar osrednjega živčevja po objektivnih preiskavah. Preiskave so klinične, 

nevroradiološke, nevrofiziološke, laboratorijske, genetske in druge (Vovk Ornik, 2015).  

 

Znaki okvare vidne funkcije so (Vovk Ornik, 2015): 

 težave z vidno pozornostjo, 

 težave z vidno kompleksnostjo, 

 motnje pogleda in fiksacije, 

 zakasnel, upočasnjen vidni odgovor, 

 odsoten, netipičen vidni odgovor, 

 neustrezno vidno-motorično vedenje, 

 neučinkovita vidna percepcija, 
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 vidna agnozija.  

 

4.2 VZROKI SLEPOTE IN SLABOVIDNOSTI 

Podatki Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2014 (Visual impairement and blindness – 

WHO, 2014 v Pinterič idr., 2014) kažejo, da je v svetu slepih in slabovidnih 285 milijonov 

ljudi, se pravi 4,25 % vse populacije. Od tega je 39 milijonov (14 %) slepih in 246 milijonov 

(86 %) slabovidnih.  

Nekateri vzroki za nastanek slepote in slabovidnosti so znani, nekateri ne, nekatere motnje so 

dedne narave, druge nastanejo v času prenatalnega razvoja. Mnoge motnje lahko nastanejo v 

otroštvu oziroma v prvih letih življenja kot posledica bolezni ali kot posledica poškodb, 

nesreč. Težave z vidom imajo lahko tudi prezgodaj rojeni otroci z nizko porodno težo (Žolgar, 

1996). 

 

4.2.1 Vzroki slepote in slabovidnosti v razvitem svetu  

 
Graf 1: Vzroki slepote in slabovidnosti v razvitem svetu (vir: Pinterič idr., 2014, str. 24) 

 

Iz raziskave, ki so jo opravili raziskovalci Univerze v Pittsburghu, je možno razbrati, da je 

najpogostejši vzrok slepote in slabovidnosti v razvitem svetu starostna degeneracija makule, 

poleg nje pa sta v velikem deležu prisotna tudi diabetična retinopatija in glavkom (Pinterič 

idr., 2014).  

 

Diabetična retinopatija

Siva mrena

Motnjava roženice

Slepota dojenčkov

Glavkom

Starostna degeneracija
makule

Ostalo
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4.2.2 Vzroki slepote in slabovidnosti v Sloveniji 

 
 

Graf 2: Vzroki slepote in slabovidnosti v Sloveniji (vir: Pinterič idr., 2014, str. 25) 

 

V Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) je bilo 31. 12. 2012 vpisanih 2195 

slepih in 1824 slabovidnih oseb, vendar ker je vpisovanje v ZDSSS prostovoljno, ti podatki ne 

odražajo resnične slike, zlasti ne pri številu slabovidnih oseb, saj se te v ZDSSS redko 

vpisujejo. Po podatkih Slovenske epistemološke študije iz leta 1995 je videti, da so vzroki 

slepote v Sloveniji primerljivi z vzroki v razvitem svetu (Vidovič, Kolar, 1995 v Pinterič idr., 

2014). Najpogostejši vzrok slepote in slabovidnosti v Sloveniji je okvara mrežnice, sledita ji 

okvara vidnega živca in glavkom. 

 

4.2.3 Strabizem 

Med najpogostejše motnje vida sodi strabizem. To je »… katerakoli sprememba položaja 

očesnih zrkel, zaradi katere očesi ne gledata v isto smer. Povzroča težave pri gledanju od 

blizu, dvojne slike, nižjo vidno ostrino« (Stipanič, Lah, Žunič, 2014, str. 7). Strabizem se 

zdravi z ortoptičnimi vajami vida. Pri delu je treba omejiti gledanje od blizu ali delo z 

računalnikom na tri do štiri ure s premori (Stipanič idr., 2014). 

 

4.2.4 Nistagmus 

Nistagmus ali plavajoče oči so lahko posledica drugih okvar vida, obstaja pa lahko tudi 

samostojno. Da bi umirili nistagmus in olajšali fiksacijo, imajo lahko nekateri otroci 

kompenzatorno držo glave. »Nistagmus je lahko senzorna okvara in posledica bolezni 

možganov, abnormalnosti mrežnice ali optičnega živca, lahko pa je problem očesnih mišic. 

Prognoza je stabilna, vidna ostrina lahko variira od 100 do 20 odstotkov« (Stipanič idr., 2014, 

str. 7). Zaradi ovirane fiksacije otrok potrebuje več časa (od 30 do 50 odstotkov) za 

opazovanje.  

Siva mrena

Uveitis

Pigmentozna retinopatija

Okvara vidnega živca

Glavkom

Ostalo

Mrežnica (SDM, visoka
kratkovidnost, odstop mrežnice,
DR)
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4.2.5 Hipoplazija vidnega živca 

»Hipoplazija vidnega živca je prirojeno nepopolno razvit vidni živec na enem očesu ali na 

obeh. Vizualna motnja je različna, od težje do zmerne slabovidnosti celo do slepote. Posledice 

so težave z globinskim vidom, fotofobija, omejena vidna ostrina, ki lahko variira od 40 do 10 

odstotkov. Lahko obstajajo različne okvare perifernega vidnega polja ter barvnega čuta. Pri 

delu otrok potrebuje močnejšo osvetlitev ter močnejše kontraste« (Stipanič idr., 2014, str. 7). 

 

4.3 IZOBRAŽEVANJE UČENCEV S SLEPOTO ALI 

SLABOVIDNOSTJO 

Ko učenci s slepoto ali slabovidnostjo obvladajo potrebne spretnosti, kompenzacije, se lahko 

vključijo v (Opara, 2005): 

– izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno 

pomočjo, 

– prilagojen izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim 

standardom (npr. specializirana šola – zavod), 

– vse vrste in ravni poklicnega, strokovnega in splošnega izobraževanja s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

– prilagojene programe poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

  

Pri vključevanju učencev s slepoto ali slabovidnostjo je treba biti pozoren na več dejavnikov, 

med drugimi tudi na učenčeve individualne potrebe, poleg tega pa je treba zagotoviti 

primerno delovno okolje za učenca z vsemi prilagoditvami; upoštevati je treba dodatna 

kurikularna področja, ki jih učenec potrebuje (npr. orientacija in mobilnost), optične in 

tehnične pripomočke (Žolgar, 1996). 

Da je vzgojno-izobraževalni program ustrezen za učence s slepoto ali slabovidnostjo, »… je 

potrebno upoštevati substrukturo motnje vida, v katero sodi stopnja izgube vida, obseg 

vidnega polja, obdobje, v katerem je motnja nastala, ali je motnja nastopila hitro ali počasi, 

etiologija, bližinski vid, diskriminacija barv ... Upoštevati je potrebno obseg učenčevih potreb, 

podporo doma in okolja, geografsko lokacijo ter karakteristike šolskega okolja« (Žolgar, 

1996). 

 

Učenci s slepoto ali slabovidnostjo in učenci z okvaro vidne funkcije potrebujejo začasnega 

spremljevalca oziroma pomočnika pri zunajšolskih dejavnostih, na izletih in ekskurzijah, ob 

različnih dnevih dejavnosti, pri praktičnem delu, laboratorijskih vajah ali kot pomoč pri 

rokovanju z informacijsko-komunikacijsko opremo (Vovk Ornik, 2015). 

 

Začasnega spremljevalca zmerno slabovidni otrok in otrok z okvaro vidne funkcije 

potrebujeta, ko proces zdravljenja še ni končan, ko je še potrebna prilagoditev na slabovidnost 

oziroma okvaro vidne funkcije, ali pri vstopu v vzgojno-izobraževalni program, medtem ko 

težko slabovidni učenec začasnega spremljevalca potrebuje vedno (Vovk Ornik, 2015). 
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5 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM  

Eden izmed korakov, ki so najpomembnejši pri zagotavljanju učinkovitega razvoja in učenja, 

poučevanja in doseganja boljših rezultatov učencev s posebnimi potrebami, je oblikovanje 

individualiziranega programa (Končar, 2003). Individualizirani program je dokument, 

zakonsko zagotovljen vsem učencem, ki so oziroma bodo usmerjeni v različne programe 

vzgoje in izobraževanja. Da bi otrokom omogočili optimalni razvoj, je v njem podrobno 

predstavljen in opisan proces prilagajanja vzgojno-izobraževalnega procesa (hitrost 

napredovanja, tempo dela, organizacija izvajanja, metod in oblik dela ter pripomočkov, 

materialov ipd.) otrokovim posebnim vzgojno-izobraževalnim potrebam (Kavkler in Končnik 

Goršič, 2004).  

 

Individualiziran program vsebuje smernice za delo, omogoča usklajevanje, delitev 

odgovornosti in spremljanje učenčevega napredka, nanaša se tudi na celoten vzgojno-

izobraževalni proces oziroma obravnavo otroka s posebnimi potrebami. Nanaša se na 

(Kavkler in Končnik Goršič, 2004):  

– odkrivanja, prepoznavanja, ugotavljanja in ocenjevanja dejavnikov v okolju, ki na 

učenčev razvoj vplivajo spodbudno ali zaviralno, in učenčevega funkcioniranja ter 

narave težav, 

– načrtovanja individualiziranih vzgojno-izobraževalnih ciljev, metodično-didaktičnih 

prilagoditev, posebnih oblik dela, dodatne strokovne pomoči ipd., 

– izvajanje individualiziranega programa, 

– evalvacijo oziroma ugotavljanje ustreznosti načrtovanja, izvajanja in učenčevega 

napredka.  

 

Individualiziran program pa ne sme vsebovati (Končar, 2003): 

– zgolj naštevanja tega, kar se bo učenec s posebnimi potrebami naučil, 

– vzgojno-izobraževalnega programa ali naštevanja, kaj pričakujemo od učencev s 

posebnimi potrebami, 

– načina vodenja učiteljeve učinkovitosti, 

– dnevne priprave.  

 

5.1 SODELUJOČI PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI 

INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 

Ko učenec dobi odločbo o usmeritvi, mora ravnatelj oblikovati strokovno skupino za 

pripravo, izvedbo in evalviranje individualiziranega programa. Za skupino je pomembno, da 

sodeluje kot tim, da so vsi sodelujoči enakovredni partnerji in da so vsi seznanjeni z vsemi 

prilagoditvami, pripomočki ter cilji, ki jih mora učenec doseči za uspešno napredovanje v višji 

razred (Nojič, 2006). 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) določa, da strokovno skupino, ki 

oblikuje in sodeluje pri načrtovanju izvajanja individualiziranega programa, sestavljajo vsi 
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strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju individualiziranega programa; to so 

(Kavkler in Končnik Goršič, 2004): 

– učitelji, vzgojitelji oziroma tisti, ki poznajo predpisan učni oziroma vzgojni načrt, 

– specialni pedagog oziroma defektolog, psiholog, logoped in drugi šolski svetovalni 

delavci ali specialisti po potrebi oziroma tisti, ki poznajo razvojne značilnosti otrok in 

različne posebne vzgojno-izobraževalne potrebe, 

– ravnatelj, pomočnik ravnatelja, pedagoški vodja oziroma tisti strokovnjaki, ki lahko 

odločajo o organizacijskih in prostorskih prilagoditvah, zagotavljanju ustreznih 

materialnih in kadrovskih pogojev in podobno.  

 

Pomembni člani skupine, ki nam lahko posredujejo pomembne informacije o otrokovem 

funkcioniranju v domačem okolju, otrokovih interesih, doživljanju šole in podobno, so seveda 

otrokovi starši. Pomembno je, da starši razumejo in se strinjajo z vsebino individualiziranega 

programa ne glede na stopnjo njihove vključenosti v proces oblikovanja individualiziranega 

programa (Kavkler in Končnik Goršič, 2004).  

 

Razpredelnica 3: Sodelujoči pri pripravi individualiziranih programov 

Sodelavci pri pripravi individualiziranega programa Sodeluje Ne sodeluje Ni podatka 

Ravnatelj 50,0 % / 49,9 % 

Svetovalni delavec 93,8 % 0,09 % 6,0 % 

Učitelj/vzgojitelj 92,9 % 0,09 % 6,9 % 

Starši 83,8 % 0,09 % 16,0 % 

Zunanji strokovni delavci 40,6 % / 59,3 % 

Vir: Opara idr. (2010) 

 

Iz podatkov ankete, ki jih je objavilo Ministrstvo za šolstvo in šport, je razvidno, da 

svetovalni delavci in učitelji/vzgojitelji pri pripravi, spremljanju in evalvaciji 

individualiziranega programa sodelujejo skoraj v enakem deležu, k sodelovanju pa povabijo 

tudi starše. Iz podatkov v razpredelnici 3 je razvidno tudi, da le pri polovici anketiranih 

sodelujejo tudi ravnatelj in zunanji strokovni delavci. 

 

5.2 VSEBINA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 

Vsebina, ki jo vključuje individualiziran program, mora biti naravnana na doseganje 

minimalnih standardov znanja učnega načrta. Na podlagi tega lahko na koncu šolskega leta 

zaključimo, da je učenec uspešno zaključil razred in da lahko napreduje v višjega. Da pa 

učenec sploh lahko doseže minimalne standarde, potrebuje določene strategije, pripomočke in 

prilagoditve, s katerimi morajo biti seznanjeni vsi, ki delajo z učencem s posebnimi potrebami 

(Nojič, 2006). 

 

Znotraj individualiziranega programa opredelimo vse posebnosti vzgojno-izobraževalnega 

procesa, strategije in ukrepe, ki bodo omogočili uspešno vključevanje učenca v delo v razredu 

in v razredno skupino (Kavkler in Končnik Goršič, 2004). V individualiziranem programu 

zapisane prilagoditve morajo upoštevati učenčeva močna področja in ne primanjkljajev, jasno 
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mora biti tudi opredeljeno, katere prilagoditve učenec potrebuje zaradi primanjkljaja (Nojič, 

2006). 

 

Jasno razvidne morajo biti prilagoditve pri (Nojič, 2006): 

– organizaciji časa izvajanja dodatne strokovne pomoči, 

– poučevanju in učenju, 

– preverjanju in ocenjevanju. 

 

Individualiziran program naj bi vključeval (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

2011): 

– cilje in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, 

– strategije vključevanja učenca s posebnimi potrebami v skupino, 

– prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja ter pri doseganju standardov in 

napredovanju, 

– prilagoditve, kot so npr. uporaba prilagojene ali pomožne tehnologije, izvajanje fizične 

pomoči, 

– prehajanje med programi in organizacijske prilagoditve, 

– veščine za čim večjo samostojnost v življenju. 

 

Individualiziran program se med šolskim letom spreminja oziroma dopolnjuje. V primeru, da 

se ugotovi, da so potrebne dodatne prilagoditve, je treba to pripisati v individualiziran 

program in s spremembami seznaniti tudi ostale (Nojič, 2006). 

 

6 ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE POUKA ZA 

UČENCE S SLEPOTO ALI SLABOVIDNOSTJO 

6.1 ORGANIZACIJA POUKA 

6.1.1 Prostor 

Primerna osvetlitev delovnega prostora je za učence s slepoto ali slabovidnostjo zelo 

pomembna, saj jim nudi možnost, da uporabljajo preostanek vida. Vendar primerne 

osvetljenosti/razsvetljave ni lahko določiti, saj je slabovidnost posledica različnih očesnih 

poškodb in obolenj. Najlažji in najboljši način za določitev osvetlitve je ta, da vsak učenec 

posebej preizkusi, kakšno osvetlitev potrebuje (Žolgar, 1996).  

 

Učenci s slepoto ali slabovidnostjo v razredu potrebujejo ustrezen sedež. Najustrezneje je, da 

sedijo blizu table, hkrati pa morajo imeti dovolj prostora za odlaganje pripomočkov. Pri 

ustreznem sedežnem redu moramo paziti tudi na to, da imajo učenci mizo na takem mestu, da 

jo najdejo v prostoru in da lahko nanjo položijo vse pripomočke. Če med poukom menjavajo 

učilnice, naj jo imajo zaradi lažje orientacije v vsaki učilnici na istem mestu (Florjančič, 

Gerbec in Hafnar, 2003). 
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Šola mora zagotoviti učencem s slepoto ali slabovidnostjo dobro označen ali stalen prostor v 

garderobi, jedilnici in drugih prostorih, kjer poteka vzgojno-izobraževalni proces (Florjančič 

idr., 2003). 

 

Z orientacijskimi točkami v obliki reliefnih nalepk ali brajevih številk, ki označujejo 

nadstropja šole, učilnice, učencem s slepoto ali slabovidnostjo olajšamo hojo in orientacijo po 

šoli. Učencem, ki so močno slabovidni, pa označimo robove stopnic, stebre, vrata ipd. s 

kontrastnimi barvami. Učitelji za orientacijo in mobilnost slepih naučijo učence s slepoto ali 

slabovidnostjo, kako priti v šolo in kako se v šoli orientirati (Florjančič idr., 2003). 

 

  
Slika 1: Vidne oznake na stopnicah (vir: Debevec, 2016) 

 

Za ustrezen vzgojno-izobraževalni proces je poleg ustreznih prostorskih pogojev treba 

zagotoviti še prostor za izvajanje dodatne strokovne pomoči (Florjančič idr., 2003). 

 

6.1.2 Vadbeni prostor 

Kadar dejavnost poteka v novem vadbenem okolju, se pravi v športni dvorani ali na igrišču, 

mora biti učencem s slepoto ali slabovidnostjo omogočeno, da se z vadbenim prostorom 

spoznajo. Spoznavanje z vadbenim prostorom poteka tako, da učenci s spoznavanjem začnejo 

pri vhodu in nadaljujejo v smeri urinega kazalca (desno). Med spoznavanjem oziroma hojo po 

obrobju vadbenega prostora potrebujejo učenci spremstvo; s tem jim omogočimo taktilno 

raziskovanje ter pregledovanje nepremične in premične opreme, npr. koš, letvenik, skrinja, 

hkrati pa jim spremljevalec pojasnjuje in opisuje posebnosti prostora. Kadar pa vadba poteka 

v učencem s slepoto ali slabovidnostjo že znanem okolju, se jim predstavijo zgolj spremembe, 

npr. pred oviro se postavi blazino ali drugo talno označbo, ki jo bodo učenci s slepoto ali 

slabovidnostjo zaznali kot spremembo (Burian in Pistotnik, 2016). 

 

Za varnost v vadbenem prostoru poskrbimo tako, da je ta izpraznjen. Glavna in pomožna 

orodja ter drobni pripomočki naj bodo ob robovih vadbenega prostora in vedno na istem 

mestu. Vhodna vrata dvorane morajo biti zaprta ali na stežaj odprta. Učitelj mora v vadbenem 

prostoru poskrbeti tudi za primerno svetlobo, kajti neprimerna svetloba, kot so bleščanje, 

močni kontrasti, sence, sončna svetloba, ovira vadeče pri izkoriščanju ostanka vida. Prav tako 
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mora učitelj robove vadbenega prostora in višinskih ovir označiti s kontrastnimi in hrapavimi 

lepljivimi trakovi, na stene pa se nalepijo taktilne oznake, ki nakazujejo smer gibanja (Burian 

in Pistotnik, 2016).  

 

Učence s slepoto ali slabovidnostjo in ostale udeležence moramo tudi opozoriti na nevarnosti, 

ki se lahko zgodijo med vadbo. Pred začetkom izvajanja vadbe se moramo posvetovati tudi z 

zdravnikom (Vute, 1999). 

 

 
Slika 2: Vidne oznake na letveniku (vir: Debevec, 2016) 

 

 
Slika 3: Vidne oznake na klopi (vir: Debevec, 2016) 

 

 
Slika 4: Vidne oznake na skrinji (vir: Debevec, 2016) 
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V športne dejavnosti učitelj vključuje drobne pripomočke, ki so obarvani kontrastno glede na 

vadbeni prostor, npr. fluorescentno žogo učenci s slepoto ali slabovidnostjo hitreje vidno 

zaznajo in so posledično uspešnejši pri sodelovanju v dejavnostih (Burian in Pistotnik, 2016). 

 

6.1.3 Didaktični pripomočki in oprema  

Delovni zvezki in učbeniki za učence s slepoto ali slabovidnostjo morajo biti napisani v 

povečanem tisku, tiskani morajo biti na papirju, ki se ne blešči in ni intenzivno bel. 

Fotografije, ki so vključene v gradivo, morajo biti jasne, kontrastne in se ne smejo prekrivati z 

besedilom. Povečava gradiva se prilagaja individualnim vidnim sposobnostim učenca. Učitelj 

naj bo pozoren na jasnost in preglednost fotokopije. Slepim učencem se zagotovi učbenike in 

ostalo pisno šolsko gradivo v Braillovi pisavi, zapisano na papirju, ki je debelejši od 

navadnega (Florjančič idr., 2003).  

 

Pisala, ki jih uporabljajo učenci s slepoto ali slabovidnostjo, morajo imeti ustrezno debelo, 

intenzivno in jasno sled, priporočajo se flomastri. Učenci naj preizkusijo čim več različnih 

pisal, nato pa naj se na podlagi preizkušanja odločijo za tistega, ki jim najbolj ustreza. Učitelj 

naj učencem pri izbiri pisala pomaga in svetuje. Slepi učenci za pisanje potrebujejo brajev 

pisalni stroj. Priporočljivo je, da imajo enega za šolsko, drugega pa za domače delo 

(Florjančič idr., 2003). 

 

 

Slika 5: Pisanje izbranega učenca s pomočjo brajevega pisalnega stroja (vir: Debevec, 2016) 

 

Pripomočki pri delu s slepimi učenci so geometrijski pribor, pribor za merjenje z brajevimi 

metri in risalna stavnica. Pri delu po navadi slabovidni učenci potrebujejo ustrezno povečalo, 

to je lahko lupa ali elektronsko povečalo. Slabovidni pri delu z računalniško opremo 

potrebujejo povečan barvni zaslon, multimedijsko opremo, program za povečanje besedila na 

zaslonu in sintetizator govora. Slepi pri delu z računalnikom potrebujejo električni in 

elektronski brajev pisalni stroj, prenosno beležnico za zapisovanje informacij v brajevi pisavi, 

brajevo vrstico, ki je dodatek tipkovnici in omogoča slepim branje s prsti ter nadomešča 
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enovrstični zapis na ekranu, program za zvočno sintezo, ki sproti izgovarja ukaze slepega, ki 

jih uporablja na tipkovnici in menijih (Florjančič idr., 2003). 

 

 
Slika 6: Gledanje izbranega učenca s pomočjo elektronske lupe (vir: Debevec, 2016) 

 

Slepi učenci lahko učiteljevo razlago in že posneta besedila snemajo s kasetofonom. Kratke 

opombe, telefonske številke idr. si učenci s slepoto ali slabovidnostjo lahko narekujejo in 

shranijo na diktafon (Florjančič idr., 2003). 

 

Za učence s slepoto ali slabovidnostjo so prilagojene tudi nekatere družabne igre, kot so šah, 

človek, ne jezi se, brajeve domine, kocke ipd. (Florjančič idr., 2003). 

 

Glede na individualne sposobnosti, oftamološko diagnozo in prognozo posameznika se lahko 

učenci s slepoto ali slabovidnostjo udejstvujejo pri različnih športih, kot so vožnja v tandemu, 

plavanje, fitnes, kegljanje in specialne igre za slepe z zvenečo žogo (Florjančič idr., 2003). 

 

Slepim učencem so pri hoji in orientaciji v pomoč bela palica in senzorska očala. Pripomočki, 

ki jih slepi učenci lahko uporabljajo pri šolskem delu ali v vsakdanjem življenju, so še brajeve 

in zvočne ure, brajevi metri, termometri in kompasi, brajeve tehtnice itd. (Florjančič idr., 

2003). 

 
Slika 7: Uporaba bele palice in pomoč spremljevalke na sprehodu (vir: Debevec, 2016) 
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6.1.4 Strokovni delavci 

A. Učitelj 

Vzgojno-izobraževalni proces se načrtuje in izvaja skladno z individualnimi prilagoditvami za 

učence s slepoto ali slabovidnostjo in po programu osnovne šole. Individualne prilagoditve se 

timsko oblikujejo v strokovni skupini, ki za učenca izdela individualiziran program. Strokovni 

delavec, ki je določen z odločbo o usmeritvi in je pri učencih s slepoto ali slabovidnostjo to po 

navadi tiflopedagog, izvaja dodatno strokovno pomoč (Florjančič idr., 2003).  

 

B. Svetovalni delavec 

Svetovalni delavec ima povezovalno vlogo, kajti usklajuje sodelovanje med člani strokovne 

skupine, sodeluje s starši ter poišče in vzpostavi stik z zunanjimi strokovnjaki, če je to za 

učenca potrebno. Svetovalni delavec prav tako po individualiziranem programu koordinirano 

izvaja konkretno strokovno pomoč učencem s slepoto ali slabovidnostjo (Florjančič idr., 

2003). 

 

C. Ravnatelj 

Za uspešno vključitev v šolo, kakovostno izobraževanje in doseganje optimalnega razvoja 

učencev s slepoto ali slabovidnostjo mora ravnatelj zagotoviti materialne in kadrovske pogoje 

(Florjančič idr., 2003). 

 

6.1.5 Organizacija časa 

Pri branju in pisanju so učenci s slepoto ali slabovidnostjo počasnejši kot njihovi videči 

vrstniki, zato jim mora učitelj zagotoviti več časa za te dejavnosti. Da so učenci s slepoto ali 

slabovidnostjo enakovredni oziroma enako hitri pri delu kot njihovi sošolci, lahko učitelj 

uporabi zanje zvočne posnetke, povečave učnega gradiva, slikovni material in fotokopije za 

šolsko in domače delo. Pri pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja mora učitelj učencem s 

slepoto ali slabovidnostjo omogočiti do 50 % podaljšanega časa (Florjančič idr., 2003).  

 

6.2 IZVAJANJE POUKA 

6.2.1 Poučevanje in učenje 

Pri učenju učitelji izhajajo iz značilnosti in sposobnosti učenca. Učitelj naj snov deli na 

manjše enote in sproti preverja, ali učenec snov razume in ali jo zna uporabiti. Posvečati se je 

treba vsem korakom spoznavnega procesa – od pozornosti, percepcije prek vseh preostalih 

čutil, oblikovanja predstav, priklica v spomin, miselne obdelave do spretnosti, ki so za učenje 

potrebne. Če se pokažejo praznine v znanju, pešanje motivacije, šibkost organizacije učenja, 

je treba učenca vključiti v dodatno strokovno pomoč (Florjančič idr., 2003). 
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6.2.2 Podajanje snovi 

Pri podajanju snovi mora učitelj govoriti dovolj glasno in razločno.  

Učitelj naj uporablja povečan tisk in povečala, npr. lupo, monitor ipd. Namesto prepisovanja s 

table lahko učitelj uporabi različne metode, npr. poslušanje posnetka, že napisano in povečano 

gradivo, gradivo v Braillovi pisavi … (Florjančič idr., 2003). 

 

V pouk naj učitelj vključi čim več didaktičnih sredstev in pripomočkov, ki jih je možno 

zaznati tudi z drugimi čutili, npr. razredni peskovnik in tipni zemljevid. Opazovani predmet, 

npr. pri poskusih, naj bo na primerni bližini. Kadar učitelj izvaja poskuse in eksperimente, 

mora zraven natančno in razločno opisovati postopek, ki ga izvaja (Florjančič idr., 2003). 

 

Učenec naj bo vključen v vse dejavnosti, prav tako pa mora usvojiti vse učne vsebine, vendar 

mora učitelj njegove izdelke oceniti prilagojeno oziroma se mora zavedati, da od njega ne sme 

pričakovati pretirane natančnosti, npr. pri geometriji, likovni vzgoji (Florjančič idr., 2003). 

 

Učenec naj si snov na tabli oziroma učila ogleda od blizu. Šolska tabla mora biti suha in čista. 

Pri tabelski sliki mora biti učitelj pozoren na to, da je dovolj velika in da ne vsebuje preveč 

podrobnosti. Med kredo, s katero učitelj piše na tablo, in tablo mora biti dovolj velik kontrast. 

Glede na diagnozo in prognozo učenca mora učitelj pri športu upoštevati oftalmologova 

navodila (Florjančič idr., 2003). 

 

6.2.3 Preverjanje in ocenjevanje znanja 

Učenci s slepoto ali slabovidnostjo morajo doseči enake standarde kot njihovi sošolci, vendar 

jim mora učitelj pri ocenjevanju zagotoviti ustrezne prilagoditve, npr. povečan tisk, brajico, in 

podaljšan čas ob pisnem ocenjevanju (Florjančič idr., 2003). 

 

Pri ocenjevanju in preverjanju znanja je treba uporabiti tiste načine, ki so prilagojeni 

posameznikovim zmožnostim. Treba je izbrati tudi primeren čas dneva. Da se pravočasno 

odkrijejo morebitne težave pri učenju in da se učenca čim prej vključi k dodatni strokovni 

pomoči, je potrebno pogosto preverjanje znanja. Pri prilagojenem ocenjevanju je treba 

upoštevati zaznavne in komunikacijske sposobnosti učencev s slepoto ali slabovidnostjo 

(Florjančič idr., 2003). 

 

Pri ocenjevanju napredka je treba izhajati iz realizacije individualiziranega programa. 

Učencem s slepoto ali slabovidnostjo je treba prilagoditi čas reševanja in gradivo, zagotoviti 

ustrezne materialne pogoje, v izjemnih primerih se lahko učencem s slepoto ali slabovidnostjo 

nudi tudi pomočnik, npr. pri uporabi slovarjev, pri reševanju matematičnih nalog (Florjančič 

idr., 2003). 
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7 ŠPORT 

7.1 VLOGA ŠPORTA 
Slepota ali slabovidnost ne izključuje športnih dejavnosti, ravno nasprotno. Ena od posebnih 

nalog, ki jih ima šport pri učencih s slepoto ali slabovidnostjo poleg splošnih nalog, je 

razvijanje orientacije in mobilnosti. Pri učencih s slepoto ali slabovidnostjo je pojem gibanje 

vedno povezan s pojmom orientacije v prostoru (Kavčič, 1975). 

 

Orientacija je sposobnost ocenjevanja in ugotavljanja predmetov, njihovega položaja in 

medsebojnih odnosov v okolju. V največji meri je odvisna od funkcije čutil, zaznav in 

nekaterih intelektualnih dimenzij človekove osebnosti. Orientacija oseb s slepoto ali 

slabovidnostjo ni zgolj intelektualna funkcija, ampak gre za psihofizično dejavnost, ki poleg 

ocenjevanja, opazovanja in zapomnitve zagotavlja tudi aktivno vključevanje v okolje in 

uspešno, varno gibanje v njem. Tako pojmovanje orientacije pa se razširja tudi na pojem 

mobilnosti, ki je sposobnost samostojnega, varnega, učinkovitega in estetskega gibanja osebe 

s slepoto ali slabovidnostjo v okolju (Kavčič, 1975). 

 

Šport je tudi bistveni predmet šolskega učnega načrta, ki vključuje vse učence, tudi učence s 

slepoto ali slabovidnostjo. Učenci s slepoto ali slabovidnostjo potrebujejo aktivno športno 

udejstvovanje tudi pri pouku športa, saj jim na tak način pomagamo ohranjati njihovo zdravje 

in dobro počutje. Pomembno pa je, da učitelji učijo učence s slepoto ali slabovidnostjo 

strategij in primernega opravljanja vaj, tako da lahko nemoteno prisostvujejo pri športnih 

dejavnostih, ki pa morajo biti za učence s slepoto ali slabovidnostjo prilagojene (Farrenkopf 

in McGregor, 2000). 

 

7.2 ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

7.2.1 Igre 

Pri razvoju v celostno, harmonično in ustvarjalno osebnost ima pomembno vlogo igra. Z njo 

se razvijajo telesne in duševne sposobnosti, zadovoljujejo se potrebe po gibanju in je hkrati 

tudi pomembno sredstvo za socializacijo (Burian in Pistotnik, 2016). 

 

Človeška evolucija je poskrbela, da se je razvilo veliko vrst iger, od katerih velika večina 

danes služi predvsem zabavi, npr. družabne in otroške igre, nekatere igre vsebujejo cilje, ki so 

povezani z razvojem in ohranjanjem človeških spretnosti, znanj, npr. elementarne igre (Burian 

in Pistotnik, 2016). 

  

Igre, ki lahko pripomorejo k razvijanju orientacije in mobilnosti, lahko razdelimo v štiri 

skupine: 

– 1. skupina  

Igre za razvijanje čutil in pojmov orientacije v prostoru – so različne igre tipanja, 

ugotavljanja predmetov in njihovih lastnosti s pomočjo različnih čutil (vida, sluha, tipa 

…). Ta skupina iger je najosnovnejša, ker dajejo izostrena čutila učencu sposobnost za 
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sodelovanje v igrah drugih skupin. Navezujejo se bolj na program pouka in izvenšolskega 

vzgojnega dela kot pa na pouk športa (Kavčič, 1975). 

– 2. skupina  

Igre za razvijanje predstav o predmetih in lastnem telesu – vključujejo različna 

posnemanja živali, ki se gibljejo na posebne načine (npr. zajčki skoki, rakova hoja), 

posnemanja gibanja predmetov (npr. skakajoča žoga), ritmična uprizarjanja gibanja živali 

in predmetov. Igre, ki sodijo v to skupino, so še posebej primerne za otroke, ki so 

popolnoma slepi že od rojstva, saj jim pomagajo ustvariti predstave o predmetih, živalih in 

lastnem telesu (Kavčič, 1975). 

– 3. skupina 

Športne igre oziroma igre z žogo predstavljajo najvišjo in najtežjo stopnjo iger, ker so 

najbolj kompleksne in predstavljajo visoko stopnjo sodelovanja intelektualnih in motornih 

dimenzij človekove osebnosti. Igre z žogo zahtevajo obvladovanje telesa in spretnosti z 

žogo v prostoru ter hitro prilagajanje situacijam, prav tako pa prisilijo učence, da 

uporabljajo vid. Pred lovljenjem ali odbojem žoge je namreč treba oceniti višino in 

oddaljenost žoge ter tudi krivuljo leta, da igralec lahko žogo ujame ali odbije. Te igre 

zahtevajo fiksacijo pogleda v žogo in spremljanje žoge z vidom, zato močno vplivajo na 

razvoj sposobnosti ocenjevanja razdalje in položaja ter sposobnost gledanja. Pri takih 

igrah ne morejo sodelovati le popolnoma slepi učenci, medtem ko učenci z minimalnim 

ostankom vida že lahko sodelujejo pri igranju teh iger (Kavčič, 1975). 

– 4. skupina  

Elementarne igre in igrarije so organizirane na spoznanju, da učenci s slepoto ali 

slabovidnostjo ne opazujejo in ne posnemajo, temveč poslušajo, se dotikajo, iz telesa ob 

izvajanju gibanja doživljajo občutke in povezujejo zaznano. Organizirane in vodene 

morajo biti tako, da se učenci s slepoto ali slabovidnostjo vklopijo v skupino. Za 

vključitev učencev s slepoto ali slabovidnostjo v elementarne igre obstajata dve možnosti. 

Prva možnost je, da se prilagodijo:  

 pravila igre, s katerimi se elementarno igro nekoliko spremeni, vendar se še vedno 

omogoča doseganje zastavljenih ciljev izvirne elementarne igre, npr. prilagojeno 

število igralcev v ekipi, velikost prostora, oblika pripomočkov itd., 

 gibanje udeležencev in  

 pripomočki, ki morajo biti skladni s predpisanimi standardi, zagotavljati morajo 

varnost pred poškodbami in biti strokovno preverjeni, npr. zveneče žoge, žoge 

fluorescentnih barv, talne in stenske oznake ... 

Druga možnost vključitve učencev s slepoto ali slabovidnostjo v elementarne igre pa je, da se 

izvedejo igre, ki so specifične za učence s slepoto ali slabovidnostjo, npr. goalball in 

showdown. Obe možnosti učencem s slepoto ali slabovidnostjo pomagata, da se vključijo v 

skupino in da so deležni gibalnega razvoja. Seveda morajo biti elementarne igre, v katerih 

sodelujejo učenci s slepoto ali slabovidnostjo, prilagojene, vseeno pa se ohranijo cilji izvirnih 

iger. Igre morajo biti prilagojene glede na starost, vsebine, učne metode in oblike dela pa 

morajo biti naravnane tako, da učence s slepoto ali slabovidnostjo spodbujajo k dejavnostim, 

ki jih kljub omejitvam zmorejo, torej morajo biti prilagojene tudi njihovim sposobnostim in 

zmožnostim (Burian in Pistotnik, 2016). 
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Prednost dejavnosti za orientacijo in mobilnost skozi igre je v tem, da učence pritegnejo k 

delu, v njih se polno angažirajo in radi sodelujejo, z njihovo pomočjo lahko zato dosežemo 

cilj, ki smo si ga zadali (Kavčič, 1975). 

 

7.2.2 Atletika 

Atletika oziroma discipline znotraj nje so najboljše sredstvo za razvijanje telesne 

zmogljivosti, ki je pomemben element mobilnosti oseb s slepoto ali slabovidnostjo. Program 

atletike v osnovni šoli vsebuje najosnovnejše naravne oblike gibanja; to so hoja, tek, skoki in 

meti. Otroke s slepoto ali slabovidnostjo je treba že od rojstva učiti elemente hoje, teka, 

skokov in metov, kajti strah, obrambni mehanizmi in pomanjkanje gibanja pogosto vodijo v 

to, da se naravna motorika ne izoblikuje normalno. Naloga odraslih/učiteljev je, da učencem 

ponudimo čim več možnosti za hojo, tek, skakanje in mete, kajti s tem učencem omogočimo 

pravilno razvijanje osnovne motorike (Kavčič, 1975).  

 

Pri atletiki je treba dati velik poudarek dejavnostim za sprostitev, kajti stalna negotovost 

zaradi strahu pred nepredvideno oviro povzroča veliko napetost, ki preprečuje sproščeno 

gibanje. Z učenjem sproščanja lahko dosežemo tudi naravno koordinirano gibanje rok in nog 

pri hoji in teku, vendar se je treba zavedati, da fizične sprostitve ni mogoče doseči brez 

občutka varnosti in odločnosti (Kavčič, 1975). 

 

7.2.3 Dejavnosti na orodju in talna telovadba 

Premagovanje raznovrstnih ovir skozi različne igre predstavlja začetek dejavnosti na orodju, z 

raznolikimi izkušnjami pa nato počasi izgublja pomen ovire in postaja naprava, na kateri 

izvajamo elemente športne gimnastike (Kavčič, 1975). 

 

Prvine dejavnosti na orodju so poleg sredstva za razvijanje telesne zmogljivosti tudi sredstvo 

za razvijanje kinestetičnih občutkov, kajti vsaka dejavnost zahteva nadzorovanje položaja in 

intenzitete gibanja posameznih delov telesa, zahtevnejše dejavnosti angažirajo tudi motorični 

spomin. Dejavnosti na orodju imajo velik vpliv tudi na razvoj koordinacije gibanja in 

ravnotežja (Kavčič, 1975). 

 

Učenci s slepoto ali slabovidnostjo ob vrtenju na orodju in doskoku na tla pogosto izgubijo 

orientacijo, zato je pomembno izbirati dejavnosti, ki zahtevajo hitro menjavanje položaja 

telesa, saj lahko s takimi dejavnostmi dosežemo, da učenec hitreje analizira nov odnos do 

predmetov, si hitreje zapomni svoj izhodiščni položaj, se prilagodi različnim položajem 

(Kavčič, 1975). 

 

Pri dejavnostih na orodju so učenci s slepoto ali slabovidnostjo v primerjavi z drugimi 

športnimi dejavnostmi najbolj sproščeni, ker so pri tem ves čas v taktilnem odnosu z orodjem, 

kar jim daje občutek varnosti. Zaradi občutka varnosti in sproščenosti pri teh dejavnostih ne 

delujejo obrambni mehanizmi, zaradi katerih je učenec pri gibanju zadržan in negotov. 

Dejavnosti na orodju krepijo tudi učenčevo samozavest in željo po gibanju, kar je zelo 

pomembno za razvoj orientacije in mobilnosti (Kavčič, 1975). 
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7.3 PRILAGODITVE ŠPORTNIH DEJAVNOSTI 

Nekateri slabovidni učenci pri pouku športa zaradi očesnih okvar in bolezni ne smejo izvajati 

vseh športnih dejavnosti, predvidenih v učnem načrtu, saj bi njihovo izvajanje lahko 

povzročilo poslabšanje vida pri teh učencih. Učence s slepoto ali slabovidnostjo zato z vidika 

gibanja delimo v štiri skupine, ki so (Cotič Pajntar, 2006): 

– skupina A vključuje učence, ki lahko izvajajo vse vsebine po učnem načrtu za športno 

vzgojo brez omejitev glede na vid, 

– skupina B vključuje učence, ki ne smejo opravljati gibalnih aktivnosti, pri katerih prihaja 

do nenadnih tresljajev, npr. skoki v globino, 

– skupina C vključuje slabovidne učence, ki poleg že navedenih omejitev ne smejo izvajati 

dejavnosti, ki zvišujejo očesni pritisk, npr. dvigovanje bremen, stoja na glavi itd., in 

– skupina D, ki vključuje učence, ki lahko zaradi velike nevarnosti poslabšanja vida 

opravljajo le lažje gimnastične in korektivne dejavnosti brez predklonov in večjega 

telesnega napora.  

 

S prilagoditvami športnih dejavnosti omogočimo učencem s slepoto ali slabovidnostjo 

dostopnost do športnih dejavnosti, nudimo jim športno udejstvovanje, uživanje pri športnih 

dejavnostih in sodelovanje z vrstniki (Lieberman, Ponchillia in Ponchillia, 2013) 

 

Pred začetkom prilagajanja športnih dejavnosti mora učitelj dobro razmisliti, kaj in kako bo 

pri športni dejavnosti prilagodil učencem s slepoto ali slabovidnostjo (Ponchillia, 1995). 

Načrtovanje dejavnosti za učence s slepoto ali slabovidnostjo je za učitelja velik izziv, saj 

mora poskrbeti, da učenci s slepoto ali slabovidnostjo razvijejo svoje sposobnosti kljub 

njihovim omejitvam. Prilagoditve, ki jih lahko učitelj vključi, so npr. prilagajanje pravil, 

spreminjanje igralnega prostora, povečanje ali zmanjšanje udeležencev, zmanjšanje igralnega 

prostora, vendar za nekatere učence s slepoto ali slabovidnostjo zgolj te prilagoditve ne 

zadoščajo. Učitelj si pri prilagoditvah pomaga s standardom, ki določi primernost dejavnosti; 

to je, ali lahko učenec varno, uspešno in z veseljem sodeluje pri dejavnosti. Če je odgovor 

negativen in standard ni dosežen, je treba v dejavnosti vključiti posebno opremo in 

pripomočke. Pri načrtovanju je seveda nujno upoštevati tudi učenčeve fizične zmožnosti, 

varnost, njegove interese in čustva (Cowart, 1978).  

 

C. Farrenkopf in McGregor (2000) opisujeta, da pri športnih dejavnostih lahko prilagodimo 

okolje ter učne metode in strategije. Med prilagoditve okolja sodijo fizične prilagoditve, se 

pravi taktilne, slušne in vidne. Mednje sodijo prilagoditve: 

– materialov, npr. pravila v brajici, 

– pripomočkov, orodij, npr. zveneča žoga, 

– igrišč, npr. talne oznake. 

 

Znanja morajo biti učencem s slepoto ali slabovidnostjo predstavljena in podana sekvenčno, 

zaporedno. Bolje je, da učitelj z učenci s slepoto ali slabovidnostjo obravnava eno vsebino oz. 

spretnost naenkrat, kot pa da se učenci učijo več spretnosti hkrati. V nadaljevanju 
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predstavljamo nekaj načinov prilagajanja učnih metod in strategij, ki jih izpostavljata C. 

Farrenkopf in McGregor (2000). 

 

Telesno usmerjanje učencem s slepoto ali slabovidnostjo skozi gibanje in dejavnosti dovoli, 

da izkusijo, kako opravljati gibanje skozi akcijo. Najprej jim predstavimo celotno vajo, nato 

gremo od začetka skozi posamezne komponente gibanja oziroma dejavnosti. Pomembno je, 

da so učenci s slepoto ali slabovidnostjo pri izvajanju in učenju dejavnosti ves čas sproščeni in 

da se počutijo udobno. Primer: pri učenju učenca s slepoto ali slabovidnostjo skakanja čez 

kolebnico mora učitelj dejavnost najprej prikazati, demonstrirati. To naredi tako, da stoji za 

učencem in vodi njegove roke skozi krožno gibanje vrvi čez učenčevo glavo. Ko vrv pristane 

na tleh, pred učencem, učitelj pove učencu, da mora vrv preskočiti in ponoviti s kroženjem 

vrvi še enkrat.  

 

Učenci s slepoto ali slabovidnostjo so pri prikazovanju dejavnosti v telesnem stiku z 

učiteljem. Učitelj mora pri demonstriranju dejavnost tudi opisovati, saj ko učitelj opisuje, 

učenec bolje razume, kako se dejavnost izvaja. Primer: pri učenju vodenja žoge položi učenec 

svojo roko na učiteljevo roko in jo odbijata, vodita skupaj. Pri tem učenec s slepoto ali 

slabovidnostjo dobi občutek, kako se roka giblje gor in dol in kako zapestje ostaja fleksibilno. 

Veliko učencev s slabovidnostjo lahko vidi, zato lahko gibanje oponaša. 

 

Učiteljem je pri prilagajanju športnih dejavnosti v pomoč tudi model ASM (angl. AccesSports 

Model), s katerim lažje prilagodijo delo in izvedejo prilagoditve, ki omogočajo učencem s 

slepoto ali slabovidnostjo enakovredno vključenost in sodelovanje pri urah športa (Ponchillia, 

1995). 

 

7.3.1 Model ASM 

Model ASM vključuje prilagoditve športnih dejavnosti v okviru ur športa za učence s slepoto 

ali slabovidnostjo in je zelo uporaben za učitelje športa, trenerje in tiflopedagoge. Model je 

lahko osnova za poučevanje in prilagajanje dejavnosti, ne odgovarja pa na vse posebne 

potrebe vsakega posameznika. Model omogoča, da posameznik oziroma učitelj analizira 

športno dejavnost s treh vidikov oziroma sestavnih delov igre, in sicer z vidika: 

– tarče in golov, ki so uporabljeni pri športu,  

– omejitev oziroma mej, 

– pravil.  

 

Posameznik oziroma učitelj analizira dejavnost skozi te tri vidike, poleg teh upošteva tudi 

potrebe učenca in glede na njih nato izvede in omogoči določene prilagoditve (Ponchillia, 

1995). 

 

A. Prilagajanje tarč in golov 

Najpogosteje uporabljene metode so izboljšanja vidljivosti tarč in golov, saj ima večina 

mladostnikov nekaj ostankov vida.  
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Vidljivost lahko izboljšamo (Ponchillia, 1995): 

1. s postavitvijo visokokontrastnega lepilnega traku na žoge, 

2. z mahanjem s svetlim trakom preko mreže na košu, 

3. z izboljšano osvetljenostjo tarče s postavitvijo neposredne svetlobe na tarčo, 

4. z zmanjšanjem bleščanja (stekleno tablo prilepimo nad koš za košarko). 

 

Pri popolnoma slepih učencih pa je treba v športne dejavnosti vključevati prilagoditve, ki 

temeljijo na taktilnih in slušnih namigih. S slušnimi namigi lahko učencem nakažemo lokacijo 

tarče, gola ali koša, zato lahko služijo kot kazalnik. Zvočni signali, prenosni radii ali zvočniki, 

ki so strateško postavljeni, so najpogosteje uporabljeni slušni kazalniki. Med zvočne 

kazalnike sodi tudi zvočna žoga (Ponchillia, 1995). 

 

B. Prilagajanje mej oziroma robov igrišča 

Vidljivost robov oziroma mej igrišča povečamo z uporabo visoko kontrastnega traku za 

označevanje telovadnice. Pod trak se lahko namesti tudi več trakov enega ob drugega, s čimer 

dosežemo tudi taktilno prilagajanje. Za označevanje mej lahko uporabimo slušne namige, npr. 

piskače (angl. Beeper), torej naprave, ki oddajajo zvok,  vendar pa zaradi močnega odmevanja 

v zaprtih prostorih niso učinkoviti, zato so primernejši pri športnih dejavnostih, ki se izvajajo 

zunaj (Ponchillia, 1995). 

 

C. Prilagajanje pravil 

Glavne prilagoditve pri prilagajanju pravil se nanašajo predvsem na zmanjševanje ali 

povečanje števila igralcev, težavnost postavitve tarče/gola, zmanjševanje igralne površine, 

poenostavitev točkovanja, vključevanje znakov, s katerimi učenci vedo, kaj se dogaja okoli 

njih, in varnost (Ponchillia, 1995).  

 

7.3.2 Model vključevanja ljudi s posebnimi potrebami v športne dejavnosti 

po Winnicku 

Pri vključevanju učencev s slepoto ali slabovidnostjo v športne dejavnosti si lahko pomagamo 

tudi z modelom vključevanja ljudi s posebnimi potrebami v športne dejavnosti, ki ga je leta 

1987 predstavil Winnick in obsega 9 stopenj. Stopnje po Winnicku (2011) so: 

1. redna športna dejavnost, ki je namenjena učencem brez težav in tudi učencem s 

težavami, ki pa se lahko popolnoma vključijo v redno športno dejavnost; 

2. redna športna dejavnost s prilagoditvami je namenjena učencem s težavami, ki 

lahko z določenimi prilagoditvami oziroma pomočjo dobro delujejo v redni športni 

dejavnosti; s tem je vsem udeležencem omogočeno doseči zastavljen cilj; 

3. vzporedna športna dejavnost, pri kateri učenci s težavami izvajajo enako vrsto 

dejavnosti kot vrstniki, le da na prilagojen način pod nadzorom. Lahko jo izvajajo tudi 

v drugem prostoru; 

4. prilagojena športna dejavnost samo za učence s posebnimi potrebami z 

občasnim vključevanjem v redno športno dejavnost z vrstniki brez težav; ta 

stopnja je primerna za učence s težavami, ki izvajajo športne dejavnosti delno v 

razredu in delno ločeno. Vute (1999) pravi, da vsi učenci v razredu, se pravi učenci s 
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težavami in učenci brez njih, izvajajo dejavnosti, ki so prilagojene za učence s 

težavami; 

5. prilagojena športna dejavnost samo za učence s posebnimi potrebami je 

stopnja, namenjena učencem s težavami, ki izvajajo športne dejavnosti ločeno od 

razreda, saj pri rednem pouku športa v osnovni šoli ne morejo sodelovati; 

6. delno individualno prilagojena športna dejavnost; 

7. popolno individualno prilagojena športna dejavnost; 

8. prilagojena športna dejavnost v šolah s prilagojenim programom; 

9. prilagojena športna dejavnost v bolnišnici in pri posebnih tretmajih. 

 

Winnick (2011) v svojem delu še dodaja, da morajo biti učenci, ki so opredeljeni kot učenci s 

posebnimi potrebami, vključeni v redni pouk športa skupaj z njihovimi sovrstniki brez 

posebnih potreb v okolju, ki učence s posebnimi potrebami najmanj omejuje. Hkrati pa učenci 

s posebnimi potrebami potrebujejo zanje primerne prilagoditve, kar od učiteljev zahteva večjo 

prilagodljivost in dodatno znanje.  

 

7.3.3 Vloga učitelja 

Učitelj mora pri izvajanju prilagojene vadbe upoštevati v nadaljevanju navedena pravila, ki jih 

izpostavita K. Koprivnikar (2007) in Vute (1999). 

 

Na začetku, preden začnejo z izvajanjem dejavnosti, se mora učitelj seznaniti z osnovnimi 

značilnostmi učencev s slepoto ali slabovidnostjo. Prav tako mora spoznati zdravstveno stanje 

vključenih učencev s slepoto ali slabovidnostjo in njihovo stopnjo funkcionalnega vida. Na 

podlagi zdravstvenih omejitev in funkcionalne izrabe vida mora učitelj pripraviti prilagoditve 

pri izvajanju programa športa. Cilji, prilagoditve in prilagojen način preverjanja ter 

ocenjevanja pa se določijo v individualiziranem programu.  

 

Učitelj mora vedeti tudi, katere pripomočke (npr. očala, belo palico …) in kakšno obliko 

komunikacije (brajevo pisavo ali vidno pisavo) učenci s slepoto ali slabovidnostjo 

uporabljajo. Učitelj mora biti pozoren na to, ali in koliko lahko učenci s slepoto ali 

slabovidnostjo sledijo njegovi demonstraciji vaj, pri tem mora paziti tudi na to, da je njegovo 

izražanje jasno in razumljivo. 

 

Če učenci s slepoto ali slabovidnostjo nimajo spremljevalca, mora biti učitelj tisti, ki vodi 

učence (Vute, 1999). 

 

Učitelj, ki ima v vadbeni skupini učence s slepoto ali slabovidnostjo, se mora zavedati, da 

(Vute, 1999): 

 so nebesedna sporočila lažje dojemljiva kot besedna; 

 so nekateri učenci popolnoma slepi in ne vidijo opozoril, navodil na igrišču, bazenu; 

 imajo nekateri vadeči očala; 

 hrup pri učencih s slepoto ali slabovidnostjo lahko povzroči zmedenost, strah; 
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 je treba učencem s slepoto ali slabovidnostjo opisati prostor, v katerem se športno 

udejstvujemo; 

 je treba spremembe opreme v vadbenem prostoru učencem s slepoto ali slabovidnostjo 

napovedati in jim opisati njihov novi položaj.  

 

Pri športni vadbi mora učitelj uporabljati športne pripomočke živih barv, lahko pa vključi tudi 

posebne igralne pripomočke, npr. zvenečo žogo (Vute, 1999). 

 

Učitelj se mora zavedati tudi, koliko lahko učenci s slepoto ali slabovidnostjo zaznajo s 

preostankom vida. Kadar učitelj v vadbo vključi pisna navodila, mora uporabiti večje črke, da 

jih učenci s slepoto ali slabovidnostjo lahko zaznajo (Vute, 1999). 

 

7.4 UČNI NAČRT ZA PREDMET ŠPORT 

Učni načrt za predmet šport je zaradi različnih razvojnih značilnosti učencev vsebinsko, 

organizacijsko in metodično zaokrožen v tri šolska obdobja, v vsakem pa šola ponuja tri vrste 

dejavnosti, in sicer (Kovač idr., 2011): 

– dejavnosti, obvezne za vse učence, torej redni pouk in športni dnevi, 

– dejavnosti, ki jih šola ponudi, vključevanje učencev vanje pa je prostovoljno, torej 

dopolnilni pouk, šola v naravi, športne interesne dejavnosti, 

– dodatne dejavnosti, ki jih šola lahko ponudi, vključevanje učencev pa je prav tako 

prostovoljno; to so različna šolska tekmovanja, nastopi, tabori, minuta za zdravje ipd.  

. 

Programu športne vzgoje, ki se izvaja v vseh razrednih osnovne šole, je namenjenih 834 ur 

rednega pouka in pet športnih dni v vsakem šolskem letu. V prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju je pouku športa letno namenjenih 105 ur, kar je 3 ure tedensko, 5 športnih dni v 

vsakem razredu in 20-urni tečaj plavanja, ki ga učenci opravijo v 2. ali 3. razredu (Kovač idr., 

2011). 

 

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje je najprimernejši čas za začetek splošne športne vadbe 

otrok. Učni načrt v tem obdobju poudarja osnovni športni program, ki ga učenci spoznavajo 

skozi igro. Z igro učenci izboljšujejo gibalne sposobnosti, orientacijo v prostoru, situacijsko 

mišljenje, ustvarjalnost in hkrati zadovoljujejo potrebo po gibanju. Igra je pomembna tudi za 

njihovo socializacijo, saj jih navaja na delovanje v skupini in jim omogoča skupno 

sodelovanje (Kovač idr., 2011). 

Najprimernejše dejavnosti prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, s katerimi dosegamo 

najboljši celostni razvoj učencev, so dejavnosti, ki ustvarjajo široko podlago, na kateri je 

možno nadgrajevati različna športna znanja. V pouk športa vključujemo vsebine, s katerimi 

spodbujamo razvoj skladnosti gibanja, ravnotežja, moči in gibljivosti. Vključujemo tudi 

dejavnosti, pri katerih lahko učenci sproščeno izrazijo svojo gibalno ustvarjalnost. Večjo 

sproščenost in gibalno ustvarjalnost zagotovimo tudi z vključevanjem glasbe. Pomembno pa 

je tudi, da učencem v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju privzgojimo osnovne higienske 

navade, se pravi nošenje športne opreme, preoblačenje in umivanje po vadbi (Kovač idr., 

2011).  
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7.4.1 Splošni in operativni cilji predmeta šport za 1. razred osnovne šole  

V magistrskem delu se bomo osredotočili zgolj na splošne in operativne cilje predmeta šport 

za 1. razred. 

 

7.4.1.1 Splošni cilji 

V okviru predmeta šport se v osnovnošolskem programu uresničujejo naslednji cilji (Kovač 

idr., 2011): 

– ustrezna gibalna učinkovitost in oblikovanje zdravega življenjskega sloga; s tem ciljem 

prispevamo k skladni telesni in gibalni razvitosti, pravilni telesni drži, zavestnemu 

nadzoru telesa pri izvedbi položajev in gibanj, zdravemu načinu življenja, ki zajema 

ustrezno kondicijsko pripravljenost, telesno nego, zdravo prehrano itd., 

– usvajanje spretnosti in znanj, ki omogočajo sodelovanje v različnih športnih dejavnostih; 

seznanjanje z varnim in odgovornim športnim udejstvovanjem ter spodbujanje gibalne 

ustvarjalnosti, 

– razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem 

preživljanju prostega čas, 

– oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev; spodbujanje medsebojnega sodelovanja, 

strpnosti in sprejemanja drugačnosti, razvoj zdrave tekmovalnosti, spoštovanje športnega 

obnašanja.  

 

7.4.1.2 Operativni cilji 

V vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju so operativni cilji opredeljeni posebej in so hkrati 

razdeljeni v štiri skupine, ki poudarjajo (Kovač idr., 2011): 

– ustrezno gibalno učinkovitost (telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih 

sposobnosti), 

– usvajanje temeljnih gibalnih spretnosti in športnih znanj, ki omogočajo varno in 

odgovorno sodelovanje v različnih športnih dejavnostih, 

– razumevanje pomena gibanja in športa, 

– oblikovanje stališč, navad in načinov ravnanja ter prijetno doživljanje športa.  

 

V nadaljevanju navajamo cilje vsake skupine, ki so zapisani v učnem načrtu za predmet šport 

v prvem triletju osnovne šole (Kovač idr., 2011). 

 

Ustrezna gibalna učinkovitost (telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih 

sposobnosti) 

Učenci izboljšujejo svojo gibalno učinkovitost: 

– z zavestnim nadzorom telesa oblikujejo pravilno telesno držo, 

– izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti: skladnost (koordinacijo) gibanja, moč, 

hitrost, gibljivost, natančnost, ravnotežje, splošno vzdržljivost, 

– izvajajo gibanja v različnem ritmu ob glasbeni spremljavi, 

– primerjajo svojo gibalno učinkovitost glede na svoj biološki razvoj. 

 

 



 

31 

 

Usvajanje različnih naravnih oblik gibanja, iger in športnih znanj 

Učenci usvajajo temeljne gibalne vzorce in pridobivajo izkušnje, na katerih je mogoče 

nadgrajevati različna športna znanja tako, da: 

– sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja v različnih položajih, gibanje izvajajo v 

različnih smereh in ravneh ter okoli različnih telesnih osi, 

– zavestno nadzorujejo telo v različnih položajih in gibanjih, ki jih izvajajo v različnih 

smereh in ravneh ter okoli različnih telesnih osi, 

– posnemajo najrazličnejše predmete, živali, pojave in pojme v naravi, 

– izražajo svoje občutke in razpoloženja z gibanjem, 

– ravnajo z različnimi športnimi pripomočki, kot so skrinja, klop, letvenik, koza, žoga, 

kolebnica, kij, obroč, ovire, lopar idr., 

– izvajajo osnovne prvine atletike, gimnastike in iger z različnimi žogami, 

– gibanja z različnimi žogami uporabijo v moštvenih igrah skladno s preprostimi pravili, 

– zaplešejo izbrane otroške in ljudske plese, 

– se prilagodijo na vodo do stopnje drsenja, 

– izvajajo različne gibalne igre na snegu in ledu. 

 

Prijetno doživljanje športa in vzgoja z igro 

Učenci: 

– preizkušajo svoje zmogljivosti ob obvladanju svojega telesa in izražanju z gibanjem, 

– razvijajo samozavest, odločnost, borbenost in vztrajnost, 

– pridobivajo osnovne higienske navade, povezane s športno vadbo, 

– oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (strpno in prijateljsko vedenje v skupini, 

upoštevanje pravil v igrah in športnega obnašanja, odgovorno ravnanje s športno opremo, 

odgovoren odnos do narave in okolja). 

 

Razumevanje pomena gibanja in športa 

Učenci: 

– poznajo pravilno telesno držo, 

– razumejo pomen pravilne telesne drže in higiene, 

– spoznajo primerno športno oblačilo in obutev, 

– poimenujejo položaje telesa, različne gibe in nekatere učne oblike, 

– poznajo različne športne površine in naprave, poimenujejo nekatera orodja in pripomočke, 

– razumejo preprosta pravila elementarnih in drugih iger, 

– poznajo osnovna načela varnosti v telovadnici, na igrišču, v bazenu, na snegu in na 

pohodu. 
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7.4.2 Praktične in teoretične vsebine 

V nadaljevanju bomo predstavili praktične in teoretične vsebine za predmet šport v prvem 

triletju osnovne šole, povzete po Učnem načrtu za športno vzgojo (Kovač idr., 2011).  

 

NARAVNE OBLIKE GIBANJA IN IGRE 

Praktične vsebine 

Praktične vsebine tematskega sklopa Naravne oblike gibanja in iger vsebujejo različne oblike 

hoje in teka, elementarne mete, skoke, plezanje, lazenje, valjanje, visenje, nošenje, kotaljenje, 

potiskanje, padanje, vlečenje in plazenje. 

 

Teoretične vsebine 

Učenci morajo vedeti, zakaj se ogrevamo, kaj pomeni biti hiter, močen, gibljiv, natančen in 

vzdržljiv ter poznati pravila enostavnih iger in se znati športno obnašati. 

 

ATLETSKA ABECEDA 

Praktične vsebine 

Praktične vsebine tematskega sklopa Atletska abeceda vsebujejo različne oblike hoje in teka v 

naravi, sproščen in koordiniran tek na krajše razdalje iz visokega starta, igre hitrega 

odzivanja, štafetne igre z elementi tekov, skokov in metov, preskakovanje nizkih ovir z 

enonožnim odrivom, preskakovanje določene razdalje s sonožnim odrivom z mesta in s 

kratkim zaletom, enonožnim odrivom in sonožnim doskokom, naskok na orodje ali blazine s 

kratkim zaletom in enonožnim odrivom, osnovni skok v višino, met žogice ali žvižgača z 

mesta v cilj in daljino. 

 

Teoretične vsebine 

Učenci morajo vedeti, kaj pomenijo naslednji pojmi: zalet, odriv, doskok, naskok in razdalja. 

 

GIMNASTIČNA ABECEDA 

Praktične vsebine 

Učenci izvajajo različne gimnastične vaje, tudi z različnimi pripomočki in ob glasbeni 

spremljavi, premagujejo orodja kot ovire, izvajajo osnove akrobatike (valjanje, zibanje, 

poskoki v opori na rokah, stoja na lopaticah, preval naprej), skoke (preskoki klopi, gredi z 

oporo rok, naskok v oporo klečno ali čepno na skrinjo vzdolž (visoko do 80 cm)), vese in 

opore (plezanje po letveniku, poševni klopi, zviralih, žrdi itd.; koleb, prevlek). Izvajajo tudi 

vaje za ravnotežje na ožji površini (klop) (plazenje, plezanje in hoja v različnih smereh, 

poskoki v različnih smereh, seskok stegnjeno) in ritmiko ob glasbeni spremljavi 

(preskakovanje kolebnice, poskoki, različne enostavne drže). 

 

Teoretične vsebine 

Učenci se seznanijo s pojmi orientacije v prostoru (naprej, nazaj, gor, dol, vstran, levo, desno) 

in s poimenovanji osnovnih položajev (ročenja, noženja, kloni, stoja, leža, sed, čep, klek, 

vesa, opora itd.). 
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PLESNE IGRE 

Praktične vsebine 

Učenci izvajajo dejavnosti, pri katerih gibajo posamezne dele telesa in celotno telo (nihanja, 

valovanja, kroženja, padanja), posnemajo predmete, živali, rastline, pravljične junake s 

pantomimo (ob glasbeni ali ritmični spremljavi). Prav tako se gibajo ob notranjih (izražanje 

občutkov, razpoloženj, funkcionalnih lastnosti predmetov idr.) in zunanjih spodbudah 

(različne zvrsti glasbe, različni predmeti, drobno orodje), interpretirajo različne enostavne 

ritme s ploskanjem in preprostim gibanjem, izvajajo vaje dihanja in sproščanja ter plešejo 

različne otroške (izštevanke, rajalne igre, plesne igre idr.) in preproste ljudske plese.  

 

Teoretične vsebine 

Učenci se seznanijo z vlogo gibanja in ritma v vsakdanjem življenju, z enakomernim in 

neenakomernim ritmom, z glasbenimi in ritmičnimi pripomočki za spremljanje gibanja ter z 

ljudskimi plesi in običaji na Slovenskem. 

 

IGRE Z ŽOGO 

Praktične vsebine 

Učenci izvajajo dejavnosti, pri katerih se poigravajo z baloni in različnimi žogami z roko, 

nogo, glavo, palico ali loparjem na mestu in v gibanju, nosijo in kotalijo različne žoge na 

različne načine, vodijo žogo z roko, nogo in palico na mestu, v gibanju naravnost in s 

spremembami smeri, zadevajo različne mirujoče cilje s kotaljenjem žoge, metanjem z roko in 

udarjanjem žoge z nogo ali palico, podajajo in lovijo lahke žoge z obema rokama na mestu, 

nadzorovano odbijajo balon z rokami ali nogo, igrajo se štafetne igre z žogo ter elementarne 

in male moštvene igre z žogo. 

 

Teoretične vsebine 

Učenci se seznanijo z izrazi in pojmi, ki se pojavljajo v gibanjih in igrah z žogo, s pravili 

posameznih iger in s spoštovanjem športnega obnašanja. 

 

PLAVALNA ABECEDA 

Praktične vsebine 

Tematski sklop Plavalna abeceda vključuje hojo in tekanje v plitvi vodi z različnimi nalogami 

in igrami, vaje za privajanje na odpor vode, potapljanje glave, gledanje pod vodo, izdihovanje 

v vodo, plovnost in drsenje, učenje varnega skakanja na noge v vodo, povezavo elementov 

privajanja na vodo z izbranimi elementarnimi igrami v plitvi vodi in eno od tehnik plavanja. 

 

Teoretične vsebine  

Učenci se seznanijo z nevarnostmi v vodi, še zlasti pri skokih v vodo, s pravili varnosti in 

redom na plavališču, zakaj je potrebna zamenjava mokrih kopalk s suhimi in kako vzdrževati 

higieno v vodi ter zunaj nje. 
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POHODNIŠTVO 

Praktične vsebine 

Učenci imajo vsako leto najmanj dva pohoda, enega zahtevnejšega glede višine vzpetine in 

dolžine poti. 

 

Teoretične vsebine 

Učenci pridobijo osnovno pohodniško znanje (primerna obutev, oblačilo, nahrbtnik, pitje 

tekočine), opazujejo značilnosti okolice, po kateri poteka pohod, in se naravovarstveno 

ozaveščajo. 

 

UGOTAVLJANJE IN SPREMLJANJE GIBALNIH SPOSOBNOSTI TER TELESNIH 

ZNAČILNOSTI 

Praktične vsebine 

Učenci izvajajo različne testne naloge za ugotavljanje gibalne učinkovitosti. 

 

Teoretične vsebine  

Učenci spoznajo, kaj merimo (čas, razdaljo, število ponovitev). 

 

DODATNE VSEBINE (ponudijo jih šole, ki imajo pogoje) 

ZIMSKE DEJAVNOSTI (za šole, ki imajo pogoje in na zimskem športnem dnevu) 

Praktične vsebine 

Praktične vsebine tematskega sklopa Zimske dejavnosti zajemajo igre na snegu, sankanje in 

drsanje. 

 

Teoretične vsebine 

Učenci se seznanijo z nevarnostmi na smučišču, sankališču in drsališču ter s primerno opremo 

za zimske športe. 

 
ŠPORTNA PROGRAMA ZLATI SONČEK IN CICIBAN PLANINEC 

Praktične vsebine 

Praktične vsebine športnih programov Zlati sonček in Ciciban planinec zajemajo vsebine 

športnega programa Zlati sonček in pohode, ki so zajeti znotraj programa Ciciban planinec. 

 

Teoretične vsebine 

Učenci se v okviru športnih programov Zlati sonček in Ciciban planinec seznanijo z varnostjo 

pri različnih športih. 

 

Operativni cilji so opredeljeni po vzgojno-izobraževalnih obdobjih. S tem sta učitelju 

zagotovljeni avtonomija in hkrati tudi odgovornost za lastno načrtovanje. Pri načrtovanju 

mora učitelj paziti, da izbira in posreduje metodične enote in naloge skladno z zaporedjem 

didaktičnih korakov, ki so uveljavljeni v stroki, poleg tega pa mora naloge prilagajati 

zmožnostim svojih učencev (Kovač idr., 2011). 
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8 CILJI RAZISKAVE 

V okviru raziskave želimo ugotoviti: 

C1: katere prilagoditve so potrebne za izbranega učenca
2
 pri posameznih vsebinskih sklopih 

predmeta šport; 

C2: katere težave izbranega učenca se najpogosteje pojavljajo pri izvajanju športnih 

dejavnostih posameznih vsebinskih sklopov predmeta šport; 

C3: katere cilje bo dosegel izbrani učenec pri posameznem tematskem sklopu predmeta šport; 

C4: v katero od devetih stopenj po Winnickovem modelu vključevanja ljudi s posebnimi 

potrebam v športno dejavnost (2011) lahko uvrstimo učenca s slepoto pri posameznem 

tematskem sklopu predmeta šport. 

 

9 METODE DELA 

9.1 OPIS VZORCA 
Način vzorca je namenski. V raziskavo je vključen 7-letni učenec, ki je v  šolskem letu 

2015/16 obiskoval 1. razred osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno 

pomočjo.  

 

Izbrani učenec je kot slep učenec z minimalnim ostankom vida usmerjen v osnovno šolo s 

prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo.  

 

Stanje vidne funkcije izbranega učenca je nespremenjeno od rojstva. Njegova diagnoza je 

hipoplazija vidnega živca. Na desno oko je popolnoma slep, na levem očesu pa ima 2 % 

ostanka vida. Od rojstva sta prisotna tudi nistagmus in strabizem, zato ima težave s 

fiksiranjem vida. 

 

Izbrani učenec ostanek vida zelo koristno uporablja. Predmete opazuje od blizu, tudi s 

pomočjo tipa, pri branju uporablja elektronsko lupo.  

 

Pri gibanju potrebuje individualno podana navodila in prikaz gibanja, za izvedbo določenih 

gibalnih vaj potrebuje tudi več časa. Pri orientaciji v neznanem okolju uporablja belo palico in 

pozna osnovne tehnike varne hoje.  

 

Dela v kombiniranih komunikacijskih tehnikah za slepe in slabovidne in po kombinirani 

metodi za slepe in slabovidne. Opismenjen je po vidni metodi in hkrati tudi v brajici.  

 

Izbrani učenec obiskuje tudi izvenšolske dejavnosti, in sicer jahalni tečaj, plavalni tečaj, 

smučarski tečaj in tečaj rolanja, samostojno tudi kolesari, samostojen je tudi pri vsakodnevnih 

opravilih in pri osebni higieni.  

 

                                                 
2
 V empiričnem delu bomo učenca s slepoto imenovali izbrani učenec. 
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Izbrani učenec je vizualno rahlo bolj funkcionalen, kot je pričakovano glede okulističnih 

izvidov, vendar vseeno sodi v kategorijo slepe osebe. 

 

Imena učenca in šole ne bomo izdali zaradi varovanja osebnih podatkov, zato ga bomo 

imenovali izbrani učenec. 

 

9.2 NAČIN ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke smo pridobili z neposredno udeležbo pri pouku športa, v katerega je bil vključen 

izbrani učenec. Pri pouku športa smo bili prisotni po 2 uri tedensko od novembra do zaključka 

šolskega leta 2015/16 v obsegu približno 60 ur. 

 

Oblika opazovanja je bila opazovanje brez udeležbe v naravnih situacijah. Pri opazovanju 

smo uporabili tudi Winnickov (2011) model vključevanja ljudi s posebnimi potrebami v 

športno dejavnost, s pomočjo katerega smo izbranega učenca uvrstili v stopnjo vključevanja v 

športne dejavnosti in tudi ugotovili, pri katerih vsebinah po učnem načrtu potrebuje 

prilagoditve. 

 

Podatki o izbranem učencu so podani anonimno in uporabljeni zgolj v raziskovalne namene. 

Veljavnost raziskave smo poskušali zagotoviti z dolgotrajnim opazovanjem. 

 

9.3 METODE OBDELAVE PODATKOV 

Metoda raziskovanja, ki smo jo uporabili v magistrskem delu, je deskriptivna ali opisna, 

raziskovalni pristop pa je temeljil na kvalitativni empirični pedagoški raziskavi, in sicer na 

študiji primera. 

 

Med opazovanjem smo pridobljene podatke natančno zapisovali in jih analizirali s pomočjo 

dostopne literature. Zapisovali smo športne dejavnosti, ki jih izvaja celoten razred, in športne 

dejavnosti, ki jih opravlja izbrani učenec. Hkrati smo zapisovali tudi prilagoditve, ki bi jih 

izbrani učenec potreboval. Vsako športno dejavnost smo kategorizirali v eno od devetih 

stopenj po Winnickovem modelu vključevanja v športno dejavnost. Dobljene rezultate smo 

prikazali opisno, v obliki preglednic in razprav. Podatke smo posplošili po analogiji, se pravi 

na podobne primere. 
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10 REZULTATI IN RAZLAGA 

10.1 PRILAGODITVE POUKA ŠPORTA UČENCU S 

SLEPOTO  

10.1.1 Prostorske prilagoditve 

V šoli, ki jo izbrani učenec obiskuje, so poskrbeli za učenčevo varnost in prostorske 

prilagoditve, ki jih potrebuje. Izbrani učenec ima v šoli zagotovljeno stalno mesto v garderobi, 

v razredu in pri obrokih. Stopnice in orodja v telovadnici so označili z markantnimi oznakami 

oziroma z diskretnimi orientacijskimi linijami za gibanje po šoli; robove stopnic in robove 

športnih orodij so označili z modrimi trakovi, da jih izbrani učenec lažje vidno zaznava. 

Zmanjšali so tudi normativ v oddelku, in sicer je manjši od predpisanega normativa. 

 

Izbranemu učencu je šola zagotovila tudi: 

– dovolj prostora za odlaganje šolskih pripomočkov, tako da sedi sam in ima mizo samo 

zase,  

– klop z dvižno ploskvijo oziroma namizno stojalo za branje,  

– prilagojeno tabelsko sliko, ki so jo omogočili z interaktivno tablo,  

– bralno okno oziroma bralno ravnilo,  

– učbenike in druga učna gradiva v povečanem tisku ali na elektronskem mediju,  

– slike, pobarvane s poudarjenimi, intenzivnimi barvami in kontrasti,  

– elektronsko lupo in prilagojen sedežni red, ki mu omogoča priklop računalnika in 

elektronske lupe na električno omrežje,  

– brajev stroj. 

 

Pri skupinskih dejavnostih mora izbrani učenec biti v bližini strokovne delavke oziroma 

spremljevalke. Na sprehodih in izletih mora biti zagotovljena dodatna varnost, izbrani učenec 

uporablja tudi belo palico. 

 

10.1.2  Organizacija časa 

Izbrani učenec je vključen v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno 

strokovno pomočjo. Na teden ima izbrani učenec 6 ur dodatne strokovne pomoči, od tega 1 

uro svetovalnih storitev, 3 ure kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj s tiflopedagoginjo in 2 uri učne pomoči, ki jo izvaja učitelj. Dodatna strokovna pomoč 

se izvaja izven oddelka v času pouka.  

Izbrani učenec ima na voljo podaljšan čas pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja, in sicer 

za 100 %. 

 

10.1.3  Poučevanje in učenje 

V času obveznega pouka in pri dodatnih izbirnih vsebinah je učencu na voljo stalna 

spremljevalka za izvajanje fizične pomoči. Kot smo že omenili, ima izbrani učenec dodatno 

strokovno pomoč. V okviru svetovalne storitve, ki jo strokovni delavci izvajajo izven učne 
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obveznosti ali v okviru svojega rednega dela, se izvajajo svetovanje glede ustreznih 

prilagoditev in pripomočkov, individualni pogovori, hospitacije v oddelku, svetovanje glede 

prilagoditev v domačem okolju, svetovanje glede ustreznosti izbire poklica, svetovanje ob 

konkretno izpostavljenih težavah, dilemah ipd. Tiflopedagoginja v okviru dodatne strokovne 

pomoči nudi pomoč učencu in strokovnim delavcem za nemoteno šolsko delo in sledenje 

pouku (npr. konzultacije, priporočila za prilagoditve prostora in gradiva). Z učencem se učita 

brajice in dela z zahtevnejšimi znaki, v brajici tudi bereta. S posebnimi pristopi, vajami 

razvijata vizualne funkcije, in sicer vidno stimulacijo in vaje vida, vaje za gibljivost očesnih 

zrkel ter razvijata orientacijo in mobilnost na zahtevnejši ravni. 

 

10.1.4  Preverjanje in ocenjevanje 

Gradivo za pisno preverjanje in ocenjevanje je prilagojeno v komunikacijskih tehnikah za 

slabovidne; pisava je povečana, uporabljene fotografije so v kontrastnih barvah. Čas pisnega 

preverjanja in ocenjevanja znanja ima izbrani učenec, kot smo že omenili, podaljšan za 100 

%. 

 Izbrani učenec potrebuje pri športu prilagojeno izvajanje, preverjanje in ocenjevanje.  

 

10.1.5  Kadrovski pogoji 

Strokovno skupino, ki je individualiziran program načrtovala in ga tudi izvaja, sestavljajo 

razredničarka, druga učiteljica v razredu, ravnateljica, svetovalna delavka, tiflopedagoginja in 

spremljevalka.  
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10.2 PRAKTIČNE IN TEORETIČNE VSEBINE ZA 1. RAZRED 

S pomočjo Učnega načrta za športno vzgojo (2011) in letne učne priprave za predmet šport 

osnovne šole, ki jo izbrani učenec obiskuje, smo v nadaljevanju magistrskega dela zapisali 

dejavnosti, na katere so v šolskem letu 2015/16 dali poudarek v 1. razredu, in poleg zapisali, 

ali učenec s slepoto dejavnosti lahko izvaja ali potrebuje prilagoditve. Pri nekaterih vsebinah 

lahko učenec izvaja dejavnosti brez prilagoditev, medtem ko pri nekaterih prilagoditve 

potrebuje. Prilagoditve smo tudi navedli.  

Na začetku vsakega tematskega sklopa smo zapisali glavne prilagodite oziroma prilagoditve, 

ki jih izbrani učenec potrebuje pri vseh vsebinah tematskega sklopa. Pri vsakem tematskem 

sklopu smo navedli tudi težave in dodatne prilagoditve, kadar glavne prilagoditve niso dovolj 

za uspešno izvajanje dejavnosti izbranega učenca. Pri vsakem tematskem sklopu Učnega 

načrta za športno vzgojo (2011) smo navedli tudi cilje, ki jih izbrani učenec dosega, in v 

katere stopnje Winnickovega modela vključevanja ljudi s posebnimi potrebami v športno 

dejavnost (2011) izbranega učenca uvrščamo. 

 

10.2.1  Naravne oblike gibanja 

Prilagoditve, potrebne pri vseh vsebinah tematskega sklopa Naravne oblike gibanja 

– Pri dejavnostih v neznanem okolju, naravi izbrani učenec potrebuje pomoč spremljevalca 

in belo palico. Pot, okolico, v kateri bo pozneje potekala dejavnost, naj si pred začetkom 

izvajanja dejavnosti ogleda; tako se med dejavnostjo ne bo ustavljal, pri izvajanju 

dejavnosti bo bolj samozavesten, uspešnejši in hitrejši.  

– Izbrani učenec lahko v neznanem okolju ob pomoči spremljevalca dejavnost izvaja v 

svojem tempu. 

– Pri vključevanju in uporabi ovir pri dejavnostih moramo biti pozorni na to, kakšne 

predmete uporabimo. Predmeti morajo biti kontrastnih barv, npr. rdeči, modri, in dovolj 

veliki, da jih izbrani učenec opazi na večji razdalji. S tem tudi preprečimo, da bi se ob 

ovire spotikal. 

– Izbrani učenec si mora pri dejavnostih, v katere so vključene ovire, prostor najprej 

ogledati. 

– Izbrani učenec naj vodi dejavnosti, pri katerih mora ves razred sodelovati hkrati, npr. tek v 

koloni, ker je počasnejši od ostalih. 

– Pri vseh prikazih dejavnosti mora izbrani učenec stati zraven, v bližini demonstratorja ali 

pa dejavnost prikaže sam. 

– Demonstrator mora poleg prikaza dejavnost tudi jasno, razločno, natančno in glasno 

opisovati. 

 

Različne oblike hoje 

Težave 

Pri vsebinah različnih oblik hoje ima izbrani učenec težave predvsem pri dejavnostih, ki 

zahtevajo hojo v počepu. Pri ostalih oblikah hoje izbrani učenec nima težav. 
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Dodatne prilagoditve 

Poleg vseh prilagoditev, ki smo jih našteli kot potrebne pri vseh vsebinah naravnih oblik 

gibanja, izbrani učenec potrebuje prilagoditve še pri hoji v počepu. Pri tej obliki hoje 

izbranemu učencu dovolimo, da si pomaga z oporo rok ob tla.  

 

Teki 

Težave 

Pri dejavnostih, ki vključujejo tek v skupinah, oziroma pri tekalnih igrah ima izbrani učenec 

težave z zaznavanjem sošolcev. Ker vidi na zelo kratke razdalje, zazna samo učence, ki so v 

njegovi bližini, tistih, ki lovijo, ponavadi ne vidi, zato je velikokrat ujet že na začetku iger. 

 

Dodatne prilagoditve 

Zaradi varnosti pri tekalnih, elementarnih igrah opozorimo ostale udeležence na izbranega 

učenca. Učenca, ki npr. lovi, označimo z rutko kontrastne barve, da ga izbrani učenec opazi. 

Seveda pa moramo upoštevati tudi prilagoditve, ki so navedene kot skupne vsem vsebinam 

tematskega sklopa Naravne oblike gibanja. 

 

Skoki 

Težave 

Težave izbranega učenca pri dejavnostih, ki vključujejo skoke, se izrazijo predvsem pri 

poskakovanju po eni nogi, kar je posledica težav z ravnotežjem; učenec ima pri poskakovanju 

po desni nogi manjše težave z ravnotežjem kot pri poskakovanju po levi nogi. 

 

Dodatne prilagoditve 

Izbranemu učencu zaradi težav pri poskakovanju po eni nogi dovolimo, da poskakuje po tisti 

nogi, pri kateri ima manj težav z ravnotežjem in ima posledično vase večje zaupanje, torej po 

desni nogi. V pouk športa naj učitelj čim večkrat vključi različne dejavnosti, s katerimi 

razvijamo boljše ravnotežje, da se težave izbranega učenca z ravnotežjem zmanjšajo. 

 

Plazenja 

Težave 

Pri dejavnostih, ki vključujejo elemente plazenja, izbrani učenec nima večjih težav. Težave se 

pojavijo predvsem pri elementarnih igrah z elementi plazenja, saj izbrani učenec težko vidno 

zazna učence, ki so od njega bolj oddaljeni. 

Dodatne prilagoditve 

Da izbrani učenec lažje vidno zaznava učence, ki pri elementarnih igrah npr. lovijo, jih 

označimo z rutkami. 

 

Lazenja 

Težave 

Pri lazenju ima izbrani učenec težave zaradi motorike, težko koordinira usklajeno premikanje 

rok in nog, zato je počasnejši od drugih učencev.  
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Dodatne prilagoditve 

Izbranemu učencu dovolimo, da pri lazenju po prostoru vodi skupino ali da dejavnosti celotna 

skupina izvaja ločeno, se pravi vsak učenec posebej, da izbrani učenec ne ovira hitrejših 

učencev pri lazenju. 

 

Plezanja 

Težave 

Izbrani učenec pri plezanju nima težav, vendar je pri izvajanju dejavnosti počasnejši zaradi 

slabše koordinacije gibov.  

 

Dodatne prilagoditve 

Izbranemu učencu dovolimo, da vodi skupino v njegovem tempu. Zaradi hitrejšega izvajanja 

in večje intenzivnosti pri izvajanju vaj učence razdelimo v manjše skupine. Izvajanje vaj naj 

poteka kot delo po postajah ali kot obhodna vadba. 

 

Dviganja in nošenja žoge 

Težave 

Izbrani učenec pri dviganju in nošenju ene ali več žog brez ovire nima težav. Težave se 

pojavijo pri dejavnostih, v katere so vključene ovire, saj ima izbrani učenec težave z 

zaznavanjem ovir.  

 

Dodatne prilagoditve 

Upoštevanje prilagoditev, ki so navedene kot skupne vsem vsebinam tematskega sklopa 

Naravne oblike gibanja.  

 

Izvajanje naravnih oblik gibanja na poligonu 

Težave 

Izbrani učenec ima težave z zaznavanjem ovir. Pri dejavnostih, v katere so vključeni elementi 

lazenja in plezanja, je učenec zaradi slabše koordinacije gibov počasnejši od sošolcev.  

 

Dodatne prilagoditve 

Zaradi počasnejšega izvajanja dejavnosti izbranega učenca razred razdelimo v manjše 

skupine. Pripravimo lahko tudi več enakih poligonov za nemoteno izvajanje dejavnosti ostalih 

učencev. 

 

Dejavnosti ohranjanja ravnotežja 

Težave 

Kot smo že omenili, ima izbrani učenec težave z ravnotežjem, zato mu stoja na eni nogi 

povzroča težave. Pri stoji na eni nogi uporablja desno nogo, ker je bolj prepričan vase, hkrati 

pa ima manj težav z ravnotežjem kot pri stoji na levi nogi. Izbranemu učencu povzroča težave 

tudi hoja po črti, klopi in gredi. Črte, s katerimi so označena polja v telovadnici, težko zazna. 

Ker so tla telovadnice enake barve kot je klop, na kateri se izvajajo vaje, izbrani učenec ne 

zazna robov klopi. Po gredi ne upa hoditi. Hoje po klopi in gredi se zaradi slabega ravnotežja 

boji. Ob sebi želi imeti spremljevalca, ki ga pri tem drži za roko ali pas. Kot pri vseh 
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elementarnih igrah ima tudi pri elementarnih igrah z elementi ravnotežja težave z 

zaznavanjem sošolcev. 

 

Dodatne prilagoditve 

Zaradi težav izbranega učenca z ravnotežjem mu dovolimo, da stoji na tisti nogi, na kateri ima 

boljše ravnotežje, torej na desni nogi. Pri hoji po črti moramo biti pozorni na to, da črto 

označimo s kontrastnim trakom, npr. rdeče ali modre barve, in da je črta jasno vidna, se pravi 

dovolj široka, da jo izbrani učenec zazna. Izbrani učenec mora pri hoji po klopi uporabiti klop 

z označenimi robovi. Robove klopi označimo s kontrastnim trakom rdeče ali modre barve.  

Zaradi slabšega ravnotežja mora z izbranim učencem vaje izvajati spremljevalec, vendar ga 

naj spremljevalec ne drži za roko ali pas. Na začetku, ko je učenec še negotov, naj ima roke 

ob njegovem telesu, vendar naj se ga ne dotika. Pozneje, ko učenec dobi več zaupanja vase, 

naj roke razširi in jih nato tudi odmakne, da bo izbrani učenec samostojen pri hoji po klopi. 

Dokler izbrani učenec ne izgubi strahu pred hojo po klopi in gredi, naj hodi samo po klopi, 

gred vključimo v višjih razredih, ko pridobi občutek za hojo po klopi.  

Elementarne igre za razvijanje ravnotežja v pouk športa vključimo čim večkrat. Z njimi 

namreč razvijamo in izboljšujemo učenčevo ravnotežje in njegovo samozavest pri izvajanju 

elementov, pri katerih potrebuje ravnotežje. Prav tako moramo pri elementarnih igrah 

udeležence opozoriti na izbranega učenca. 

 

Dejavnosti za izvajanje orientacije v prostoru 

Težave 

Izbrani učenec je pri hoji, teku in skokih v naravi negotov. 

 

Dodatne prilagoditve 

Pri igrah ostale udeležence opozorimo na izbranega učenca. Take igre lahko izkoristimo tudi 

za pogovor o tem, kako se počuti izbrani učenec. Pri vključevanju iger, kot so slepe miši, slepi 

slalom, so vsi udeleženci med seboj enakovredni, zato tudi izbrani učenec ne zaostaja za 

ostalimi oziroma ni počasnejši. 

 

10.2.1.1 Doseženi cilji pri Naravnih oblikah gibanja 

Športno gibalna in teoretična znanja 

Učenec samostojno in tekoče izvaja hojo in tek v znanem okolju, v neznanem okolju 

potrebuje pomoč spremljevalca in belo palico. S predhodnim ogledom poligona samostojno 

hodi in teče v počasnejšem tempu med in okoli ovir. Uspešno izvaja elementarne oblike 

gibanja hoje po prstih in petah, pri hoji v počepu si pomaga z oporo na rokah. Samostojno in 

uspešno izvaja dejavnosti plazenja in plezanja, zna izvesti osnovne oblike lazenja, vendar je 

pri lazenju počasnejši in ima težave s koordinacijo rok in nog. Izbrani učenec samostojno in 

uspešno izvede poligon s premagovanjem ovir s predhodnim ogledom in natančnim opisom 

poligona, uspešno in spretnostno dviga in prenaša eno žogo v prostoru brez ovir, medtem ko 

je v prostoru z ovirami in z več žogami počasnejši in okretnejši. Zna se orientirati v znanem in 

neznanem prostoru; v neznanem prostoru si pomaga z belo palico. 
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Učenec zna razložiti, zakaj se je treba ogreti, in ve, kaj pomeni biti hiter, močen, gibljiv, 

natančen in vzdržljiv. Pozna pravila enostavnih iger in spoštuje športno obnašanje.  

 

Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti  

Učenec zna izvesti naslednje naloge za razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

– plazenje, lazenje, dviganje, nošenje za razvoj moči, 

– gibanje bočno, vzvratno, levo, desno, naprej, nazaj, premagovanje ovir za razvoj 

koordinacije, 

– plazenje, tek za razvoj hitrosti, 

– hoja v počepu za razvoj ravnotežja, 

– hoja, tek za razvoj vzdržljivosti. 

Izbrani učenec naloge izvaja samostojno pod nadzorom spremljevalca.  

 

Čustveno-socialna raven  

Učenec se strpno in prijateljsko vede v skupini, upošteva pravila iger, se športno obnaša. 

Odgovorno ravna s športno opremo in ima odgovoren odnos do narave ter okolja. Učenec 

pozna načela osebne higiene in primerno športno obutev ter opremo za športne dejavnosti. 

 

10.2.1.2 Uvrstitev izbranega učenca v športne dejavnosti tematskega sklopa Naravne 

oblike gibanja po Winnickovem modelu  

Razpredelnica 4: Uvrstitev izbranega učenca v športne dejavnosti tematskega sklopa Naravne 

oblike gibanja po Winnickovem modelu  

Vsebine 

tematskega sklopa 

Naravne oblike 

gibanja 

1. stopnja po 

Winnicku ali 

redna športna 

dejavnost 

2. stopnja po Winnicku 

ali redna športna 

dejavnost s 

prilagoditvami 

3. stopnja po 

Winnicku ali 

vzporedna športna 

dejavnost 

Različne oblike 

hoje 

x x x 

Teki x x  

Skoki x x  

Plazenja x x  

Lazenja x x  

Plezanja x x  

Dviganja in nošenja 

žoge 

x x  

Izvajanje naravnih 

oblik gibanja na 

poligonu 

  x 

Vaje ohranjanja 

ravnotežja 

  x 

Dejavnosti za 

izvajanje orientacije 

v prostoru 

x x  
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Izbranega učenca pri tematskem sklopu, ki zajema naravne oblike gibanja, po Winnickovem 

modelu vključevanja oseb s posebnimi potrebami v športno dejavnost lahko uvrstimo v prve 

tri stopnje. Pri dejavnostih, ki vključujejo hojo, tek, skoke in orientacijo v znanem okolju 

oziroma v telovadnici, individualno izvajanje dejavnosti plazenja, lazenja in plezanja ter 

dviganja in nošenja zgolj ene žoge brez ovir, lahko izbranega učenca uvrstimo v prvo stopnjo, 

se pravi v redno športno dejavnost. Pri večini dejavnosti, se pravi pri dejavnostih, ki zahtevajo 

hojo, tek, skoke v neznanem okolju, pri hoji v počepu, tekalnih igrah, pri dejavnostih, v katere 

so vključene ovire, pri elementarnih igrah, izvajanju dejavnosti v kolonah oziroma 

skupinskem izvajanju dejavnosti, pri dviganju in nošenju več žog hkrati, lahko izbranega 

učenca uvrstimo v 2. stopnjo, to je redna športna dejavnost s prilagoditvami. Pri dejavnostih, 

ki vključujejo hojo po klopi, izbrani učenec potrebuje vzporedne dejavnosti. Izbrani učenec 

izvaja enake dejavnosti kot njegovi sošolci, le da jih izvaja ločeno na označeni klopi. Namesto 

hoje po gredi izbrani učenec hodi po klopi, zato ga pri hoji po klopi uvrščamo v 3. skupino, to 

je vzporedna športna dejavnost. 

 

10.2.2  Atletska abeceda 

Prilagoditve, potrebne pri vseh vsebinah tematskega sklopa Atletska abeceda 

– Izbrani učenec naj si pred začetkom dejavnosti v neznanem okolju prostor ogleda s 

pomočjo spremljevalca in bele palice. 

– Izbrani učenec lahko teče skupaj v paru s spremljevalcem ali sošolcem, držita se lahko za 

roke ali vsak za en konec palice.  

– Učence, ki lovijo, označimo, npr. jim nadenemo večje rutke, brezrokavnike kontrastnih 

barv. 

– Zaradi večje varnosti ostale udeležence opozorimo na izbranega učenca. 

– Pri vseh prikazih dejavnosti mora učenec stati zraven, v bližini demonstratorja ali 

dejavnost prikaže sam. Demonstrator mora poleg prikaza vajo tudi jasno in dovolj glasno 

opisati. 

 

Vrste teka 

Težave 

Izbrani učenec s tekom na različne načine v znanem okolju nima težav. Težave s tekom se 

pojavijo zgolj v neznanem okolju. 

 

 

Dodatne prilagoditve 

Izbrani učenec ne potrebuje dodatnih prilagoditev, zato je treba upoštevati prilagoditve, 

navedene kot skupne vsem vsebinam tematskega sklopa Atletska abeceda. 

 

Vrste hoje 

Težave 

Enako kot pri teku tudi pri hoji izbrani učenec nima težav, razen če poteka v neznanem 

okolju. 
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Dodatne prilagoditve 

Dodatnih prilagoditev izbrani učenec ne potrebuje. Upoštevati je treba prilagoditve, navedene 

kot skupne vsem vsebinam tematskega sklopa Atletska abeceda. 

 

Igre z elementi teka 

Težave 

Pri igrah, ki vključujejo lovljenje, ima izbrani učenec težave z zaznavanjem sošolca, ki lovi, 

zato je velikokrat ujet že na začetku igre. 

 

Dodatne prilagoditve 

Upoštevanje prilagoditev, ki so navedene kot skupne vsem vsebinam tematskega sklopa 

Atletska abeceda. 

 

Igre hitrega odzivanja 

Težave 

Izbrani učenec z upoštevanjem ukazov nima težav. Težave se pojavijo pri gibanju in 

zaznavanju ostalih udeležencev pri igri. 

 

Dodatne prilagoditve 

Zaradi večje varnosti izbranemu učencu omejimo prostor gibanja oziroma mu določimo del 

telovadnice, v katerem vaje izvaja samo on. Na tak način preprečimo zaletavanje v druge 

učence in zagotovimo varnost za vse učence.  

 

Štafetne igre 

Težave 

Izbrani učenec pri štafetnih igrah z elementi tekov nima težav, razen če so v štafetne igre 

vključene ovire.  

 

Dodatne prilagoditve 

Kadar v štafetne igre vključimo ovire, si mora izbrani učenec progo najprej ogledati. Ovire 

morajo biti dovolj velike in takih barv, da jih izbrani učenec zazna iz večje razdalje. S tem 

zagotovimo njegov nemoten tek oziroma nemoteno sodelovanje pri igrah.  

 

Sonožni preskok čez nizko oviro 

Težave 

Izbrani učenec ima težave s sonožnim poskakovanjem. Na tla vedno doskoči najprej z eno 

nogo. Težave se pojavljajo tudi pri sonožnem preskakovanju nizkih ovir, npr. pri sonožnem 

poskakovanju v obroče včasih rob obroča spregleda, zato ga ne preskoči, temveč skoči nanj. 

Zaradi strahu pred preskakovanjem nižjih ovir, npr. klopi, izbrani učenec prosi za pomoč 

spremljevalca ali si pomaga tako, da se opora na roke. 
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Dodatne prilagoditve 

Zaradi težjega zaznavanja uporabljamo ovire, ki jih učenec lažje zazna, npr.: 

 namesto obročev enakih barv, kot so tla telovadnice, uporabljamo obroče kontrastnih barv 

(rdeče, modre), 

 uporabljamo obroče, ki imajo debelejši rob, 

 namesto obročev lahko ovire naredimo z modrim označevalnim trakom. 

Pri preskakovanju ovir, na primer pri preskakovanju klopi in gredi, si izbrani učenec lahko 

pomaga z oporo na rokah, dokler ne pridobi zaupanja vase. 

 

10.2.2.1 Doseženi cilji pri Atletski abecedi 

Športno gibalna in teoretična znanja  

Izbrani učenec uspešno sodeluje pri igrah z elementi teka. Ob ustreznih prilagoditvah, npr. 

označevanje učenca, ki lovi, se sošolcem uspešno in hitro izmika. Pozna osnovna pravila 

štafetnih iger in v njih uspešno sodeluje. Sonožno preskakovanje nizkih ovir učencu povzroča 

težave. 

Učenec ve, da si mora poligon z ovirami pred izvajanjem vaj najprej ogledati. Učenec razume 

in zna razložiti, kaj pomenijo zalet, odriv, doskok, naskok in razdalja.  

 

Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti  

Učenec zna izvesti naslednje naloge za razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

– skoki po eni nogi za razvoj moči, 

– gibanje bočno, vzvratno, levo, desno, naprej, nazaj, premagovanje ovir za razvoj 

koordinacije, 

– igre hitre odzivnosti za razvoj hitrosti, 

– hoja, tek za razvoj vzdržljivosti. 

Izbrani učenec naloge izvaja samostojno pod nadzorom spremljevalca.  

 

Čustveno-socialna raven 

Učenec se strpno in prijateljsko vede v skupini, upošteva pravila iger, se športno obnaša. 

Odgovorno ravna s športno opremo in ima odgovoren odnos do narave in okolja, pozna načela 

osebne higiene in primerno športno obutev ter opremo za športne dejavnosti. Učenec pozna in 

prepozna športne pripomočke: obroče, kije, kolebnice.  
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10.2.2.2 Uvrstitev izbranega učenca v športne dejavnosti tematskega sklopa Atletska 

abeceda po Winnickovem modelu  

Razpredelnica 5: Uvrstitev izbranega učenca v športne dejavnosti tematskega sklopa Atletska 

abeceda po Winnickovem modelu  

Vsebine tematskega 

sklopa Atletska 

abeceda 

1. stopnja po Winnicku 

ali redna športna 

dejavnost 

2. stopnja po Winnicku ali redna 

športna dejavnost s prilagoditvami 

Vrste teka x x 

Vrste hoje x x 

Igre z elementi teka x x 

Igre hitrega odzivanja  x 

Štafetne igre x x 

Sonožni preskok čez 

nizko oviro 

 x 

 

Pri vseh dejavnostih Atletske abecede lahko izbrani učenec sodeluje s sošolci, vendar pri 

nekaterih dejavnostih potrebuje prilagoditve. Dejavnosti, pri katerih potrebuje prilagoditve, so 

tek in hoja v neznanem okolju, igre z elementi teka, igre hitrega odzivanja, štafetne igre z 

ovirami ter sonožni preskok čez nizko oviro. Po Winnickovem modelu vključevanja oseb s 

posebnimi potrebami v športno dejavnost bi učenca uvrstili v 2. stopnjo, torej v redno športno 

dejavnost s prilagoditvami. Pri nekaterih dejavnostih pa izbrani učenec ne potrebuje 

prilagoditev, zato ga lahko uvrstimo tudi v 1. stopnjo po Winnickovem modelu, se pravi v 

redno športno dejavnost. Dejavnosti, ki jih izbrani učenec lahko izvaja brez prilagoditev, so 

tek in hoja v znanem okolju ter štafetne igre brez ovir. 

 

10.2.3  Gimnastična abeceda 

Prilagoditvi, potrebni pri vseh vsebinah tematskega sklopa Gimnastična abeceda 

– Pri igrah moramo ostale udeležence opozoriti na izbranega učenca. 

– Izbrani učenec mora pri izvajanju skupinskih gimnastičnih vaj stati v neposredni bližini 

demonstratorja ali pa naj vaje prikazuje sam. Demonstrator mora natančno povedati, 

katero vajo izvaja, in jo čim bolj natančno opisati. 

 

Osnovni položaji: stoja, leža, sed, klek 

Težave in dodatne prilagoditve 

Izbrani učenec pri razumevanju osnovnih položajev telesa nima težav, zato ne potrebuje 

dodatnih prilagoditev. 

 

Gimnastične vaje: odročenje, predkloni, zaročenje, zakloni 

Težave: 

Izbrani učenec pri usvajanju in razumevanju pojmov nima težav, zato ne potrebuje 

prilagoditev. Težave ima zgolj pri vidnem zaznavanju demonstracij izvajanja gimnastičnih 

vaj.  
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Dodatne prilagoditve 

Izbrani učenec mora pri izvajanju skupinskih gimnastičnih vaj stati v neposredni bližini 

demonstratorja ali pa naj vaje prikazuje sam. Demonstrator mora natančno povedati, katero 

vajo izvaja, in jo čim bolj natančno opisati, pri čemer naj uporablja izraze odročenje, 

predklon, zaročenje, zaklon. 

 

Dejavnosti za izvajanje orientacije v prostoru 

Težave in dodatne prilagoditve 

Izbrani učenec v znanem prostoru, npr. v telovadnici, nima težav, zato ne potrebuje dodatnih 

prilagoditev. 

 

Osnove akrobatike: zibanje, valjanje 

Težave in dodatne prilagoditve 

Izbrani učenec pri izvajanju vaj valjanja in zibanja nima težav, zato ne potrebuje dodatnih 

prilagoditev. 

 

Hoja po klopi, sonožni obrat in seskok 

Težave 

Kot smo omenili že pri sklopu naravnih oblik gibanja, hoja po klopi izbranemu učencu 

povzroča težave. Ker so tla telovadnice enake barve kot je klop, na kateri se izvajajo vaje, 

izbrani učenec ne zazna robov klopi. Izbrani učenec se hoje po klopi zaradi slabega ravnotežja 

boji, zato želi imeti ob sebi spremljevalca, ki ga drži za roko ali pas. Zaradi strahu sonožnega 

obrata na klopi ne naredi; na klopi se prestopi ob pomoči spremljevalca. Seskok s klopi naredi 

ob pomoči spremljevalca, pri čemer ga ta drži za roko. 

 

Dodatne prilagoditve 

Izbrani učenec mora pri hoji po klopi uporabiti klop z označenimi robovi. Robove klopi 

označimo s kontrastnim trakom rdeče ali modre barve. Zaradi slabšega ravnotežja izbranega 

učenca mora z njim vaje izvajati tudi spremljevalec, vendar ga naj spremljevalec ne drži za 

roko ali pas. Na začetku, ko je izbrani učenec še negotov, naj ima roke ob njegovem telesu, 

vendar naj se ga ne dotika. Pozneje, ko učenec dobi že več zaupanja vase, naj roke razširi in 

jih nato tudi odmakne, da bo izbrani učenec samostojen pri hoji po klopi. 

 Izbrani učenec naj sonožni obrat najprej vadi na tleh in ko usvoji gib, naj ga ob pomoči 

spremljevalca izvede tudi na klopi. Sonožni obrat naj vadi na sredini klopi in ne na koncu, saj 

ima tako večji občutek varnosti. Pri navajanju na sonožni obrat naj mu spremljevalec nudi 

oporo in mu da občutek varnosti. 

Seskok s klopi naj izbrani učenec izvede sam. Spremljevalec naj stoji ob njem in mu da 

vedeti, da ga varuje.  

 

Izvajanje dejavnosti Gimnastične abecede na poligonu 

Težave 

Zaradi slabšega vidnega zaznavanja je izbrani učenec pri premagovanju ovir pri teku in 

skokih počasnejši, neprepričan.  
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Dodatne prilagoditve 

Učitelj mora ovire jasno označiti. Izbrani učenec naj si ogleda poligon pred začetkom 

izvajanja dejavnosti. Učitelj ali spremljevalec naj mu opisuje, kaj mora pri posamezni oviri 

storiti. Ker je izbrani učenec pri izvajanju vaj počasnejši, naredimo dva vzporedna poligona in 

razred ločimo na dve čim bolj homogeni skupini. 

 

Preval naprej 

Težave 

Zaradi slabše motorike preval naprej izbranemu učencu povzroča težave. 

 

Dodatne prilagoditve 

Učitelj naj za učenje prevala naprej uporabi različne metodične postopke in več predvaj. 

Izbrani učenec potrebuje pomoč učitelja pri izvajanju prevala naprej, dokler se ga ne nauči 

izvesti sam. Izbranega učenca naj učitelj pravilno postavi za izvajanje prevala naprej 

(postavitev rok, nog, glave), ga varuje in mu pomaga pri izvajanju. 

 

Preval nazaj 

Težave 

Zaradi slabše motorike ima izbrani učenec težave tudi pri izvajanju prevala nazaj.  

 

Dodatne prilagoditve 

Učenje prevala nazaj naj tako kot učenje prevala naprej poteka po različnih metodičnih 

postopkih, z več predvajami. Izbrani učenec potrebuje pomoč učitelja tudi pri izvajanju 

prevala nazaj, dokler se ga ne nauči izvesti sam. Učitelj ga naj pravilno postavi za izvajanje 

prevala nazaj (postavitev rok, nog, glave) in naj mu pomaga pri vstajanju.  

 

10.2.3.1 Doseženi cilji pri Gimnastični abecedi 

Športno gibalna in teoretična znanja  

Učenec samostojno izvede gimnastične vaje. Ve, da mora pri demonstraciji vaj stati v bližini 

demonstratorja. Učenec ve, da si mora poligon z ovirami, preden začne z izvajanjem vaj, 

najprej ogledati. Ob pomoči učitelja ali spremljevalca naredi preval naprej in preval nazaj. 

Učenec brez težav in samostojno izvede dejavnosti valjanja, zibanja in kotaljenja. Ob pomoči 

učitelja ali spremljevalca hodi po klopi z označenimi robovi in s pomočjo naredi seskok s 

klopi. Sonožni obrat na klopi mu povzroča težave. Učenec pozna in zna izvajati naslednje 

položaje: stoja, leža, sed, klek, odročenje, predklon, zaročenje, zaklon. Razume pomen 

naslednjih pojmov: naprej, nazaj, gor, dol, vstran, levo, desno, ročenja, noženja, kloni. 

 

Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti  

Učenec zna izvesti naslednje naloge za razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

– premagovanje poligona za razvoj moči, 

– premagovanje ovir za razvoj koordinacije, 

– hoja po klopi za razvoj ravnotežja, 

– gimnastične vaje za razvoj gibljivosti. 
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– Izbrani učenec naloge izvaja samostojno pod nadzorom spremljevalca. 

 

Čustveno-socialna raven  

Učenec pri športnih dejavnostih sodeluje skupaj z vrstniki, odgovorno ravna s športno opremo 

in pozna pojme orientacije v prostoru (naprej, nazaj, gor, dol, vstran, levo, desno, spredaj, 

zadaj …) ter osnovne položaje (ročenja, noženja, kloni, stoja, leža, sed, čep, klek …). 

 

10.2.3.2 Uvrstitev izbranega učenca v športne dejavnosti tematskega sklopa 

Gimnastična abeceda po Winnickovem modelu  

Razpredelnica 6: Uvrstitev izbranega učenca v športne dejavnosti tematskega sklopa 

Gimnastična abeceda po Winnickovem modelu  

Vsebine tematskega 

sklopa Gimnastična 

abeceda 

1. stopnja po 

Winnicku ali 

redna športna 

dejavnost 

2. stopnja po Winnicku 

ali redna športna 

dejavnost s 

prilagoditvami 

3. stopnja po 

Winnicku ali 

vzporedna športna 

dejavnost 

Osnovni položaji: 

stoja, leža, sed, klek 

x   

Gimnastične vaje; 

odročenje, predkloni, 

zaročenje, zakloni 

x x  

Dejavnosti orientacije 

v prostoru 

x x  

Osnove akrobatike: 

zibanje, valjanje 

x   

Hoja po klopi, 

sonožni obrat in 

seskok 

  x 

Izvajanje dejavnosti 

Gimnastične abecede 

na poligonu 

  x 

Preval naprej  x  

Preval nazaj  x  

 

Pri izvajanju in razumevanju osnovnih položajev (stoja, leža, sed, klek), pri orientaciji v 

znanem prostoru in pri osnovah akrobatike (zibanje, valjanje) lahko izbranega učenca 

uvrstimo v 1. stopnjo po Winnickovem modelu, torej v redno športno dejavnost. Pri ostalih 

dejavnostih, torej pri gimnastičnih vajah (odročenje, predkloni, zaročenje, zakloni), orientaciji 

v neznanem prostoru, poligonu, prevalu naprej in prevalu nazaj, izbranega učenca uvrščamo v 

2. stopnjo, v redno športno dejavnost s prilagoditvami. Pri gimnastičnih vajah izbranega 

učenca lahko uvrstimo v 1. in 2. stopnjo, saj izraze pozna, vendar mora pri izvajanju 

ogrevanja v bližini demonstratorja. 

Dejavnosti, ki zahtevajo hojo po klopi, sonožni obrat in seskok, izbrani učenec izvaja 

vzporedno, na ločeni klopi, ki je označena zgolj zanj. Izbrani učenec ima težave pri sonožnem 
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obratu in seskoku, zato potrebuje prilagojene dejavnosti, zato ga glede na navedeno pri teh 

dejavnostih uvrstimo v 3. stopnjo, v vzporedno dejavnost. 

 

10.2.4  Igre z žogo 

Prilagoditve, potrebne pri vseh vsebinah tematskega sklopa Igre z žogo 

– Uporaba žoge kontrastnih barv ali zveneče žoge. 

– Krajša razdalja med podajalcema. 

– Podajanje in lovljenje žoge v gibanju naj potekata v počasni hoji in na kratki, približno en 

meter oz. največ 1,5 metra dolgi razdalji. 

– Izbrani učenec mora pri prikazovanju vaj stati v neposredni bližini demonstratorja ali naj 

vaje prikazuje sam. Demonstrator mora natančno povedati, katero vajo izvaja, in jo čim 

bolj podrobno opisati. 

 

Poigravanje z žogo: z roko, nogo in glavo 

Težave 

Pri poigravanju z žogo na različne načine ima izbrani učenec težave pri nadzoru žoge, saj mu 

žoga velikokrat uide. Žoge pri poigravanju prav tako ne vrže visoko v zrak, ker je potem ne 

zazna in je ne ulovi.  

 

Dodatne prilagoditve 

Upoštevati je treba prilagoditve, ki so navedene kot skupne vsem vsebinam tematskega sklopa 

Iger z žogo. Žogo lahko nadomestimo tudi z balonom, saj je počasnejši kot žoga in ga izbrani 

učenec zato lažje zazna. 

 

Poigravanje z žogo v gibanju 

Težave 

Izbranemu učencu slabše vidno zaznavanje povzroča težave pri poigravanju z žogo v gibanju. 

Ker žoge ne vidi, mu uide.  

 

Dodatne prilagoditve 

Pri poigravanju z žogo v gibanju upoštevamo prilagoditve, ki so navedene kot skupne vsem 

vsebinam tematskega sklopa, ki zajema igre z žogo. Tudi pri tej dejavnosti lahko žogo 

nadomestimo z balonom. 

 

Kotaljenje žoge 

Težave 

Izbrani učenec ima pri kotaljenju žoge slabši nadzor nad žogo, prav tako ne zmore kotaliti 

dveh žog hkrati. 

 

Dodatne prilagoditve 

Da izbranemu učencu olajšamo dejavnosti in da usvoji kotaljenje žoge, mu sprva dovolimo, 

da kotali samo eno žogo in ne dveh hkrati.  
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Podajanje in lovljenje žoge na mestu 

Težave 

Podaja izbranega učenca je pri večjih razdaljah zaradi slabšega vidnega zaznavanja netočna, 

prav tako ima na večjih razdaljah težave z lovljenjem žoge. 

 

Dodatne prilagoditve 

Pri podajanju in lovljenju žoge na mestu moramo poskrbeti, da je razdalja med podajalcema 

krajša oziroma da podajalca stojita na razdalji največ 1,5 metra. Na začetku, ko izbrani učenec 

še usvaja podajanje in lovljenje žoge na mestu, naj si z njim žogo podaja spremljevalec ali 

učitelj.  

 

Podajanje in lovljenje žoge 

Težave 

Pri podajanju in lovljenju žoge na mestu z obema in z eno roko izbrani učenec nima težav, če 

so razdalje med podajalcema kratke. Če je razdalja večja od 1,5 metra, izbrani učenec žoge in 

podajalca ne zazna, zato tudi met in lovljenje nista natančna. Kadar podajanje in lovljenje z 

obema rokama potekata v gibanju, ima izbrani učenec težave z lovljenjem žoge. 

 

Dodatne prilagoditve 

Pri podajanju in lovljenju v gibanju naj izbrani učenec na začetku uporablja balon, ki je 

počasnejši od žoge. Z izbranim učencem naj dejavnosti na začetku, ko še usvaja veščine, 

izvaja spremljevalec ali učitelj. 

 

Met žogice in zadevanje ciljev 

Težave 

Izbrani učenec žogico pravilno vrže oziroma pravilno izvaja met, vendar ima težave z vidnim 

zaznavanjem žoge v letu. Prav tako ima težave pri zadevanju manjših in bolj oddaljenih 

ciljev, npr. koša ali obroča. 

 

Dodatne prilagoditve 

Pri zadevanju ciljev povečamo cilje in jih jasno označimo, npr. na steni z označevalnim 

trakom naredimo večji krog ali kvadrat, ki ga mora izbrani učenec zadeti. Pri zadevanju ciljev 

izbranemu učencu skrajšamo razdaljo; ta naj sam pove, iz katere razdalje še vidi cilj. 

 

Elementarne in male moštvene igre 

Težave 

Izbrani učenec ima zaradi slabšega vidnega zaznavanja težave pri zaznavanju soigralcev in 

nasprotnikov, prav tako ne zazna žoge in igralnega polja. Pri elementarnih igrah z žogo ne 

zadeva igralcev, temveč se jih z žogo dotika (žoge ne meče, temveč jo prenaša). 

 

Dodatne prilagoditve 

Da izbranemu učencu olajšamo vidno zaznavanje in mu omogočimo uspešnejše sodelovanje 

pri elementarnih in malih moštvenih igrah, ostale učence oblečemo v drese kontrastnih barv, 

označimo igralno polje z označevalnim trakom in zmanjšamo število igralcev v ekipi. 
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10.2.4.1 Doseženi cilji pri igrah z žogo 

Športno gibalna in teoretična znanja  

Učenec se uspešno poigrava z različnimi žogami na mestu. Težave in pri podajanju in 

lovljenju žoge na mestu in v gibanju na daljši razdalji. Na kratkih razdaljah, največ en meter, 

učenec uspešno podaja in lovi žogo v gibanju. Prav tako zna uspešno kotaliti žogo z roko in 

nogo. Vodenje žoge mu povzroča težave. Pravilno izvaja met žogice v daljino in cilj. Z žogo 

uspešno zadeva različne cilje, ki so od njega oddaljeni največ 1,5 metra in so jasno označeni z 

označevalnim trakom. Uspešno sodeluje v prilagojenih elementarnih igrah z žogo in malih 

moštvenih igrah. Učenec pozna izraze in pojme, ki se pojavljajo v gibanjih in igrah z žogo. 

Pozna pravila posameznih iger in spoštuje športno obnašanje.  

 

Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti  

Učenec zna izvesti naslednje naloge za razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

– meti, nošenja različnih žog za razvoj moči, 

– nošenje žoge okoli stožcev, pravilno izvajanje meta za razvoj koordinacije, 

– meti žoge za razvoj hitrosti, 

– zadevanje cilja za razvoj preciznosti. 

Izbrani učenec izvaja naloge samostojno pod nadzorom spremljevalca.  

 

Čustveno-socialna raven  

Učenec pri elementarnih igrah z žogo in moštvenih igrah sodeluje skupaj z vrstniki, pozna 

tudi pravila iger. Pri igranju pokaže spoštovanje športnega obnašanja in sodelovanje. 

 

10.2.4.2 Uvrstitev izbranega učenca v športne dejavnosti tematskega sklopa Igre z 

žogo po Winnickovem modelu  

Razpredelnica 7: Uvrstitev izbranega učenca v športne dejavnosti tematskega sklopa Igre z 

žogo po Winnickovem modelu 

Vsebine tematskega 

sklopa Igre z žogo 

2. stopnja po Winnicku ali redna 

športna dejavnost s 

prilagoditvami 

3. stopnja po Winnicku ali 

vzporedna športna 

dejavnost 

Poigravanje z žogo: z 

roko, nogo in glavo 

x  

Poigravanje z žogo v 

gibanju 

x  

Kotaljenje žoge x  

Podajanje in lovljenje 

žoge na mestu 

x  

Podajanje in lovljenje 

žoge 

x  

Met žogice in 

zadevanje ciljev 

 x 

Elementarne in male 

moštvene igre 

 x 
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V večini primerov lahko izbranega učenca pri dejavnostih z žogo uvrstimo v 2. stopnjo po 

Winnicku, torej v redno športno dejavnost s prilagoditvami, saj pri vseh dejavnostih potrebuje 

žogo kontrastnih barv in krajšo razdaljo. Dejavnosti, pri katerih potrebuje prilagoditve, so 

poigravanje z žogo na mestu in v gibanju, kotaljenje zgolj ene žoge in ne dveh, podajanje in 

lovljenje žoge na mestu in v gibanju, elementarne in male moštvene igre. 

Pri metu žogice in zadevanju v cilj izbranega učenca uvrščamo v 3. skupino, torej v 

vzporedno dejavnost, saj potrebuje jasno označen cilj (npr. pravokotnik na steni, narejen iz 

označevalnega traku). Izbrani učenec naj to dejavnost izvaja ločeno od ostalih sošolcev in iz 

krajše razdalje. 

 

10.2.5  Plesne igre  

Prilagoditev, potrebna pri vseh vsebinah tematskega sklopa Plesne igre 

Pri gibanju po prostoru zaradi večje sproščenosti izbranega učenca omejimo prostor zgolj 

zanj. Pri tem mora biti pozoren na to, da se ne zaleti v drugega sošolca. 

 

Gibanje v ritmu: na mestu, po prostoru 

Težave in dodatne prilagoditve 

Izbrani učenec s sproščenim gibanjem na mestu v enostavnem ritmu nima težav, zato ne 

potrebuje dodatnih prilagoditev.  

 

Gibanje v ritmu: na mestu in v različnih smereh 

Težave 

Težave izbranega učenca pri gibanju v ritmu se pojavijo zgolj pri gibanju po prostoru. Zaradi 

slabšega vidnega zaznavanja je izbrani učenec nesproščen, ves čas je pozoren na to, da se ne 

zaleti v sošolce.  

 

Dodatne prilagoditve 

Upoštevati je treba prilagoditev, ki je navedena kot skupna vsem vsebinam tematskega sklopa 

Plesne igre. 

 

Gibalno-glasovne igre 

Težave in dodatne prilagoditve 

Izbrani učenec z dejavnostmi pri gibalno-glasovnih igrah nima težav. Pri izvajanju dejavnosti 

je zelo sproščen in se zabava, zato ne potrebuje dodatnih prilagoditev. 

 

Ljudske rajalno-gibalne igre, družabne plesne igre in otroški ljudski plesi 

Težave 

Izbrani učenec ima zaradi slabšega vidnega zaznavanja težave pri učenju plesnih korakov. 

 

Dodatne prilagoditve 

Z izbranim učencem naj na začetku, ko usvaja plesne gibe, pleše spremljevalec. Ob izvajanju 

plesnih korakov naj mu opisuje, kaj mora početi, in ga vodi skozi plesne korake. Ko izbrani 
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učenec plesne korake usvoji, naj pleše skupaj s sošolko/sošolcem, ki s plesnimi koraki nima 

težav. Učitelj ali spremljevalec naj ju vseeno spremlja in ju vodi.  

 

10.2.5.1 Doseženi cilji pri plesnih igrah 

Športno gibalna in teoretična znanja  

Učenec se samostojno in sproščeno giblje na mestu v enostavnem ritmu, pri gibanju po 

prostoru ima težave. Učenec uspešno in samostojno izvaja gibalno-glasovne igre in ljudske 

rajalno-gibalne igre. Pozna osnovne korake družabnih plesnih iger in otroških ljudskih plesov, 

ki jih samostojno in v paru pravilno izvede.  

Učenec ve, kakšna je vloga gibanja in ritma v vsakdanjem življenju. Pozna in loči 

enakomeren in neenakomeren ritem. Učenec ve, katere glasbene in ritmične pripomočke 

uporabljamo za spremljanje gibanja ter kateri ljudski plesi in običaji so prisotni na 

Slovenskem. 

 

Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti  

Učenec zna izvesti naslednje naloge za razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

– gibanje v enostavnem ritmu po prostoru, izvajanje osnovnih plesnih korakov za razvoj 

koordinacije, 

– različne rajalno-gibalne in gibalno-glasovne naloge za razvoj gibljivosti. 

 

Izbrani učenec izvaja naloge samostojno ali v paru pod nadzorom spremljevalca. Pri plesnih 

igrah hkrati izbrani učenec razvija orientacijo po prostoru in se navaja na pravilno telesno 

držo. 

 

Čustveno-socialna raven 

Učenec pleše v paru ali v skupini in pri tem upošteva strpni, sodelovalni odnos. Učenec kljub 

težavam z vidnim zaznavanjem vztraja pri posnemanju in učenju plesnih korakov. 
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10.2.5.2 Uvrstitev izbranega učenca v športne dejavnosti tematskega sklopa Plesne 

igre po Winnickovem modelu  

Razpredelnica 8: Uvrstitev izbranega učenca v športne dejavnosti tematskega sklopa Plesne 

igre po Winnickovem modelu  

Vsebine tematskega 

sklopa Plesne igre 

1. stopnja po 

Winnicku ali 

redna športna 

dejavnost 

2. stopnja po Winnicku 

ali redna športna 

dejavnost s 

prilagoditvami 

3. stopnja po 

Winnicku ali 

vzporedna 

športna dejavnost 

Gibanje v ritmu: na 

mestu, po prostoru 

x   

Gibanje v ritmu: na 

mestu in v različnih 

smereh 

  x 

Gibalno-glasovne igre x   

Ljudske rajalno-

gibalne igre, družabne 

plesne igre in otroški 

ljudski plesi 

 x  

 

Izbrani učenec pri tematskem sklopu plesne igre ne potrebuje prilagoditev pri gibanju na 

mestu in pri gibalno-glasovnih igrah, zato ga pri teh dejavnostih uvrščamo v 1. stopnjo 

Winickovega modela, se pravi v redno športno dejavnost. Pri dejavnostih, ki zahtevajo učenje 

in opazovanje plesnih korakov, torej pri ljudski rajalno-gibalni igri, družabni plesni igri in pri 

otroškem ljudskem plesu, izbrani učenec potrebuje prilagoditve, zato ga uvrščamo v redno 

športno dejavnost s prilagoditvami, se pravi v 2. stopnjo.  

Ker je izbrani učenec pri gibanju po prostoru zelo nesproščen, negotov, pri dejavnostih, ki 

zahtevajo gibanje po prostoru, omejimo prostor zgolj zanj. Zato ga pri teh dejavnostih 

uvrščamo v 3. stopnjo po Winnicku, v vzporedno dejavnost. 

 

10.2.6  Pohodništvo 

Tematski sklop Pohodništvo zajema najmanj dva pohoda vsako leto, od katerih je eden 

zahtevnejši glede na višino vzpetine in dolžino poti. 

 

Prilagoditve, potrebne pri tematskemu sklopu Pohodništvo 

Učenec je vključen v športne pohode, vendar mora na pohodu uporabljati belo palico, 

potrebuje tudi spremstvo in pomoč spremljevalca. 

 

Težave in dodatne prilagoditve 

Izbrani učenec na pohodih nima težav, zato ne potrebuje dodatnih prilagoditev. 

  



 

57 

 

10.2.6.1 Doseženi cilji pri Pohodništvu 

Športno gibalna in teoretična znanja 

Učenec uspešno opravi pohode, tudi zahtevnejše, ob pomoči spremljevalca in ob uporabi bele 

palice. Učenec uspešno pokaže osnovno pohodniško znanje (primerna obutev, oblačilo, 

nahrbtnik, pitje tekočine) in pozna pravila obnašanja v naravi. 

 

Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti 

Učenec zna izvesti naslednje naloge za razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

– premagovanje zahtevnejših vzpetin za razvoj moči, 

– dalj časa trajajoča športna dejavnost za razvoj vzdržljivosti.  

Izbrani učenec naloge izvaja samostojno ob spremstvu spremljevalca in ob uporabi bele 

palice. 

 

Čustveno-socialna raven 

Učenec se na pohodu druži z vrstniki, ki mu želijo pomagati pri hoji v neznanem okolju, s tem 

tudi krepijo medosebne odnose.  

 

10.2.6.2 Uvrstitev izbranega učenca v športne dejavnosti tematskega sklopa 

Pohodništvo po Winnickovem modelu  

Izbrani učenec je pri tematskem sklopu pohodništvo vključen v 2. stopnjo Winnickovega 

modela, v redno športno dejavnost s prilagoditvami. Na izletih, pohodnih namreč potrebuje 

spremstvo spremljevalca in belo palico. 

 

10.2.7  Plavalna abeceda 

Prilagoditve, potrebne pri vseh vsebinah tematskega sklopa Plavalna abeceda 

– Učenci naj pri elementarnih igrah in pri plavanju v skupinah nosijo plavalne kape 

različnih barv. Plavalne kape naj bodo živahnih, močnih barv, da jih izbrani učenec lahko 

vidno zazna.  

– Opozorilo za izbranega učenca, da se bliža koncu proge oziroma zidu; opozorimo ga 

lahko z dotikom ali tako, da na zid prilepimo opozorilni trak. 

– Pustimo učencu, da plava prosto, četudi ne naravnost po progi. 

– Preden začne plavati, ga moramo orientirati in postaviti na progo tako, da bo plaval čim 

bolj naravnost. 

 

Igre v vodi s športnimi rekviziti 

Težave 

Izbrani učenec s prilagajanjem na vodo nima težav, pojavijo se med igranjem elementarnih 

iger za prilagajanje na vodo, pri čemer ima težave z vidnim zaznavanjem sošolcev.  

 

Dodatne prilagoditve 

Upoštevati je treba prilagoditve, ki so navedene kot skupne vsem vsebinam tematskega sklopa 

Plavalna abeceda. 
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Privajanje na odpor vode, potapljanje glave, gledanje pod vodo, izdihovanje v vodo, 

plovnost in drsenje 

Težave in dodatne prilagoditve 

Z dejavnostmi, s katerimi se izbrani učenec privaja na odpor vode, potapljanje glave, gledanje 

pod vodo, izdihovanje v vodo, plovnost in drsenje, nima težav, zato ne potrebuje dodatnih 

prilagoditev. 

 

Skok v vodo na noge 

Težave 

Izbrani učenec se boji skočiti v vodo, saj ne zna oceniti globine vode in skoka. 

 

Dodatne prilagoditve 

Pri skoku v vodo naj učitelj plavanja izbranega učenca drži za roko. Učitelj naj mu opiše, 

kako globoka je voda in koliko je izbrani učenec oddaljen od gladine vode.  

 

Tehnika plavanja 

Težave 

Izbrani učenec ima težave pri plavanju po progi naravnost. Med plavanjem se tudi ustavlja, 

ker ne ve, kdaj bo prišel do konca bazena oziroma do zidu. 

 

Dodatne prilagoditve 

Upoštevanje prilagoditev, ki so navedene kot skupne vsem vsebinam tematskega sklopa 

Plavalna abeceda. 

 

10.2.7.1 Doseženi cilji pri plavalni abecedi 

Športno gibalna in teoretična znanja  

Učenec samostojno in uspešno izvaja dejavnosti za privajanje na odpor vode, potapljanje 

glave, gledanje pod vodo, izdihovanje v vodo, plovnost in drsenje. Pri skoku v vodo na noge 

potrebuje pomoč učitelja. Učenec uspešno in samostojno izvede prsno plavanje. Pozna 

nevarnosti v vodi, pravila varnosti in reda na plavališču in ve, da mora mokre kopalke 

zamenjati s suhimi ter vzdrževati higieno v vodi in zunaj nje. 

 

Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti 

Učenec zna izvesti naslednje naloge za razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

– usklajeno izvajanje gibov rok in nog za razvoj koordinacije, 

– premagovanje odpora vode, plavanje za razvoj moči, 

– ohranjanje stabilnega položaja v vodi za razvoj ravnotežja, 

– dolgotrajno plavanje, izvajanje gibalnih dejavnosti za razvoj vzdržljivosti. 

Izbrani učenec naloge izvaja samostojno pod nadzorom spremljevalca. Pri skoku v vodo 

potrebuje pomoč učitelja. 
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Čustveno-socialna raven  

Učenec ve, zakaj je treba spoštovati pravila varnosti in reda na plavališču. Ve tudi, zakaj je 

treba mokre kopalke zamenjati s suhimi in zakaj je treba vzdrževati higieno v vodi in zunaj 

nje. Pri skoku v vodo je moral vzpostaviti zaupanje z učiteljem. Po večkratnih ponovitvah 

skoka je pridobil več samozavesti, kar se je odražalo tudi pri skoku. 

 

10.2.7.2 Uvrstitev izbranega učenca v športne dejavnosti tematskega sklopa Plavalna 

abeceda po Winnickovem modelu  

Razpredelnica 9: Uvrstitev izbranega učenca v športne dejavnosti tematskega sklopa Plavalna 

abeceda po Winnickovem modelu  

Vsebine tematskega sklopa 

Plavalna abeceda 

1. stopnja po 

Winnicku ali redna 

športna dejavnost 

2. stopnja po Winnicku ali 

redna športna dejavnost s 

prilagoditvami 

Igre v vodi s športnimi rekviziti x x 

Privajanje na odpor vode, 

potapljanje glave, gledanje pod 

vodo, izdihovanje v vodo, plovnost 

in drsenje 

x  

Skok v vodo na noge  x 

Tehnika plavanja x  

 

V tematskem sklopu Plavalna abeceda izbranega učenca v večini primerov uvrščamo v 1. 

stopnjo Winnickovega modela vključevanja oseb s posebnimi potrebami v športno dejavnost, 

torej v redno športno dejavnost. Izbrani učenec ne potrebuje prilagoditev pri individualnem 

izvajanju iger v vodi s športnimi rekviziti, privajanju na odpor vode, potapljanju glave, 

gledanju pod vodo, izdihovanju v vodo, plovnosti, drsenju in pri tehniki plavanja. Dejavnosti, 

pri katerih potrebuje prilagoditve, so elementarne igre v vodi, skok v vodo na noge in pri 

plavanju, torej ga pri teh dejavnostih uvrščamo v 2. stopnjo, stopnjo redne športne dejavnosti 

s prilagoditvami. Izbrani učenec pri plavalni tehniki ne potrebuje prilagoditev, saj obiskuje 

plavalni tečaj, torej je že prilagojen na vodo in zna tudi plavati. 

 

10.2.8  Ugotavljanje in spremljanje gibalnih sposobnosti ter telesnih 

značilnosti  

Prilagoditve, potrebne pri vseh vsebinah tematskega sklopa Ugotavljanje in spremljanje 

gibalnih sposobnosti ter telesnih značilnosti 

– Učitelj mora pred začetkom opravljanja testnih nalog vsako testno nalogo opisati, 

razložiti, kaj se pri kateri postaji meri in kako nalogo izvajati.  

– Izbrani učenec si mora vsako postajo s testnimi nalogami najprej dobro ogledati. Z 

izbranim učencem naj si postaje ogleda tudi spremljevalec, ki mu vsako postajo še enkrat 

dodatno razloži. 

– Pri premagovanju ovir nazaj naj zraven izbranega učenca hodi spremljevalec. Ko se 

izbrani učenec bliža oviri, naj ga spremljevalec na oviro opozori. 
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– Progo, na kateri se izvajata teka na 60 in 600 metrov, naj učenec najprej prehodi skupaj s 

spremljevalcem in z belo palico.  

– Skozi celoten vzgojno-izobraževalni proces naj se pri pouku športa vključuje v dejavnosti, 

ki pripomorejo k razvoju moči, vzdržljivosti, koordinacije in gibljivosti.  

 

Izvedba različnih testnih nalog za ugotavljanje gibalne učinkovitosti 

Dejavnosti: 

– meritev telesne višine, telesne teže in kožne gube nadlahti, 

– dotikanje plošče z roko – ugotavljanje hitrosti izmeničnih gibov, koordinacije in moči 

ramenskega obroča, 

– dviganje trupa – ugotavljanje moči oziroma mišične vzdržljivosti trupa, 

– premagovanje ovir nazaj –koordinacija celega telesa, 

– predklon na klopci – ugotavljanje gibljivosti v kolčnem sklepu, 

– vesa v zgibi – ugotavljanje mišične vzdržljivosti ramenskega obroča in rok, 

– skok v daljino z mesta, 

– tek na 60 metrov – ugotavljanje šprinterske hitrosti, 

– tek na 600 metrov – ugotavljanje splošne vzdržljivosti. 

 

Težave 

Izbrani učenec pri nekaterih testnih nalogah ni vedel, kako jih izvajati. Zaradi slabše mišične 

vzdržljivosti ramenskega obroča in rok izbrani učenec vese v zgibi ni opravil. Pri 

premagovanju ovir nazaj je imel c težave z vidnim zaznavanjem, saj ni vedel, kdaj bo prišel 

do ovire. Pri teku na 60 metrov in pri prvem krogu teka na 600 metrov je bil počasen, 

negotov, vmes se je ustavljal zaradi nepoznavanja okolice, poti. Pri teku na 600 metrov je bil 

vsak naslednji krog hitrejši, saj se je na okolico navadil in je pot spoznal. 

 

Dodatne prilagoditve 

Pri vsebinah tematskega sklopa Ugotavljanje in spremljanje gibalnih sposobnosti ter telesnih 

značilnosti je treba upoštevati prilagoditve, ki so navedene kot skupne vsem vsebinam tega 

tematskega sklopa. 

 

10.2.8.1 Doseženi cilji pri ugotavljanju in spremljanju gibalnih sposobnosti 

Športno gibalna in teoretična znanja  

Učenec v 60 sekundah opravi 23 dvigov trupa, pri predklonu doseže 41 cm, pri premagovanju 

ovir doseže rezultat 24,7 sekunde, v 20 sekundah naredi 22 dotikov plošče, vese v zgibi pa 

zaradi slabše moči v ramenskem obroču in rokah ne izvaja oziroma doseže 0 sekund. V 

daljino skočil 75 cm, medtem ko za tek na 60 in 600 metrov nimamo rezultatov. 

 

Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti  

Učenec zna izvesti naslednje naloge za razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

– dvig trupa, dotikanje plošče za razvoj moči, 

– premagovanje poligona nazaj za razvoj koordinacije, 

– predklon za razvijanje gibljivosti, 
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– tek na 60 metrov za razvoj hitrosti, 

– tek na 600 metrov za razvoj vzdržljivosti. 

Izbrani učenec naloge izvaja samostojno pod nadzorom spremljevalca. 

 

Čustveno-socialna raven: 

Učenec pri izvajanju testnih nalog spodbuja sošolce, ti pa tudi njemu stojijo ob strani in ga 

spodbujajo, ko opravlja naloge. 

 

10.2.8.2 Uvrstitev izbranega učenca v športne dejavnosti tematskega sklopa 

Ugotavljanje in spremljanje gibalnih sposobnosti ter telesnih značilnosti po 

Winnickovem modelu  

Razpredelnica 10: Uvrstitev izbranega učenca v športne dejavnosti tematskega sklopa 

Ugotavljanje in spremljanje gibalnih sposobnosti ter telesnih značilnosti po Winnickovem 

modelu  

Vsebine tematskega sklopa 

Ugotavljanje in spremljanje 

gibalnih sposobnosti ter telesnih 

značilnosti 

1. stopnja po 

Winnicku ali redna 

športna dejavnost 

2. stopnja po Winnicku ali 

redna športna dejavnost s 

prilagoditvami 

Dotikanje plošče z roko x  

Dviganje trupa x  

Premagovanje ovir nazaj  x 

Predklon na klopci x  

Vesa v zgibi x  

Skok v daljino z mesta x  

Tek na 60 metrov  x 

Tek na 600 metrov  x 

 

Izbrani učenec pri izvajanju nalog za športnovzgojni karton v večini primerov ne potrebuje 

prilagoditev, zato ga uvrščamo v 1. stopnjo Winnickovega modela, stopnjo redne športne 

dejavnosti. Dejavnosti, pri katerih ne potrebuje prilagoditev, so dotikanje plošče z roko, 

dviganje trupa, predklon na klopci, vesa v zgibi in skok v daljino z mesta. Čeprav izbrani 

učenec pri izvajanju teh dejavnosti ne potrebuje prilagoditev, mora učitelj pred začetkom 

izvajanja poskrbeti, da izbrani učenec ve in razume, kaj mora na posamezni postaji početi. Z 

njim naj od postaje do postaje hodi spremljevalec. 

Izbrani učenec pri ugotavljanju in spremljanju gibalnih sposobnosti potrebuje prilagoditve pri 

premagovanju ovir nazaj ter pri teku na 60 in 600 metrov. Izbrani učenec si mora poligon in 

progi pred začetkom izvajanja dejavnosti ogledati, da je pri izvajanju dejavnosti bolj 

samozavesten, bolj prepričan vase in hitrejši, uspešnejši. Pri teh dejavnostih izbranega učenca 

uvrščamo v 2. stopnjo Winnickovega modela vključevanja oseb s posebnimi potrebami v 

športno dejavnost, torej v redno športno dejavnost s prilagoditvami. 
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10.2.9  Zimske dejavnosti 

Prilagoditvi, potrebni pri vseh vsebinah tematskega sklopa Zimske dejavnosti:  

– Učencem, ki imajo oblačila nevtralnih barv oziroma barv, ki jih učenec na večji razdalji 

ne zazna, oblečemo brezrokavnike živahnih, intenzivnih barv. 

– Zaradi varnosti izbranega učenca in ostalih učencev naj se izbrani učenec drsa, sanka in 

smuča skupaj s spremljevalcem ali učiteljem smučanja v tandemu.  

 

Igre na snegu 

Težave 

Izbrani učenec ima težave pri vidnem zaznavanju sošolcev pri igranju iger. 

 

Dodatne prilagoditve 

Upoštevanje prilagoditev, ki sta navedeni kot skupni vsem vsebinam tematskega sklopa 

Zimske dejavnosti  

. 

Smučanje, sankanje, drsanje 

Težave 

Izbrani učenec ima težave pri vidnem zaznavanju sošolcev. 

 

Dodatne prilagoditve 

Upoštevati je treba prilagoditvi, ki sta navedeni kot skupni vsem vsebinam tematskega sklopa 

Zimske dejavnosti. 

 

10.2.9.1 Doseženi cilji pri Zimskih dejavnostih 

Športna gibalna in teoretična znanja 

Učenec se ob pomoči spremljevalca ali učitelja v tandemu sanka, uspešno sodeluje pri igrah in 

elementarnih igrah na snegu. Učenec pozna nevarnosti na smučišču, sankališču in drsališču 

ter zna našteti primerno opremo za zimske športe. 

 

Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti  

Učenec zna izvesti naslednje naloge za razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

– smučanje za razvoj moči, 

– sankanje, drsanje za razvoj ravnotežja. 

 

Izbrani učenec igre na snegu izvaja samostojno pod nadzorom spremljevalca. Pri zimskih 

športih potrebuje spremstvo spremljevalca ali učitelja. 

 

Čustveno-socialna raven  

V okviru iger in elementarnih iger na snegu učenec pozna pravila ter pokaže spoštljivo in 

primerno obnašanje. Ob spremstvu spremljevalca ali učitelja se uspešno privaja na sankanje, 

drsanje in smučanje. Zimske igre mu omogočajo sodelovanje z vrstniki in medsebojno 

druženje. 
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10.2.9.2 Uvrstitev izbranega učenca v športne dejavnosti tematskega sklopa Zimske 

dejavnosti po Winnickovem modelu  

Razpredelnica 11: Uvrstitev izbranega učenca v športne dejavnosti tematskega sklopa Zimske 

dejavnosti po Winnickovem modelu  

Vsebine tematskega 

sklopa Zimske 

dejavnosti 

1. stopnja po Winnicku 

ali redna športna 

dejavnost 

2. stopnja po Winnicku ali redna 

športna dejavnost s 

prilagoditvami 

Igre na snegu x x 

Smučanje, sankanje, 

drsanje 

 x 

 

Pri tematskem sklopu Zimske dejavnosti izbranega učenca uvrščamo v prvi dve skupini 

Winnickovega modela vključevanja oseb s posebnimi potrebami v športne dejavnosti. Izbrani 

učenec pri individualnih igrah na snegu ne potrebuje prilagoditev, zato ga lahko vključimo v 

redno športno dejavnost. Pri elementarnih igrah na snegu ima težave z vidnim zaznavanjem 

sošolcev, zato moramo poskrbeti, da jih lažje vidno zaznava, torej potrebuje prilagoditve. 

Izbranega učenca pri teh dejavnostih uvrščamo v redno športno dejavnost s prilagoditvami. V 

to skupino ga uvrščamo tudi pri sankanju, drsanju in smučanju; pri teh dejavnostih namreč 

potrebuje stalno spremstvo spremljevalca ali učitelja. 

 

10.2.10 Športni program Zlati sonček 

Športni program Zlati sonček ima poleg splošnih namenov, ki jih ima športna vzgoja otrok, 

tudi namen obogatiti program rednega pouka športa s sodobnimi športnimi vsebinami, 

motivirati učence, starše in učitelje za sodobno zasnovo športa s privlačnimi vsebinami, 

likovno podobo in načinom izvedbe, v učencih vzpodbuditi željo, navado in potrebo po 

športnem udejstvovanju v poznejših starostnih obdobjih (Kristan idr., 1997).  

Športni program Zlati sonček sestavljajo programi A, B, C in D. Učenci 1. razreda osnovne 

šole opravljajo program B, pri katerem morajo za malo zlato medaljo opraviti štiri naloge, ki 

so: trije izleti, plavanje, spretnost z žogo in dve ravnotežni nalogi (rolanje, kolesarjenje, 

smučanje ali drsanje). Za vsako opravljeno nalogo učenec dobi nalepko (Povzeto po 

http://www.sportmladih.net/programi_som/zlati_soncek/zs_vsebina_priznanja).  

 

Izleti 

Težave 

Izbrani učenec ima težave z vidnim zaznavanjem. Izleti so običajno v okolici, ki je izbrani 

učenec ne pozna, zato je pri hoji negotov, počasen. 

 

Prilagoditve 

Na izletih naj skupaj z izbranim učencem vedno hodi spremljevalec. Nevarnejšo pot naj mu 

opisuje, npr. v gozdu naj mu pove, kje so korenine dreves, kje so skale, ob katere se lahko 

spotakne … Izbrani učenec naj pri hoji uporablja tudi belo palico. 
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Plavanje 

Težave 

Pri plavanju ima izbrani učenec težave s plavanjem naravnost po progi in z vidnim 

zaznavanjem konca proge. 

 

Prilagoditve 

Upoštevanje prilagoditev, ki smo jih navedli pri tematskem sklopu Plavalna abeceda, se pravi 

oznaka konca proge oziroma roba bazena, preden začne izbrani učenec plavati, ga na progo 

namestimo tako, da bo plaval čim bolj naravnost.  

 

Spretnost z žogo 

Težave 

Izbrani učenec ima težave pri vodenju žoge, saj je ne zazna dovolj dobro, da bi jo lahko 

pravočasno odbil, težave ima tudi pri vidnem zaznavanju koša, poleg tega z razdalje najmanj 

dveh metrov žoge po odboju ne ujame, saj je vidno ne zazna. 

 

Prilagoditve 

Izbranemu učencu dovolimo, da žogo med vodenjem pobira, pri vodenju žoge mu dovolimo 

tudi, da žogo vodi brez ovir. Pri metu žogice zanj skrajšamo razdaljo do cilja. 

 

Ravnotežnostni nalogi 

Izbrani učenec je opravljal naloge iz rolanja in kolesarjenja. 

 

Rolanje  

Težave 

Izbrani učenec je pri rolanju zelo previden. Namesto da bi se peljal, se poganja z gibanjem v 

kolenih, zato je pri rolanju tudi zelo počasen.  

 

Prilagoditve 

Izbrani učenec naj si poligon pred izvajanjem naloge najprej ogleda. Zaradi težav z 

ravnotežjem vožnje po eni nogi ne izvaja. Za poligon, na katerem izvaja slalom, uporabimo 

večje stožce intenzivnih barv za lažje vidno zaznavanje. Pri slalomu med stožci naj ga 

spremlja učitelj ali spremljevalec in ga vodi z opisom poligona. Pri oviri, pri kateri mora 

narediti počep, ga učitelj ali spremljevalec opozori. Uporabimo debelejšo prečko 

intenzivnejše barve. 

 

Kolesarjenje 

Težave 

Izbrani učenec ima težave z vidnim zaznavanjem sošolcev, prav tako ima težave tudi pri 

zaznavanju oznak prostora, v katerem vozi. 

 

Prilagoditve 

Izbranemu učencu zagotovimo večji prostor za kolesarjenje. Zaradi varnosti naj kolesari sam 

ali nanj opozorimo ostale učence in jim naročimo, naj bodo pozorni na izbranega učenca in 
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naj se mu umikajo. Prostor za kolesarjenje označimo s stožci in trakom intenzivnejših barv. 

Ob straneh lahko stojijo tudi učitelji. Zaradi varnosti naj učitelj ali spremljevalec hodi zraven 

učenca in naj opisuje, kdaj se mu približa kateri od učencev in kdaj se izbrani učenec približa 

robu prostora. 

 

10.2.10.1 Doseženi cilji pri športnem programu Zlati sonček 

Športno gibalna in teoretična znanja  

Učenec ob spremstvu spremljevalca in ob uporabi bele palice uspešno opravi tri izlete 

oziroma pohode, uspešno preplava od 5 do 10 metrov v poljubni tehniki, z manjšimi težavami 

opravi naloge rolanja in uspešno opravi naloge kolesarjenja. Učenec uspešno opravi 

prilagojene naloge za spretnost z žogo, ki jo zna voditi po prostoru brez ovir z občasnim 

pobiranjem in lovljenjem po prostoru. Učenec zadene cilj z žogo in žogo ulovi na razdalji 

enega metra. 

 

Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti  

Učenec zna izvesti naslednje naloge za razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

– meti žoge, premagovanje zahtevnejših vzponov za razvoj moči, 

– pravilno izvajanje meta, plavanje, kolesarjenje za razvoj koordinacije, 

– kolesarjenje, rolanje za razvoj ravnotežja, 

– zadevanje cilja za razvoj natančnosti, 

– dalj časa trajajoče gibalne dejavnosti (pohodi) za razvoj vzdržljivosti. 

 

Izbrani učenec naloge izvaja samostojno pod nadzorom spremljevalca. Na pohodih potrebuje 

spremstvo spremljevalca in belo palico. 

 

Čustveno-socialna raven  

Naloge športnega programa Zlati sonček so sestavljene in pripravljene tako, da učenci pri 

izvajanju nalog uživajo, se zabavajo in se hkrati športno udejstvujejo. Učenec lahko spremlja 

svoj napredek, se primerja z drugimi in pridobiva pozitiven odnos do športnega 

udejstvovanja. Učenec naloge opravlja dosledno, korektno, hkrati pa pri opravljanju nalog 

spodbuja tudi sošolce. 

 

10.2.10.2 Uvrstitev izbranega učenca v športne dejavnosti tematskega sklopa športni 

program Zlati sonček po Winnickovem modelu  

Pri vseh nalogah, ki so vključene v športni program Zlati sonček, izbrani učenec potrebuje 

prilagoditve, zato ga po Winnickovem modelu vključevanja ljudi s posebnimi potrebami v 

športne dejavnosti uvrščamo v 2. stopnjo, se pravi v redno športno dejavnost s prilagoditvami. 

Izbrani učenec opravlja enake naloge kot njegovi vrstniki, le da so naloge zanj prilagojene.  
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11 SKLEP 

V magistrskem delu smo želeli raziskati, katere težave izbranega učenca se največkrat 

pojavljajo pri izvajanju športnih dejavnosti posameznih vsebinskih sklopov pri predmetu šport 

in katere prilagoditve izbrani učenec potrebuje za njihovo najboljše izvajanje. Želeli smo tudi 

ugotoviti, katere cilje na področju znanja, gibalnih sposobnosti in socialno-čustvene ravni bo 

izbrani učenec dosegel pri posameznem tematskem sklopu predmeta šport in v katere od 

devetih stopenj po modelu vključevanja ljudi s posebnimi potrebami v športno dejavnost po 

Winnicku (2011) lahko umestimo izbranega učenca pri posameznem tematskem sklopu.  

 

Raziskava magistrskega dela je temeljila na študiji primera, v katero smo vključili učenca s 

slepoto, ki je obiskoval 1. razred osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in z dodatno 

strokovno pomočjo. Izbranega učenca smo 60 šolskih ur z neposredno udeležbo spremljali pri 

pouku športa.  

 

Glede na zastavljene cilje smo prišli do ugotovitev, navedenih v nadaljevanju. 

Na podlagi težav, ki smo jih opazili med spremljanjem in opazovanjem izbranega učenca pri 

izvajanju športnih dejavnosti, smo pri posameznem tematskem sklopu Učnega načrta za 

športno vzgojo navedli zanj primerne prilagoditve. Navajamo prilagoditve posameznih 

tematskih sklopov, ki pa jih moramo upoštevati pri vseh športnih dejavnostih ne glede na 

tematski sklop: 

– pri dejavnostih v neznanem okolju, naravi izbrani učenec potrebuje pomoč 

spremljevalca in uporabo bele palice. Pot, okolico, v kateri bo pozneje potekala 

dejavnost, naj si pred začetkom izvajanja dejavnosti ogleda. Tako se med dejavnostjo 

ne bo ustavljal, pri izvajanju bo samozavestnejši, uspešnejši in hitrejši. Izbrani učenec 

lahko v neznanem okolju ob pomoči spremljevalca dejavnost izvaja v svojem tempu; 

– pri vključevanju in uporabi ovir, pripomočkov v dejavnosti moramo biti pozorni na to, 

kakšne predmete uporabimo. Predmeti morajo biti kontrastnih barv, npr. rdeči, modri, 

in dovolj veliki, da jih izbrani učenec opazi na večji razdalji. S tem tudi preprečimo, 

da bi se ob ovire spotikal, in mu zagotovimo boljše vidno zaznavanje. Pri dejavnostih, 

v katere so vključene ovire, si mora izbrani učenec prostor najprej ogledati; 

– izbrani učenec naj vodi dejavnosti, pri katerih mora ves razred sodelovati hkrati, npr. 

tek v koloni, ker je počasnejši od ostalih; 

– pri vseh prikazih dejavnosti mora izbrani učenec stati zraven, v bližini demonstratorja 

ali pa dejavnost prikaže on. Demonstrator mora poleg prikaza dejavnosti to tudi jasno, 

razločno, natančno in glasno opisovati; 

– v skupinskih igrah učence, ki npr. lovijo, so nasprotniki, označimo, npr. jim damo 

večje rutke, brezrokavnike kontrastnih barv; 

– zaradi večje varnosti ostale udeležence opozorimo na izbranega učenca; 

– pri igrah z žogo izbranemu učencu zagotovimo krajšo razdaljo med podajalcema. 

Kadar dejavnost poteka v gibanju, naj poteka v počasni hoji in na kratki, približno en 

meter, največ 1,5 m dolgi razdalji; 
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– pri gibanju po prostoru zaradi večje sproščenosti izbranega učenca omejimo prostor 

zgolj zanj. Pri tem mu ne bo treba biti pozoren na ostale sošolce in bo pri izvajanju 

dejavnosti samozavestnejši; 

– pri plavanju moramo izbranega učenca opozoriti, da se bliža koncu proge oziroma 

zidu; opozorimo ga lahko z dotikom ali tako, da na zid prilepimo opozorilni trak. 

Učencu pustimo, da plava prosto, četudi ne naravnost po progi, vendar ga mora učitelj 

pred začetkom plavanja orientirati in postaviti na progo tako, da bo plaval čim bolj 

naravnost; 

– zaradi varnosti izbranega učenca in ostalih učencev naj ima spremljevalec nad 

izbranim učencem in celotnim dogajanjem ves čas nadzor. 

V magistrskem delu smo raziskali tudi, katere cilje izbrani učenec dosega pri posameznem 

tematskem sklopu predmeta šport. Cilje smo razčlenili na znanje, gibalne sposobnosti in 

čustveno-socialno raven. S sodelovanjem v celotnem šolskem letu pri predmetu šport je 

izbrani učenec napredoval prav na vseh področjih. Skozi dejavnosti je razvijal in nadgrajeval 

gibalne in funkcionalne sposobnosti, torej moč, hitrost, koordinacijo, ravnotežje, natančnost, 

gibljivost in vzdržljivost. Nadgrajeval je znanja in pridobil tudi nova, ki jih je s prilagoditvami 

uspešno izvajal. Katera znanja je pridobil in s katerimi dejavnostmi je razvijal gibalne in 

funkcionalne sposobnosti, je podrobneje zapisano pri posameznem tematskem sklopu. S 

sodelovanjem pri predmetu šport je izbrani učenec čutil zadovoljstvo ob gibanju in 

sodelovanju s sovrstniki. Z vsako uspešno opravljeno dejavnostjo in pohvalo učitelja je krepil 

samozavest in pridobil večje zaupanje vase. Uspešno je sodeloval s sovrstniki pri 

elementarnih, štafetnih in malih moštvenih igrah, poznal je pravila iger in se športno obnašal. 

Ob izvajanju dejavnosti je sovrstnike spodbujal in s tem hkrati krepil medosebne odnose. 

Izbrani učenec je v okviru predmeta šport oblikoval spoštljiv in kulturen odnos do narave in 

okolja, kar se je pokazalo pri dejavnostih v okolju in pri pohodih. Pokazal je tudi poznavanje 

varnostnih ukrepov pri športnih dejavnostih in načela osebne higiene. S sodelovanjem pri 

predmetu šport je razvil pozitivni odnos do športa, pridobil večje zaupanje vase in z velikim 

veseljem sodeloval pri športnih dejavnostih skupaj s sovrstniki.  

 

Izbranega učenca v večini primerov vključujemo v redno športno dejavnost s prilagoditvami, 

se pravi v 2. stopnjo modela vključevanja ljudi s posebnimi potrebami v športne dejavnosti po 

Winnicku. Znotraj nekaterih tematskih sklopov Učnega načrta za športno vzgojo (2011) smo 

izbranega učenca uvrstili tudi v 1. stopnjo, torej v redno športno dejavnost, saj lahko nekatere 

dejavnosti izvaja brez kakršnih koli prilagoditev. Vseeno pa mora biti tudi pri dejavnostih, pri 

katerih nima težav z izvajanjem, vedno prisoten spremljevalec. Pri nekaterih dejavnostih 

izbrani učenec potrebuje posebej zanj načrtovane prilagoditve, zato ga uvrščamo tudi v 3. 

stopnjo, v stopnjo vzporedne dejavnosti.  

 

V celotnem procesu spremljanja izbranega učenca pri pouku športa smo ugotovili, da je 

vključitev učencev s slepoto ali slabovidnostjo v pouk športa izvedljiva. Seveda mora učitelj 

upoštevati učenčevo diagnozo in njegove sposobnosti ter posebej zanj prilagoditi športne 

dejavnosti. Učitelj se mora zavedati, da z vključevanjem učencev s slepoto ali slabovidnostjo 

v pouk športa zanje naredi veliko dobrega na gibalnem in teoretičnem kot tudi na socialno-

čustvenem področju. S pozitivnim odnosom in občutkom, da so učenci s slepoto ali 
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slabovidnostjo enakovredni sošolcem pri pouku športa in da lahko z njimi sodelujejo, lahko 

učitelj veliko prispeva tudi k poznejšemu ukvarjanju učencev s slepoto ali slabovidnostjo s 

športom. Pomena gibanja učencev s slepoto ali slabovidnostjo se morajo zavedati tudi njihovi 

starši. Pomembno je, da učencem s slepoto ali slabovidnostjo ne preprečujejo gibanja in 

ukvarjanja s športom, temveč jih k zdravemu in športnemu načinu življenja spodbujajo. 

Dokaz, kakšen vpliv na gibalni razvoj učencev s slepoto ali slabovidnostjo ima šport, je 

učenec, ki smo ga opazovali. Zaradi sodelovanja pri predmetu šport in obiskovanja različnih 

športnih krožkov oziroma tečajev vsako leto bolj napreduje na gibalnem področju. 

Verjamemo, da bo vsako leto imel vedno manj težav na športnem področju in da bo 

posledično potreboval vedno manj prilagoditev.  

 

Želimo si, da bi bili rezultati izvedene raziskave v pomoč strokovnim delavcem pri bolj 

poglobljenem zapisu individualiziranega programa za izbranega učenca v prihodnje in hkrati 

spodbuda za športne pedagoge in ostale strokovne delavce, ki so prisotni v vzgojno-

izobraževalnem procesu, k aktivnemu vključevanju učencev s slepoto ali slabovidnostjo v 

pouk športa. Hkrati pa želimo učiteljem ponuditi različne predloge oz. načine prilagajanja 

športnih dejavnosti za učence s to opredelitvijo. 

 

Možnosti za nadaljnje raziskovanje vidimo predvsem v tem, da bi spremljali učenčev 

napredek na športnem področju skozi celotno osnovnošolsko izobraževanje. S tem bi dobili 

vpogled v to, katere prilagoditve, ki so bile načrtovane v tem magistrskem delu, še potrebuje, 

ali potrebuje dodatne prilagoditve in če jih, katere, ter na katerem športnem področju je 

izbrani učenec napredoval. Glede na to, da se učenci zelo razlikujejo med seboj, vidimo 

možnosti za nadaljnje raziskovanje tudi v tem, da bi v raziskavo vključili več učencev s 

slepoto ali slabovidnostjo, jih med seboj primerjali in s tem pridobili več podatkov o tem, 

kakšne/katere težave se najpogosteje pojavljajo pri izvajanju športnih dejavnosti ter 

kakšne/katere prilagoditve učenci s slepoto ali slabovidnostjo največkrat potrebujejo.  
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