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POVZETEK 

V magistrskem delu je obravnavana problematika poučevanja vsakodnevnih veščin pri otrocih, 

ki imajo poleg slepote in slabovidnosti tudi dodatne motnje. Te motnje vplivajo na vsa področja 

otrokovega funkcioniranja. V primerjavi z otroki brez posebnih potreb, ki usvajajo življenjske 

veščine z opazovanjem in posnemanjem, je potrebno pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo ter 

dodatnimi motnjami usvajanje teh veščin razvijati načrtno, sistematično in postopno. Skozi 

celoten proces učenja se uporabljajo metode, ki so v skladu z otrokovimi individualnimi 

zmožnostmi in specifičnimi potrebami. 

V magistrskem delu sta prikazana pomen in način poučevanja vsakodnevnih veščin pri otroku 

s Patavovim sindromom (trisomijo trinajstega kromosoma). V okviru raziskave smo s 

kvalitativnim raziskovalnim pristopom v obliki singularne študije proučevali primer desetletne 

deklice s Patavovim sindromom, ki je vključena v osnovno šolo s prilagojenim izobraževalnim 

programom z nižjim izobrazbenim standardom. Zaradi sopojavljanja različnih motenj osebe s 

Patavovim sindromom težje usvajajo tudi vsakodnevne veščine. Raziskovali smo področje teh 

veščin in ugotavljali spretnosti, pri katerih je imela omenjena učenka težave oziroma jih ni 

obvladala. Tehnike zbiranja podatkov so potekale v petih časovno različno izvedenih fazah. 

Rezultat prve faze je celostna ocena učenkinega funkcioniranja. Rezultat druge faze zajema 

določitev ciljev pri usvajanju omenjenih veščin. Natančno načrtovanje srečanj z obravnavano 

deklico je potekalo v tretji fazi, iz katere smo prešli na četrto fazo raziskovanja, ki je zajemala 

neposredno poučevanje vsakodnevnih veščin in utrjevanje usvojenih znanj z drugimi osebami 

v drugih okoljih. Kot rezultat pete faze raziskovanja je prikazana evalvacija 

dekličinega  funkcioniranja po opravljenih srečanjih. Pristopi in metode, ki smo jih izbrali za 

potrebe naše raziskave, so se izkazali kot uspešni, saj je deklica izbrane veščine delno ali v 

celoti usvojila. 

Ključne besede: Patavov sindrom, slepota, dodatne motnje, vsakodnevne veščine, 

samostojnost   

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

IV 

ABSTRACT 

The master’s thesis deals with the issue of teaching children with both visual impairments and 

other disabilities everyday skills. These disabilities influence all areas of a child's functionality. 

When compared to other children without impairments, who acquire life skills through 

observing and imitating, with visually and otherwise impaired children those skills have to be 

developed systematically, gradually and with planning. Through the entire process of learning 

different methods adapted to a child's individual capabilities and special needs are used.  

The master’s thesis illustrates significance and methods of teaching everyday skills to a child 

with Patau syndrome (trisomy of chromosome 13). Using the qualitative research approach, the 

study comprises a singular case study of a 10-year-old girl with Patau syndrome who is 

attending elementary school with adapted curriculum of lower educational standard. 

Simultaneous occurrences of different impairments make it harder for persons with Patau 

syndrome to master everyday skills. The scope of these skills was examined and competencies 

were identified where the student had difficulties or could not master them. Data collection 

methods were conducted in five different temporal phases. The result of the first phase in a 

comprehensive evaluation of the student's functioning. Result of the second phase is setting 

targets. After making an exact plan of sessions in the third phase, the fourth one represents 

direct teaching of everyday skills and practising acquired abilities with other persons in 

different environments. The evaluation of the girl's functioning after the sessions is the result 

of the fifth phase. Approaches and methods used in the study have proved to be successful as 

the girl mastered all skills either completely or partially. 

Key words: Patau syndrome, visual impairment, other disabilities, everyday skills, 

independence  
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1 UVOD 

Obvladanje vsakodnevnih veščin pomembno vpliva na doseganje višjih ciljev tudi v življenju 

oseb s slepoto in slabovidnostjo. Področje zajema vse naloge in vloge, ki jih osebe izvajajo v 

skladu s svojimi sposobnostmi, da živijo čim bolj samostojno (Barraga & Erin, 1992; Hatlen, 

1996; Erin, 2000; Flavel, Lunn in Johnson, 2002). Posamezniki, ki obvladajo vsakodnevne 

veščine, so bolj integrirani v družbo in v njen lažje delujejo (DeMario, 1990; Erin, 2000; Flavel, 

Lunn in Johnson, 2002).  

Prav zaradi tega so v preteklosti izdelali in vpeljali v šolski sistem razširjen kurikul, ki zajema 

poučevanje veščin, kakršne izvajamo vsak dan. Temelje zanj je Hatlen (1996) dodelal in 

razdelil na devet področij, med katerimi je tudi poučevanje vsakodnevnih veščin. Nov razširjen 

kurikul tako vključuje vsebine za poučevanje veščin  pri osebah s slepoto ali slabovidnostjo ter 

tudi pri osebah s slepoto ali slabovidnostjo z dodatnimi motnjami, da bi te bile uspešnejše v 

šoli, družbi in na delovnem mestu. Na podoben način se ta problem rešuje tudi v Sloveniji. 

Predmetnik prilagojenega programa devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim 

standardom za slepe in slabovidne otroke (Uradni list RS, št. 100/03, 17/13 in 14/14, 2014), v 

katerem so poleg obveznega programa navedene še specialno pedagoške dejavnosti, ki 

vključujejo predmete komunikacija ter orientacija in mobilnost. Učni načrti, ki zajemajo 

poučevanje vsakodnevnih veščin tudi v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja in so 

poimenovani kot razvijanje samostojnosti (Posebni program vzgoje in izobraževanja, 2017). 

Videči otrok se nauči obvladati vsakodnevne veščine z opazovanjem in posnemanjem drugih. 

Če je otrok slep, pa ta metoda učenja ni mogoča; zamenjati jo morajo druge tehnike in 

poučevalni pristopi (Lowenfeld, 1981, v Ferrell, 2000, Flavel & Lunn & Johnston, 2002, 

Brambring, 2006). Ti so ustrezni tudi za osebe, ki imajo poleg slepote in slabovidnosti tudi 

dodatne motnje. Slepota ali slabovidnost je le ena izmed mnogih težav, ki jih imajo otroci, 

rojeni s Patauovim sindromom. Pri teh gre za prirojeno gensko motnjo, za katero je značilno, 

da je namesto običajnega para 13. kromosoma prisotna še tretja kopija genetskega zapisa. 

Posledica tega so številne telesne in duševne motnje (The free dictionary by Farlex, 2015). 

Zaradi česar je treba pri zadajanju ciljev in načinu poučevanja dosledno upoštevati otrokove 

zmožnosti in posebne potrebe ter zanje načrt poučevanja individualno prilagoditi.  

Kadar gre za otroka s slepoto ali slabovidnostjo in dodatnimi motnjami, je treba pred samim 

procesom poučevanja premisliti, ali je ta veščina zanj ustrezna in jo bo lahko uporabljal v 

vsakodnevnih situacijah ter ali se je te veščine sploh zmožen naučiti. Prav zaradi tega je 

potrebno izdelati celostno oceno otroka, na podlagi katere se kasneje izdelajo cilji, ki jih želimo 

doseči. Učenec bo potreboval prilagoditve prostora, časa in pripomočkov. Učni proces mora 

biti dobro načrtovan in razdeljen na manjše korake. Poučevanje vsakodnevnih veščin je po 

mnenju avtorjev (Loumiet in Levack, 1991; Ferrell idr., 1998; Norris idr., 1957, v Ferrell, 2000; 

Warren, 1994) najučinkovitejše s pomočjo multisenzornega pristopa ter z verbalnimi in 

fizičnimi usmeritvami. Izvedba celotnega procesa načrtovanja in izvedbe oziroma poučevanja 

pa mora izhajati iz otrokovih zmožnosti in potreb. Hkrati pa se je treba vprašati, ali bo naučena 

veščina za otroka sploh uporabna v njegovem vsakdanjem življenju.  
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2 OTROCI Z DODATNIMI MOTNJAMI 

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

otrok s posebnimi potrebami (Kriterij za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir 

oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015) so v Sloveniji otroci z več motnjami tisti 

otroci s posebnimi potrebami, ki imajo hkrati več primanjkljajev, ovir oziroma motenj, pri 

katerih pa se upošteva njihova primarna motnja.  

VZROKI ZA NASTANEK DODATNIH MOTENJ 

Obstaja več vzrokov, ki povzročajo dodatne motnje (Alexander, 1998, Abhiyan, bd., American 

Association on Intellectual & Developmental Disabilities, 2010). 

 

Predporodni (prenatalni) vzroki lahko vključujejo tudi: 

 kromosomske nepravilnosti, 

 virusne okužbe, 

 uživanje drog in alkohola med nosečnostjo, 

 prehranjevalne težave nosečnice, 

 poškodbe nosečnic. 

Medporodni (perinatalni) vzroki lahko vključujejo tudi: 

  pomanjkanje oskrbe s kisikom v dojenčkovih možganih, 

  poškodba dojenčkovih možganov ob rojstvu, 

  okužbe med samim porodom. 

Poporodni (postnatalni) vzroki lahko vključujejo tudi: 

 okužbe v otroštvu, kot so meningitis in encefalitis, 

 travmatske poškodbe možganov zaradi nesreč ali zlorab, 

 zastrupitev s svincem, 

 reakcij na zdravila, 

 izpostavljenost toksinom ali drugim škodljivim okoljskim razmeram (Alexander, 1998, 

Abhiyan, bd., American Association on Intellectual & Developmental Disabilities, 

2010). 

Watson (2013) navaja še naslednje vzroke: 

 prezgodnji porod, 

 slabo razvitost možganov ali hrbtenjače, 

 genetske motnje.  
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NAJPOGOSTEJŠE VRSTE MOTENJ 

Georges-Janet (1996) navaja, da so najpogostejša so sopojavljanja naslednjih motenj: 

 motnje v duševnem razvoju, 

 cerebralna paraliza, 

 težave na motoričnem področju, 

 epilepsija, 

 senzorne okvare, 

 somatske motnje, 

 hipotonija mišic. 

K zgoraj navedenim motnjam (Abhiyan, bd., ) dodaja še: 

 učne težave, 

 težave na področju komunikacije, 

 stereotipna, t. i. samostimulativna vedenja, 

 držo telesa in mobilnost.  

2.1 Izobraževanje otrok z dodatnimi motnjami 

Zmožnosti in sposobnosti posameznika, ki ima več motenj, ne moremo posploševati na celotno 

populacijo oseb z dodatnimi motnjami. Vsako osebo je treba obravnavati individualno in 

izhajati iz njenih potreb. V nadaljevanju se bomo osredotočili na tiste osebe z dodatnimi 

motnjami, ki so poleg slepote in slabovidnosti diagnosticirane kot osebe z zmerno motnjo v 

duševnem razvoju. 

V primerjavi z vrstniki brez posebnih potreb večina otrok z dodatnimi motnjami počasneje 

usvaja znanja ter imajo težave s pomnjenjem in posploševanjem informacij v različnih 

situacijah. Izobraževanje teh otrok je priporočljivo začeti zgodaj in ga neprekinjeno nadaljevati 

skozi vse življenje. Izobraževanje vodijo ustrezno usposobljeni strokovnjaki, ki prepoznajo in 

razumejo potrebe otrok in temu prilagodijo tudi proces izobraževanja. Pri tem je izredno 

pomembno povezovanje in sodelovanje med strokovnjaki, ki delajo z otrokom (Georges-Janet, 

1996; Erin, 2000). 

Snell in Brown (2011) navajata štiri področja potreb (zdravstvene, fizične, učne in socialno-

čustvene), katerim je treba posvečati več pozornosti pri obravnavah majhnih otrok z dodatnimi 

motnjami.  Prav zaradi tako raznolikih področij potreb je v obravnavo vključenih več različnih 

strokovnjakov, ki nudijo in zagotavljajo pomoč in podporo izredno raznolikim in pogosto 

obsežnim potrebam otrok. Hunt, Soto, Maier, & Doering (2003) menijo, da je timsko 

sodelovanje v takšnih primerih najučinkovitejši pristop, saj strokovnjaki izmenjujejo svoja 

znanja in izkušnje ter skupaj načrtujejo proces nadaljnjega izobraževanja, ga vrednotijo in sproti 

spremljajo napredek otrok.  
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Izobraževalni sistem je dolžan (Hatlen, 1996; Flavel & Lunn & Johnston, 2002; Brambring, 

2006) učencem zagotoviti poleg strokovno usposobljenega kadra tudi izobraževalni material, 

podporne storitve in tehnologijo, izkustveno učenje ter učni načrt,  ki omogoča napredek otroka. 

Po mnenju večine strokovnjakov ti učenci potrebujejo razširjen učni načrt, ki zahteva dodatna 

področja učenja, ne zgolj akademska znanja. Avtorica Olmstead (2005) izpostavlja, da je glavna 

vloga učitelja (tiflopedagoga) poučevanje in razvijanje specifičnih področij, ki jih zajema tudi 

razširjeni učni načrt. Teh je devet in so primerne tudi za osebe z dodatnimi motnjami (Wolfee, 

idr., 2002, Olmstead, 2005, Lohmeier idr. 2009):  

 kompenzatorne spretnosti (vključujoč tehnike komunikacije), 

 senzorne spretnosti, 

 vsakodnevne veščine, 

 veščine orientacije in mobilnosti, 

 rekreacijske in prostočasne aktivnosti, 

 opolnomočenje in veščine samozagovorništva, 

 socialne spretnosti, 

 uporaba pomožne in podporne tehnologije, 

 poklicno usposabljanje.  

 

Teoretična izhodišča in raziskave podpirajo pomembnost obvladanje neakademskih veščin, 

vendar smo v praksi še vedno preveč usmerjeni na akademske vsebine (Lohmeier idr. 2009; 

Wolfee et al. 2002; in drugi). 
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3 PATAVOV SINDROM ALI TRISOMIJA 13 

Patavov sindrom ali trisomija 13 je prirojena motnja, za katero je značilno, da je namesto 

običajnega para 13. kromosoma tam prisotna še tretja kopija genetskega zapisa. Posledica tega 

so številne telesne in duševne motnje. Patavov sindrom je poimenovan po Dr. Klausu Patau, ki 

je ta sindrom raziskoval in ga definiral leta 1960. Nekateri ga poimenujejo tudi Bartholin-

Patavov sindrom, in sicer še  po  Thomasu Bartholinu, francoskem zdravniku, ki je že leta 1656 

opisal dojenčka s tem (takrat še neimenovanim) sindromom (The free dictionary by Farlex, 

2015). 

3.1 Vzroki 

Ljudje brez posebnosti v razvoju imajo v vsaki celici 46 kromosomov, ki so razdeljeni v 23 

parov. Dve kopiji 13. kromosoma sestavlja ena podedovana kopija od vsakega starša, kar tvori 

en par. 13. kromosom je sestavljen iz 115 milijonov DNA baznih parov in predstavlja med 3,5 

% in 4 % DNA v celicah (Genetics Home Reference, 2016). 

Pri tej motnji gre za trisomijo kromosoma 13, kar pomeni, da je v celici navzoč več kot en par 

tega kromosoma. Lahko so prisotni trije kromosomi 13 (popolna trisomija), lahko imamo 2 

kromosoma 13 in še dodaten delček tega kromosoma (npr. neuravnotežena translokacija), lahko 

gre pa za t. i. mozaicizem, kar pomeni, da del celic v otrokovem telesu vsebuje normalne 

kromosome, v drugem delu pa je dodaten kromosom 13 (NORD, 2017). 

Dodatni dedni material na trinajstem kromosomu onemogoča normalen razvoj. Večina trisomij 

13 ni dednih, ampak se pojavijo med spajanjem obeh spolnih celic v zigoto, ki se kasneje razvije 

v plod (MedlinePlus, 2016). 

 

Slika 3.1: Na 13. kromosomskem paru je prisotna še tretja kopija genskega zapisa (Genetics Home Reference, 

2016) 
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3.2 Najpogostejši znaki 

Prav zaradi zdravstvenih težav mnogi dojenčki s trisomijo 13 umrejo v prvih dneh ali tednih 

življenja, le 5 % - 10 % jih živi več kot eno leto (Genetics Home Reference, 2016). 

Prirojene motnje so: 

 težave s srcem (80 %), 

 težave z ledvicami (30 %), 

 težave z vidom in očmi (oči so majhne in slabo razvite):1 

o mikrooftalmija– slabo razvito očesno zrklo,  

o kolobom – nerazviti del očesa,  

o displazija mrežnice,  

o siva mrena (Karabel idr., 2013); 

 bolezni požiralnika in prebavne malformacije, 

 težave s centralnim živčnim sistemom: 

o okvara nevralnega kanala (odprta hrbtenjača  spina bifida in anencefalija) 

o strukturne malformacije centralnega živčnega sistema (holopresencefalija  

možgani se ne razvijejo v dve hemisferi, cerebralna hipoplazija);  

 deformacije udov:  

o preveč prstov (postaxial polydactyly),   

o premalo prstov (oligodactyly), 

o odsotnost ali nepravilna razvitost okončin (limb deficiency); 

 motnje v duševnem razvoju, 

 manjša rast, 

 težave s sluhom, 

 popkovna kila, 

 manjkajoča koža v lasišču, 

 težave z dihanjem (Feben, Kromberg & Krause, 2015),  

 odprtina v ustnici, ustnem grebenu in na nebu (volčje žrelo), 

 težave z motoriko, 

 šibek mišični tonus (Karabel idr., 2013), 

 majhna glava, 

 majhna spodnja ali zgornja čeljust, 

 nespuščeno modo (MedlinePlus, 2016). 

                                                           

1 Po navedbah MedlinePlus-a (2016) so lahko oči zlite oziroma spojene v eno. 
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3.3 Življenjska doba oseb s trisomijo 13 

Trisomija 13 je tretja najpogostejša avtosomna trisomija (za trisomijo 21 in trisomijo 18) in se 

pojavlja med 1 na 5.000 do 1 na 29.000 rojenih otrok (Tsukada, Imataka, Suzumura & Arisaka, 

2012; Tobias, Connor in Ferguson-Smith, 2011). 

95 % plodov je spontano splavljenih med nosečnostjo (Jorde, Carey in Bamshad, 2010). 

Zarodek s to motnjo običajno doseže zelo kratko gestacijsko starost, nosečnost se pogosto konča 

do 20 tedna. (Karabel idr., 2013).  

Približno 45 % dojenčkov s trisomijo 13 umre v prvem mesecu življenja, do 70 % v prvih šestih 

mesecih in več kot 70 % do enega leta starosti. Preživetje do odrasle dobe je zelo redka (The 

Encyclopedia of Children's Health, 2016). 

Wu, Springett in Morris (2013) so v Angliji in Walesu v obdobju med 2004 in 2011 raziskovali 

število novorojenčkov s trisomijo 13. Ugotovili so, da je preživelo 82 % otrok, ki so bili rojeni 

s trisomijo 13. V povprečju je življenjska doba otrok s polno trisomijo 13 trajala 10 dni; v 

obdobju 3 mesecev jih je preživelo 18 %, v obdobju enega leta pa 8 %. Na vzorcu petih 

novorojenčkov s trisomijo 13 - mozaicizem jih je svoj prvi rojstni dan dočakalo le 80 %, 17 

otrok z delno trisomijo 13 pa 29 %. Povprečna življenjska doba teh otrok je dva tedna ali manj. 

Tri mesece preživi en otrok od petih, eno leto pa preživi en otrok od dvanajstih.  

Wu, Springett in Morris (2013) so raziskovali vpliv spola, gestacijske starosti (čas, ki je pretekel 

od zanositve) in srčnih bolezni na preživetje otroka. Ugotovili so, da med temi spremenljivkami 

in preživelostjo ni statistično pomembnih povezav. V raziskavi so potrdili domnevo, da otroci 

z delno ali trisomijo 13 - mozaicizem živijo bistveno dlje kot otroci s polno trisomijo 13. Avtorji 

Nembhard idr., 2001, Rasmussen idr., 2003, Lin idr., 2006 (v Wu, Springett in Morris, 2013) 

so v svojih raziskavah dokazali, da dekleta živijo dlje kot fantje. Slednje so potrdili tudi Wu, 

Springett in Morris (2013). 

Točnih podatkov o povprečni življenjski dobi nismo zasledili, saj je veliko odvisno od vrste 

trisomije 13 in zdravstvenih težav, ki so posledica tega sindroma ter neredne zdravniške oskrbe. 

V Sloveniji sta po neuradnih podatkih živeči dve deklici z omenjeno motnjo. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsukada%20K%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Imataka%20G%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suzumura%20H%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arisaka%20O%5Bauth%5D
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Preglednica 3.1: Primerjava umrljivosti oz. življenjska doba otrok s trisomijo 13 v različnih državah (Tsukada, 

Imataka, Suzumura in Arisaka, 2012) 

Življenjska 

doba 

Danska 

 

n = 76   

ž. d. (%) 

Velika 

Britanija 

n = 16 

ž. d. (%) 

Škotska 

 

n = 86 

ž. d. (%) 

Atlanta 

(USA) 

n = 114 

ž. d. (%) 

Tajvan 

 

n = 28 

ž. d. (%) 

Japonska 

 

n = 16 

ž. d. (%) 

1. dan 77 69 75 86 89 93,75 

7. dan 40 38 50 56 61 75 

1 mesec 23 13 28 30 29 56,25 

6 mesecev 10 0 NP 11 7 43,75 

1 leto NP 0 3 9 4 37,5 

3 leta NP 0 NP NP 4 31,25 

5 let NP 0 NP NP NP 18,75 

Povprečna 

življenjska 

dobe 

(dnevi) 

2,5 4 8,5 7 9 733 

NP – ni podatkov 

n – število otrok  

ž. d. (%) – življenjska doba v procentih 

3.4 Diagnosticiranje trisomije 13 

Trisomija 13 ima edinstvene značilnosti, ki jih lahko zdravniki ugotovijo s kliničnim 

pregledom, in sicer: 

 prisotnost dodatnega 13. kromosoma z analizo kromosomov že iz majhnega vzorca krvi, 

 kromosomske anomalije diagnosticirajo pred rojstvom z analizo celic iz plodovnice ali 

iz placente (amniocenteza), 

 z ultrazvokom plodu v času nosečnosti. 

Analize kromosomov, ki so bile opravljene na vzorcu krvi in analize celic iz plodovnice ali 

placente, so zelo natančne. Ultrazvočni pregled ni zanesljiv, saj se plod s trisomijo 13 in plod 

brez posebnosti na ultrazvoku ne razlikujeta (University of Rochester Medical Center, 2016). 
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4 VSAKODNEVNE VEŠČINE 

OBVLADOVANJE VSAKODNEVNIH VEŠČIN OMOGOČA VEČJO 

SAMOSTOJNOST 

Neodvisno življenje omogoča posamezniku sprejemanje samostojnih odločitev v življenju ter 

neodvisno delovanje v družbi in vsakdanjem življenju (Dailey, 1982; Ratzka, 2005; 

FamilyConnect, 2016). Komponente neodvisnega življenja vključujejo socialno sprejeto 

vedenje, socialno zrelost in učinkovito opravljanje vsakodnevnih aktivnosti (Weller in 

Strawser, 1982; Meacham, Kline, Stovall, in Sands, 1987; Flavel,, Lunn in Johnson, 2002).  

Obvladanje vsakodnevnih veščin pomembno vpliva na doseganje višjih ciljev tudi v življenju 

oseb s slepoto in slabovidnostjo. Področje zajema vse naloge in vloge, ki jih osebe izvajajo v 

skladu s svojimi sposobnostmi, da živijo čim bolj samostojno (Barraga & Erin, 1992; Hatlen, 

1996; Erin, 2000; Flavel,, Lunn in Johnson, 2002). Posamezniki, ki obvladajo vsakodnevne 

veščine, so bolj integrirani v družbo in v njej lažje delujejo (DeMario, 1990; Erin, 2000; Flavel,, 

Lunn in Johnson, 2002). Poučevanje veščin samostojnosti se šteje kot pomemben člen 

otrokovega zorenja. To je proces, v katerega so aktivno vključeni starši in otroci od zgodnjega 

otroštva, saj se samostojnost razvija postopno in v daljšem časovnem obdobju. Zdi se, da je 

učenje vsakodnevnih veščin pri otroku nekaj, k čemur starši in strokovni delavci samoumevno 

stremijo (Flavel & Lunn & Johnson, 2002). 

V raziskavo avtoric Lewis in Iselin (2002) so bili vključeni starši 10 otrok s slepoto in 

slabovidnostjo in starši 10 otrok brez težav z vidom, ki so odgovorili na 101 vprašanje o 

samostojnosti pri obvladanju vsakodnevnih aktivnosti. Otroci obeh skupin so bili podobne 

starosti. Na podlagi analize odgovorov so ugotovili, da so otroci s slepoto in slabovidnostjo 44 

% samostojni, medtem ko so videči sovrstniki pri istih aktivnostih 84 % samostojni.  

Leta 1996 je organizacija Royal Blind Society v New South Wales in v Australian Capital 

Territory anketirala 122 družin otrok s slepoto in slabovidnostjo, starih med 5 in 12 let. Analiza 

anket je pokazala močno zaskrbljenost staršev teh otrok glede obvladanja vsakodnevnih veščin. 

Do zelo podobnih ugotovitev so prišli tudi v Kanadi (Canadian National Institute for the Blind, 

2000; Walker, Tobin & McKenney, 1992). Na podlagi analize anket so strokovnjaki Royal 

Blind Society iz Avstralije začeli s projektom Do it yourself (Naredi sam), v okviru katerega so 

nudili svetovanje in pomoč staršem in učiteljem, da bi spodbujali otroke in mlade s slepoto in 

slabovidnostjo k samostojnemu življenju (Lunn, Johnston, Flavel, idr., 2002). Program 

specialnih znanj, ki temelji na prej navedenem projektu, izvajajo tudi na Zavodu za slepo in 

slabovidno mladino ter ga izvaja veliko osnovnih šol, v katere so vključeni učenci s slepoto in 

slabovidnostjo.  

Pozitivni učinki obvladanja vsakodnevnih veščin se kasneje kažejo tudi v možnostih zaposlitve 

teh oseb, saj se lažje in uspešneje vključijo v tim ter so zanesljivejše pri opravljanju službenih 

zadolžitev (Bina, 1991; DeMario, 1990; Retting, 1994; American Foundation for the Blind, 

2016). 
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5 POUČEVANJE VSAKODNEVNIH VEŠČIN 

Videči otrok se nauči obvladati vsakodnevne veščine z opazovanjem in posnemanjem drugih. 

Če je otrok slep, pa ta metoda učenja ni mogoča. Zamenjati jo morajo druge tehnike in 

poučevalni pristopi (Lowenfeld, 1981, v Ferrell, 2000, Flavel & Lunn & Johnston, 2002, 

Brambring, 2006). Pri zadajanju ciljev in načinu poučevanja vsakodnevnih veščin je treba 

dosledno upoštevati otrokove zmožnosti in posebne potrebe ter načrt poučevanja individualno 

prilagoditi. Tiflopedagog je s svojimi specialnimi znanji usposobljen za neposredno poučevanje 

posameznika s slepoto in slabovidnostjo ter z dodatnimi motnjami ter je ves čas na voljo za 

svetovanje, pomoč in podporo (staršem, drugim strokovnjakom, posamezniku, vrstnikom, idr.) 

(Bishop, 2004; Ferrell in Spungin, 2007; Gresnigt 1997, 1999; Silberman et al. 2007; idr.). 

Mnogi otroci potrebujejo dodatne spodbude za opravljanje nalog, ki se jim zdijo nezanimive. 

Pred poučevanjem je potrebno otroku razložiti, zakaj se uči določene spretnosti in kje jih bo 

lahko uporabil. Poučevanje vsakodnevnih veščin je najučinkovitejše v naravnem okolju, in sicer 

s pomočjo multisenzornega pristopa, z verbalni vodenjem in taktilnim modeliranjem. 

Tiflopedagog mora spodbujati učenca k neodvisnosti, zagotavljati mora njegovo nenehno 

varnost, pri poučevanju uporablja konkretne materiale (v kolikor je to mogoče) ter izhaja iz 

konkretnih izkušenj. Spretnosti, katerih se bo otrok učil, naj bodo njegovim zmožnostim in 

sposobnostim ustrezne. Loumiet in Levack (1991) dodajata, da je treba posebej spoštovati 

učenčevo zasebnost in drugačnost. 

Otrok se mora v procesu usvajanja vsakodnevnih veščin počutiti udobno in varno, saj bo tako 

bolj dojemljiv in motiviran za nova znanja (Duffy, 2002). Številni avtorji (Flavel, Lunn in 

Johnston, 2002; Lowenfeld, 1981, v Ferrell, 2000)  navajajo načela, ki jih je priporočljivo 

upoštevati pri poučevanju otrok s slepoto in slabovidnostjo. Upoštevanje teh je posebej 

primerno pri delu z otroki, ki imajo dodatne motnje. Ta načela so: 

 načrtovanje poučevanja, 

 postopno učenje veščin, 

 izhajanje iz otrokovih interesov in otrokova aktivna vpletenost v učni proces, 

 ustvarjanje povezav med novimi in že znanimi informacijami, 

 uporaba konkretnih materialov, 

 učenje na podlagi konkretnih izkušenj, 

 doslednost pri podajanju navodil, 

 večkratne ponovitve učenega in nenehne spodbude pri učenju, 

 prenos v nove situacije in okoliščine (generalizacija), 

 sprotno preverjanje naučenega in po potrebi spreminjanje/prilagoditev/načina 

poučevanja, 

 postopno umikanje pomoči. 

Duffy (2002) tem načelom dodaja še zahteve po: 

 izboljšani vidljivosti: 

o zagotoviti primerno osvetlitev za opravljanje dejavnosti, 
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o zmanjšati bleščanje (odbijanje svetlobe od svetlečih predmetov), ki zmanjšuje 

vidnost, 

o povečati kontrast med predmeti in ozadjem, 

o uporabiti svetle barve, da predmeti in robovi, kot so okvirji vrat in letvice na 

steni, izstopajo, 

o uporabiti velike in odebeljene tiskane bralne materiale in pripomočke za čim 

večjo uporabo ostankov vida; 

 boljši organizaciji: 

o organizirati predmete v predvidljive skupine, 

o shranjevati opremo in sestavine tako, da so vedno na dosegu rok, 

o stvari vedno vrniti na isto mesto, 

o odstraniti navlako, kjer je mogoče; 

 uporabi ostalih čutil: 

o naučiti se prepoznati/identificirati mesta in predmete glede na njihov zvok ali 

otip, 

o uporabiti prilagojene zvočne ali taktilne pripomočke, 

o zmanjšati/minimalizirati zvoke iz okolja za optimalno uporabo sluha; 

 uporabi oznak: 

o uporaba primernih oznak za identifikacijo predmetov, 

o uporaba širokih, debelih markerjev za označevanje predmetov, 

o označitev naprav na najpogosteje uporabljanih nastavitvah s kontrastnimi ali 

taktilnimi oznakami, 

o uporaba predmetov iz vsakodnevnega življenja, kot so gumice/elastike, mašne, 

električni trakovi, varnostne zaponke, ki jih lahko otipamo ali pa so svetlih barv; 

 zagotovitvi varnosti: 

o nadomestiti, premakniti ali odstraniti, kjer je možno, predmete, ki predstavljajo 

nevarnost za spotikanje, kot so obrabljene preproge in talne obloge, nizke mize 

in ostala navlaka, 

o narediti označbe za izboljšanje vidnosti na območjih, kjer nevarnost ne more biti 

odstranjena, kot so stopnice in pragovi vrat, 

o prepričati se, da so omare in predalniki popolnoma zaprti po vsaki uporabi ter so 

stoli porinjeni pod mize, 

o vnetljive predmete hraniti stran od štedilnika, 

o slediti varnostnim navodilom proizvajalca naprave. 

Otrok s slepoto ali slabovidnostjo ter dodatnimi motnjami, je pri organizaciji in izvajanju 

vsakodnevnih aktivnosti lahko omejen zaradi šibkejše fizične moči, izkušenj, motivacije, 

časovnih omejitev in uporabe ostankov vida. Preden začnemo otroka učiti spretnosti, je 

potrebno ugotoviti, ali otrok opazuje oz. sodeluje pri dejavnosti v največji možni meri (Erin, 

2000). Pri tem je treba biti pozoren na sposobnosti in primanjkljaje otrok, saj se otroci med 

seboj kljub podobnim diagnozam močno razlikujejo. V skladu z njihovimi zmožnostmi je 

potrebno izbirati cilje in načrtovati aktivnosti. 
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5.1 Področja vsakodnevnih veščin 

Vsakodnevne veščine tvorijo številne dejavnosti, ki jih oseba opravlja v skladu s svojimi 

sposobnostmi in zmožnostmi z namenom, da bi bila v življenju čim bolj samostojna. Vsako 

izmed spodaj navedenih področjih zajema številne aktivnosti, ki se jih otrok uči že od rojstva 

(Burnett in Sanford, 2008; Hazekamp & Huebner, 1989). V nadaljevanju bomo opisali tista 

področja in veščine, ki se jih otroci običajno začnejo učiti najprej. 

Osebna higiena: 

 samostojno odpiranje in zapiranje pipe,  

 uporaba mila, 

 brisanje nosu, 

 umivanje zob,  

 česanje in urejanje las, 

 kopanje (RNIB Supporting people with sight loss, 2016), 

 umivanje in brisanje rok, 

 umivanje in brisanje obraza, 

 imenuje predmete v kopalnici, 

 pozna uporabnost predmetov (Levandovski in Teodorović, 1989), 

 pokrivanje nosu in ust med kihanjem, 

 zavedanje potrebe po odhodu na stranišče, 

 spuščanje vode po opravljeni potrebi, 

 uporaba zadostne količine toaletnega papirja, 

 poznavanje razlike med uriniranjem in opravljanjem velike potrebe. (Loumiet in 

Levack, 1993) 

Oblačenje:  

 slačenje in nadevanje kape na glavo, 

 oblačenje in slačenje gornjih delov oblačil (jakna, pulover, majica, plašč …), 

 oblačenje in slačenje hlač, 

 prepoznava prednjih in zadnjih delov oblačil, 

 obuvanje čevljev na pravo nogo, 

 sezuvanje in obuvanje čevljev, 

 zapenjanje in odpenjanje čevljev na »ježka« (lepljivi trakovi), 

 vezanje in odvezovanje vezalk v pentljo, 

 oblačenje in slačenje rokavic, 

 zapenjanje in odpenjanje zadrg, 

 zapenjanje in odpenjanje gumbov, 

 obuvanje in sezuvanje nogavic, 

 poravnava oblačil. (Loumiet in Levack, 1993).  
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Skrb za oblačila: 

 obešanje obleke na obešalnik ali kljukico, 

 iskanje ustreznih parov čevljev in nogavic, 

 prepoznavanje svojih oblačil in obutve, 

 zlaganje preprostih oblačil, 

 prepoznavanje in poimenovanje posameznih kosov oblačil. (Loumiet in Levack, 1993).  

Prehranjevalne spretnosti: 

 pitje iz skodelice, 

 zajemanje hrane iz krožnika, 

 hranjenje z žlico/vilicami, 

 uporaba prtička za brisanje okrog ust, 

 temeljito žvečenje hrane, 

 žvečenje hrane z zaprtimi usti, 

 dobra orientacija na enostavnem pogrinjku, 

 uporaba noža za mazanje, 

 rezanje hrane z žlico ali vilicami, 

 rezanje hrane z nožem in vilicami, 

 orientacija na polnem krožniku. (Loumiet in Levack, 1993).  

Priprava hrane: 

 polnjenje kozarca z vodo iz umivalnika, 

 rezanje hrane, ki ne zahteva ostrega noža, 

 temeljito brisanje mize, 

 sledenje enostavnim, verbalno podanim napotkom, 

 zahtevanje več produktov za enostavni obrok, 

 priprava krožnikov in pribora na mizo, 

 prepoznavanje hrane, ki se je ob tipičnih dnevnih obrokih, 

 upoštevanje temeljnih higienskih postopkov pri pripravi hrane, 

 samostojno odpiranje enostavne embalaže s hrano ali pijačo, 

 priprava pladnja s priborom, 

 priprava pladnja s krožniki/s hrano, 

 prenašanje polnega pladnja na in z mize, 

 pospravljanje pladnja. (Loumiet in Levack, 1993).  
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Za uspešno opravilo teh veščin je potrebno upoštevati nekaj splošnih napotkov, ki veljajo za 

vsa področja vsakodnevnih veščin. Ti napotki so (Holbrook in Koenig, 2000, Kelley in Smith, 

2000, FamilyConnect, 2016, Teaching Students with Visual Impairments, 2016, RNIB 

Supporting people with sight loss, 2016): 

 učitelj gibe, ki jih učenec osvaja, najlažje pokaže s fizičnim vodenjem učenčeve roke ali 

taktilno modeliranje. Demonstracijo podkrepi z verbalno razlago. Pomoč je treba 

postopoma zmanjševati, 

 usmerjanje in pomoč naj vedno potekata iz otrokove hrbtne strani, saj so taki gibi zanj 

bolj naravni, 

 preden otroka začnemo učiti veščin osebne higiene, se je o vsakodnevnih rutinah 

potrebno pogovoriti z njegovo družino, da ne prihaja do prevelikih razlik. Prav tako je 

treba preveriti tehnike in znanja, ki se jih je otrok že naučil (Holbrook in Koenig, 2000), 

 izvajanje aktivnosti vključuje spoštovanje učenčeve zasebnosti. Poučevanje je 

priporočljivo začeti v zgodnjih letih (Kelley in Smith, 2000), 

 izdelava vizualnih opor ali urnikov za izvedbo posamezne aktivnosti (npr. opravljanje 

potrebe na stranišču), 

 uporaba sistema nagrajevanja (za vsako uspešno izvedbo aktivnosti so ustrezno 

nagrajeni),  

 ustrezna osvetlitev prostora, 

 aktivno vključevanje otroka v izvajanje aktivnosti, 

 če ima otrok še ostanke vida, je priporočljivo pred njega in učitelja postaviti ogledalo, 

v katerem opazuje svoj odsev in potek dela, 

 otroci pogosto sami izrazijo željo, da bi sami nekaj naredili. V takih situacijah ga je 

potrebno spodbujati in usmerjati, tudi če vsega ne naredi pravilno, saj bo se tako 

najhitreje naučil izvajati neko aktivnost (FamilyConnect, 2016),  

 na začetku je potrebno aktivnosti čim bolj poenostaviti,  

 uporaba taktilnih (uporaba embalaže različnih oblik, na podlagi katerih prepozna 

vsebino in namen uporabe) in/ali kontrastnih označb  (uporaba brisač in drugih izdelkov, 

ki so barvno kontrastni s prostorom ali predmeti v njem), 

 prilagoditve je potrebno izvesti skupaj z otrokom oziroma jih naj otrok naredi sam, v 

kolikor mu to dopuščajo zmožnosti, 

 izvajanje veščin v skladu z otrokovimi sposobnostmi, 

 dosledno vzdrževanje reda in organizacije prostora in predmetov v njem, 

 uporaba ograj ali ročajev (Teaching Students with Visual Impairments, 2016),  

 dosledna uporaba istih postopkov in besed med izvajanjem aktivnosti, 

 pohvaliti je potrebno tudi najmanjši napredek (RNIB Supporting people with sight loss, 

2016).   
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6 OPREDELITEV PROBLEMA 

Obvladanje vsakodnevnih veščin omogoča otroku s slepoto in slabovidnostjo ter dodatnimi 

motnjami, večjo samostojnost, kvalitetnejše življenje, uspešnejše vključevanje v socialno 

okolje ter hkrati olajša delo in skrb otrokovim staršem ali skrbnikom. 

Jong, Raemaekers & Zambone (2002) navajajo, da se je pred procesom poučevanja veščin 

potrebno posvetovati straši ter skupaj z njimi identificirati področja, katerih obvladanje bo 

pozitivno vplivalo tako na otroka kakor tudi na družino. Pri tem je po mnenju navedenih 

avtorjev potrebno poznati otrokove zmožnosti, potrebe in načine poučevanja, ki so zanj najbolj 

ustrezni.  

V magistrski nalogi smo se osredotočili na poučevanje vsakodnevnih veščin otrok s slepoto in 

slabovidnostjo ter dodatnimi motnjami. Obravnavano področje je zelo obsežno, saj je možnosti 

sopojavljanja različnih motenj veliko, vsaka pa ima svoje specifike, ki zahtevajo posebno 

obravnavo in pristop. Pri vseh otrocih z dodatnimi motnjami je poučevanje potrebno razdeliti 

na manjše, enostavne dele ter jih postopoma in s številnimi ponovitvami sestavljati v celoto. 

Utrjevanje učene aktivnosti otrok ne poteka samo z osebo, ki ga uči, temveč tudi s starši ali 

učitelji, ki so z otrokom v pogostem stiku. Vsi, ki z otrokom utrjujejo naučene spretnosti, se 

morajo dosledno držati načina in metod poučevanja. Tako otroku zagotovimo najboljše pogoje 

za usvojitev določene spretnosti. 

6.1 Namen in cilji raziskave 

V raziskovalnem delu naloge predstavljamo metode in postopke poučevanja vsakodnevnih 

veščin otroka, ki je slep z ostanki vida in ima dodatne motnje. Pri tem želimo poudariti 

upoštevanje njegovih edinstvenih potreb in pomen ustreznih metod poučevanja.  

Cilj naše raziskave je bil na podlagi pridobljenih informacij oseb, ki z otrokom pogosto delajo, 

ter lastne ocene, izdelati program, namenjen učenju specifičnih spretnosti. V njem so zastavljeni 

cilji, ki smo jih tekom srečanj zasledovali ter jih poskušali delno ali v celoti realizirati.  

6.2 Raziskovalna vprašanja 

i) Katere prilagoditve so potrebne za kvalitetnejšo izvedbo srečanja? 

ii) V kolikšni meri učenka usvoji izbrano vsakodnevno veščino tekom tridesetih srečanj? 

6.3 Raziskovalni pristop in metode 

Raziskovalni pristop 

V magistrskem delu smo kot temeljni raziskovalni pristop izbrali kvalitativni pristop 

raziskovanja, s katerim nam je bilo omogočeno razumevanje vzgojno-izobraževalnih 
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aktivnosti, ki so bile vezane na direktno poučevanje vsakodnevnih veščin in ki pripomorejo k 

večji samostojnosti in neodvisnosti otrok. 

Metoda vzorčenja in opis vzorca  

Metoda raziskovanja bo deskriptivna ali opisna, ker bomo z njo spoznavali problematiko na 

ravni kakovosti in količine. V raziskavo je bila vključena desetletna deklica s Patavovim 

sindromom, ki je vpisana v 3. razred prilagojenega izobraževalnega programa devetletne 

osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. Populacija otrok s tem sindromom je v 

Sloveniji zelo majhna. Po neuradnih podatkih naj bi bila 2 živeča otroka s to prirojeno motnjo. 

Zaradi zelo nizke incidence otrok s tem sindromom smo uporabili metodo študije primera. 

Vzorec je bil priložnosten. Starši deklice so pristali na sodelovanje v raziskavi. V nadaljevanju 

besedila je deklica predstavljena z imenom Nastja. 

Opis postopka zbiranja podatkov 

V okviru raziskave smo proučevali samo en primer in tako izbrali singularno študijo primera, 

v kateri smo uporabili kombinirano empirično gradivo. V empiričnem delu smo najprej 

pridobili podatke o otrokovem funkcioniranju. Na podlagi zbranih podatkov smo oblikovali 

program, v katerem so bili navedeni cilji, ki smo jih tekom srečanj delno ali v celoti realizirali. 

V proces poučevanja veščin so bili vključeni tudi dekličini starši, razredničarka in drugi 

strokovnjaki, ki so z učenko v vsakodnevni interakciji. Primarno gradivo smo dobili z 

večmesečnim nestrukturiranim opazovanjem z in brez udeležbe, s celostno oceno otrokovega 

funkcioniranja, z razgovori s starši, razredničarko in delovno terapevtko. Ti so izpolnili tudi 

ocenjevalne lestvice, s pomočjo katerih smo ocenili področja obvladanja vsakodnevnih veščin 

(Loumiet, R. in Levack, N. (1993)). Sekundarno empirično gradivo so sestavljali podatki, ki so 

zbrani v Nastjini osebni mapi ter bolnišnični izvidi, ki so nam jih v pogled dali njeni starši. Vse 

dobljene informacije smo nato zbrali in na podlagi njih oblikovali cilje, ki smo jih tekom 

obravnave skušali realizirati. Proces direktnega poučevanja vsakodnevnih veščin smo opravili 

v času 3 mesecev (januar 2016 do april 2016) v okviru 30 srečanj. Za namene raziskave smo 

uporabili zaporedni način uporabe raziskovalnih tehnik, saj so potekale v časovno različno 

izvedenih korakih.  

Naša raziskava je bila sestavljena iz naslednjih faz: 

 

 celostne ocene Nastjinega funkcioniranja, 

 določitve ciljev, 

 natančnega načrtovanja srečanj, 

 direktnega poučevanja vsakodnevnih veščin in utrjevanja usvojenih znanj z drugimi 

osebami v drugih okoljih, 

 evalvacije učenkinega funkcioniranja po opravljenih srečanjih. 
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Preglednica 6.1: Faze in tehnike raziskovanja 

Faze raziskovanja Tehnike raziskovanja 

1. FAZA RAZISKOVANJA:  

Celostna ocena funkcioniranja 

 pregled obstoječe dokumentacije 

 večmesečno nestrukturirano opazovanje z 

in brez udeležbe 

 razgovori s starši, razredničarko in 

delovno terapevtko  

 ocenjevalne lestvice s pomočjo katerih 

smo ocenili področja obvladanja 

vsakodnevnih veščin (Loumiet in Levack, 

1993).  

2. FAZA RAZISKOVANJA: 

Določitev ciljev 

 na podlagi pregleda zbranih podatkov 

izdelati individualiziran program 

3. FAZA RAZISKOVANJA: 

Natančno načrtovanje srečanj 

 načrtovanje postopkov poučevanja (pisna 

priprava na srečanje) 

4. FAZA RAZISKOVANJA: 

Direktno poučevanje vsakodnevnih 

veščin in utrjevanje usvojenih znanj z 

drugimi osebami v drugih okoljih 

 poučevanje na podlagi vnaprej 

pripravljenih priprav, občasna sprotna 

evalvacija in utrjevanje naučenega s starši 

doma in razredničarko 

5. FAZA RAZISKOVANJA 

Evalvacija Nastjinega funkcioniranja po 

opravljenih srečanjih 

 evalvacija uspešnosti izvajanja spretnosti, 

ki smo jo poučevali 

 

Preden smo začeli z direktnim poučevanjem vsakodnevnih veščin  smo v prvi fazi najprej (1) 

izvedli analizo obstoječe dokumentacije (Nastjina osebna mapa in izvidi zdravnikov), (2) 

deklico smo več mesecev nestrukturirano opazovali z in brez udeležbe, (3) izvedli razgovore s 

starši, razredničarko in delovno terapevtko, katerim smo prav tako (4) razdelili ocenjevalne 

lestvice, s pomočjo katerih smo ocenili področja obvladanja vsakodnevnih veščin (Loumiet, 

R. in Levack, N. (1993).  
 

Z analizo dokumentov smo dobili mnogo informacij o Nastjinih posebnih potrebah in njenih 

močnih področjih. Podatke, ki smo jih zbrali z analizo teh gradiv, smo poglobili z uporabo 

raziskovalnega intervjuja, namen katerega je  bil pridobitev čim več podatkov ter hkrati 

proučitev njenega funkcioniranje pred začetkom poučevanja vsakodnevnih veščin. 

Pred izvedbo razgovorov smo sestavili ključna vprašanja, ki so bila namenjena staršem, 

razredničarki in delovni terapevtki. Hkrati smo se zavedali, da se bo število vprašanj lahko 

spremenilo, saj so v veliki meri odvisna od posredovanih informacij oziroma odgovorov 

sodelujočih.  
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V tej fazi smo uporabili tudi tehniko nestrukturiranega odkritega opazovanja z in brez udeležbe. 

Z Nastjo smo se v preteklosti veliko srečevali in sodelovali, zato bomo že znane podatke 

uporabili v tej raziskavi. 

Podatke, pridobljene na podlagi zgoraj omenjenih raziskovalnih tehnik, smo dopolnili z 

ocenjevalne lestvice, s pomočjo katerih smo ocenili področja obvladanja vsakodnevnih veščin 

(Loumiet in Levack, 1993). Ta vir je lahko v pomoč učiteljem (strokovnim delavcem) pri 

ocenjevanju, poučevanju in evalviranju učencev začetka šolanja pa do odrasle dobe, da bodo 

živeli neodvisno oziroma z minimalno pomočjo v socialnem življenju, pri samooskrbi in v 

prostem času. Na podlagi vseh zbranih podatkov iz prve faze raziskovanja smo oblikovali 

celostno oceno, v kateri smo zajeli njene: (1) osnovne podatke, (2) senzorne spretnosti, (3) 

motoriko, (4) socialno-emocionalno področje, (5) govor, jezik, komunikacijo, (6) 

funkcioniranje v šoli, (7) orientacijo, (8) vsakodnevne veščine. 

Na osnovi zbranih podatkov iz prve faze raziskovanja ter predvsem na podlagi dobljenih 

rezultatov zgoraj navedene ocenjevalne lestvice smo v drugi raziskovalni fazi oblikovali cilje, 

ki jih želimo tekom srečanj realizirati. Slednje smo zapisali v obliki programa, namenjenega 

učenju specifičnih veščin. Osredotočili smo se predvsem na tiste cilje, ki so pomembni za 

Nastjino večjo samostojnost in neodvisnost. 

V tretji raziskovalni fazi smo naredili natančen načrt poučevanja posameznih veščin. 

Poučevanje spretnosti smo razdelili na manjše, enostavnejše korake z mnogimi ponovitvami in 

utrjevanji. Iz te faze smo prešli na četrto fazo raziskovanja, v kateri smo Nastjo direktno 

individualno poučevali izbrane veščine na način, ki smo si ga oblikovali v tretji fazi. Srečanj je 

bilo 30 in so v večini potekala po pouku. Srečanja smo evalvirali in beležili napredek ali težave, 

ki so se pojavile. V to fazo so bili vključeni tudi Nastjini starši in razredničarka. Seznanili jih 

smo z načini in postopki dela z namenom, da Nastja vadi spretnosti tudi z drugimi osebami v 

drugih okoljih. 

Peta faza raziskovanja je bila namenjena evalvaciji srečanj, v kateri smo zapisovali ključne 

podatke o napredku ali težavah, ki so se pojavili pri usvajanju določene veščine. V končni 

evalvaciji smo zabeležili napredek ter napotke za učenje spretnosti, ki jih ni v celoti usvojila. 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

19 

7 REZULTATI 

Rezultati so prikazani po fazah raziskovanja. Rezultat prve faze je celostna ocena Nastjinega 

funkcioniranja, rezultati druge faze raziskovanja prikazujejo določitev ciljev, ki smo jih tekom 

srečanj poskušali doseči. Rezultat tretje faze raziskovanja je izdelan načrt, kako poučevati 

določene veščine. Rezultati četrte faze raziskovanja zajemajo direktno poučevanje, občasno 

evalvacijo in izvedbo aktivnosti z drugimi osebami v drugih okoljih. Kot rezultat pete faze 

raziskovanja so prikazane evalvacije srečanj in napotki za vnaprej. 

7.1 Rezultati 1. faze raziskovanja: celostna ocena funkcioniranja  

Celostno oceno trenutne ravni Nastjinega funkcioniranja smo oblikovali na podlagi podatkov, 

ki smo jih dobili s pregledom obstoječe dokumentacije, zbrane v učenkini osebni mapi in iz 

zdravniških izvidov. Z Nastjo smo se redno, vendar nestrukturirano sestajali že eno leto in štiri 

mesece pred začetkom izvajanja raziskave ter tudi na podlagi naših srečanj pridobili mnogo 

podatkov o njej in njenem načinu funkcioniranja. Prav tako smo opravili razgovor s starši, 

razredničarko in delovno terapevtko ter jim dali izpolniti ocenjevalne lestvice, s pomočjo 

katerih smo ocenili področja obvladanja vsakodnevnih veščin (Loumiet in Levack, 1993), ki se 

nanaša področje vsakodnevnih veščin. S to lestvico smo želeli ugotoviti področja in aktivnosti, 

ki jih Nastja še ne obvlada, in bi potrebovala intenzivno obravnavo, da bi jih usvojila. Prva faza 

raziskovanja je zajemala obdobje od 20. 11. 2015 do 16. 12. 2015. 

Osnovni podatki 

Nastja je stara deset let in hodi v prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 

standardom. V naslednjem šolskem letu (2016/2017) bo preusmerjena v posebni program 

vzgoje in izobraževanja. Učenka se je rodila s Patavovim sindromom (trisomija 13), kar zajema 

izredno širok spekter motenj: slepoto z ostankom vida, lažjo motnjo v duševnem razvoju, odprt 

Botallov vod na srcu, slabše razvita groba in fina motorika, slabša koordinacija gibov, sum na 

avtizem, izraženi so tudi degenerativni znaki (ploščat obraz z visokim izstopajočim čelom, širok 

razmik med očmi, očesni reži potekata navzdol, nos je majhen in obrnjen navzgor, visoko, 

mehko ustno nebo s sredinsko brazdo, ortodontske nepravilnosti, uhlji so nizko položeni). 

Senzorne zmožnosti 

Zbrane podatke smo pridobili iz učenkine osebne mape in iz zdravniških izvidov, ki so mi jih 

v vpogled dali njeni starši. Opravila sem tudi razgovor s starši, njeno razredničarko in delovno 

terapevtko.  

Nastja je slepa deklica  z ostankom vida. Na desno oko dojema le svetlobo, na levo oko vidi 3–

4 %). Kljub uporabi korekcije se vidna ostrina ne izboljša. Vidna ostrina binokularno na 10 cm: 

0.01 brez korekcije; 0.04 do 0.05 s korekcijo. Ima motni roženici (desno bolj kot levo). Premer 

roženice desnega očesa je 7mm, levega očesa pa 8-9 mm. V izvidih so zabeležene tudi naslednje 

motnje: kolobom irisa (prirojena napaka roženice), obojestranska mikrofralmija (manjši očesna 

zrkli),  bledi zrkli, horizontalni nistagmus,  leva leča je motna, ob leči je gostejša, okrogla 
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motnjava. Njen primarni delovni način je vizualni, običajno v kombinaciji s tipnim. Ostanke 

vida uporablja zelo učinkovito. Njena optimalna delovna razdalja je 10 cm, pri gledanju manjših 

predmetov/velikosti črk tudi manj. Barve loči. Na daleč opazi le večje predmete. Premikajočim 

se predmetom se samoiniciativno približa in se ji dotakne. Prav tako si sama določi razdaljo, ki 

ji najbolj ustreza pri gledanju ali branju. Pri zapomnitvi določenih aktivnosti se pogosto 

poslužuje slušnih informacij, še posebej so ji všeč mnemotehnike. 

Zaveda se dotikov in se nanje ustrezno odziva. Na podlagi tipa uspešno razvršča predmete, 

čeprav se najpogosteje zanaša na vizualne informacije. Ustrezno se odziva na močnejše dotike 

in bolečino.  

Pri vonjanju in okušanju ni opaziti posebnosti. Vonja različne vonjave, prav tako zaznava 

različne okuse. 

Motorika 

Njena groba motorika  je slabše razvita, prav tako je slabše razvita koordinacija gibov. Pri hoji 

ima stopala obrnjena rahlo navzven, drža je sključena, na hrbtu ima grbo, pri hitrejši hoji ima 

roke za boki in telo nagnjeno naprej. Občasno ima težave z ravnotežjem, še posebej na neravni 

površini. Samostojno hodi gor in dol po stopnicah. Pri gibanju v znanem okolju je precej hitra 

in ohranja ravno linijo hoje. Pri gibanju v neznanem okolju je previdnejša in počasnejša. Takrat 

si pomaga tudi z rokami. Ne uporablja bele palice. 

Ima slabo definirano motoriko prstov, kar jo ovira pri izvajanju finomotoričnih aktivnosti. 

Posledice tega so vidne pri aktivnostih, ki zahtevajo spretne prste – risanje ravnih ali okroglih 

linij, štetje na prste, stiskanje gobe, premikanje vsakega prsta posebej, stiskanje členkov v prstih 

… Predmete lahko prime s pincetnim prijemom, vendar prijem pogosto ni precizen. Prijem in 

drža pisala sta ustrezna.  Zelo rada barva in riše (še posebej oblike, ki so ji blizu). Pritisk pisala 

na podlago je močnejši.  

Socialno-emocionalno področje 

Nastja se v skupinsko igro vključuje ob spodbudi. Najpogosteje se igra sama, njena igra je 

predvsem individualna. Rada ima aktivnosti, pri katerih stvari ureja v smiselna zaporedja. Pri 

teh aktivnostih je izredno uspešna. 

Sama je redko pobudnik za interakcije z vrstniki, podobno je v odnosu z odraslimi. Pri 

komunikaciji na vprašanja odgovarja s kratkimi odgovori, za katere potrebuje občasno dlje časa. 

V družbi ni boječa. Zelo rada posluša pogovore odraslih in kasneje sama o njih debatira. Očesni 

kontakt vzpostavi redko, se pa ob osebi ustavi in se ji običajno med komuniciranjem približa. 

Pogosto vzpostavi telesni stik z osebami, ki so ji blizu ali jih dobro pozna. Pri komuniciranju z 

njimi zelo očitno pokaže svoje zadovoljstvo (s smehom, mahanjem, glasnim 

govorjenjem/vzklikanjem).  

Pravila upošteva in se po njih ravna. Podana navodila morajo biti kratka in jasna. Če je navodilo 

daljše, si vzame nekaj časa, da nanj odgovori. Na zahtevnejša navodila odgovori redko, pogosto 

spremeni temo pogovora. 
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Pri njej so opazna stereotipna vedenja (mahanje z rokami in glavo, prestopanja, potiskanje prsta 

v oko).  

Govor, jezik, komunikacija 

Učenka razume preprosta navodila in pogovor v razredu. Besedni zaklad in struktura povedi sta 

primerna. Pri pogovoru v razredu je delno aktivna. Redko izrazi svoje misli, mnenja in želje.  

Pri šolskem delu se poslužuje metod za slabovidne (povečani tisk, ustrezna oblika pisave, 

nebleščeči papir, povečane slike in besedila, sedi bliže tabli). Besedila in slike si sama (fizično) 

približa očem, da jih bolje vidi. Besedila ima običajno prilagojena na Arial 22 ali 24 — krepko. 

Pri pisanju uporablja pisala z močno sledjo.  Obvlada velike in male tiskane črke. Besede zapiše 

in prebere povsem samostojno, vendar ima težave z razumevanjem prebranega. 

Funkcioniranje pri pouku 

Naloge, ki zahtevajo pisanje, opravi v celoti in natančno, pri dejavnostih, ki zahtevajo slušno 

pozornost, pa ne zmore slediti. Takrat aktivno ne posluša in po poslušanju ne odgovarja 

smiselno. Potrebuje vmesne odmore ter dejavnosti, ki jo sprostijo, npr. nizanje predmetov, 

barvanje … 

Učenka ima izredno dober slušni spomin ter je uspešna pri aktivnostih, ki si sledijo v nekem 

smiselnem zaporedju. Pesmico se nauči na pamet, prav tako samostojno obnovi pravljico. 

Čeprav dobro pozna svoje potrebščine, ji je potrebno pomagati pri organizaciji na mizi. 

Neurejena miza jo moti tudi med poukom, saj se ji pozornost preusmeri na potrebščine. Med 

pogovorom se pogosto zamoti z listanjem knjige, zvezka, zato ji je potrebno pozornost 

pogosteje usmeriti na določeno sliko, besedo. 

Orientacija 

Opredeli položaj predmeta glede na sebe oziroma glede na druge predmete. Premika se po 

navodilih po prostoru in na listu papirja, navodilo delno oblikuje. Pomoč potrebuje pri 

orientaciji v zvezku (kje pričeti pisati, pri sledenju vrstice, pri preslikavi ...). Razume pojme 

»zgoraj«, »spodaj«, »spredaj«, »zadaj«, »levo«, »desno« in jih v praksi uspešno uporablja. V 

znanih okoljih je izredno dobro orientirana. Ker odlično uporablja ostanke vida, se v neznanih 

okoljih zanaša na vizualne informacije. Takrat je njeno gibanje počasnejše in previdnejše, 

vendar pogosto sama razišče novi prostor. 

Vsakodnevne veščine 

Nastja se sama redko spomni, da mora na stranišče (ali se spomni zadnji hip, ko je v večini 

primerov že prepozno), zato ji pogosto uide v hlače. Na stranišče lahko gre sama, vendar še 

potrebuje nadzor. Pri opravljanju male potrebe ji je potrebno dati toaletni papir, da se obriše po 

opravljeni potrebi. Obriše se samostojno. Prav tako jo je potrebno verbalno voditi pri oblačenju. 

Kadar ima oblečenih več kosov oblačil, ji je potrebno pomagati poravnati oblačila. Pri 

opravljanju velike potrebe pa še potrebuje pomoč. Po uporabi stranišča samoiniciativno spusti 

vodo in zapre pokrov straniščne školjke. Učenka samostojno odpre in zapre pipo na umivalniku. 
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Rok in obraza si sama ne umije temeljito, prav tako ima težave pri brisanju v brisačo. Sama si 

ne zna obrisati nosu. Kadar kihne, si redko da roko pred usta. Zaradi težav z motoriko se sama 

ne zmore počesati ter temeljito umiti zob. 

Po stopnicah hodi samostojno, pri hoji se drži za ograjo. V šoli hodi po stopnicah v spremstvu 

učitelja, saj ima slabše ravnotežje in lahko pade. 

Hrane si sama na pladnju ne prinese do mize in je ne razreže sama. Pladnja sama ne pospravi. 

Na enostavnem pogrinjku najde vse predmete za prehranjevanje. Prav tako se odlično orientira 

na krožniku ter brez težav poje vso hrano z njega. Žveči z zaprtimi usti. Uporablja žlico in 

vilice, pri uporabi noža ima težave. Drža žlice je pravilna, če jo opozoriš nanjo. Po hranjenju se 

okrog ust obriše s prtičkom. Brez težav pije iz kozarca ali skodelice, v kateri si samostojno 

nalije vodo iz pipe. Težave ima z mazanjem namazov na kruh. 

Zaradi težav z motoriko ima težave pri oblačenju in slačenju oblačil, ki so na gumbe, zaponke 

ali zadrgo. Prav tako ima težave z uporabo pasu v hlačah. Učenka se obleče z minimalno 

pomočjo druge osebe. Samostojno obleče in sleče hlače z elastičnim pasom. Brez težav sleče 

predhodno odpeta oblačila. Sama si ne zna obuti zaprtih čevljev, ne zna pravilno napeljati 

vezalk v luknje v čevljih ter jih zavezati v preprosto pentljo. Samostojno si sezuje in po večini 

pravilno obuje odprte čevlje ter čevlje na ježka. Prav tako si sama sezuje zaprte čevlje. Učenka 

prepozna svoje kose oblačil in obutve. Prav tako prepozna in poimenuje dele oblačil. Velike 

težave ima z zlaganjem oblačil. 

V spodnjih tabelah so prikazani odgovori staršev, razredničarke in delovne terapevtke, ki smo 

jih pridobili iz ocenjevalne lestvice, s pomočjo katerih smo ocenili področja obvladanja 

vsakodnevnih veščin (Loumiet in Levack, 1993). Ocenjevalno lestvico smo priredili tako, da 

so zajemala samo tista področja, ki so ustrezna za potrebe naše raziskave. Dobljene odgovore 

smo razdelili po področjih. 

Razlaga:  

M – mama 

R – razredničarka 

T – terapevtka 

+ - vse tri (mama, razredničarka in delovna terapevtka) so navedle enak odgovor 
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Preglednica 7.1: Oblačenje 

 

Veščine 

Ne 

dosega 

(N) 

Delno 

dosega 

(DD) 

Dosega 

(D) 

Sleče nezapeta oblačila, ki se slačijo s sprednje 

strani. 

  + 

Sleče zapeta oblačila, ki se slačijo s sprednje strani.  +  

Da na glavo in z nje kapo. M T R 

Vtakne roko v rokav, ko ji pridržimo 

plašč/jopo/jakno. 

  + 

Samostojno obleče plašč/jopo/jakno. R, M T  

Potisne noge v hlačnici.  T R, M 

Samostojno obleče hlače z elastičnim pasom.  R M, T 

Samostojno sleče hlače z elastičnim pasom.   + 

Obleče pulover.  +  

Sleče predhodno odpeta oblačila.   + 

Odpenja oblačila »na ježka«.   + 

Odpne zadrgo spredaj. T  R, M 

Zapne zadrgo spredaj. T, M R  

Obuje nogavice. R T M 

Sezuje nogavice.   + 

Prepozna in poimenuje dele oblačil.   + 

Zapne zaponko.  +  

Odpne zaponko.  +  

Odpenja večje gumbe.  M, T R 

Zapenja večje gumbe.  M, T R 

Odpenja manjše gumbe.  M, T R 

Zapenja manjše gumbe.  +  
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Odstrani pas iz lukenj. +   

Odpne pas. +   

Zapne pas. +   

Obleče oblačila, ki se oblačijo od spredaj brez 

zapenjanja. 

 +  

Pove, ali so oblačila obrnjena pravilno. M T R 

Odkrije, kaj je spredaj in kaj zadaj na oblačilu. M T R 

Natika rokavice. M, T R  

Poravna oblačila. M T, R  

Uporabi pripomočke v primeru dežja.   + 

ČEVLJI 

Obuje čevlje za »natikanje« .   + 

Odveže vezalke.   + 

Zaveže vezalke v preprosto pentljo. +   

Vtika vezalke v luknje.        +   

Zapenja čevlje »na ježka«.  T, R M 

Obuje čevelj na pravo nogo.  T R, M 

Čevlje samostojno sezuje.   + 
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Preglednica 7.2: Skrb za oblačila 

 

Veščine 

Ne 

dosega 

(N) 

Delno 

dosega 

(DD) 

Dosega 

(D) 

Obesi obleko na obešalnik ali kljukico.  T M, R 

Najde ustrezen par čevljev.  T R, M 

Najde svoje copate.  T R, M 

Obeša na obešalnik in obeša v omaro. +   

Zloži preprosta oblačila. +   

Prepozna posamezno oblačilo.   + 

 

Preglednica 7.3: Osebna higiena in nega 

 

Veščine 

Ne 

dosega 

(N) 

Delno 

dosega 

(DD) 

Dosega 

(D) 

Odpre in zapre pipo na umivalniku.    + 

Sama si nastavi ustrezno temperaturo vode.   + 

Umije si roke.  +  

Umije si obraz.  +  

Sama si ščetka zobe.  +  

Pokrije si nos in usta med kihanjem in kašljanjem. M R, T  

Samostojno si obriše nos. +   

Uporablja (papirnate) brisače za brisanje rok in 

obraza. 

  + 

Ve, kdaj si je potrebno umiti roke.  T, M R 

Sama se počeše. +   
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Preglednica 7.4: Uporaba stranišča 

 

Veščine 

Ne 

dosega 

(N) 

Delno 

dosega 

(DD) 

Dosega 

(D) 

Brez upiranja sedi na školjki.   + 

Pove, ko mora iti na stranišče. M, R T  

Školjko uporablja za opravljanje velike potrebe.   + 

Urinira v školjko.   + 

Po uporabi spusti vodo.   + 

Pove razliko med potrebo po uriniranju in 

opravljanjem velike potrebe. 

 T M, R 

Uporabi zadostno količino toaletnega papirja po 

opravi male potrebe. 

 +  

Uporabi zadostno količino toaletnega papirja po 

opravi velike potrebe. 

 +  

Sama se temeljito obriše s toaletnim papirjem po 

opravi male potrebe. 

 +  

Sama se temeljito obriše s toaletnim papirjem po 

opravi velike potrebe. 

T, R M  

Po uporabi stranišča si umije roke.  T M, R 

 

Preglednica 7.5: Prehranjevanje 

 

Veščine 

Ne 

dosega 

(N) 

Delno 

dosega 

(DD) 

Dosega 

(D) 

Pije iz skodelice ali kozarca.   + 

Zajame srednje trdno in trdno hrano iz                                                                          

posode in se nahrani z žlico. 

  + 

Skozi celoten obrok se hrani s pomočjo žlice.   + 

S prtičkom se obriše okrog ust.   + 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

27 

Prehranjuje se z vilicami.   + 

Temeljito prežveči hrano. R T, M  

Sadje olupi z roko. +   

Hrano žveči z zaprtimi usti. M T, R  

Juhe (bolj tekočo hrano) poje z žlico.   + 

Za konzumiranje določene vrste hrane uporablja 

vilice, žlico ali prste. 

  + 

Na enostavnem pogrinjku najde vse predmete.  T R, M 

Na krožniku najde različne vrste hrane.  T R, M 

Poje vso hrano, ki je na krožniku.  T R, M 

Za mazanje uporablja nož.  +   

Hrano razreže z vilicami ali žlico. +   

Odpre embalažo s hrano, ki se enostavno odpira. T M, R  

Poje, ne da bi se umazala. T R, M  

Za rezanje hrane uporabi nož in vilice. +   

Odpre veliko različnih embalaž s hrano ali pijačo. T R, M  

 

Preglednica 7.6: Ravnanje s hrano 

 

Veščine 

Ne 

dosega 

(N) 

Delno 

dosega 

(DD) 

Dosega 

(D) 

Pripravi si pladenj z jedilnim priborom. T, R M  

Na pladenj zloži krožnike s hrano. T, R M  

Pladenj odnese do mesta prehranjevanja in ga 

varno odloži. 

T, R M  

Ko se naje, pladenj odnese in ga pospravi. T, R M  

Presipa trdno hrano. T R M 

Sodeluje pri pripravljanju hrane.  T R, M 
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Kozarec napolni z vodo pri umivalniku.  T R, M 

Iz majhne posode pretoči hladno pijačo v skodelico 

ali kozarec. 

T  R, M 

Pripravi enostavno hrano, ki ne zahteva mešanja, 

rezanja, merjenja ali kuhanja. 

  + 

Sledi enostavnim verbalnim receptom.  +  

 Poimenuje in opiše funkcije večine kuhinjskih 

aparatov. 

  + 

Pripravi krožnike in pribor na mizo.   + 

Odmeri trdne sestavine s pomočjo kozarca, pol 

kozarca, žlice in čajne žličke. 

 T, R M 

Pripravi hladno hrano in pijačo, ki zahteva 

minimalno mešanje in merjenje. 

 +  

Nareže hrano, ki ne zahteva ostrega noža.   + 

Nareže hrano z ostrim nožem. T, R M  

Pospravi mizo in zloži umazane krožnike v 

pomivalno korito. 

 R, T M 

Mizo temeljito pobriše.  +  

Prepozna hrano, ki se jé ob tipičnih dnevnih 

obrokih. 

 T R, M 

Ko pripravlja hrano, upošteva higienske postopke.  +  

Odmeri tekoče sestavine ob uporabi kozarca, pol 

kozarca, žlice in čajne žličke. 

T M, R  

Naliva tople tekočine.  R, T M 

Uporablja enostaven kuhinjski pribor.   + 

Ob uporabi ostrega noža predstavi različne tehnike 

rezanja. 

T, R M  
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7.2 Rezultati 2. faze raziskovanja: določitev ciljev 

Na podlagi zbranih podatkov smo izdelali program, v katerem smo navedli spretnosti oz. 

aktivnosti, pri katerih ima učenka največ težav ali jih še nima usvojenih.  Na podlagi izdelanega 

programa smo si izbrali cilje, ki jih želimo tekom naših srečanj doseči. Za določitev teh ciljev 

se nismo odločili samo zato, ker je obvladanje teh zelo potrebno za Nastjino večjo samostojnost, 

pač pa se bomo ozirali tudi na možnosti izvedbe poučevanja med najinimi srečanji (primer: če 

učenka ni prehlajena, je poučevanje brisanja nosu, kljub temu da ga sama še ne zna, 

nesmiselno). Za izbor ciljev smo se posvetovali tudi z Nastjinimi starši. 

Trditev, ob kateri je narisan smeško (  ), smo izbrali za cilj, katerega želimo tekom srečanj 

doseči.   

 

 

Preglednica 7.7: Program z izbranimi cilji 

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM 

PODROČJE CILJI IZBRANI CILJI 

OBLAČENJE Sleče zapeta oblačila, ki se 

slačijo s sprednje strani. 

 

Samostojno obleče 

plašč/jopo/jakno. 

 

Obleče pulover.  

Zapne zadrgo spredaj.  

Odstrani pas iz lukenj.  

Odpne pas.  

Zapne pas.  

 Pove, ali so oblačila pravilno 

obrnjena.  

 

OBUVANJE IN 

SEZUVANJE ČEVLJEV 

Zaveže vezalke v preprosto 

pentljo. 

 

Vtika vezalke v luknje.  
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SKRB ZA OBLAČILA Obeša na obešalnik in v 

omaro. 

 

Zloži preprosta oblačila.  

OSEBNA HIGIENA Samostojno si obriše nos.  

Sama se počeše.  

UPORABA STRANIŠČA Sama pove, ko mora iti na 

stranišče. 

 

PREHRANJEVANJE Sama si pripravi pladenj s 

priborom in krožnikom. 

 

Poln pladenj odnese do in od 

mize. 

 

Temeljito prežveči hrano.  

Sadje olupi z roko.  

Hrano žveči z zaprtimi usti.  

 Za mazanje uporablja nož.  

Hrano razreže z vilicami ali 

žlico. 

 

Za rezanje hrane uporabi nož 

in vilice. 

 

Umazan pladenj, krožnike in 

pribor pospravi na za to 

predvideno mesto. 

 

RAVNANJE S HRANO Mizo temeljito pobriše.  

Ob uporabi ostrega noža 

predstavi različne tehnike 

rezanja. 
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7.3 Rezultati 3. faze raziskovanja: natančno načrtovanje srečanj 

Za realizacijo izbranih ciljev je bilo pred začetkom direktnega poučevanja veščin načrtovati 

tudi čas in prostor, kjer bodo naša srečanja potekala, pripomočke, s katerimi bomo razvijali 

izbrane spretnosti, sestaviti je bilo treba vaje za motoriko prstov, ki jih bomo izvajali na začetku 

vsakega srečanja, ter izdelati načrt posameznega srečanja.   

ČAS 

Srečanja smo običajno izvajali po končanem pouku. Poučevanje izbranih veščin smo včasih 

izvajali med šolskimi urami, ki jih z Nastjo izvajamo individualno. Ker se nekateri cilji 

navezujejo na kosilo, smo srečanja, ki so se navezovala na to področje, izvajali v času kosila. 

PROSTOR 

Poučevanje aktivnosti smo izvajali v naravnih situacijah: tiste, ki se navezujejo na kosilo, so 

bile izvedene v jedilnici, opravljanje male potrebe pa na stranišču. Ostale aktivnosti smo izvajali 

v dobro osvetljeni učilnici, kjer smo delovni prostor organizirali tako, da je bil osvetljen z 

naravno svetlobo (v kolikor je to bilo mogoče). Preden smo se z Nastjo sestali, smo izvedli 

osnovne prilagoditve prostora: miza je bila običajno pri oknu; če je bila svetloba premočna, 

smo delovni prostor zavarovali pred svetlobo z žaluzijami, v kolikor je bila naravna svetloba 

prešibka, smo prostor dodatno osvetili z umetno svetlobo. Sicer pa Nastja sama pove, kakšna 

jakost svetloba ji ustreza. Pri izbiri učilnice smo bili pozorni tudi na izognitev hrupu in 

dogajanju na hodniku, da učenke med izvajanjem niso zmotili zunanji dražljaji.  

 

Slika 7.1: Dobro osvetljena delovna miza 

 

PRIPOMOČKI ZA RAZVIJANJE MOTORIKE PRSTOV 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

32 

Izbrali in izdelali smo pripomočke, ki so namenjeni razvijanju motorike prstov. Na tem 

področju ima učenka precej težav, zato smo v vsakem uvodnem delu srečanja izvedli nekaj 

aktivnosti, ki spodbujajo razvoj te motorike. Njihovo ustreznost smo izbirali glede na vrsto 

aktivnosti, ki smo jo pri posameznem srečanju izvajali. Pri izbiri pripomočkov in materialov 

smo izhajali iz potreb zaradi slepote. Izbrali smo: 

 pripomočke visoko kontrastnih barv.  

 

Slika 7.2: Kontrastni materiali 

 

 raznolike materiale, prijetne na otip – vzdrževanje pozornosti in koncentracije je daljše, 

če se dela z zanimivimi in na otip prijetnimi materiali. 

 

Slika 7.3: Raznoliki pripomočki 

 enostavne (večje) pripomočke, s katerimi smo počasi prešli na vedno zahtevnejše 

(manjše) pripomočke za uporabo.  

Kljub temu da je osnova tiflopedagoškega dela poučevanje aktivnosti v naravnih situacijah s 

konkretnim materialom, smo mi pristopali k poučevanju na drugačen način. Najprej smo 

veščine urili na pripomočkih in didaktičnih igračah ter plastelinu, in sicer zato, ker smo tako 
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lažje izvedli prilagoditve, s pomočjo katerih bi Nastja aktivnost lažje usvojila (debelejše in 

daljše vezalke, večje in kontrastne luknjice za vtikanje vezalk, mehkejši material za rezanje z 

nožem in vilicami). V času srečanj smo počasi vpeljevali originalne predmete (čevlje, pribor, 

krtačo za lase) ter na koncu vadili samo z njimi.  

NAČRT POSAMEZNEGA SREČANJA 

Način, kako poučevati določeno spretnost, bomo predhodno natančno načrtovali v obliki učnih 

priprav na srečanje in spretnosti razdelili na manjše, enostavnejše korake. Začetek vsakega 

srečanja je bil namenjen razvijanju fine motorike. Osrednji del srečanja je bil namenjen 

direktnemu poučevanju določene veščine (za dosega zastavljenega cilja). Pozorni bomo na 

doslednost pri poučevanju, uporabo enakih besed pri izvedbi izbrane aktivnosti, prijetno 

počutje; med izvajanjem aktivnosti bomo Nastjo stalno spodbujali ter nagradili s pohvalo. 

Osrednji deli srečanja, kjer smo Nastjo direktno poučevali določeno spretnost (za dosego cilja), 

so se večkrat ponavljali in utrjevali. Izvajanje smo zaključili z aktivnostmi, ki so Nastji všeč 

(risanje, petje, igra).  

7.4 Rezultati 4. faze raziskovanja: direktno poučevanje vsakodnevnih 

veščin 

Poučevanje posamezne veščine smo večkrat ponavljali in utrjevali z namenom, da bi Nastja 

učeno veščino generalizirala in avtomatizirala. Na prvem srečanju smo preverjali začetno stanje 

oziroma to, ali učenka morda že obvlada kakšen del aktivnosti, s katero bomo dosegli 

zastavljeni cilj. Natančne priprave na srečanja so za kompleksnejše aktivnosti priložene na 

koncu naloge v prilogah. 

V raziskavo smo vključili Nastjine  starše in razredničarko. Povabili smo jih na nekaj srečanj 

in jih seznanili z natančnimi postopki, ki so jih prenesli v svoje okolje (dom in razred) ter tam 

skupaj z Nastjo izvajali določene aktivnosti. Pri tem je bilo pomembno, da so si postopke in 

besede, ki jih uporabljava med samo izvedbo, podrobno zapomnili in aktivnosti izvajali sami v 

drugih okoljih na popolnoma enak način. Zgoraj naveden postopek smo ponavljali na vsakem 

srečanju. 

Pred samim poučevanjem smo ocenili Nastjino začetno stanje obvladanja izbrane veščine. Ta 

ocena je bila izhodišče, na podlagi katerega smo Nastjo začeli poučevati in nadgrajevati že 

obstoječe temelje znanja. V nadaljevanju bomo zapisali, na kakšen način s kakšnimi pripomočki 

smo učenko poučevali veščine, katere smo jo tekom srečanj skušali delno ali v celoti naučiti. 

VTIKANJE VEZALK V LUKNJE 

Opis začetnega stanja 

Pri urah z delovno terapevtko je Nastja občasno poljubno vtikala vezalke v luknjice, vendar 

tega ni počela sistematično, namensko, da bi naredila pravilen vzorec, kot je na primer vtikanje 

vezalke v luknjice od prve do zadnje ter v pravilnem zaporedju. Namen te aktivnosti je bil 

predvsem razvoj fine motorike.  
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Način poučevanja 

Na začetnih srečanjih smo z Nastjo izvajali vaje, s katerimi je krepila moč in gibljivost prstov, 

dlani in rok, kar je pogoj za dosega zastavljenega cilja. Iz lažjih aktivnosti, kot so zavijanje in 

odvijanje vijakov, zapenjanje in odpenjanje gumbov, ožemanje gobe, vtikanje (in iztikanje) 

čepkov v luknjice, igranje na klavir z vsemi prsti, sortiranje majhnih predmetov, ustvarjanje s 

plastelinom, pobiranje kovancev z mize ali tal, natikanje testenin/na koščke narezanih 

slamic/žogic na vrvico ali palčko, smo na srečanjih počasi začeli vpeljevati vezalke in trde 

podloge z različno velikimi luknjicami, dokler nismo na koncu prešli na izvajanje aktivnosti s 

čevlji. Pri izbiri čevljev smo bili pozorni na lastnosti luknjic in vezalk. Izbrali smo debelejše in 

daljše vezalke s trdimi/plastičnimi konci zaradi lažjega prijema. Na začetku sta bili polovici 

vezalke različnih barv (slika 7.4), da je polovici vezalk lažje ločila med seboj. Luknjice so bile 

večje in obrobljene s kovino (slika 7.5), da je bilo vtikanje lažje.   

 

Slika 7.4: Vsaka polovica vezalke je drugačne barve 

 

Slika 7.5: Večje luknjice na čevlju obrobljene s kovino 

Najprej je vezalke napeljevala poljubno, kasneje smo počasi prehajali na sistematično oz. križno 

(cik-cak) napeljevanje. Na začetku je potrebovala taktilno modeliranje in verbalne namige. 

Postopoma smo pomoč umikali in ji pomagali tako, da smo z roko namignili na tisti strani 

čevlja, kjer je vezalko vzela ter ji verbalizirali potek, naj da vezalko na drugo stran v spodnjo 

luknjo. Postopke smo ponavljali na vsakem srečanju. Natančne priprave so priložene v prilogah. 

(priloga 1, 2, 3) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

35 

 

Slika 7.6: Nastja med križnim napeljevanjem vezalk 

 

ZAVEZOVANJE VEZALKE V PREPROSTO PENTLJO 

Opis začetnega stanja 

Pred zavezovanjem vezalk Nastja ni imela usvojenega nobenega koraka vezanja. 

Načini poučevanja  

Poučevanje te aktivnosti smo na začetku izvajali na deščici z vezalko, ki ima vsako polovico 

drugačne barve, nato smo prešli na pravi čevelj, ki ga je vezala položenega pred seboj na mizi. 

Pri vezanju čevlja smo bili pozorni na to, da so bile vezalke dovolj dolge in široke. Vezanje 

smo razdelili na manjše korake. Najprej smo jo naučili zavezati prvi vozel. (slika 9) Pri tem 

smo bili pozorni na to, da je začela vedno z desno vezalko (sicer se vozel na izide oziroma je 

postopek vezanja drugačen, saj gre drugi del vezalke skozi luknjo).  
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Slika 7.7: Prvi vozel, ki se ga je naučila vezati 

Ko je imela prvi del aktivnosti usvojen, smo prešli na vezanje pentlje. Ker ima zelo rada 

mnemotehnike, smo si ob vezanju v pomoč izmislili zgodbico: 

Križ, kraž, kralj Matjaž; 

gre skozi luknjico in jo zategne. 

Naredi pentljico, gre okoli pentljice s prstom skozi luknjo 

in jo zategne. 
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Slika 7.8: Zadnji korak vezanja vezalke v pentljo 

To zgodbico si je med izvajanjem ves čas ponavljala in ji je bila v veliko pomoč. Če je pozabila, 

kaj naj naredi, smo ji mi pomagali z verzom iz te zgodbice. Aktivnost smo ponavljali na vsakem 

srečanju. Natančne priprave so priložene na koncu naloge v prilogah. (priloga 4 in 5) 

SAMA SI POČEŠE LASE 

Opis začetnega stanja 

Nastja prime glavnik pravilno, vendar se ne češe v pravo smer (od korenin proti konicam las), 

zato so lasje po česanju neurejeni. Občasno glavnika nima obrnjenega pravilno in se češe z 

njegovo hrbtno stranjo. 

Načini poučevanja   

Za usvojitev tega cilja smo uporabili krtačo, ker jo je zaradi masivnejšega ročaja lažje držala v 

rokah. Tako smo se lažje usmerili v naš cilj – česanje v pravo smer. Pri tej aktivnosti smo 

uporabljali ogledalo, da se je Nastja lahko opazovala in sproti spremljala postopek. Poučevanje 

smo začeli tako, da smo jo česali mi in ji ob tem govorili besedo »dol«, kar pomeni, da se češe 

od korenin do konic las. Prav tako smo jo česali v napačno smer z namenom, da ugotovi, da tak 

način ni pravilen (pri tem se je nenehno opazovala v ogledalo). Najprej je ona česala nas, da je 

usvojila pomen besede »dol«. Nato je poskušala še na sebi. Pri tem smo ji pomagali tako, da 

smo jo s prstom trepljali po ramah oziroma tistem delu, kamor je morala potegniti glavnik. Ker 

ima lase spredaj porezane na fru-fru, smo jo opozorili, da naj spredaj lase počeše na očke. 

Aktivnost smo ponavljali na vsakem srečanju. Natančna priprava je priložena na koncu naloge 

v prilogah. (priloga 6) 
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Slika 7.9: Česanje las s krtačo 

 

 

SAMA POVE, KO MORA NA STRANIŠČE 

Opis začetnega stanja 

Nastja se je sama redko spomnila, da mora na stranišče oziroma se je nato spomnila takrat, ko 

je bilo že prepozno in je imela spodnjice mokre. 

Načini poučevanja  

Za dosego tega cilja smo naredili tabelo, kamor je vsakič, ko se je sama spomnila, da mora na 

stranišče, nalepila nalepko. Tabelo, za nalepke sva izdelali skupaj pri najini uri. Dogovorili sva 

se, da bova to tabelo vsak konec tedna pregledali. Če bo na njej vsaj 5 novih nalepk, bo dobila 

majhno nagrado. Za doslednost pri lepljenju smo se dogovorili z njeno razredničarko. Tabela 

je bila nameščena na vidnem, dovolj nizkem prostoru v učenkini matični učilnici, da je Nastja 

lahko nalepke nanjo lepila sama. Natančna priprava je priložena na koncu naloge v prilogah. 

(priloga 7) 

SAMA SI PRIPRAVI PLADENJ S PRIBOROM IN KROŽNIKI 

Opis začetnega stanja 

Nastja ve, da pri kosilu potrebuje pladenj s priborom in krožniki. Pozna vse kose pribora, vendar 

si pladnja samostojno ne zna pripraviti. 

Načini poučevanja  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

39 

S poučevanjem smo najprej začeli v razredu, saj tam ni toliko zunanjih dražljajev, ki bi jo 

zmotili pri izvajanju aktivnosti. V učilnico smo prinesli košaro s priborom (posameznega 

pribora je bilo več), servietami in krožniki. Pokazali smo ji postopek, ki ga je v razredu večkrat 

sama ponovila – na pladenj je dala servietko, eno žlico, ene vilice in en nož. Ko smo ocenili, 

da ima postopek usvojen, smo vajo ponovili v jedilnici v času kosila, ko je tam veliko otrok. 

Med srečanji smo jo učili izbirati pribor tudi glede na vrsto hrane, ki je tisti dan na meniju 

(primer: če je bila enolončnica, ni potrebovala vilic in noža). Postopek smo podkrepili z zgodbo: 

Na pladenj leže servietka, 

na njo skočijo žlica, vilice in nož, 

nato se jim pridružijo še strici krožniki. 

Pri tem smo posebno pozornost posvetili organizaciji pladnja (slika 12). Pribor je bil vedno na 

levi strani, krožniki pa vedno na desni strani pladnja, saj je učenka desničarka in ima v desni 

roki več moči, da lahko brez težav prenese pladenj na mizo ali z nje. Zgoraj naveden postopek 

smo ponavljali na vsakem srečanju. Natančne priprave za aktivnosti so priložene na koncu 

naloge v prilogah. (priloga 8 in 9) 

 

Slika 7.10: Pladenj s priborom in krožniki 

POLN PLADENJ ODNESE NA IN Z MIZE 

Opis začetnega stanja 

Z odnašanjem pladnja na in z mize Nastja predhodno ni imela izkušenj, saj so to namesto nje 

naredili učitelji. 

Načini poučevanja  

Nošenje pladnja s priborom in krožniki smo najprej izvajali v učilnici, kjer smo ji umaknili 

predmete, ki so ji bili na poti. Naučili jo smo krepkega prijema pladnja na obeh straneh in hoje 

z njim. Nato smo aktivnost izvajali v šolski jedilnici, in sicer v času, ko je bila še prazna. 

Določili smo ji stalno mesto, ki je bilo v bližini pladnjev in pribora. Postopoma smo prehajali 

na nošenje polnega pladnja v času kosila, ko je v jedilnici veliko učencev – najprej z našo 
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pomočjo, nato samostojno. Natančna priprava za to je priložena na koncu naloge v prilogah. 

(priloga 10) 

 

HRANO RAZREŽE Z VILICAMI ALI ŽLICO 

Opis začetnega stanja 

Hrano ji je v šoli razrezala učiteljica ali si je cel kos prinesla do ust in ga del odgriznila. 

Načini poučevanja  

Pri poučevanju te veščine smo Nastjo najprej naučili pravilne drže žlice ali vilic, ki jo je delno 

že imela usvojeno. Ob vsakem obroku jo je bilo potrebno opozoriti, naj pribor drži pravilno. 

Rezanja hrane z žlico ali vilicami smo jo naučili tako, da smo jo spodbujali, preden je začela 

jesti, naj pregleda vsebino krožnika in najde večje kose. Nato smo ji s taktilnim modeliranjem 

pokazali, da mora obrniti žlico ali vilice za 90° ter  hrano razkosati tako, da pribor potisne v 

kos. Pomoč smo postopoma umikali, veščino pa urili vsakič, ko je bilo mogoče. (priloga 11) 

 

UPORABI NOŽ IN VILICO ZA REZANJE 

Opis začetnega stanja 

Za rezanje z nožem in vilicami je potrebna dobro razvita obojeročnost, ki pa je pri učenki slabše 

razvita. Hrano so ji v šoli vedno rezali učitelji. Doma je s starši že vadila to aktivnost, vendar 

je še nima usvojene. (priloga 12) 

Načini poučevanja  

To veščino smo začeli poučevati v razredu. Najprej jo je bilo treba naučiti pravilnega prijema 

pribora. Ker za kosilo ni vedno hrane, ki se jo da rezati, smo v razredu aktivnost vadili na 

plastelinu. Poudarek smo dali na pravilen prijem pribora. Ko se en kos odreže od drugega, ta 

običajno ostane na vilicah, zato jo je bilo treba naučiti tudi odstraniti hrano iz vilic s pomočjo 

noža. Natančna priprava je priložena na koncu naloge v prilogah. 

UMAZAN PLADENJ, KROŽNIKE IN PRIBOR POSPRAVI NA ZA TO PREDVIDENO 

MESTO 

Opis začetnega stanja 

Te aktivnosti Nastja v šoli še ni izvajala, saj je to namesto nje opravil učitelj. 

Načini poučevanja  

Sistem odlaganja umazane posode je v šoli urejen tako, da so na vozičku nastavljene različne 

posode, v katere se odlagajo umazani krožniki in pribor. Najprej smo ji predstavili in pokazali, 

kam se odlagajo posamezni kosi posode, nato je s pomočjo našega taktilnega modeliranja 
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poskušala pospraviti umazane krožnike na za to predvideno mesto. Učili smo jo, da poln pladenj 

najprej odloži na mizo, ki stoji poleg vozička. Nato pribor odloži v posodo, ki mu je namenjena, 

ter krožnike na vrh že odloženih umazanih krožnikov. Če umazanih krožnikov ni na vozičku, 

svoj krožnik odloži kamorkoli, kjer je prosto mesto. Pladenj odloži na okence, ki gleda iz 

kuhinje, servietko pa odnese v koš. Pomoč smo počasi umikali. (priloga 13) 

 

 

 

 

 

7.5 Rezultati 5. faze raziskovanja: evalvacija učenkinega funkcioniranja 

po opravljenih srečanjih  

Na zadnjem srečanju smo preverili, v koliki meri Nastja obvlada izbrane veščine ter hkrati 

evalvirali napredek pri zadanih ciljih v individualiziranem programu, ki smo ga izdelali.  

 

Preglednica 7.8: Ocena funkcioniranja po končanih srečanjih 

OCENA FUNKCIONIRANJA PO KONČANIH SREČANJIH 

OBUVANJE IN SEZUVANJE ČEVLJEV 

Vtikanje vezalk v luknje – DELNO USVOJEN CILJ  

Na naših srečanjih je Nastja delno usvojila zastavljeni cilj. Vrvice prime pravilno za 

trši/plastični del (konec) in napelje vezalko skozi spodnjo luknjico. Nato potrebuje opozorilo, 

da najprej vezalko napeljemo skozi obe luknjici. V nadaljevanju ve, da mora obe vezalki 

poravnati na enako dolžino. To naredi tako, da jo prime za oba trša/plastična konca, učitelj 

pa da drugi strani pridrži čevelj, da se vezalka naravna na polovico. Potem konca samostojno 

razporedi vsakega na svojo stran čevlja. Pri napeljevanju ve, da se polovici vezalke morata 

križati, vendar pozablja, na kateri strani čevlja naj vzame vezalko. Pri tem ji pomagamo tako, 

da ji na tisti strani, kjer je vzela vezalko, učitelj namigne s trepljanjem po mizi. S samim 

vtikanjem v luknjice nima težav. Če se vezalke zavozlajo, potrebuje pomoč učitelja.  

Zaveže vezalke v preprosto pentljo – DELNO USVOJEN CILJ 

Ta zastavljeni cilj je Nastja delno usvojila. Čevelj, ki ga je vezala, je bil položen pred njo na 

mizi. Poskusili smo tudi, da bi zavezala čevelj, ko ga ima obutega, vendar zaradi oddaljenosti 

ne vidi vezalk pred seboj, prav tako ne postopka, ki ga izvaja. Zato aktivnosti v takem primeru 
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ne more pravilno izvesti. Ugotovili smo, da bo čevlje lahko zavezala takrat, ko bo imela to 

spretnost avtomatizirano in ne bo spremljala postopka z vidom.  

Kot smo zgoraj navedli, se je učila načina vezanja s pomočjo mnemotehnike. Vezanje je 

vedno začela z desno vezalko. Občasno še pozabi, s katero vezalko naj začne. Takrat jo je 

potrebno na to opozoriti. Pri prvem vozlu ji mora učitelj prijeti prekrižani vezalki, da lahko 

sama potisne vezalko skozi nastalo luknjo. Nastali vozel samostojno zategne za oba konca 

vezalke. Nato samostojno nadaljuje z izdelavo pentljice ter ovijanjem  enega dela vezalke 

okrog nastale pentlje. Takrat ji učitelj pove samo to, naj nastavi prst, s katerim potisne oviti 

del vezalke v luknjo tako, da nastane še ena pentljica. Postopek nadaljuje samostojno in z 

obema rokama zategne pentljici v zanko.  

Kljub temu da ima Nastja zelo slabo razvito motoriko prstov oz. oboje ročnost, to aktivnost 

izvaja izredno uspešno.  

OSEBNA HIGIENA 

Sama si počeše lase – DELNO USVOJEN CILJ 

Pri česanju las Nastja še potrebuje nekaj pomoči. Zaradi slabše koordinacije se pogosto 

zmede in ne ve določiti smeri česanja (od korenin do konic las). Prijem krtače je pravilen, 

vendar še potrebuje pomoč pri samem česanju. Potrebno jo je potrepljati po rami oziroma 

tam, v katero smer naj bi krtačo potegnila. Ob tem si običajno sama izgovarja besedo »dol«. 

Še vedno potrebuje usmeritve (s trepljanjem), da si počeše celo glavo. Ker ima spredaj krajše 

lase, tudi tam potrebuje pomoč, da ne počeše preveč las naprej na oči.  

UPORABA STRANIŠČA 

Sama pove, ko mora na stranišče – DELNO USVOJEN CILJ 

Tudi ta cilj je delno usvojila. Sistem nagrajevanja z nalepkami in nagrado za uspeh se je 

izkazal za učinkovitega, vendar je kljub temu učenka še zmeraj občasno pozabila pravočasno 

povedati, da mora na stranišče. Stanje se je v tem času izboljšalo, vendar bi tak sistem 

potrebovala tudi v prihodnje, saj je bilo omejeno časovno obdobje za opazen napredek 

prekratko.  

PREHRANJEVANJE 

Sama si pripravi pladenj s priborom in krožniki – POPOLNOMA USVOJEN CILJ 

Ta cilj je dosegla. Brez težav pripravi pladenj z vsemi potrebnimi pripomočki. Če kdaj kaj 

pozabi, to sama opazi in gre sama iskat.  

Poln pladenj odnese do in od mize – DELNO USVOJEN CILJ 

Pri prenašanju pladnja Nastja še potrebuje nekaj pomoči, posebej takrat, ko je potrebno nesti 

več stvari hkrati. Nekaj težav ima z držanjem pladnja v vodoravnem položaju, da tekoča 

hrana ne steče čez rob krožnika. Temu smo se izognili tako, da smo opozorili kuharico, naj 
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ji servira hrano v bolj globoke krožnike. Zaradi neravne linije se je enkrat zgodilo, da ji je 

krožnik zdrsnil na tla. Zato smo jo naučili držanja krožnika s palcem ob robu pladnja.  

Hrano razreže z vilicami ali žlico – POPOLNOMA USVOJEN CILJ 

Ko ima Nastja krožnik s hrano pred seboj, pregleda vsebino krožnika. S pomočjo žlice ali 

vilic razreže večje kose tako, da jedilni pribor obrne na stran in ga zarine v kos. Kadar ima 

vse večje kose razrezane, začne jesti.  

Za rezanje uporabi nož in vilice – DELNO USVOJEN CILJ 

Nastja je usvojila pravilen prijem vilic in noža pri rezanju. Pomoč potrebuje pri določanju 

mesta vboda z vilicami v kos. Pogosto jih vbode v sredino kosa, zato ga težje razreže, 

odrezani kos pa je prevelik. Prav tako ima težave z rezanjem, saj z nožem samo drsi po kosu 

in ga ne potiska dovolj navzdol, da bi hitreje in lažje rezala. Če odrezani  kos ostane na 

vilicah, ga z nožem pravilno odstrani. 

Umazan pladenj, krožnike in pribor pospravi na za to predvideno mesto – POPOLNOMA 

USVOJEN CILJ 

Po končanem prehranjevanju Nastja samostojno odnese krožnik do mize , ki stoji zraven 

vozička, na katerega se odlaga umazana posoda. Pladenj odloži na mizo, posodo pa razvrsti 

na za to predvideno mesto.  
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8 SKLEP 

V magistrskem delu smo obravnavali specifično in heterogeno skupino oseb s kombiniranimi 

motnjami – osebe s Patavovim sindromom ali trisomijo 13. Znotraj obravnavane populacije 

smo namenili posebno pozornost deklici z omenjeno motnjo, ki smo jo tekom 30 srečanj 

poučevali vsakodnevne veščine.  

Za bolj poglobljeno razumevanje raziskovalnega problema smo v sklopu singularne študije 

primera želeli prikazati celoten potek načrtovanja in neposrednega poučevanja vsakodnevnih 

veščin pri deklici z dodatnimi motnjami. V raziskavi smo želeli prikazati poseben način 

načrtovanja in poučevanja vsakodnevnih veščin ter uporabo učenih znanj v resničnih situacijah.  

Na samem začetku smo izdelali celostno oceno funkcioniranja in potreb otroka, na podlagi 

katere smo izdelali individualiziran program usvajanja omenjenih veščin, v katerem so točno 

določeni cilji, ki smo jih pri delu z otrokom poskušali doseči. Za uspešno poučevanje 

vsakodnevnih veščin je namreč ključnega pomena natančna priprava na srečanja z otrokom, v 

kateri so zajeti temeljni cilji in postopki (razdelani na majhne korake). Tekom srečanj je deklica 

na podlagi individualnega pristopa poučevanja in izvedenih prilagoditev nekatere lažje veščine 

v celoti usvojila (priprava pladnja z jedilnim priborom in krožniki, rezanje hrane z vilicami ali 

žlico, pospravljanje umazanega pladnja, krožnikov in pribora na predvideno mesto). Veščine, 

ki so zahtevnejše (vtikanje vezalk v luknje na čevljih, vezanje vezalk v preprosto pentljo, 

česanje las, samoiniciativni odhod na stranišče, prenašanje pladnja do in od mize, rezanje z 

nožem in vilicami), pa je delno usvojila. Vse učene veščine bo potrebno nenehno utrjevati, da 

naučenih postopkov deklica ne pozabi. 

Za popolno usvojitev zastavljenih veščin bi potrebovali več časa in utrjevanj. Slednje se še 

posebej nanaša na vezanje čevljev v preprosto pentljo,  saj ima deklica slabo razvito motoriko 

prstov, izvedba samega postopka pa je pri njej močno ovirana tudi zaradi slepote. Med 

vezanjem ima čevelj obut, kar pomeni, da je razdalja med očmi in vezalkami prevelika, da bi 

procesu vezanja zmogla slediti s svojim vidom. Prav zaradi tega si bo čevlje lahko samostojno 

zavezala takrat, ko bo postopek vezanja lahko izvedla avtomatizirano. 

Po izvedeni raziskavi se nikakor ne moremo strinjati s splošno razširjenim prepričanjem, da  so 

se otroci z dodatnimi motnjami nezmožni naučiti spretnosti, ki bi jim omogočale več 

samostojnosti in neodvisnosti v življenju. Z našo raziskavo smo dokazali, da je z ustreznimi 

individualnimi pristopi, metodami, pripomočki, mnogimi ponovitvami naučenih veščin, 

predvsem pa z vztrajnostjo in zaupanjem v  otrokov napredek mogoče marsikaj doseči.  

Ob zaključku magistrskega dela smo spoznali, da se lahko učitelj pri takem poučevanju 

vsakodnevnih veščin poslužuje številnih metod, pripomočkov, prilagoditev, pristopov in 

strategij, s pomočjo katerih lahko uči določene veščine. V naši raziskavi smo izbrali nekaj takih, 

ki so se nam zdele za obravnavano deklico najbolj smiselne in uspešne, hkrati pa so bile tudi 

nam kot učitelju najbolj blizu. Proces poučevanja smo nenehno povezovali z dekličinimi 

interesi in močnimi področji ter ga podkrepili s številnimi pohvalami in spodbudami. 
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Z izbranimi pristopi poučevanja in prilagoditvami, ki smo jih navedli v samem magistrskem 

delu, želimo spodbudili starše, učitelje, tiflopedagoge, specialne pedagoge in druge strokovne 

delavce, da bi se zavedali pomena poučevanja vsakodnevnih veščin pri otrocih z dodatnimi 

motnjami ter hkrati spodbujali razvoj njihove samostojnosti in neodvisnosti. Pri tem moramo 

vsekakor izhajati iz otrokovih zmožnosti in potencialov ter vztrajati in verjeti v otroka kljub 

temu, da je za opazen napredek potrebno veliko ponovitev in tudi daljši čas poučevanja.  
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10 PRILOGE 

PRILOGA 1: Priprava na izvedbo srečanja – Vtikanje vezalke v različno velike luknje 

UČENKA: Nastja 

VEŠČINA: Vtikanje vezalke v različno velike luknje 

CILJI: 

 Poiskati začetek vezalke 

 Vezalko vtakniti v luknjo in jo potegniti 

skoznjo 

 

PRIPOMOČKI: 

 vezalka, ki je v barvnem 

kontrastu s kartonom 

 karton z različno velikimi 

luknjami, katerih robovi so 

različnih barv 

UČNE METODE: 

 pogovor 

 razlaga 

 demonstracija 

 fizično vodenje 

 verbalno vodenje 

IZVEDBA DEJAVNOSTI PO KORAKIH: 

 Učiteljica pred učenko položi karton in vezalko ter pove, da bosta danes vtikali 

vezalke v luknjice.  

 Najprej učiteljica demonstrira izvedbo aktivnosti in ob tem razlaga kaj dela:  

»Najprej poiščeš konec vezalke, ki je obdan s plastičnim ovitkom – to je glava 

vezalke. Vezalko držiš na koncu glave. Nato primeš karton in v luknjico kartona 

potisneš vezalko. S tisto roko, skozi katero si vezalko potisnila v luknjo, vezalko na 

drugi strani izvlečeš. Pri tem paziš, da ti ne pobegne nazaj. 

 Nato s pomočjo fizičnega in verbalnega vodenja dejavnost na kartonu z največjimi 

luknjami ponovi tudi učenka.  

 Izvajanje ponovi na kartonih z manjšimi luknjami. 

 Pomoč ob ponovitvah sčasoma ukinjamo. 

 Za vsako izvedbo naj bo učenka pohvaljena! 
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PRILOGA 2: Priprava na izvedbo srečanja – Vtikanje ene vezalke v luknje v ravni liniji 

UČENKA: Nastja  

VEŠČINA:  Vtikanje ene vezalke v luknje v ravni liniji 

CILJI: 

 Poiskati začetek vezalke 

 Vezalko potisitie v luknjo, jo na drugi 

strani izvleči in na isti strani potisniti v 

novo luknjico 

 Napeljevanje vezalke v ravno linijo na 

kartonu z luknjami različnih velikosti 

 Napeljevanje vezalke v čevelj v ravni liniji 

PRIPOMOČKI: 

 dve vezalki različnih 

(kontrastnih) barv 

 karton z različno velikimi 

luknjami, katerih robovi so 

različnih barv 

 kartoni z luknjami, podobnimi 

tistim na čevljih; luknje so 

različno velike 

 čevelj 

UČNE METODE: 

 pogovor 

 razlaga 

 demonstracija 

 fizično vodenje 

 verbalno vodenje 

IZVEDBA DEJAVNOSTI PO KORAKIH: 

 Nastja poišče začetek vezalke in ga prime s pincetnim prijemom. 

 Vezalko potisne skozi največjo luknjo in jo na drugi strani izvleče; nato nadaljuje s 

vtikanjem, in sicer tako, da jo potisne skozi luknjo in na strani, kjer je vezalko izvlekla, 

potisne v naslednjo luknjo. 

 Enako naredi z ostalimi kartoni – začne z veliko luknjo (nato vezalko izvleče); konča s 

kartonom, na katerem so majhne luknje. Ves čas jo napeljuje v ravni liniji. 

 Vajo ponovi tudi na čevlju. 
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PRILOGA 3: Priprava na izvedbo srečanja – Vtikanje ene vezalke v luknje v neravni (cik – 

cak) liniji 

UČENKA: Nastja  

VEŠČINA: Vtikanje ene vezalke v luknje neravni (cik - cak) liniji 

CILJI: 

 Poiskati začetek vezalke 

 Vezalko potisniti v luknjo in jo na 

drugi strani izvleci 

 Napeljava vezalke skozi luknjici 

tako, da sta oba njena konca 

enako dolga 

 Napeljevanje vezalke v cik-cak 

liniji v nasproti ležeče luknjice 

 

 

PRIPOMOČKI: 

 karton v obliki čevlja z nasproti ležečimi 

luknjicami, ki so različne velikosti 

 vezalka (pol bele, pol rdeče barve) 

 čevelj 

UČNE METODE: 

 pogovor 

 razlaga 

 demonstracija 

 fizično vodenje 

 verbalno vodenje 

IZVEDBA DEJAVNOSTI PO KORAKIH: 

 Pred učenko postavim karton z največjimi luknjami. Povem, da se bova učili vtikati 

vezalke tako, kot so napeljane v čevlju. 

 Učenka pokaže, kje ima vezalka glavo (začetek). 

 Postavim se za učenko (na njeno hrbtno stran). 

 Z njeno najljubšo barvo označiva začetek, kjer glavo vezalke potegnem skozi obe 

(nasprotni) luknji. 

 Pri tem je pomembno, da sta oba dela vezalke enako dolga – glavi vezalke morata biti 

skupaj (če nista, je potrebno eno še malo potegniti).  

 Nastja se odloči, katera polovica vezalke bo šla prva skozi luknjo, ki leži na drugi 

strani. Vezalko (npr. rdečo) potegnem skozi luknjo in jo pustim na tisti strani.  

 Vrnem se k drugi (beli) vezalki in jo potisnem skozi luknjo na drugi strani.  

 Nato se znova vrnem k prvi (rdeči) ter ponovim aktivnost. 

 Poudarjam, da luknjic ne sme izpuščati.  

 Aktivnost ponovim na dveh luknjicah in ves čas verbaliziram izvedbo dejavnosti. 

 Nato Nastja nadaljuje z izvedbo, in sicer tako, da ji vodim roke in ves čas 

komentiram, kaj naj naredi. 

 Dejavnost večkrat ponovi. 

 Postopek ponovi na kartonu z manjšimi luknjicami. 

 Aktivnost izvede na čevlju. 

 Pomoč počasi umikam, zlasti ko vidim, da napreduje. 

 Med delom jo večkrat pohvalim. 
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PRILOGA 4: Priprava na izvedbo srečanja – Vezanje čevljev; začetni (križni) vozel 

UČENKA: Nastja  

VEŠČINA: Vezanje čevljev – začetni (križni) vozel  

CILJI: 

 Poiskati začetek vezalke 

 Vezalko potisniti v luknjo in jo na drugi 

strani izvleči 

 Napeljati vezalke skozi luknjici tako, da 

sta oba konca enako dolga 

 Zavezati začetni (križni) vozel 

 

PRIPOMOČKI: 

 deska z dvema luknjama 

 vezalka (pol bele, pol rdeče 

barve) 

 čevelj  

UČNE METODE: 

 pogovor 

 razlaga 

 demonstracija 

 fizično vodenje 

 verbalno vodenje 

IZVEDBA DEJAVNOSTI PO KORAKIH: 

 Učenki povem, da se bova danes učili vezati vozel, ki ga uporabljamo pri vezanju 

čevljev. 

 Postavim se pred učenko in pred njo prekrižam roke tako, da so iztegnjene. Nato jo 

vprašam, katera roka je zgoraj (to aktivnost večkrat ponoviva).  

 Nato ji dam navodilo, naj prekriža roke tako, da bo npr. leva/desna roka zgoraj, 

oziroma leva/desna roka spodaj.  

 Kadar ima usvojene pojme zgoraj/spodaj preideva na izvedbo aktivnosti z vezalkami. 

 Pred učenko postavim deščico z dvema luknjama in povem, naj skozi luknji napelje 

vezalko tako, da bosta  glavi vezalk skupaj – vezalki enako dolgi. 

 Postavim se za učenko (na njeno hrbtno stran). 

 Nato demonstriram izvedbo in ob tem razlagam: 

»Vezalki se križata (križ kraž), nato pogledaš, katera vezalka je zgoraj. Tista, ki je zgoraj, je 

glavna in gre zadaj skozi luknjico. To vezalko potegneš nazaj na svoje mesto.« (To aktivnost 

večkrat ponovim). 

 V izvedbo vključim učenko. Na začetku ji pomagam s fizičnim in verbalnim 

vodenjem. 

 Pomoč počasi umikam, ko opazim, da napreduje. 

 Aktivnost Nastja izvede na čevlju. 

 Med delom jo večkrat pohvalim. 
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PRILOGA 5: Priprava na izvedbo srečanja – Vezanje čevljev na pentljasti vozel  

UČENKA: Nastja  

VEŠČINA: Vezanje čevljev na pentljasti vozel  

CILJI: 

 Poiskati začetek vezalke 

 Vezalko potisniti v luknjo in jo na drugi 

strani izvleči 

 Napeljava vezalke skozi luknjici tako, da 

sta oba konca enako dolga 

 Zavezati začetni (križni) vozel 

 Ob pomoči zavezati pentljast vozel  

 

PRIPOMOČKI: 

 deska z dvema luknjama 

 vezalka (pol rumene, pol modre 

barve) 

 čevelj 

UČNE METODE: 

 pogovor 

 razlaga 

 demonstracija 

 fizično vodenje 

 verbalno vodenje 

IZVEDBA DEJAVNOSTI PO KORAKIH: 

 Učenki povem, da se bova danes učili zavezati cel vozel s pentljico, ki ga 

uporabljamo pri vezanju čevljev. 

 Pred učenko postavim deščico z dvema luknjama in povem, naj skozi luknji napelje 

vezalko tako, da bosta  glavi vezalke skupaj – vezalki enako dolgi. 

 Učenka izvede križni vozel, medtem ko ji dajem verbalne napotke: »Vezalki se 

križata (križ kraž), nato pogledaš, katera vezalka je zgoraj; zgornja, glavna, gre zadaj 

skozi luknjico in jo potegneš nazaj na svoje mesto.«   

 Postavim se za učenko (na njeno hrbtno stran). 

 Nato demonstriram izvedbo in ob tem razlagam: 

»Z levo roko, malo vstran od zanke, primeš levi del vezalke in z desno narediš ušesce. Ušesce 

z levo roko držiš čisto spodaj pri zanki. Nato z desno roko primeš desni del vezalke in greš 

okoli ušeska, kjer jo potisneš skozi novo luknjico. Na drugi strani jo primeš in izvlečeš, hkrati 

potegneš tudi veliko ušesce in zategneš.«  

 Nato skupaj večkrat izvedeva aktivnost (tudi na čevlju). 
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PRILOGA 6: Priprava na izvedbo srečanja – Česanje las 

UČENKA: Nastja  

VEŠČINA: Česanje las 

NAMEN SREČANJA: 

 Pravilno držanje glavnika 

 Razvijanje pravilne smeri česanja 

 

PRIPOMOČKI: 

 krtača za lase 

 ogledalo 

UČNE METODE: 

 pogovor 

 razlaga 

 demonstracija 

 fizično vodenje 

 verbalno vodenje 

POSTOPEK: 

 Učenki povem, da se bova danes učili česati lase. 

 Vprašam jo, kaj potrebuje za česanje las. 

 Pred učenko nastavim ogledalo in krtačo. 

 Ogledalo si naj nastavi tako, kot ji najbolj ustreza. 

 Pokažem ji pravilen prijem krtače in ji rečem, naj aktivnost ponovi za mano.  

 Nato jo češem in ob tem razlagam, da zmeraj začne zgoraj (pri korenu las) in češe 

navzdol do lasnih konic (ob vsakem potegu rečem besedo »dol«).  

 Poudarim, da je potrebno počesati lase na vseh straneh glave. 

 Nato dam krtačo učenki in ji pri česanju pomagam s fizičnim vodenjem. 

 Kadar češe levo stran glave, krtačo drži v levi roki, ko desno stran, v desni. Sprednje 

lase češe z desno roko, ker je desničarka. 

 Pomoč počasi umikam. 

 Vmes jo večkrat pohvalim. 
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PRILOGA 7: Priprava na izvedbo srečanja – Sama pove, ko mora na stranišče 

UČENKA: Nastja  

VEŠČINA: Samoiniciativno pove, da mora na stranišče 

CILJI: 

 Zavedanje občutka za opravljanje male ali 

velike potrebe 

 Samoiniciativno pove, ko mora na 

stranišče 

 

 

 

PRIPOMOČKI: 

 tabela 

UČNE METODE: 

 pogovor 

 razlaga 

 demonstracija 

 fizično vodenje 

 verbalno vodenje 

IZVEDBA DEJAVNOSTI PO KORAKIH: 

 Z učenko se dogovoriva, da bova izdelali tabelo, v katero si bo vsak dan ob koncu 

pouka narisala rožico, če se bo sama spomnila, da mora iti na stranišče in bodo hlače 

ostale suhe. 

 Povem, da ji bo pri tem pomagala njena učiteljica. 

 Enkrat na teden bova pregledali tabelo, in v kolikor bo za vsak dan narisana rožica, 

dobi ob koncu tedna majhno nagrado. 

 Skupaj na list nariševa tabelo, učenka jo poljubno okrasi. 

Primer tabele: 

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 
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PRILOGA 8: Priprava na izvedbo srečanja – Priprava pladnja s krožniki, priborom in 

servieto; orientacija na pladnju  

UČENKA: Nastja  

VEŠČINA: Priprava pladnja s krožniki, priborom in servieto – orientacija na pladnju 

CILJI: 

 Poznati pribor za hranjenje 

 Samostojno vzeti eno servieto in jo 

odložiti na pladenj 

 Določiti rob pladnja 

 Pribor odložiti na pladenj ter na servieto 

 Vzeti krožnike z različno hrano in jih 

sistematično odložiti na pladenj brez 

nezgod 

 Se orientirati na pladnju 

 

 

 

PRIPOMOČKI: 

 pladenj 

 3 krožniki  

 žlica (velika/majhna) 

 vilice 

 nož 

 serviete 

UČNE METODE: 

 pogovor 

 razlaga 

 demonstracija 

 fizično vodenje 

 verbalno vodenje 

IZVEDBA DEJAVNOSTI PO KORAKIH: 

 Učitelj pripravi pladenj, pribor (žlico, vilice, nož),  krožnike in servieto. 

 Vse predmete postavi pred učenko. 

 Preveri, ali učenka prepozna predmete, ki jih ima pred sabo. 

 Na pladenj zalepi močno kontrastne sličice, s pomočjo katerih se bo Nastja lahko 

orientirala na pladnju (npr. zgoraj rumena – sonce, spodaj zelena – trava, levo rdeča – 

srček in desno modra – rožica). 

 Učitelj pokaže, kako se sistematično zloži pladenj – na levi rob položi servieto, na 

servieto zloži pribor, na vsako ostalo sličico odloži po en krožnik. 

 Učenka z učiteljevo fizično in verbalno pomočjo zloži predmete na pladenj. 

 Sčasoma učitelj počasi umika pomoč, v kolikor je učenka uspešna pri aktivnosti. 
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PRILOGA 9: Priprava na izvedbo srečanja – Priprava pladnja s krožniki, priborom in 

servieto 

UČENKA: Nastja  

VEŠČINA: Priprava pladnja s krožniki, priborom in servieto 

CILJI: 

 Poznati pribor za hranjenj. 

 Vedeti, za katero hrano se uporablja 

posamezni pribor 

 Se orientira na pladnju 

 Samostojno vzeti eno servieto in jo 

odložiti na pladenj 

 Samostojno poiskati pribor v košarici 

 Določiti rob pladnja 

 Pribor odložiti na pladenj ter na servieto 

 Vzeti krožnike z različno hrano in jih 

odložiti na pladenj brez nezgod 

 

 

PRIPOMOČKI: 

 pladenj 

 krožniki s hrano 

 žlica (velika/majhna) 

 vilice 

 nož 

 serviete 

UČNE METODE: 

 pogovor 

 razlaga 

 demonstracija 

 fizično vodenje 

 verbalno vodenje 

IZVEDBA DEJAVNOSTI PO KORAKIH: 

 Učitelj se pred srečanjem poznima, kaj je za kosilo. 

 Učitelj pove učenki, kaj bo jedla. 

 Učitelj vpraša učenko, kateri pribor potrebuje pri tem kosilu. 

 Učitelj vpraša učenko, kaj moramo narediti vedno, preden gremo jest. 

 Učitelj spodbudi učenko k umivanju rok. 

 Učitelj pospremi učenko v jedilnico. 

 Učitelj pokaže učenki, kje se nahajajo pribor (kje so žlice, vilice, noži) in serviete. 

 Učitelj pokaže, kje se nahaja pladenj. 

 Učitelj pove, naj pladenj odloži na mizo, ki se nahaja v bližini pribora in krožnikov s 

hrano. 

 Učitelj poda navodilo, naj vzame eno žlico, vilice in nož ter servieto. 

 Učitelj poda navodilo, naj ves pribor odloži na pladenj, in sicer tako, kot sva vadili na 

prejšnjih srečanjih.  

 Nato da navodilo, naj vzame krožnik z juho in ga odloži na pladenj ter to ponovi še z 

ostalimi krožniki s hrano. 
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PRILOGA 10: Priprava na izvedbo srečanja – Priprava in nošenje pladnja s hrano 

UČENKA: Nastja  

VEŠČINA: Priprava in nošenje pladnja s hrano 

CILJI: 

 Se orientirati na pladnju 

 Pribor odložiti na pladenj ter na servieto 

 Krožnike z različno hrano odložiti na 

pladenj brez nezgod 

 Pladenj s hrano odnesti do mize brez 

nezgod 

 

 

 

PRIPOMOČKI: 

 pladenj 

 krožniki s hrano 

 žlica (velika/majhna) 

 vilice 

 nož 

 serviete 

 miza  

 stol 

UČNE METODE: 

 pogovor 

 razlaga 

 demonstracija 

 fizično vodenje 

 verbalno vodenje 

IZVEDBA DEJAVNOSTI PO KORAKIH: 

 Učitelj se pred srečanjem poznima, kaj je za kosilo. 

 Učitelj pove učenki, kaj bo jedla. 

 Učitelj vpraša učenko, kateri pribor potrebuje pri tem kosilu. 

 Učitelj vpraša učenko, kaj moramo narediti vedno, preden gremo jest. 

 Učitelj spodbudi učenko k umivanju rok. 

 Učitelj pospremi učenko v jedilnico. 

 Učitelj vpraša učenko, kje običajno sedi, in jo pospremi do njenega mesta. Učitelj 

spodbudi učenko, naj si pripravi pladenj (pribor + krožniki s hrano) 

 Učitelj pokaže učenki, kako naj drži pladenj (s palcem naj prime krožnik, da ji ne drsi 

po pladnju). 

 Učitelj pove učenki, da med hojo ne gleda pladnja, pač pa pot, ki jo mora prehoditi do 

svojega mesta. Opozori jo, naj bo pozorna na stole, ki so v jedilnici. 

 Učitelj fizično pomaga učenki pri nošenju pladnja (nato pomoč počasi umika), in sicer 

stoji na njeni hrbtni strani. 
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PRILOGA 11: Priprava na izvedbo srečanja – Rezanje z vilicami ali žlico 

UČENKA: Nastja  

VEŠČINA: Rezanje z vilicami in nožem 

CILJI: 

 Pravilno držati pribor 

 Vilice ali žlico zabosti v rob kosa in jo 

potegniti stran od njega 

 Paziti, da hrana ne pade čez rob krožnika 

 

PRIPOMOČKI: 

 pladenj 

 krožnik 

 kruhov cmok 

 vilice 

 žlica 

 miza  

 stol 

 plastelin 

 banana 

UČNE METODE: 

 pogovor 

 razlaga 

 demonstracija 

 fizično vodenje 

 verbalno vodenje 

IZVEDBA DEJAVNOSTI PO KORAKIH: 

 Učenki povem, da se bova danes učili rezati z vilicami ali žlico. 

 Učenka sedi za mizo v učilnici in pred njo položim plastelin.  

 Iz plastelina učenka oblikuje poljubne oblike. 

 Pred učenko položim vilice in žlico. 

 Učenki pokažem pravilen prijem žlice – žlica je obrnjena za 90°, in sicer tako, da je 

široki del obrnjeni proti nam (deklica pogleda ali potipa). Pri tem je pomembno, da je 

tisti del pribora, s katerim reže ozek.  

 Pravilno obrnjeno žlico potisnem v kos plastelina in ga obrnem nazaj v običajni 

položaj drže žlice. Če je kos prevelik, ga še enkrat razreže na manjše kose. Celoten 

postopek sproti opisujem.  

 Nastjo spodbudim k izvedbi dejavnosti. Po potrebi ji pomagam s taktilnim 

modeliranjem.  

 Celoten postopek ponovi na ostalih izdelkih iz plastelin in na banani. 

 Postopek ponoviva še z vilicami. 

 Nato se odpraviva v jedilnico na kosilo. 

 K mizi učenka prinese pladenj s priborom in hrano (kruhov cmok). 

 Postopek, ki sva ga izvajali v učilnici, ponovi na hrani. 
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PRILOGA 12: Priprava na izvedbo srečanja – Rezanje z vilicami in nožem 

UČENKA: Nastja  

VEŠČINA: Rezanje z vilicami in nožem 

CILJI: 

 Pravilno držati pribor 

 Vilice zabosti v rob kosa 

 Hrano po sistemu žaganja narezati na 

manjše kose 

 Zabodeno hrano z nožem odstraniti z vilic 

 Paziti, da hrana ne pade čez rob krožnika 

 

PRIPOMOČKI: 

 pladenj 

 krožnik 

 kruhov cmok 

 vilice 

 nož 

 miza  

 stol 

 plastelin 

 deska za rezanje 

 banana 

UČNE METODE: 

 pogovor 

 razlaga 

 demonstracija 

 fizično vodenje 

 verbalno vodenje 

IZVEDBA DEJAVNOSTI PO KORAKIH: 

 Učenki povem, da se bova danes učili rezati z nožem in vilicami. 

 Učenka sedi za mizo v učilnici in pred njo položim plastelin.  

 Iz plastelina učenka oblikuje poljubne oblike. 

 Pred učenko položim jedilni pribor. 

 Učenki pokažem pravilen prijem vilice in noža – vilice so v levi in nož v desni roki. 

Pri tem je pomembno, da so tako nož, kakor tudi vilice obrnjeni pravilno. To Nastja 

preveri tako, da pogleda ali potipa. Nož objame s prsti desne roke, kazalec kaže 

naprej, proti konici noža. Prijem ponovi učenka za mano. 

 Vilice zapiči v rob plastelina in nato z nožem žagajoče odreže en košček, ki ga z 

nožem odstrani z vilic. Če je odrezan kos prevelik, ga prereže na pol.  

 Nato postopek ponovi učenka z mojo pomočjo (stojim na njeni hrbtni strani) in ji 

sproti razlagam, kako naj izvaja aktivnost. 

 Celoten postopek ponovi na ostalih izdelkih iz plastelin in na banani. 

 Nato se odpraviva v jedilnico na kosilo. 

 K mizi učenka prinese pladenj s priborom in hrano (zrezek in kruhov cmok). 

 Postopek, ki sva ga izvajali v učilnici, ponovi na hrani. 
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PRILOGA 13: Priprava na izvedbo srečanja – Umazan pladenj, krožnike in pribor pospravi 

na za to predvideno mesto 

UČENKA: Nastja  

VEŠČINA: Umazan pladenj, krožnike in pribor pospravi na za to predvideno mesto 

CILJI: 

 Orientacija v prostoru 

 Nošenje pladnja v vodoravni liniji 

 Pospravljanje ostankov hrane v posodo 

namenjeno temu 

 Pospravljanje pribora in krožnikov v za to 

predvideno mesto 

 

 

 

 

 

PRIPOMOČKI: 

 pladenj 

 krožniki s hrano 

 žlica (velika/majhna) 

 vilice 

 nož 

 serviete 

 miza  

 stol 

 posoda za umazani pribor 

 posoda za ostanke hrane 

 koš za smeti 

UČNE METODE: 

 pogovor 

 razlaga 

 demonstracija 

 fizično vodenje 

 verbalno vodenje 

IZVEDBA DEJAVNOSTI PO KORAKIH: 

- Učenki povem, da se bova učili pospravljali pladenj za seboj, ko se naje kosila. 

- Povem, da bova z učenjem začela v razredu, kjer je bolj tiho in ni gneče. 

- pred učenko postavim pladenj poln krožnikov in pribora ter jo vprašam, kaj vse je na 

pladnju. 

- Povem, da je vsak predmet na pladnju potrebno pospraviti na za to predvideno mesto.  

- Izvedbo aktivnosti ji sama pokažem: pribor v eno posodo, krožnike na kup, kjer so 

ostali krožniki (pri tem naj da globoke in plitve posebej), servieto pa v koš. Učenka 

ponovi za menoj; po potrebi ji pomagam. 

- Nato ji pokažem kaj narediti z ostanki hrane. Povem, da je v jedilnici zmeraj 

nastavljena posoda, v katero je potrebno dati ostalo hrano. 

- Učenki pokažem, kako se hrano pospravi iz krožnika: nad posodo za ostalo hrano 

nagneš krožnik na stran in s priborom počistiš hrano v njo. Pri izvedbi tega dela 

dejavnosti ji pomagam s taktilnim modeliranjem. 

- Celotno usvojeno dejavnost v razredu večkrat ponoviva. Šele takrat, ko obvlada 

izvedbo v razredu, greva v jedilnico.   

 


