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POVZETEK 
 

Socialne veščine potrebuje vsak človek v različnih obdobjih življenja za olajšanje medosebnih 

interakcij z drugimi ljudmi na verbalni ali neverbalni način. Brez teh veščin tudi otroci ne 

morejo uspešno delovati v socialnih odnosih z vrstniki in odraslimi, se od njih ter z njimi učiti, 

se soočiti z življenjskimi nalogami in dolžnostmi ter biti del svojega družbenega okolja.  

Omejitve na področju socialnih veščin so poleg intelektualnega delovanja in ostalih 

prilagoditvenih vedenj osrednja značilnost pri opredelitvi motenj v duševnem razvoju. Težave 

z vzpostavljanjem in ohranjanjem socialnih odnosov se za otroke z motnjami v duševnem 

razvoju (v nadaljevanju OMDR) med drugim dogodijo zaradi upočasnjenega celostnega 

razvoja. 

Glasba lahko predstavlja medij, s katerim OMDR razvijajo socialne veščine, omogoči jim 

priložnosti za sodelovanje z drugimi osebami ter jih zaradi težav na kognitivnem, socialnem in 

čustvenem področju z aktivno udeležbo pri glasbenih dejavnostih spodbuja tudi k izražanju 

prijetnih čustev. Številne raziskave poudarjajo, da se lahko s pomočjo glasbe izboljšajo socialne 

veščine ter izražanje prijetnih čustev veselja in zadovoljstva. Pri tem gre predvsem za glasbene 

dejavnosti, ki vključujejo elemente petja, poslušanja glasbe, igranje na glasbila in imitacijo 

ritma. Takšne aktivnosti spodbujajo OMDR k sodelovanju in omogočajo, da je učenje socialnih 

veščin zanimivo, uporabno in koristno za nadaljnje socialne situacije. Dostopne raziskave so 

večinoma osredotočene na ugotavljanje vpliva glasbenih dejavnosti na področje socialnih 

veščin otrok z lažjimi in zmernimi motnjami v duševnem razvoju, manj pa s težjimi in težkimi.  

V magistrskem delu smo raziskali vpliv spodbujanja socialnih veščin, glasbenega in čustvenega 

izražanja z izvajanjem različnih glasbenih dejavnosti, ki so vsebovale igranje na glasbila ter 

petje, poslušanje, ustvarjanje, glasbeno-didaktične igre, bibarije in glasbeno pravljico. Program 

je bil zasnovan na 15 glasbenih delavnic, pri katerih je aktivno sodelovala skupina otrok s težjo 

in težko motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju OTTMDR), v multiplo študijo primera pa 

smo vključili dva OTTMDR. S pregledom strokovne dokumentacije smo podrobneje spoznali 

značilnosti otrok na socialnem, čustvenem, kognitivnem in motoričnem področju, ki so nam 

bile v pomoč pri zasnovi programa glasbenih delavnic, prilagojenih njunim zmožnostim, 

interesom ter potrebam. Učinke delavnic na glasbeno izražanje smo ugotavljali z opisno analizo 

doseženih ciljev posameznih delavnic. Učinke delavnic na spodbujanje socialnih veščin smo 

ocenjevali z opisno analizo veščin po vsaki delavnici in z izvedbo intervjuja specialne in 

rehabilitacijske pedagoginje pred začetkom in po zaključku izvajanja glasbenih delavnic, s 

katerim smo želeli ugotoviti napredek na področju otrokovih socialnih veščin. Izražanje 

prijetnih čustev pa smo opazovali z opazovalno shemo avtoric H. Smrtnik Vitulić in S. Prosen.  

S pridobljenimi podatki iz zgoraj navedenih virov smo prišli do rezultatov, da so glasbene 

dejavnosti pozitivno vplivale na socialne veščine sodelovanja, pozdrava, vzpostavljanje 

očesnega in telesnega stika ter upoštevanja pravil v skupini, izražanje čustev veselja in 

zadovoljstva s sodelovanjem pri skupinskih glasbenih dejavnostih ter glasbeno izražanje pri 

obeh OTTMDR. 

Predstavljene in preizkušene glasbene dejavnosti v magistrskem delu so lahko v pomoč ter 

usmeritev pri načrtovanju in uporabi glasbenih dejavnosti v namen razvijanja socialnih veščin, 

izražanja prijetnih čustev ter glasbenega izražanja pri OTTMDR v sodelovanju z vrstniki. 

 

 
Ključne besede: motnje v duševnem razvoju, glasbene dejavnosti, spodbujanje glasbenega 

izražanja, socialne veščine, izražanje prijetnih čustev 

  



ABSTRACT  
 
Social skills are abilities needed by each person in different stages of life to facilitate 

interpersonal interactions with other people in verbal or non-verbal way. Without these skills, 

children cannot function in social relationship with peers and adults, learn from them and with 

them, cope with life tasks and responsibilities and be part of own social environment.  

Limitations in the area of social skills and adaptive behaviour in addition to intellectual 

functioning and other adaptive behaviours is central characteristic in the definition of 

intellectual disabilities. Difficulties in establishing and maintaining social relationship for 

children with intellectual disabilities (CID) among others happen due to slower integrated 

development.  

Music can be the medium by which CID develop social skills that allows them to collaborate 

with other people and because of difficulties in cognitive, social and emotional areas, through 

active participation in music activities are also encouraged to express pleasurable feelings. 

Numerous studies point out that you can use music to improve social skills and expressing 

pleasant feelings of joy and pleasure. This is primarily for music activities that include singing, 

listening to music, playing musical instruments and rhythm imitation. Such activities promote 

CID to cooperate and allow interesting learning of social skills, useful and helpful for further 

social situations. The available studies have mainly focused on the assessment of the influence 

of musical activities in the area of social skills with children with mild and moderate intellectual 

disabilities, but less with severe and profound. In this thesis, we investigate effect of promoting 

social skills, musical and emotional expression through the implementation of various musical 

activities, including the implementation of playing musical instruments and singing, listening, 

creativity, musical-educational games, bibarije and musical stories. The program was based on 

15 music workshops, which is actively involved group of children with severe and profound 

intellectual disabilities (CSPID) however, in multiple case study we included two CSPID. With 

review of professional documentations, we learn about the characteristics of children social, 

emotional, cognitive and motor area and were helpful to design the program of music workshop 

adapted to their abilities, interests and needs. The effects of the musical expression were 

determined by descriptive analysis of the achieved goals of individual workshop. The effect of 

the workshop on the promotion of social skills were assessed using descriptive analysis skills 

after each workshop and the interviews of special and rehabilitation pedagogue before and after 

the completion of the implementation of music workshop, which we wanted to determine 

progress in the field of children's social skills. Expression of pleasant emotions we observed 

with observation scheme authors H. Smrtnik Vitulić and S. Prosen.   

The obtained data from the above sources, we come up with results that music activities have a 

positive impact on the social skills of cooperation, greeting, establishing eye and physical 

contact and following the rules in the group setting, to express feelings of joy and pleasure by 

participating in group music activities and musical expression with both CSPID.  

Presented and tested musical activities in this thesis can assist and represent guidelines for the 

planning and using of musical activities for developing social skills, expression of pleasant 

emotions and musical expression in CSPID in participation with group of peers. 

 

 
Keywords: intellectual disability, musical activities, encouraging musical expression, social 

skills, expression of pleasant emotions 
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UVOD  
 

Motnje v duševnem razvoju pri posamezniku predstavljajo od rojstva ali zgodnjega otroštva 

otežkočeno delovanje na intelektualnem področju in omejitve na sposobnostih prilagojenega 

vedenja za opravljanje običajnih dejavnosti vsakodnevnega življenja do te mere, da potrebujejo 

stalno podporo in pomoč (Caldwell, Brinko, Krenz in Townsend, 2008; Sulkes, 2016). Med 

glavne značilnosti motenj v duševnem razvoju se uvrščajo tudi primanjkljaji na področju 

vzpostavljanja in ohranjanja socialnih interakcij s povezanimi čustvenimi težavami (Dempsey 

in Foreman, 2001, v Surujlal, 2013;  Karra, 2013).  

Ugotovljeno je bilo, da so ena najbolj marginaliziranih skupin v družbi, saj jim ta pripisuje 

nizka pričakovanja o uspehu, zaradi česar imajo omejene in slabše možnosti za sodelovanje ter 

vzpostavljanje interakcij v širšem okolju (Sooful, Surujlal in Dhurup, 2010). Motnje v 

duševnem razvoju so opredeljene po stopnjah od lažje (npr. otrok lahko sodeluje v komunikaciji 

in osvoji preprosta poklicna znanja) do težke (npr. otrok je odvisen od drugih in ima minimalne 

ali nične verbalne sposobnosti) (McClure, Halpern, Wolper in Donahue, 2009). Ne glede na 

skupne karakteristike so OMDR heterogena skupina posameznikov z različnimi potrebami, 

primanjkljaji, zmožnostmi in interesi (Karra, 2013), zato je potrebno vsakega otroka 

obravnavati kot posameznika.  

V pričujočem magistrskem delu se posvetimo dvema OTTMDR, ki imata težave pri 

vzpostavljanju in ohranjanju socialnih odnosov z vrstniki. Ker je njuno močno in interesno 

področje glasba, smo želeli te interakcije spodbujati s pomočjo le-te. Po navajanju avtorjev (npr. 

Hashemian in Mohammadi, 2015; Kraljič, 2001; Skewes in Thompson, 1998) glasba za OMDR 

predstavlja varno okolje, v katerem so pripravljeni in zmožni razvijati nove veščine, med katere 

sodijo tudi socialne. Zato smo se odločili, da s pomočjo glasbenih dejavnosti razvijamo socialne 

veščine, kot so to storili že nekateri avtorji raziskav poprej (npr. Bunt, 1994; Constantin, 2015; 

Ely in Scott, 1994; Jackson, 2007; Zanjkovič, 2012). Največ raziskav na to tematiko je bilo 

izpeljanih z otroki z lažjimi, zmernimi motnjami v duševnem razvoju, ki so prišle do pozitivnih 

rezultatov, manj pa je bilo takih, pri katerih bi vključili v obravnavo OTTMDR. V naši raziskavi 

smo tako oblikovali glasbene delavnice (v nadaljevanju GD) sestavljene iz glasbenih dejavnosti 

poslušanja glasbe, igranja na glasbila, glasbeno-didaktičnih iger (v nadaljevanju GDI), bibarij 

in glasbene pravljice, ki smo jih prav posebej prilagodili za OTTMDR in ostale otroke, 

vključene v skupino.  

 

Z izvajanjem glasbenih dejavnosti smo želeli pozitivno vplivati na njihove socialne veščine 

pozdravljanja, vzpostavljanja očesnega in telesnega stika, upoštevanje pravil ter navodil v 

skupini in sodelovanja z vrstniki, hkrati pa spodbujati njihovo izražanje čustev veselja ter 

zadovoljstva ob socialnih interakcijah z vrstniki in ob tem razvijati glasbeno izražanje. 

Naš namen je z izvedenimi glasbenimi dejavnostmi osvestiti družbo, ki je v neposrednem stiku 

z OTTMDR, o pozitivnem vplivu glasbe na socialne veščine, s katerimi se lahko OTTMDR 

omogoči pridobitev pomembnih socialnih izkušenj. 
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1 TEORETIČNI DEL 

 

 

1.1 OPREDELITEV MOTENJ V DUŠEVNEM RAZVOJU  
 

Za večino ljudi je podoba OMDR oblikovana iz osebnih izkušenj, tako neposrednih kot 

posrednih, ki so lahko posledica subjektivne predstave, ki večkrat ne odraža prave realnosti. 

Različni avtorji nam zato ponujajo širši opis opredelitve motenj v duševnem razvoju, s katerim 

z motnjami v duševnem razvoju opisujejo zelo raznoliko skupino ljudi od otrok s hudimi 

razvojnimi primanjkljaji, ki potrebujejo stalno nego, do otrok z blagimi zaostanki v razvoju, ki 

jih pogosto ni mogoče ločiti od otrok nevrotipičnega razvoja (Hodapp, Zakemi, Rosner in 

Dykens, 2006, v Weis, 2014). Vsem OMDR pa je skupno, da imajo nižje zmožnosti na 

kognitivnem, motoričnem, socialnem in čustvenem področju. Zaradi primanjkljajev na 

omenjenih področjih se posledično pojavljajo deficiti pri različnih veščinah in posedovanje 

težav na področju pomnjenja ter pozornosti (Kesič Dimic, 2010). Zaradi različnih pogledov, 

izkušenj in potrjenih raziskav o OMDR obstajajo različni kriteriji za določanje motenj v 

duševnem razvoju. Vse izmed njih pa niso dovolj široke z vsemi zajetimi lastnostmi in 

značilnostmi OMDR, da bi upoštevali samo eno izmed njih.  

V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami (v nadaljevanju Kriteriji) je motnja v duševnem razvoju opredeljena kot nevrološko 

pogojena razvojna motnja, ki nastopi pred 18. letom starosti. Ob tem imajo OMDR vidno nižje 

intelektualne sposobnosti in prilagoditvene spretnosti (Marinič, idr., 2015). 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je razvila Mednarodno statistično klasifikacijo 

bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov (v nadaljevanju MKB-10); angleško International 

Classification of Diseases ICD-10, v kateri je motnja v duševnem razvoju opredeljena kot stanje 

nepopolnega ali upočasnjenega razvoja uma, za katerega so značilne oslabljene veščine v 

razvojnih obdobjih na kognitivnem, motoričnem, jezikovnem in socialnem področju. Stopnje 

motenj v duševnem razvoju se oceni s pomočjo standardiziranih testov inteligence z vključitvijo 

lestvice socialnega prilagajanja v okolju. Intelektualne sposobnosti in socialno prilagajanje se 

lahko s časom spremeni na boljše s pomočjo izobraževanja in rehabilitacije.  

Ameriško psihiatrično združenje (APA) je razvilo Diagnostični in statistični priročnik duševnih 

motenj (v nadaljevanju DSM-5), v katerem motnjo v duševnem razvoju opredeljuje kot okvaro 

duševnih sposobnosti, ki vplivajo na prilagojeno vedenje na treh področjih: konceptualnem, 

praktičnem in socialnem. Motnja je diagnosticirana glede na resnost primanjkljajev 

prilagoditvenega vedenja, ki se pojavijo v obdobju razvoja. Omejitve morajo biti razvidne v 

primerjavi z drugimi ljudmi iste starosti, spola in socialno-kulturnega ozadja (American 

Psychiatric Association, 2013). 

Ameriško združenje za intelektualne in razvojne motnje (v nadaljevanju AAIDD) označuje 

motnjo v duševnem razvoju kot motnjo, ki se pojavi pred 18. letom starosti, s primanjkljaji na 

intelektualnem delovanju (npr. učenje, razmišljanje, reševanje vsakodnevnih problemov, 

abstraktno mišljenje) in omejitvami prilagoditvenega vedenja, ki vključuje vsakodnevne 

socialne in praktične veščine (npr. komunikacija, socialno vključevanje in neodvisno življenje 

v različnih okoljih) (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 

2013).  

 

MKB-10, DSM-5 in Kriteriji ločujejo motnje v duševnem razvoju na štiri stopnje od lažje, 

zmerne, težje in težke. Z vsako naslednjo stopnjo so potrebe in prilagoditve večje, zmožnosti 

pa manjše. Glede na naravo raziskave magistrskega dela bom v nadaljevanju opisala le težjo in 

težko motnjo v duševnem razvoju. 
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1.1.1 TEŽJA MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Otroci s težjimi motnjami v duševnem razvoju skoraj vedno kažejo zgodnjo zakasnitev pri 

temeljnih razvojnih mejnikih, kot sta sedenje in hoja. S konkretnim in postopnim učenjem se 

naučijo opravljati najenostavnejša opravila (npr. veščin samooskrbe, kot so hranjenje, oblačenje 

in uporaba stranišča). Pri skrbi zase velikokrat potrebujejo pomoč drugih ljudi. Razumejo 

preprosta sporočila in nanje reagirajo. Komunicirajo lahko z uporabo posameznih besed, gest 

in kretenj. Z ljudmi, s katerimi preživijo veliko časa, razvijejo neverbalno komunikacijo z nekaj 

specifičnimi gestami (Lathom Randocy, 2002). Govor je v obdobju odraslosti še vedno omejen 

in težko razumljiv, čeprav je sposobnost razumevanja drugih pogosto bolje razvita. Običajno 

ne znajo brati in pisati. Dosežejo mentalno starost od treh do šestih let (inteligenčni količnik 

20, 25 do 34, 40). Naravnani so na ožje okolje, v katero spadajo njihovi starši, sorojenci in 

vrstniki. Običajno živijo z družino ali v bivalni enoti. Pogosto so prisotne dodatne zdravstvene 

težave in motnje (npr. čustvene in vedenjske motnje), težave v gibanju (npr. cerebralna paraliza) 

ter različne bolezni (npr. epilepsija) (Byrne, 2010; Marinič idr., 2015; Weis, 2014). 

 

 

1.1.2 TEŽKA MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Otroci s težkimi motnjami v duševnem razvoju skoraj vedno kažejo znake bioloških 

nepravilnosti in zdravstvenih težav, ki se kažejo kot posledica nevroloških okvar. V obdobju 

šolanja lahko sodelujejo pri posameznih aktivnostih, pri katerih potrebujejo stalni nadzor, 

vodenje, nego in pomoč. Otroci lahko sedijo, posnemajo zvoke, razumejo preprosta navodila in 

prepoznajo znane ljudi ter so sposobni opravljati enostavnejša opravila (npr. osebna higiena, 

oblačenje). Lahko razvijejo komunikacijske spretnosti, vendar velikokrat ne razumejo 

enostavnih sporočil in se nanje ne odzivajo. V to skupino motenj spadajo posamezniki, ki so 

tako prikrajšani, da ne zmorejo vzpostavljati in ohranjati socialnih odnosov z drugimi ljudmi 

ter živijo v svojem svetu. Kot odrasli običajno zahtevajo stalno podporo in nadzor družinskih 

članov ter drugih ljudi. Dosežejo mentalno starost do treh let (inteligenčni količnik pod 20, 25). 

Pogosto imajo težave tudi z gibanjem ter težke dodatne motnje in bolezni (Byrne, 2010; Marinič 

idr., 2015; Weis, 2014). 

 

 

1.1.3 PRILAGOJENO VEDENJE 

 

V preteklih letih so se opredelitve DSM in AAIDD za OMDR precej razlikovale. Trenutno pa 

se DSM-5 in AAIDD definiciji močno prekrivata, kar bo verjetno izboljšalo komunikacijo med 

člani teh dveh strokovnih organizacij (Schalock idr., 2010, v Weis, 2014).  

DSM-5 in AAIDD v svoji klasifikaciji dodajata, da imajo OMDR primanjkljaje prilagojenega 

vedenja pri eni ali več vsakodnevnih dejavnostih konceptualnega, praktičnega in socialnega 

področja (Weis, 2014).  

 

Konceptualne veščine obsegajo akademske in spoznavne veščine ter komunikacijo (Harman, 

Smith Bonahue in Oakland, 2010). Sem spadajo razumevanje jezika, govor, branje, pisanje, 

štetje, pripovedovanje, reševanje matematičnih problemov, sposobnost učenja in zmožnost 

pomnjenja informacij ter veščin (Patel, Greydanus in Merrick, 2014; Sarkar, 2014; Weis, 2014). 

 

Socialne veščine vključujejo spretnosti posameznika v socialnih situacijah (Harman, Smith 

Bonahue in Oakland, 2010), med katere sodijo medosebne veščine (npr. očesni stik), sledenje 

pravilom (npr. čakati na vrsto pri igri), socialno reševanje problemov (npr. preprečevanje 



4 

 

konfliktov), razumevanje drugih (npr. empatija) in vzpostavljanje ter ohranjanje prijateljstev 

(Lancioni, Singh, O´Reilly in Sigafoos, 2009; Patel, Greydanus in Merrick, 2014; Sarkar, 2014; 

Weis, 2014). 

 

Praktične veščine omogočajo samostojnost v vsakodnevnih situacijah (Harman, Smith 

Bonahue in Oakland, 2010). Mednje spadajo vsakodnevne dejavnosti osebne nege (npr. 

oblačenje, higiena), varnosti (npr. pogledati v obe strani, ko se prečka cesto), hišnih opravil 

(npr. uporaba telefona), šolskih/delovnih veščin (npr. priti na določeno mesto ob dogovorjenem 

času), rekreacijskih dejavnosti (npr. klubi, hobiji) in uporabe denarja (npr. plačevaje v trgovini) 

(Patel, Greydanus in Merrick, 2014; Sarkar, 2014; Weis, 2014). 

 

 

Prilagojeno vedenje lahko ocenimo z intervjuvanjem staršev o vedenju otrok in primerjamo 

poročila z vedenjem nevrotipičnega otroka v razvoju iste starosti ter kulturne skupine (Tassé 

idr., 2012, v Weis, 2014). Prilagojeno vedenje je mogoče oceniti tudi z uporabo standardiziranih 

ocenjevalnih lestvic, kliničnih intervjujev in opazovanj doma ter v šoli (Weis, 2014). 

 

Tabela 1: Primeri veščin na konceptualnem, socialnem in praktičnem področju pri OTTMDR 

(American Psychiatric Association, 2013, v Weis, 2014) 

 

Stopnja/Prilagojeno 

vedenje 

Konceptualne 

veščine 
Socialne veščine Praktične veščine 

 

Težja 

 

Slabše razumevanje 

pisnega jezika in 

številk. Starši morajo 

zagotoviti široko 

podporo in pomoč za 

reševanje 

življenjskih 

problemov. 

Jezik je omejen s 

poenostavljenim 

besediščem in 

slovnico. Govor je 

sestavljen iz 

posameznih besed 

oz. fraz. Otrok 

razume preprost 

govor in kretnje. 

Odnose ima 

vzpostavljene z 

družinskimi člani in 

drugimi znanimi 

ljudmi.  

Otrok potrebuje 

stalno podporo in 

pomoč za vse 

dejavnosti iz 

vsakodnevnega 

življenja: 

prehranjevanje, 

oblačenje, kopanje 

… Pri tem mora biti 

vedno pod 

nadzorom. Nekateri 

otroci imajo težave v 

vedenju, mednje sodi 

samopoškodovanje.  

Težka 

Veščine se izražajo 

na konkretni in ne na 

simbolni ravni (npr. 

črke, številke). 

Nekatere vizualno- 

prostorske veščine, 

kot so razvrščanje, 

ujemanje, je mogoče 

pridobiti z vajo in 

utrjevanjem. S 

sočasnim pojavljanje 

telesnih težav se 

omenjene veščine 

dodatno poslabšajo.  

Otrok ima omejeno 

razumevanje 

komunikacije na 

simbolni ravni. 

Razume lahko nekaj 

preprostih navodil in 

kretenj. 

Komunikacija 

običajno poteka s 

pomočjo neverbalnih 

in konkretnih opor. 

Odnose ima 

vzpostavljene 

običajno z 

Otrok je odvisen od 

drugih na področju 

fizične nege, zdravja 

in varnosti, čeprav 

lahko sam sodeluje 

pri nekaterih 

področjih 

samooskrbe. 

Prisotne so tudi 

težave na področju 

vedenja, mednje 

spada 

samopoškodovanje. 

Sočasno pojavljanje 
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družinskimi člani in 

drugimi znanimi 

ljudmi.  S sočasnim 

pojavljanjem 

telesnih težav se 

omenjene veščine 

dodatno poslabšajo. 

fizičnih težav lahko 

močno omeji 

delovanje na naštetih 

področjih.  

 

 

1.1.4 POMOČ IN PODPORA  

 

AAIDD v nasprotju z DSM-5 poudarja pomembnost pomoči in podpore OMDR (Luckasson 

idr., 2002, v Heward, 2012). Potrebna pomoč in podpora se navezuje na široko paleto pomoči, 

ki učinkovito pomaga OMDR pri delovanju v širšem družbenem okolju v šoli, doma, širši 

skupnosti in delovnem okolju. Podpora se nanaša na neformalno pomoč staršev, prijateljev ali 

ostalih članov družbe. AAIDD opredeljuje štiri možne ravni podpore oz. obsega in oblike 

pomoči, ki se osredotočajo na to, koliko časa in kako pogosto je pomoč potrebna. Ta je lahko 

občasna (v času težav), omejena (kratkoročna), razširjena (dolgoročna) in stalna (konstantna). 

Namesto usmeritev OMDR v lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju AAIDD 

predlaga, da strokovnjaki opisujejo posameznikove potrebe po pomoči, ki jo potrebujejo v 

okviru različnih področij delovanja (Heward, 2012).  

 

Opredelitev definicije motenj v duševnem razvoju AAIDD temelji na konceptualnem okvirju 

(Slika 1). Med pet dejavnikov, ki vplivajo na delovanje OMDR, prištevamo intelektualne 

sposobnosti, prilagojeno vedenje, sodelovanje, interakcije in družbene vloge, zdravje ter 

kontekst, v katerem potrebujejo pomoč. V središču je predstavljena vloga, ki podpira delovanje 

med multidimenzionalnimi vidiki motenj v duševnem razvoju in individualnim delovanjem 

OMDR. Podpora temelji na sredstvih in strategijah, katerih temeljni cilj je spodbujati razvoj, 

izobraževanje, interese in osebno zadovoljstvo ter razvijati aktivno delovanje OMDR 

(American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2010, v Heward, 2012). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. Intelektualne 

sposobnosti 

2. Prilagojeno 

vedenje 

3. Sodelovanje, 

interakcija, 

družbene vloge 

5. Kontekst 

PODPORA 

Človekovo 

delovanje 

4. Zdravje 

Slika 1: Konceptualni okvir AAIDD opredelitve motenj v duševnem razvoju (Thompson idr., 

2004, v Heward, 2012) 
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Pristop klasificiranja OMDR po AAIDD v smislu potrebne pomoči ima dve glavni prednosti 

(Schalock idr., 2008, v Weis, 2014). Prvič, ta pristop prinaša več informacij o OMDR kot jih 

preprosto razvrščanje po stopnjah motenj v duševnem razvoju. Po drugi strani pa se osredotoča 

na posameznikova močna področja in ne na primanjkljaje. Glavna pomanjkljivost klasifikacije 

je njena kompleksnost. Opisovanje OMDR na toliko razsežnih področij je nefunkcionalno, 

lahko ovira komunikacijo med strokovnjaki in onemogoča raziskovanja s tako obsežnimi 

kombinacijami podpore, pri katerih je težje dobiti homogene skupine posameznikov za različne 

raziskave (Weis, 2014). 

 

Vse štiri definicije pa skladno opredeljujejo motnje v duševnem razvoju z omejeno ravnjo 

intelektualnega delovanja v primerjavi z otroki nevrotipičnega razvoja, primanjkljaji na 

področju socialnega prilagojenega vedenja in pojavom motnje v otroštvu, kar se izraža v 

razkoraku med njihovo mentalno in kronološko starostjo (American Association on Intellectual 

and Developmental Disabilities, 2013; American Psychiatric Association, 2013; Marinič idr., 

2015; World Health Organization, 2016). 

 

Kljub temu nam opis motenj v duševnem razvoju razkriva le informacije o vsesplošnem 

intelektualnem in prilagoditvenem funkcioniranju posameznika; diagnoza pove malo o 

etiologiji, simptomih ter o izidu, kako se bo OMDR razvijal v različnih življenjskih obdobjih 

(Baumeister in Bacharach, 2000). Za uspešen izid je potrebno vključiti posameznika z motnjo 

v duševnem razvoju in vse osebe, ki so vključeni v njegovo življenje. S skupnimi močmi staršev 

in učiteljev ter otroka se ustvari ustrezne pogoje delovanja, na podlagi katerih se bo glede na 

močna področja, primanjkljaje, potrebe in interese OMDR razvijal do svojega razvojno 

najvišjega potenciala. Pri tem mu lahko dodatno pomagajo glasba, ples, dramatizacija ali 

kakršnakoli druga metoda, ki bo pozitivno vplivala na vse vidike razvoja.  

 

 

1.2 ZNAČILNOSTI RAZVOJA SREDNJEGA OTROŠTVA 
  

Razvoj vedno izhaja iz neprekinjenosti kognitivnega, motoričnega, socialnega in čustvenega 

razvoja. V tipičnem razvoju si vsi razvojni koraki sledijo linearno. Najprej se morajo vzpostaviti 

in utrditi nižji nivoji, šele nato se lahko razvijejo višje strukture, pri tem ni mogoče vračanje na 

nižjo stopnjo (Žgur, 2011; Žgur, 2013a). Posameznik je v širokem obsegu pogojen s tremi 

dejavniki: z dednostjo, učenjem in okoljem. Na razvoj in korekcijo sposobnosti se lahko vpliva 

najuspešnejše okrog tretjega leta starosti, v obdobju zgodnjega otroštva pa do obdobja srednjega 

otroštva (približno do 12. leta starosti). Ta proces spreminjanja in razvijanja določenih 

sposobnosti se imenuje mielinizacija ali plastičnost centralnega živčnega sistema (v 

nadaljevanju CŽS). Najbolj učinkovito deluje na sposobnosti, ki se jih razvija in spreminja z 

učenjem in pridobivanjem praktičnih izkušenj (Čuk, 2011). 

 

Kognitivni, motorični, socialni in čustveni razvoji so med seboj tesno povezani, saj spremembe 

in stalnice na enem področju razvoja vplivajo na ostala. V srednjem otroštvu se spremembe 

najbolj odražajo na področju otrokovega mišljenja, socialnih in čustvenih odnosov (Smrtnik 

Vitulić, 2009). 

Otroka, ki ju obravnavamo v empiričnem delu, sodita v obdobje srednjega otroštva, ki traja od 

šestega do devetega leta starosti. Zaradi tega se bomo osredotočili na predstavitev kognitivnega, 

motoričnega, socialnega in čustvenega področja, značilnega za obdobje srednjega otroštva 

nevrotipičnega razvoja, kar bo omogočilo lažje razumevanje težav OTTMDR.  
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1.2.1 KOGNITIVNI RAZVOJ 

 

Kognitivni razvoj vključuje vse višje kognitivne procese, med katere sodijo predstavljanje, 

spomin, zaznavanje, presojanje in jezik. Uporabljamo jih pri učenju, odločanju in mišljenju, 

poleg tega pa posameznikom pomagajo razumeti svet, ki jih obkroža (Smrtnik Vitulić, 2007).  

V srednjem otroštvu šola predstavlja ključno izkušnjo, ki oblikuje otroka in vpliva na vse vidike 

njegovega razvoja. Otroci so dovzetni za učenje in pridobivanje znanja z napredovanjem v 

sposobnostih predelovanja, usvajanja ter ohranjanja informacij tako pri šolskih kot 

vsakodnevnih dejavnostih. Poleg tega je njihova koncentracija in selektivna pozornost boljša 

kot pri otrocih v obdobju poprej, kar je mogoče med drugim pripisati nevrološkemu zorenju 

(Bjorklund in Harnishfeger, 1990, v Papalia, Olds in Feldman, 2003; Harnishfeger in 

Bjorklund, 1993, v Papalia, Olds in Feldman, 2003; Kompare, 2001, v Babšek, 2009). 

Okoli sedmega leta starosti otroci dosežejo po Piagetovi teoriji kognitivnega razvoja stopnjo 

konkretnih operacij. Od takrat naprej lahko z uporabo miselnih operacij rešujejo konkretne 

življenjske probleme. Zaradi logičnega razmišljanja so otroci zmožni razumeti situacijo iz 

različnih zornih kotov, vendar le resnično situacijo, ki se dogaja v sedanjosti (Marjanovič Umek 

in Svetina, 2009). Na stopnji konkretnih operacij so v srednjem otroštvu otroci sposobni 

opraviti številne naloge na višji ravni kot na prejšnji, predoperativni stopnji, saj bolje razumejo 

prostorske odnose, vzročnost, kategorizacijo, števila in konzervacijo (Kompare, 2001, v 

Babšek, 2009; Papalia idr., 2003). 

V srednjem otroštvu se jezikovne zmožnosti še naprej razvijajo in utrjujejo. Otroci osvojijo 

veliko besed, s katerimi opisujejo čustva in miselne procese, med katere sodijo reševanje 

problemov in napovedovanje (Marjanovič Umek in Svetina, 2009). Širša okolica jih lažje 

razume, saj v obdobju šolanja bolje razumejo in ustrezneje razlagajo ustna in pisna sporočila 

ter se naučijo osnovnih pravil za oblikovanje in pomen sporočil. Otroci se z ustrezno 

komunikacijo lažje in večkrat vključijo ter sodelujejo z drugimi ljudmi. Največji napredek v 

tem obdobju na področju jezika je pragmatika pri pripovednih in pogovornih spretnostih. Ta se 

osredotoča na rabo sporočila v procesu komunikacije glede na situacijo, pričakovanja, potrebe 

in vloge tistih, ki sodelujejo v komunikaciji (Papalia idr., 2003). 

Flavell in Miller (1998, v Marjanovič Umek in Svetina, 2009) sta z raziskavo ugotovila 

razumevanje otrok v obdobju srednjega otroštva razumejo, da lahko svojo pozornost delno 

nadzorujejo in da je pozornost odvisna od več dejavnikov. Otrokovo pomnjenje in zmožnost 

uporabe spomina se povečuje ter izboljšuje tudi v obdobju srednjega otroštva. Z boljšim 

pomnjenjem je mogoče shranjevanje večjih količin podatkov in informacij. Otroci v srednjem 

otroštvu te podatke tudi lažje prikličejo, ko jih potrebujejo. Poleg povečanja zmogljivosti 

pomnjenja tudi uspešneje organizirajo pridobljene informacije. V tem obdobju razvijejo 

strategije pomnjenja, bližnjice za boljši priklic. Različne besede si npr. zapomnijo tako, da se 

naučijo prvo črko besede. Ko otrok postane zmožen shranjevati in priklicati informacije, 

postane sposoben uporabiti znanje, ki ga je že pridobil, in z njim oblikovati sklepe in rešitve, 

kako rešiti novonastale probleme (Oswalt, 2010a). 

 

Vsi kognitivni procesi so povezani tudi s socialnim in čustvenim razvojem, saj so procesi 

družbeno pogojeni in odvisni od interakcij z drugimi osebami v določenem socialnem okolju. 

Kognitivno področje je v svojih osnovah tvorba socialnih odnosov (Levine in Resnick, 1993). 

Po mnenju avtorjev Clore in Ortony (2000) je povezano tudi s čustvi, saj je osnova za nastanek 

čustev posameznikov proces presojanja in razmišljanja o pomembnosti dražljaja. V procesu 

učenja imajo čustva ravno tako pomembno vlogo, saj si snov otroci bolje zapomnijo in se jo 

lažje učijo, če do nje gojijo prijetna čustva. Vsako novo vsebino, ki se otrokom posreduje, je 

potrebno predstaviti s poudarkom na doživljanju prijetnih čustev, saj so ta prenosljiva (Čuk, 

2011).   
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1.2.2 MOTORIČNI RAZVOJ 

 

Razvoj posameznika se začne ob rojstvu z izražanjem različne stopnje motoričnih sposobnosti, 

ki prikazujejo stopnjo zrelosti CŽS in so razmeroma dedno pogojene. Motorične veščine pa se 

z razvojem pridobi in avtomatizira z različnimi gibalnimi izkušnjami (Čuk, 2011). Omenjene 

veščine se v srednjem otroštvu še naprej razvijajo, vendar v počasnejšem tempu kot v obdobjih 

poprej (Papalia idr., 2003). Spremembe telesa, možganov, živčnega sistema, grobe (npr. 

skakanje, metanje, plezanje) in fine (zavezovanje in odvezovanje vezalk, šivanje, igranje 

glasbil) motorike so pomembni vidiki motoričnega razvoja v srednjem otroštvu (Oswalt, 

2010b). Otroci pridobivajo motorične veščine za izvedbo zapletenih gibov, ki jim omogočajo 

sodelovanje pri različnih fizičnih aktivnostih (Holt, Wooldridge, Story in Sofka, 2011). Z 

učenjem novih motoričnih veščin se izboljša njihova moč, hitrost in koordinacija ter kognitivne 

sposobnosti. Prav zaradi napredka na motoričnem področju lahko otroci sodelujejo v različnih 

gibalnih aktivnostih. V tem obdobju se pri obeh spolih povečuje vključevanje v organizirane in 

skupinske športe, pri katerih je pomemben timski duh ter sodelovanje med sotekmovalci 

(Papalia idr., 2003).  

Starši imajo velik vpliv na otrokovo raven telesnih dejavnosti. S sodelovanjem v telesnih 

dejavnostih (npr. kolesarjenje, pohodništvo, igranje nogometa in košarke) s svojimi otroki, 

starši poudarjajo pomen rednih telesnih aktivnosti in jim s tem pokažejo, da je lahko fizična 

dejavnost zabavna. Pri tem ne spodbujajo in vplivajo na telesne aktivnost otrok le starši, ampak 

tudi drugi družinski člani, učitelji ter vrstniki, s pomočjo katerih otrok gradi na trdnih socialnih 

odnosih (Holt idr., 2011). Širše okolje mora zagotoviti otrokom dostop do varnih igrišč, 

rekreacijskih centrov in parkov, s katerimi pripomorejo k boljšemu razvoju motoričnih veščin. 

Šola in učitelji pa morajo otrokom zagotoviti vsakodnevno ponudbo prijetnih telesnih 

aktivnosti, saj se z aktivnim udeleževanjem različnih dejavnosti otroci naučijo sodelovanja z 

drugimi ljudmi (Holt idr., 2011).  

 

 

1.2.3 SOCIALNI RAZVOJ 

 

»Socializacija je proces sprejemanja in prevzemanja različnih vedenjskih vzorcev tiste socialne 

skupine, v kateri posameznik živi.« (Babšek, 2009, str. 144) V socialne skupine sodijo skupine 

ožjega okolja, npr. družina, vrstniki; širšega okolja, v katero so vključene različne družbena-

kulturna okolja, in najširšega okolja, v katero sodi celotna človeška družba (Babšek, 2009). 

Izkušnje na področju socializacije pridobiva preko aktivnega vključevanja v različnih odnosih 

z naštetimi socialnimi skupinami. Socialni razvoj poteka kot proces učenja, ki poteka skozi vsa 

življenjska obdobja. Z razvojem se med drugim oblikujejo socialne veščine in vrednote, ki so 

sprejete v določenih socialnih situacijah in okoljih (Babšek, 2009). Izkušnje znotraj družine, 

igra in sodelovanje z vrstniki so eni izmed najbolj pomembnih vplivov na socialni razvoj otroka 

(Katz in McClellan, 1991, 2005). 

V srednjem otroštvu predstava o sebi postane bolj stvarna, razsežnejša, realna, ustaljena in 

zavestno izražena, saj so otroci sposobni tvoriti reprezentacijo sistema, s katerimi povezujejo 

različna področja jaza (Harter, 1993, 1996, 1998, v Papalia idr., 2003).  

V obdobju srednjega otroštva se oblikujejo številne vrstniške skupine, ki nastajajo na podlagi 

skupnih interesov, spola, podobne starosti, družbenoekonomskega statusa in etničnega porekla. 

Z razvojem nevroloških procesov, druženjem in primerjanjem z vrstniki krepijo organizacijo 

vedenja, reševanje problemov, samouravnavanje čustev, pozornost, načrtovanje dejavnosti ter 

socialne veščine sodelovanja, sporazumevanja in upoštevanja pravil, s katerimi otroci razvijajo 

zaupljive medsebojne odnose ter pridobijo občutek pripadnosti (Bandura, 1994, v Papalia idr., 

2003; Bierman, Torres in Schofield, 2010; Zarbatany, Hartmann in Rankin, 1990, v Papalia 
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idr., 2003; Marjanovič Umek in Zupančič, 2009; Zupančič, 2013). Otroci v vrstniški skupini 

pridobijo socialne veščine za delovanje v družbi in se naučijo prilagajati svoje potrebe ter želje, 

poleg tega pa sprejemati potrebe drugih (Papalia idr., 2003).  

V srednjem otroštvu postaja priljubljenost med vrstniki vse bolj pomemben dejavnik, saj otroci 

preživijo veliko časa z drugimi otroki, zato je posledično mnenje vrstnikov izrednega pomena 

za njihovo samospoštovanje. Otroci se v tem obdobju trudijo za svojo priljubljenost, saj se 

bojijo za svoj položaj med vrstniki; strah jih je, da bi se osmešili pred drugimi, bili drugačni kot 

njihovi vrstniki, saj se bojijo norčevanja in neodobravanja z njihove strani (Puklek in Gril, 1999; 

Zupančič in Justin, 1991). Otroci, ki so bili v zgodnjem otroštvu deležni občutljive skrbi matere, 

so posledično bolj priljubljeni med vrstniki, izražajo več prijetnih čustev in pomagajo vrstnikom 

v stiski (Cugmas, 1998). Najpogosteje imajo priljubljeni otroci dobre kognitivne sposobnosti, 

so dobri v reševanju medosebnih konfliktov in problemov, dosežejo visoke cilje in želje ter so 

zmožni konstruktivne komunikacije, v kateri povedo svoje mnenje, hkrati pa spoštujejo mnenje 

sogovornika. Priljubljeni otroci imajo tudi dobro razvite socialne veščine, ki se kažejo v 

zvestem in zaupanja vrednem odnosu, v katerem drugim nudijo čustveno oporo (Papalia idr., 

2003). Priljubljenost otroka se ustvari z mnenjem vrstniške skupine o njem, medtem ko je 

prijateljstvo dvosmerna cesta, ki jo gradita dva posameznika. Tako kot išče otrok vrstniško 

skupino, s katero deli podobne interese, išče tudi prijatelje (Kompare, 2001, v Babšek, 2009). 

Otrok se ob prijatelju dobro počuti, z njimi deli medsebojno naklonjenost, pripadnost in iskrena 

čustva. Takšen zaupljiv odnos uči ustrezne komunikacije, sodelovanja, reševanja konfliktov in 

vzajemnega dajanja ter prejemanja (Bierman idr., 2010; Papalia idr., 2003; Smrtnik Vitulić, 

2009). Razvoj prijateljstva je povezan z otrokovim razumevanjem medosebnih odnosov in 

družbenih pravil, zavzemanjem perspektive drugih ljudi in empatijo (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2009). S čustvenim, socialnim in kognitivnim razvojem se pri otrocih s časom 

spreminja predstava o prijateljstvu. Otroci ne morejo imeti pravih prijateljev in biti komu 

prijatelj, dokler ne usvojijo določene stopnje kognitivne zrelosti, ki jim omogoča spoštovati 

želje in mnenja drugih kot svoje lastne (Hartup, 1994; Hartup in Stevens, 1999; Newcomb in 

Bagwell, 1995). 

Za kasnejše prilagajanje na okolje je v srednjem otroštvu ključnega pomena ustrezen odnos z 

vrstniki, ki ga razvijajo tudi s pomočjo igre (Bierman idr., 2010; Masten in Coatsworth, 1998, 

v Papalia idr., 2003). Namesto simbolne igre so za obdobje srednjega otroštva značilne igre 

brez ali s formalnimi pravili in strukturiranimi dejavnostmi (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009). Igre, med katero sodijo tudi GDI, so ključne za optimalen razvoj otroka tudi v srednjem 

otroštva, saj na uspešne medosebne odnose vplivajo zlasti osebne izkušnje otroka v socialnih 

interakcijah (Durkin, 1995). Na igro vplivajo motorični, kognitivni, socialni in čustveni razvoj 

posameznika tako, da otrok na stopnji svojega trenutnega razvoja izbira igre, ki mu 

predstavljajo izziv (Bergan in Pronin Fromberg 2009; Horvat, 2001; Smrtnik Vitulić, 2009). 

Med dejavnike, na podlagi katerih si otrok izbira igre, sodijo njegove osebnostne značilnosti 

(npr. vztrajnost, družabnost), trenutno motorično in čustveno stanje (npr. veselje, utrujenost, 

bolezen) ter dana situacija in okoliščine (npr. prostor, soigralci) (Horvat, 2001). V srednjem 

otroštvu so individualne oblike iger pri otrocih vedno manj pogoste, vse pogosteje pa se 

poslužujejo iger, v katerih se vključuje večje število otrok. Otrok se aktivno vključuje v igro 

zaradi zadovoljstva in veselja, ki ga prinaša igra s procesom igranja (Batistič Zorec 2002; 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).  

Gil (1991, v Žižak, 2009) ob povzemanju različnih avtorjev ugotavlja, da se pri delu z otroki 

med drugim uporablja igralne dejavnosti za razvijanje socialnih veščin, obdelavo njihovih 

izkušenj in situacij, poleg tega pa s pomočjo igre izražajo različna vedenja in težave. Z 

interakcijskimi igrami, ki so vnaprej načrtovane igre in potekajo po določenih pravilih, se lahko 

spodbuja otrokov razvoj predvsem na področju učenja socialnih veščin v manjši skupini 

(Smrtnik Vitulić, 2009). Igre, v katerih je potrebno upoštevati pravila, od otroka zahtevajo 
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prepoznavanje, sprejemanje in spoštovanje določenih dogovorjenih pravil ter sodelovanje in 

strpnost med igralci (Berman idr., 2010; Fekonja, 2004). S pomočjo interakcijskih iger otroci 

spoznavajo sami sebe, svoja čustva, odnose z drugimi, načine komunikacije v skupini itd. 

Skupina s prilagojenimi in vodenimi igrami postaja bolj povezana, člani pa razvijajo socialne 

veščine za uspešnejše ter trdnejše socialne odnose. Spontana igra otrok se od interaktivne igre 

razlikuje po njeni spontanosti in brezciljnosti, so pa v interaktivnih igrah vključene enake 

igralne dejavnosti kot pri spontani igri otroka (Smrtnik Vitulić, 2009).  

Pri oblikovanju interakcijskih iger se lahko poslužujemo tudi različnih glasbenih dejavnosti, s 

katerimi lahko pri posameznikih v skupini uspešno razrešujemo čustvene ali socialne težave na 

področju medosebnih odnosov (Belak Ožbolt, 1998). 

 

 

1.2.3.1 Socialne veščine 

 

Poimenovanje socialnih veščin se med različnimi avtorji razlikuje po vrsti in kompleksnosti. 

Se pa vsi pridružujejo mnenju, da se je potrebno socialnih veščin učiti vse življenje, predvsem 

v obdobju otroštva in mladostništva. 

Socialne veščine U. Rozman (2006) opredeli kot spretnosti, s katerimi posameznik uresničuje 

svoje namene s komunikacijo in interakcijo z drugimi ljudmi, kar ga vodi k zadovoljevanju 

potreb v socialnem okolju. 

Gresham (1997) opredeli tri oblike socialnih veščin. V prvo sodijo definicije, ki upoštevajo 

smernike sprejetosti med vrstniki. V tej opredelitvi poseduje otrok socialne veščine, če je 

priljubljen v šoli, sprejet s strani vrstnikov in širšega okolja. Socialne veščine so z drugo obliko 

behaviorističnih definicij opredeljene kot specifična vedenja v različnih situacijah, ki večajo 

verjetnost spodbud ali zmanjšujejo možnost zavračanja posameznikovega socialnega ravnanja. 

Definicije umerjene h kompetencam pa prikazujejo socialne veščine kot socialna vedenja, ki so 

dobri pokazatelji socialne kompetentnosti oz. sposobnosti otroka za dobro shajanje z drugimi. 

Nekateri avtorji socialne veščine opisujejo kot specifična socialna vedenja, ki jih posameznik 

uporablja za delovanje v družbenih situacijah (Gresham in MacMillan, 1997; Hashemian, in 

Mohammadi, 2015; Kavale in Mostert, 2004; Maag, 2006).  

Med omenjene socialne veščine sodijo npr. veščine poslušanja, spraševanja, samopredstavitev, 

prošnja za pomoč, opravičevanje in prepričevanje drugih itd. Poleg tega so lahko socialne 

veščine vezane na specifične situacije, pri katerih posamezniki izražajo svoja prijetna in 

neprijetna čustva, naklonjenost, sprejemanje in dajanje pritožb, samokontrolo, pomoč drugim 

itd. (Goldstein, Glick, Gibbs, 1998, v Duncan, 2011; Korinek in Popp, 1997). 

Namesto izraza socialne veščine se pogosto uporablja njen sorodni pojem socialne kompetence. 

Socialne veščine so v primerjavi s socialnimi kompetencami posameznikova vedenja, ki jih 

uporablja v določenih socialnih situacijah, medtem ko socialne kompetence predstavljajo 

presojo o izražanju teh vedenj (Gresham in MacMillan, 1997; Kavale in Mostert, 2004; Maag, 

2006; Nangle, Grover, Holleb, Cassano in Fales, 2010). Do sredine prejšnjega stoletja so bile 

socialne kompetence v vedenjski psihologiji kriterij za oceno razvoja in presojo, ali gre pri 

otrocih za motnjo v duševnem razvoju (Affleck, 1975, v Adler, 2014). Današnja opredelitev 

socialnih kompetenc pa se od takratne razlikuje predvsem po prepričanju, da jih je mogoče 

skozi različna življenjska obdobja razvijati in krepiti s pomočjo izkušenj v socialnem okolju ter 

da zanje ni potrebno imeti visokega inteligenčnega kvocienta (Adler, 2014). 

 

Argyle (1995) je s svojo raziskavo ugotovil, da so socialne veščine pri posamezniku pozitivno 

povezane z inteligenco in ekstravertiranostjo (npr. prijaznost, doživljanje prijetnih čustev, 

nagnjenost za družabnost in izkušnje), če pa posamezniku socialnih veščin primanjkuje, je večja 

možnost pojava različnih oblik duševnih motenj (Žižak, 2009).  
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Pri treningu oz. učenju socialnih veščin se dosega in uči socialne veščine, spodbuja uporabo ter 

urjenje veščin in omogoča generalizacijo ter prenos socialnih veščin na druge socialne situacije 

v različnih okoljih z uporabo strukturiranega učenja po korakih (Gresham, 1997; Metelko Lisec, 

2004). Trening se načrtuje za določen čas, najpogosteje gre za 12 do 24 srečanj, enkrat ali 

dvakrat na teden pri intenzivnejšem treningu. Različne dejavnosti treninga se prilagodi glede 

na značilnosti vključenih posameznikov. Pri tem mora biti omogočeno učenje tistih socialnih 

veščin, ki jih posamezniki nimajo in ki so ustrezne njihovi starosti, zmožnostim ter potrebam 

(Žižak, 2009). 

Moote, Smyth in Wodarski (1999) so s pregledom različnih raziskav ugotavljali uspešnost 

treninga socialnih veščin v otroštvu in mladostništvu. Odkrili so, da se z individualnim in 

skupinskim treningom izboljša različne socialne veščine. Avtorji s pregledom opozarjajo tudi 

na pomanjkljivosti, kako naučene socialne veščin prenesti v druga življenjska okolja, izven 

šolskega, in v trening vključiti starše. Gresham (1997) in Evans, Axelrod ter Sapia (2000) pa 

so s povzetkom različnih rezultatov treningov socialnih veščin ugotovili, da je uspeh treningov 

zelo različen, odvisen od populacije, kateri je namenjen. V raziskavi so pozornost namenili tudi 

težavi, kako se s treningom socialnih veščin pridobi le kratkotrajne rezultate oz. učinke. Žižak, 

Kranželoć Tavra, Ferić in Jeđud (2005, v Žižak, 2009) so v svoji raziskavi povzeli skupek 

ugotovitev v zvezi z uporabo treninga socialnih veščin pri otrocih in mladostnikih s tveganim 

vedenjem ali vedenjskimi motnjami: 

- da morajo dejavnosti omogočati zanimivo, zabavno in aktivno sodelovanje med 

posamezniki v skupini; 

- da mora trening socialnih veščin z jasno strukturo omogočiti tudi prilagoditve, glede na 

trenutne potrebe in zmožnosti posameznikov, vključenih v trening; 

- da se prilagodljivost najpreprosteje doseže z interaktivnimi igrami, ki posameznikom 

nudijo energijo, jih spodbujajo in ustvarjajo neprekinjeno oblikovanje skupinskih 

odnosov. 

 

V srednjem otroštvu otroci preživijo veliko časa z vrstniki, skupaj se igrajo in vključujejo v 

športne ter druge skupinske aktivnosti, zato je v tem obdobju pomembno, da se razvija veščine  

za vzpostavljanje in ohranjanje odnosov z vrstniki (Bierman idr., 2010; Sukhodolsky in Butter, 

2007). Razumevati in upoštevati začnejo tudi perspektivo vrstnikov ter s pridobljenimi znanji 

na področju socialnih veščin vzpostavljati in ohranjati prijateljstva (Santrock, 2006, v 

Campbell, Hansen in Nangle, 2010). Usvojitev socialnih veščin je pomembna pridobitev za 

boljšo interakcijo z vrstniki, ki je glavni temelj za kasnejši uspeh prilagajanja različnim 

življenjskim situacijam (Rubin, Bukowski in Parker, 2006, v Campbell idr., 2010). Vrstniški 

odnosi sprožijo, motivirajo in podpirajo razvoj kritičnih socialnih veščin, izboljšajo medosebna 

razumevanja in spodbujajo občutja pozitivne samopodobe v obdobju srednjega otroštva 

(Hartup, 1983, v Campbell idr., 2010; Parker, Rubin, Price in DeRosier, 1995, v Campbell idr., 

2010).  

Številne raziskave so pokazale, da povezanost med slabimi vrstniškimi odnosi in težavami 

prilagajanja lahko pri otroku povzročata občutke osamljenosti, negotovosti ter jeze, kar vodi do 

depresije, anksioznosti in socialne izolacije (Boivin, Hymel in Bukowski, 1995, v Campbell 

idr., 2010; Heiman in Margalit, 1998). 

 

 

1.2.3.3 Socialna čustva 

 

Čustva posameznikom pomagajo pri vzpostavljanju in ohranjanju odnosov z drugimi ljudmi. 

Ta posedujejo komunikacijsko vlogo v medosebnih odnosih, saj z nebesedno komunikacijo 

dajejo ljudem informacije o lastnem doživljanju v različnih socialnih situacijah (Babšek, 2009). 
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Z razvijanjem prijetnih čustev, kot so veselje, zadovoljstvo in ljubezen, se bodo razvijala 

socialna čustva sočutja, prijaznosti, obzirnosti do drugih, ki so večinoma naučena z izkušnjami 

v socialnih situacijah (Benkovič, 2011). 

Obdobje srednjega otroštva je ključno za razvoj sposobnosti socialnega zavedanja. Pojav 

socialnih čustev pri tem olajša učenje socialnega zavedanja in omogoča pridobivanje čustvenih 

izkušenj (Abe in Izard, 1999).  

 

 

1.2.3.4 Teorije socialnega učenja 

 

Ime teorije tako izhaja iz predpostavke, da je posnemanje različnih modelov (npr. starši, učitelji, 

vrstniki, prijatelji) temelj učenja, saj naj bi modeli vplivali na socialni razvoj posameznika. 

Bandura je socialno teorijo še nadgradil in jo poimenoval socialna kognitivna teorija, ker 

kognitivne sposobnosti pripomorejo k razvoju presojanja in zmožnosti reševanja problemov 

(Kobolt, 2009). Med kognitivne sposobnosti, ki omogočajo učinkovito socialno učenje sodi 

simbolizacija, zmožnost razmišljanja, samoregulacija, samoučinkovitost in razumevanje 

vzročno-posledičnih zvez (Rozman, 1999). Podkrepljevanje vedenj ne poteka avtomatično, saj 

je napredek v veliki meri odvisen od posameznikovega razumevanja odnosov med vedenjem, 

njegovimi posledicami in motivacijo (Lefrancois, 1990, v Batistič Zorec, 2013). Po mnenju 

Bandure se posameznik ne uči le na podlagi svojih izkušenj, ampak zlasti iz opazovanj vedenj 

in njihovih reakcij ter posledic pri drugih ljudeh iz realnega ali nerealnega življenja (npr. mediji) 

(Lefrancois, 1990, v Batistič Zorec, 2013).  

Posameznik se poslužuje socialnega učenja, ker mu to daje informacije, s katerimi si pomaga 

pri iskanju rešitev, kako zadovoljiti svoje potrebe v določeni situaciji. Za učinkovito socialno 

učenje pa so potrebni štirje procesi (Crain, 1992; Lefrancois, 1990, v Batistič Zorec, 2013; 

Rozman, 1999; Thomas, 1992): 

- Usmerjena pozornost, s katero se posameznik osredotoči na tiste dimenzije vedenja in 

situacije, ki so zanj pomembne. Na usmerjeno pozornost vplivajo motorične in zaznavne 

zmožnosti posameznika ter celovitost opazovanega vedenja. 

- Zapomnitev vizualnih in besednih značilnosti opazovanega vedenja. 

- Motorična reprodukcija, s katero posameznik glede na svoje zmožnosti prenese 

mentalne predstave v aktualno vedenje. 

- Zaznana motivacija, ki temelji na treh načinih podkrepljevanja: posameznik opazovalec 

jo doživi ob modelu, lahko jo prejme neposredno iz okolja ali pa jo doživi sam na 

podlagi lastnih izkušenj. 

 

S prehodom skozi različna obdobja otroštva se povečuje zmožnost predvidevanja in izbiranja 

vedenj glede na socialno situacijo, njene okoliščine ter prinašanja uspešnosti glede na želje, 

pričakovanja in zastavljene cilje (Rozman, 1999). 

 

 

1.2.3.5 Eriksonova teorija psihosocialnega razvoja 

 

Teorija psihosocialnega razvoja temelji na Freudovi teoriji psihoseksualnega razvoja, vendar 

Erik Erikson, za razliko od Freuda, vanjo vključuje predpostavko, da se razvoj nadaljuje tudi 

po mladostništvu in da stopnje niso vezane le na dele telesa, ampak zlasti na odnose 

posameznika z okoljem (Berger Stassen in Thompson, 1994; Thomas, 1992).  

Teorija psihosocialnega razvoja vsebuje spremembe v razumevanju in odnosih z drugimi ljudmi 

ter v prepoznavanju in razumevanju sebe kot člana družbe (Babšek, 2009). Otrokova aktivna 
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vloga je usmerjena k prilagajanju na okolje in pomeni napredek v razvoju, pri tem pa ga okolje 

tudi usmerja in nadzira (Batistič Zorec, 2013).  

Erikson uvaja pojem »ego identiteta«, ki se nanaša na razumevanje in sprejemanje sebe in 

okolja ter se spreminja z vsako naslednjo stopnjo razvoja. Prve oblike identitete vplivajo na 

razvoj kasnejših oblik in se razvijajo v glavnem nezavedno vse življenje (Miller, 1989). 

V stopnjah razvoja se posameznik srečuje s psihosocialnimi krizami. Krize so opredeljene kot 

notranji ali zunanji konflikti, ki se pojavijo zaradi iskanja ravnovesja med posameznikovimi 

potrebami in socialnimi zahtevami. Na uspešnost reševanja konfliktov vpliva posameznik z 

interakcijo s socialnim okoljem in obratno (Berger Stassen in Thompson, 1994). 

Erikson je poimenoval osem razvojnih stopenj na podlagi specifičnih psihosocialnih kriz, ki se 

pojavijo v določenih obdobjih posameznikovega življenja. Vsako krizo oz. njene konflikte je 

mogoče razrešiti in tako napredovati na naslednjo stopnjo razvoja ter se približati trdni 

identiteti. Lahko pa se zgodi, da posameznik konfliktov ne razreši in posledično ostane na 

prejšnji razvojni stopnji ter se odpove identiteti (Nastran Ule, 2000). 

 

 

Tabela 2: Stopnje v Eriksonovi teoriji psihosocialnega razvoja (Erikson, 2014) 

 

STOPNJE V PSIHOSOCIALNI 

TEORIJI 
RAZVOJNA OBDOBJA 

1. zaupanje/nezaupanje 1. dojenček 

2. avtonomnost/sram, dvom 2. malček 

3. iniciativnost/krivda 3. zgodnje otroštvo 

4. marljivost, delavnost/manjvrednost 4. srednje in pozno otroštvo 

5. identiteta/identitetna zmeda 5. mladostništvo 

6. intimnost/izolacija 6. zgodnja odraslost 

7. generativnost/stagnacija 7. srednja odraslost 

8. integracija/obup  8. pozna odraslost 

 

Srednje otroštvo – marljivost, delavnost/manjvrednost  

V obdobju srednjega otroštva se pojavi konflikt med delavnostjo in občutkom manjvrednosti. 

Za otroke je v tem obdobju bistveno sodelovanje z vrstniškimi skupinami, vzpostavljanje in 

ohranjanje prijateljstev (Erikson, 2014; Nastran Ule, 2000). Za krepitev delavnosti in 

vztrajnosti razvijajo kognitivne, socialne ter drugih veščine, ki jih socialno okolje odobrava 

(Babšek, 2009). Otroci na tej stopnji vztrajajo, upoštevajo pravila, sodelujejo in upoštevajo 

vključene osebe v skupinsko delo. Otroci pa lahko v nasprotnem primeru doživljajo občutke 

manjvrednosti zaradi nerešenih konfliktov v prejšnjih stopnjah ali posledic neuspehov, ki so 

rezultat različnih izkušenj in pritiskov socialnega okolja (Batistič Zorec, 2013). Konflikte 

razrešujejo s pomočjo lastnega truda in motiviranja ter priznanja s strani zanj pomembnih oseb, 

npr. družine, vrstnikov (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 
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1.2.4 ČUSTVENI RAZVOJ 

 

Z rojstvom otroka se vzpostavi prvi jezik – jezik čustev, saj novorojenček najprej komunicira z 

jokom oz. preko različnih telesnih izrazov in sprememb (Izard, 1991, v Smrtnik Vitulić, 2007). 

Čustva se pri posamezniku razvijajo postopno, pri vsakem v določenem tempu in času. Razvoj 

čustev se povezuje z napredovanjem na motoričnem, kognitivnem in socialnem področju, saj 

je naloga čustev, da se z novimi izkušnjami in sposobnostmi učijo novih načinov prilagajanja 

(Fekonja in Kavčič, 2009). Njihov razvoj pa je odvisen tudi od vplivov okolja, odnosov s starši 

oz. skrbniki in razvojnih motenj, na katere v osnovi ne vpliva okolje (Babšek, 2009). 

Čustva so za posameznika vedno reakcija na neko dogajanje. Pri tem se na situacije odziva na 

različne načine s čustvenimi reakcijami (Milivojević, 2008). B. Babšek (2009) jih opisuje kot 

duševne procese in stanja, s katerimi posameznik doživlja odnos do drugih ljudi, dogodkov in 

stvari.  

 

Čustva sestavljajo različni faktorji: 

- kognitivne ocene, v katere so vključene interpretacije in ocene, povezane s čustvi ter 

določeno situacijo; 

- telesno vzburjanje, v katero sodijo spremembe v telesu zaradi čustvenega doživljanja; 

- subjektivno doživetje, ki se povezuje s prepoznavanjem lastnega čustvenega 

doživljanja; 

- zunanji vedenjski izrazi, v katere sodijo mimika, geste, drža, ki so posledica delovanja 

čustev in 

- pripravljenost na aktivnost, ki je vedenje, usmerjeno k cilju (Babšek, 2009). 

 

Čustva naj bi bila po mnenju socialno usmerjenih avtorjev družbeno pogojena, pri tem naj bi 

socialni faktorji vplivali na njihovo poimenovanje, razlago in obdelavo (Averill, 1985, v 

Smrtnik Vitulić, 2007). Po mnenju nekaterih avtorjev pa lahko o čustvenem razvoju pri otroku 

govorimo šele takrat, ko dosežejo določeno stopnjo na kognitivnem in čustvenem področju, ki 

sta temelj čustvenemu odzivanju (Lazarus, 1991, v Smrtnik Vitulić, 2007). 

Kognitivno usmerjeni avtorji so čustva opredelili kot kompleksne procese, ki sestavljajo 

kognitivne procese, izrazite telesne spremembe in kretnje, mimiko, geste, položaj telesa itd. 

(Oatly in Jenkins, 2002, v Smrtnik Vitulić, 2007). Nevrotipični otroci začnejo izražati čustva 

že kmalu po rojstvu preko telesnih izrazov in fizioloških sprememb ter jih izražajo z razvojem 

kognitivnih procesov, ko otrok doseže določeno stopnjo kognitivnega razvoja (Smrtnik Vitulić, 

2007). Povezava med čustvenimi in kognitivnimi procesi posamezniku omogoča obenem 

čustva doživljati in interpretirati (Cvetek, 2014). 

 

Na začetku čustvenega razvoja so čustveni odzivi posameznika predvsem telesni oz. motorični, 

skozi različna razvojna obdobja pa je zmožen oblikovati mentalne predstave čustvenih odzivov 

(Smrtnik Vitulić, 2007). Tako se čustveni razvoj nadgrajuje iz avtomatskih odzivov v 

simbolične (Holodynski in Friedlmeier, 2005, v Cvetek, 2014). Pri tem je potrebno pozornost 

nameniti ne le posamezniku, ampak tudi njegovemu okolju, ki omogoča optimalen čustveni 

razvoj. 

V srednjem otroštvu otrokova kognitivna rast omogoča razvijanje kompleksnejših pojmov o 

razumevanju in nadziranju čustev (Fekonja in Kavčič, 2009; Zupančič in Justin, 1991). Otroci 

se začnejo bolj zavedati lastnih čustev in čustev drugih ter prepoznavati razloge zanje (Banerjee, 

1997; Harris, 1996; Harris in Olthof, 1989; Smrtnik Vitulić, 2003). V socialnih situacijah so se 

otroci v srednjem obdobju otroštva sposobni odzvati na čustveno stisko nekoga drugega in svoje 

izražanje čustev pri tem učinkovitejše uravnavati (Saarni idr., 1998, v Papalia idr., 2003). V 

tem obdobju postanejo bolj odprti za druge ljudi, prilagodljivi in radi pomagajo drugim ter z 
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njimi vzpostavljajo empatične in prijateljske odnose. Takšni otroci so manj nagnjeni k 

doživljanju neprijetnih čustev, kadar pa pride do težav, jih poskušajo rešiti na konstruktiven 

način (Eisenberg, Fabes in Murphy, 1996). Otroci se naučijo primerno prilagoditi svoje vedenje 

glede na situacijo, okoliščine in osebe, ki so vanje vpletene. V srednjem otroštvu otroci 

ugotovijo, da lahko določeno čustvo, največkrat gre za nadzorovanje neprijetnih čustev, med 

katere sodita jeza ali žalost, potlačijo in ga ne pokažejo navzven. Na čustveni razvoj otrok vpliva 

odziv staršev, predvsem mater, na njihovo izražanje (Papalia idr., 2003; Smrtnik Vitulić, 2007). 

Otroci imajo bolj razvite socialne veščine, če jih starši spodbujajo, da svoja čustva 

konstruktivno izražajo, kot da jih potlačijo oziroma zanikajo. Izražanje čustev otrokom pomaga 

pri osredotočenju na dejanski problem in iskanju ustreznih rešitev (Eisenberg idr., 1996). Kadar 

starši priznavajo otrokove občutke in izražanje žalosti, s tem spodbujajo empatičen in 

sodelovalen odnos z drugimi ljudmi (Bryant, 1987, v Papalia idr., 2003). Vključevanje otrok v 

vrstniške skupine prinese čustveno varnost, ki je pri doživljanju in izražanju nekaterih čustvenih 

stanj v odnosu z odraslimi, npr. starši, niso deležni. 

Otroci so v srednjem otroštvu sposobni primerjati pozitivne in negativne posledice izražanja 

določenega čustva ter ga hkrati tudi nadzirati v določenih socialnih okoljih (Banerjee, 1997, v 

Fekonja in Kavčič, 2009).  

M. von Salisch (2001) poudarja pomen socialnih odnosov za boljši čustveni razvoj. Otroci se s 

prilagajanjem in sodelovanjem v socialnem okolju redkeje srečujejo z doživljanjem neprijetnih 

čustev, probleme rešujejo na bolj konstruktiven način in pogosteje izražajo vedenje, ki je 

pričakovano s strani socialnega okolja (Fekonja in Kavčič, 2009). V srednjem otroštvu se 

poveča tudi sposobnost zavzemanja perspektive drugih ljudi, kar pomeni, da sklepajo in 

razumevajo čustva drugih (Eisenberg, 1988, v Fekonja in Kavčič, 2009). 

 

 

1.2.4.1 Razvoj čustvenih kompetenc 

 

Čustvene kompetence so zmožnosti, s katerimi se posameznikovi potenciali na kognitivnem, 

motoričnem, socialnem in čustvenem področju učinkovito izrazijo preko vedenja v socialno in 

čustveno zahtevnih vsakodnevnih življenjskih situacijah (Goleman, 2006). 

 

Čustveno vključevanje in povezovanje z drugimi 

Ko je posameznik sposoben svojo pozornost usmeriti na dogajanje v svetu, v svojem okolju in 

na ljudi v njem, začne postopoma razlikovati med dražljaji, ki jih povzročajo zlasti ljudje, ter 

dražljaji iz neživega sveta. Dražljaji, ki izhajajo iz socialnega okolja, postanejo za otroka 

pomembni, saj zna svoja čustva preusmeriti v vzpostavljanje, povezovanje in ohranjanje 

odnosov z ljudmi. Socialni nasmeh otroka se najprej pojavi v odnosu z materjo, potem z očetom 

in drugimi družinskimi člani, kasneje pa svoja čustva deli in usmeri na vrstnike in ostale ljudi, 

ki so za otroka pomembni (Greenspan in Shanker, 2004; Smrtnik Vitulić, 2007). Ko je 

sposobnost čustvenega vključevanja in povezovanja z drugimi ljudmi ustrezno razvita, se pri 

posamezniku pokaže čustvena zmožnost povezovanja in vztrajanja v odnosu z drugimi. 

 

 

Dvosmerna namerna čustvena interakcija 

S to čustveno kompetenco je posameznik sposoben dvosmerne, namerne in smiselne čustvene 

interakcije, kjer s svojim vedenjem vpliva na drugega. Prvič se ta pojavi v obdobju dojenčka, 

med četrtim in osmim mesecem starosti. Pri tem ima doživljanje čustev pomembno vlogo, saj 

je od prijetnega ali neprijetnega doživljanja čustev odvisno, ali bo otrok določena vedenja 

ponovil ali ne. Ob določenih vedenjih, ki vzbudijo prijetne posledice, jih bo otrok želel 

ponavljati, kar bo spodbudilo proces lastnega učenja (Cvetek, 2014).  
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Z osvojeno kompetenco posameznika sodelujeta pri skupinskih aktivnostih, delita skupne 

interese in se namerno odzivata drug na drugega z nebesednimi igrami (majhni otroci) ali na 

ravni dela in besednih izmenjav (starejši otroci). Pri dvosmerni interakciji je pomembno, da 

posameznik svoje odzive prilagaja na odzive drugega. S tem postane komunikacija med njima 

povezana, prilagojena in harmonična (Cvetek, 2014). Za dvosmerno komunikacijo je 

pomembno namerno in zavestno usmerjanje očesnega stika (Johnson, 2001). Pri tem usmerjeni 

očesni stik in motorične dejavnosti otroku omogočajo vključevanje ter sodelovanje v igri s 

predmeti in drugimi osebami (Greenspan in Wieder, 1998).   

 

Kreiranje zamisli in simbolov 

Čustvena kompetenca kreiranja zamisli in simbolov je sposobnost predstavljanja čustvenih 

stanj, najprej na nebeseden in kasneje na verbalen način s pomočjo idej, simbolov in besed 

(Greenspan in Greenspan, 2002, v Cvetek, 2014). Pomembno je, da ima otrok z aktivnim 

sodelovanjem priložnost uporabe širokega razpona čustev. V prihodnosti mu bo to omogočilo 

razvoj in ustvarjanje idej ter simbolov, s katerimi bo s pomočjo besed sporočal raznolika 

čustvena stanja (Greenspan in Greenspan, 2002, v Cvetek, 2014). Zmožni so prepoznati in 

poimenovati pozitivna oz. prijetna in negativna oz. neprijetna čustvena stanja pri sebi bolje kot 

pri drugih. Tako poznavanje čustvenih stanj pri drugih ljudeh prispeva k lažjemu razumevanju 

in dojemanju počutja ter doživljanja drug drugega (Cvetek, 2014).  

 

Vzpostavljanje povezav med zamislimi – čustveno logično mišljenje 

To čustveno kompetenco posameznik usvoji, ko je sposoben ustvariti logične povezave med 

posameznimi različnimi čustvenimi stanji in razlogi zanje (Greenspan in Shanker, 2004). 

Razvija se tudi predvidevanje, katero čustveno stanje bo sledilo določeni situaciji. S tem se 

krepi sposobnost prilagajanja na socialno okolje (Cvetek, 2014). 

Posameznik razume in zna razločiti svoje ideje oz. čustva in čustva drugih, kar izboljšuje 

medsebojne odnose in konstruktivno reševanje socialnih problemov (Cvetek, 2014; Smrtnik 

Vitulić, 2007).  

Nove socialne veščine nastajajo iz sposobnosti povezovanja medsebojnih idej in čustev. Otrok 

bo razumel, zakaj je potrebno upoštevati pravila skupine in da lahko pri nastajanju pravil tudi 

sodeluje. Oblikovanje skupnih pravil omogoča družbi oz. skupini usklajevanje mnenj o 

skupnem načinu življenja in reševanju problemov (Greespan in Shanker, 2004). 

 

Primerjalno čustveno mišljenje 

S primerjalnim mišljenjem je otrok sposoben primerjati občutja do različnih oseb ali predmetov 

med seboj, kar se prvič pojavi v starosti med četrtim in šestim letom. Čustvena kompetenca 

primerjalnega čustvenega mišljenja je nadgradnja čustveno logičnega mišljenja. Logične 

povezave postajajo vse bolj zapletene, saj čustvena stanja povezuje z več možnimi vzroki, iz 

različnih zornih kotov, s strani različnih oseb, poznavanja situacij in okoliščin (Cvetek, 2014). 

Kompleksna postanejo tudi posameznikova predvidevanja, s katerimi upošteva več dejavnikov 

vplivanja na pojav določenega čustvenega stanja. Čustva dobijo tako novo nalogo presojanja 

situacij, načrtovanja svojega vedenja in doseganja svojih želja, potreb ter ciljev (Cvetek, 2014; 

Smrtnik Vitulić, 2007). Uporaba primerjalnega mišljenja je rezultat vse večje povezanosti 

človekovih možganov, kar omogoča vse večjo integracijo motoričnih, kognitivnih, čustvenih 

in socialnih vidikov posameznikovih izkušenj (Cvetek, 2014). 
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1.2.4.2 Prijetna čustva 

 

Čustva se glede na vrednostni vidik delijo na dve skupini, na prijetna in neprijetna (Babšek, 

2009). Med neprijetna čustva sodijo jeza, strah, žalost, zavist, ljubosumje itd., med prijetna pa 

spadajo veselje, zadovoljstvo, sreča, ljubezen, zaupanje, upanje itd. (Milivojević, 2008). 

Prijetna čustva se pri posamezniku pojavijo, ko se ta počuti varnega in se uresničujejo njegovi 

cilji (Lazarus, 1991, v Smrtnik Vitulić, 2007) ter kadar je zanj dogajanje pomembno (Oatley in 

Jenkins, 2002, v Smrtnik Vitulić, 2007). Prilagoditveno vedenje je vedenje, ki z delovanjem na 

določeno situacijo vodi do njene razrešitve ali uspešnemu izogibanju situaciji, posledica tega 

pa je vzpostavitev ravnotežja med posameznikom in okoljem. Tako so čustva opredeljena kot 

odziv na stanje neprilagojenosti in ženejo posameznika k prilagajanju. Prijetna čustva se pri 

posamezniku pojavijo, ko predstavlja prilagoditev okrepitev spremembe situacije (Milivojević, 

2008). 

 

Zadovoljstvo 

Posameznik izrazi čustvo zadovoljstva, kadar zadovolji neko svojo pomembno željo. Namen 

zadovoljstva je, da se z uresničeno željo razvije, utrjuje ali krepi določeno vedenje oz. aktivnost. 

Ta utrjuje tudi pozitivne odnose z družbenim okoljem (Milivojević, 2008). 

Otrok išče zadovoljstvo tudi v socialno zaželenih dejavnostih, ki na začetku niso prijetne. 

Ugotovi, da se nekaterih želja ne doseže z lahkoto, ampak je v uresničitev le-teh potrebno vložiti 

veliko dela, časa in truda (Smrtnik Vitulić, 2007). 

 

Veselje 

Najpogosteje je čustvo veselja označeno kot prijetno in pozitivno čustvo (Cvetek, 2014). 

Veselje posameznik občuti, ko je prepričan, da se bo kmalu uresničila njegova pomembna želja 

oz. cilj (Milivojević, 2008). Otrok ga doživlja med igro, sproščenimi dejavnostmi ali ko uživa 

v dejavnostih v sodelovanju z drugimi (Cvetek, 2014). V posameznikovem razvoju ima veselje 

pomembno vlogo, saj ga motivira in spodbuja k ponavljanju aktivnosti, ki sprožijo to čustvo. S 

ponavljanjem aktivnosti je možnost učenja in priložnost pridobivanja novega znanja večja 

(Cvetek, 2014). Veselje tako spodbuja procese novega učenja, pridobivanje informacij in novih 

izkušenj (Fredrickson in Losada, 2005). Z občutkom varnosti, ki ga doseže s čustvom veselja, 

gradi na večji interakciji z drugimi (Cvetek, 2014). Veselje je velikega pomena tudi v 

medsebojnih odnosih, pri vzpostavljanju in ohranjanju teh interakcij. Veselje že majhnega 

otroka spodbudi k vključevanju v aktivno interakcijo z drugimi ljudmi (Schore, 1994). Nasmeh 

dojenčka lahko pritegne druge ljudi k sodelovanju in povezovanju ter je povezovalni člen 

odnosov tudi v preostalih obdobjih človekovega obstoja (Sroufe, 1996, v Cvetek, 2014). 

V srednjem otroštvu se čustvo veselja pojavi predvsem, ko je otrok sprejet med vrstniki, je 

uspešen v šoli ali pa je vesel zaradi drugih dosežkov (Smrtnik Vitulić, 2007).  

Veselje in zadovoljstvo sta medsebojno povezana, saj je veselje zadovoljstvo, usmerjeno v 

prihodnost (Milivojević, 2008). 

 

 

1.2.4.3 Sestavljenost čustev 

 

Po sestavljenosti se čustva delijo na enostavna ali temeljna in sestavljena ali kompleksna 

(Babšek, 2009; Cvetek, 2014; Smrtnik Vitulić, 2007).  

 

Enostavna čustva so prirojena in skupna vsem ljudem ter imajo funkcijo prilagajanja, saj 

posamezniku pomagajo, da se znajde v različnih situacijah. Med enostavna čustva sodijo npr. 

veselje, žalost, strah in jeza (Smrtnik Vitulić, 2007).  
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Kompleksna čustva pa se v razvoju pojavijo kasneje, po približno drugem letu starosti (Harris, 

1996), ker je za njihovo pojavnost potreben razvoj določenih kognitivnih veščin, npr. 

primerjava sebe oz. svojega vedenja z določenimi pravili ali cilji (Lewis, 2008). Mednje sodijo 

npr. ponos, krivda, sram in zavist. Ta čustva izvorno niso pomembna za preživetje 

posameznikov ali biološko utemeljene odnose, npr. pripadnost, ampak so to socialna čustva, 

pomembna za vzpostavljanje in ohranjanje interakcije z drugimi ljudmi (Smrtnik Vitulić, 2007). 

 

 

1.2.4.4 Področje čustev 

 

Čustvene procese lahko na široko razdelimo na tri področja, na katera smo pozorni pri 

analiziranju posameznikovih čustvenih procesov: izražanje, prepoznavanje in uravnavanje 

(Smrtnik Vitulić, 2007).  

Posameznik prepoznava čustva pri drugih, ko osvoji znanje o pomenu različnih kretenj, gest, 

lastnih čustvenih izrazov, situacij in drugih lastnosti izražanja čustev, ki jih prepozna z 

izkušnjami iz vsakodnevnega življenja (Smrtnik Vitulić, 2007).  

Z uravnavanjem čustev posameznik zavestno ali nezavedno prilagaja intenzivnost čustvenega 

doživljanja, med katere spadajo izrazi, doživljanje in proces mišljenja glede na druge ljudi ali 

določeno situacijo (Cvetek, 2014; Smrtnik Vitulić, 2007).  

Izražanje čustev bom zaradi njihove pomembnosti za magistrsko delo bolj podrobno predstavila 

v nadaljevanju. 

 

Izražanje čustev 

Čustveni izrazi so dokaj zanesljivi pokazatelji čustvenih stanj, saj se posamezniki pogosto ne 

zavedajo, kako izražajo svoja čustva (Babšek, 2009; Kovačev, 1993). Čustva se lahko izraža z 

besedno ali nebesedno komunikacijo. Z besednim načinom se posameznik zaveda svojega 

izražanja čustev, medtem ko je kontrola pri nebesednem načinu, ki je motorična veščina, bolj 

nezavedne narave (Cvetek, 2014).  

Izrazi na obrazu igrajo ključno vlogo pri zgodnjem razvoju, saj omogočajo komunikacijo med 

dojenčkom in njegovim skrbnikom (Spangler, Emlinger, Meinhardt in Hamm, 2001). Z 

organiziranjem čustev v socialnem kontekstu se z izražanjem razvijejo tudi kognitivni koncepti, 

vključno z razumevanjem drugih ljudi (Izard, Hembree, Dougherty in Spizzirri, 1983, v Adams 

in Oliver, 2011) 

Čustva lahko razberemo z opazovanjem nebesednih izrazov v vsakodnevnih življenjskih 

situacijah. Pri opazovanju nebesednega izražanja čustev pri drugi osebi smo pozorni na 

naslednje vedenjske pokazatelje čustvenih stanj: izraze na obrazu, gibe oči in smer pogleda, 

položaj obrvi, kretnje, glas, držo telesa, napetost mišic, nebesedne zvoke, uporabo socialnega 

prostora in dotika (Cvetek, 2014; Smrtnik Vitulić, 2007). Izražanje osnovnih čustev, kot so 

veselje, jeza, žalost in strah, prirojeno vsem ljudem in ga je mogoče najti v vseh kulturah. 

Čustvo veselja se najbolje prepozna po izrazih na obrazu (Babšek, 2009; Elfenbein in Ambady, 

2002). 

Temelji otrokove čustvene izraznosti so usvojeni, ko začne otrok usvajati besedne izraze za 

čustva, saj se je sposoben ustrezno odzivati na čustvene izraze še pred zmožnostjo besednega 

poimenovanja. Z nadaljnjim razvojem govora se krepi sposobnost vsestranskega izražanja 

čustev in razumevanja kompleksnejših (Lamovec, 1991).  

Otrok prilagaja izražanje svojih čustev glede na različne socialne situacije, ker s tem pridobi na 

osebni koristi. C. Saarni (1991, v Smrtnik Vitulić, 2007) to poimenuje »prilagoditvena 

plastičnost«. Otrok se s svojim vedenjem prilagodi določeni situaciji na podlagi ljudi, ki so z 

njim vključeni v določeno situacijo, in vrste socialne situacije.  
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1.3 ZNAČILNOSTI FUNKCIONIRANJA OMDR 
 

Življenjske razmere in prilagoditve se spreminjajo s stopnjo razvoja nevrotipičnih otrok ter 

OMDR (Sigman in Ruskin, 1999). Pri OMDR je opažena določena stopnja odmika od 

neprekinjenega, pričakovanega in celovitega zaporednega razvoja (Žgur, 2011). OTTMDR so 

skoraj vedno identificirani ob rojstvu ali kmalu zatem in imajo zaradi povezanih težav na 

kognitivnem, motoričnem, socialnem in čustvenem področju primanjkljaje na vseh področjih 

človekovega življenja (Piaget in Inhelder, 1982, v Žgur, 2013b; Žgur, 2013a). To je posledica 

nepopolnega delovanja CŽS in pomanjkljive transformacije refleksnih lokov z manj 

asociacijskimi povezavami. Zaradi tega imajo omejene senzo-motorične izkušnje in posledično 

težave s funkcioniranjem na področju kognicije, motorike, socializacije ter čustvovanja 

(Heikua, idr., 2005; Kirk idr., 2006, v Žgur, 2013b; Žgur, 2013a). Celostni razvoj pri OMDR 

ne napreduje in se ga ne more nadoknaditi, če ne pride najprej do vzpostavitve ustreznega 

primarnega nivoja. Kasneje se primarni nivo poveže v višjimi nevronskimi povezavami CŽS, 

kar omogoči kontinuiran razvoj (Žgur, 2011). 

Čeprav nekateri OMDR naredijo veliko napredka v prilagoditvenih veščinah, marsikateri celo 

do te mere, da funkcionirajo samostojno, motnja v duševnem razvoju omejuje posameznike v 

vseh obdobjih življenja (Beadle Brown, Murphy in Wing, 2005; Bernheimer, Keogh in Guthrie, 

2006). Zato je OMDR za boljše funkcioniranje potrebno omogočiti čim več raznolikih izkušenj 

in ustrezne, pravočasne ter strukturirane oblike pomoči na vseh področjih delovanja, ki bodo 

učinkovale z zadostnim ponavljanjem ter postopnim transferjem naučenih veščin v 

vsakodnevne situacije. Ob tem je potrebno vključiti tudi močna področja, ki predstavljajo 

oporni steber, na katerem se gradi nove veščine, bistvene za življenje (Žgur, 2013a).  

 

 

1.3.1 KOGNITIVNO PODROČJE  

 

Kognitivni razvoj OMDR poteka po enakih razvojnih korakih kot pri nevrotipičnih otrocih, 

vendar je ta počasnejši (Byrne, 2010; Heward, 2014). V obdobju srednjega otroštva je viden 

največji napredek na kognitivnem področju. Razvoj pa se ne zaključi v obdobju mladostništva, 

ampak je opažen tudi v zgodnji odraslosti, po 21. letu (Bužan, 1994, v Byrne, 2010). Pomembno 

je dejstvo, da razvojne faze potekajo pri vsakem človeku v lastnem tempu (Byrne, 2010). 

Primanjkljaji na kognitivnem področju OMDR vključujejo slab spomin, počasnejše učenje, 

težave s pozornostjo, generalizacijo in pomanjkanjem motivacije (Čuk, 2011; Heward, 2014). 

OMDR je zato potrebno naučiti uporabnost znanja po korakih, saj je njihovo učenje počasnejše 

kot pri nevrotipičnih vrstnikih (Westwood, 1997). Pri tem potrebujejo veliko časa za učenje, z 

veliko ponavljanja in na njim prilagojen način (Čuk, 2011; Westwood, 2007). OMDR zaradi 

pomanjkanja izkušenj težje primerno uporabljajo znanje glede na situacijo. Tako je potrebno 

znanja obnavljati in jih uporabljati v različnih situacijah v vsakodnevnem življenju zaradi 

uspešnejše generalizacije. OMDR razumejo in pomnijo le stvari in situacije, ki jih neposredno 

izkusijo, zato mora poučevanje temeljiti na realnosti in konkretnosti.  

 

Mišljenje OTTMDR je na senzo-motorični ali predoperativni fazi Piagetovega razvoja 

mišljenja in tudi kot odrasli ne dosežejo najvišje stopnje razvoja mišljenja (formalno logično 

mišljenje) (Westwood, 2007). OTTMDR ne ločijo bistvenega od nepomembnega, s problemi 

se soočajo po principu poskusov in napak, pri katerem sta analiza in sinteza upočasnjeni. 

Njihovo zaznavanje je nesistematično in ni usmerjeno na podrobnosti, saj so njihove misli brez 

prave logične povezave ter temelja (Pogorevc Jakop, 2000). 
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OMDR imajo pogosto težave z vzdrževanjem pozornosti pri učnih situacijah. Velikokrat se 

osredotočijo na nepomembne podrobnosti ali pa jih kaj zmoti, da se ne morejo osredotočiti na 

učne naloge (Westwood, 2007). Tako težje razlikujejo pomembne informacije od 

nepomembnih, velikokrat se osredotočajo na moteče in nepomembne dražljaje ter se težje 

osredotočijo in zadržijo pozornost na učno nalogo (Carlin, Chrysler in Sullivan, 2007). 

Omejena pozornost se pri OTTMDR odraža tudi kot popolno nezanimanje do kogarkoli ali 

česarkoli (Pogorevc Jakop, 2000). Težave na področju pozornosti prispevajo k težavam 

osvajanja, zapomnitve in posplošitve novega znanja ter veščin.  

 

Težave se pojavijo tudi s pomnjenjem in priklicem določenih informacij (Carlin idr., 2003; Ke 

in Liu, 2012; Pogorevc Jakop, 2000; Žgur, 2013a). Resnejši so kognitivni primanjkljaji pri 

OMDR, večje so težave tudi na področju spomina. Velika večina se jih sooča s problemi 

shranjevanja informacij v kratkoročni in dolgoročni spomin (Hallahan in Kauffman, 2000, v 

Westwood, 2007; Henry in Conners, 2008). Največjo stopnjo pomnjenja OMDR dosežejo, če 

se vsebine z lastno aktivnostjo ponavljajo dalj časa skozi različne življenjske situacije s 

pomočjo prilagojenih, ustrezno strukturiranih in primerno zahtevnih vsebin (Žgur, 2013a). 

Potrebno jim je nameniti tudi več časa za ponavljanje in obnavljanje socializacijskih in drugih 

vsebin zaradi izrazitejših procesov pozabljanja. Te strategije naj bodo prilagojene značilnostim 

in zmogljivostim vsakega posameznika posebej. K boljši zapomnitvi prispeva tudi trajanje in 

intenziteta pozornosti. Pri učnem procesu je potrebno OMDR voditi, sami pa naj usmerjeno 

opazujejo ter se vključujejo v aktivnosti s posnemanjem specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga (Žgur, 2013b). Tako je z višjo stopnjo motenj v duševnem razvoju pri posamezniku 

potrebna večja količina ponavljanja in aktivnega izkustva, s katerim se zagotovi, da se 

informacije in veščine shranijo v dolgotrajni spomin (Carlin, Soraci in Strawbridge, 2005). 

Veliko OMDR ne razvije učinkovitih strategij učenja za boljše pomnjenje, zato je potrebno 

zagotoviti vodene in samostojne izkušnje na vseh področjih razvoja (Westwood, 2007).  

 

Težave se pojavijo tudi z generalizacijo znanja (Meese, 2001, v Westwood, 2007; Westwood, 

2007). Zanjo je potrebno obvladanje informacij, znanja in strategij v novih situacijah, ki niso 

neposredno povezane s kontekstom, v katerem so bila naučena. Ker imajo OMDR posebej 

izrazite težave pri posploševanju naučenega znanja na različne situacije, je potrebno preučiti 

načine, kako generalizirati določena znanja na posamezniku sprejemljiv način (Cooper, Heron 

in Heward, 2007, v Heward, 2014; Westwood, 2007).   

 

Nekateri OMDR kažejo pomanjkanje zanimanja in motivacije za učenje in reševanje 

problemov prav zaradi pogostih neuspehov (Glidden in Switzky, 2006, v Heward, 2014). Zato 

je potrebno ustvariti takšne učne pogoje, v katerih bodo OMDR izkazovali svoja močna 

področja ter se z njihovo pomočjo učili novih znanj in veščin.   

 

Jezik je pomemben za kognitivni in socialni razvoj, saj brez njega težje izražamo in razvijamo 

svoja razmišljanja. Pri OMDR je razvoj jezika zaradi omejitev na celostnem razvoju počasnejši 

kot pri nevrotipičnih vrstnikih. Pri OTTMDR je večja verjetnost, da nikoli ne razvijejo govora, 

zato je pomembno, da se pri njih razvije druge načine komuniciranja, npr. znakovni jezik, 

slikovni ali simbolni komunikacijski sistem (Ke in Liu, 2012). Medtem ko je jezik najbolje 

razvijati naravno in spontano z izražanjem svojih potreb, pridobivanjem informacij in socialno 

interakcijo, so za OMDR potrebni bolj neposredni pristopi učenja jezika (Beirne-Smith, 

Ittenbach in Patton 1998, v Westwood, 2007). Ker je govor pri OMDR pogosto zakasnjen, to 

negativno vpliva na nezadostno pridobivanje znanja o socialnih veščinah, ki se jih v obdobju 

otroštva pridobi tudi z igro. Igra se pri OMDR sicer bistveno ne razlikuje od igre njihovih 
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nevrotipičnih vrstnikov, vendar je zaradi upočasnjenega razvoja drugačna in velikokrat 

stereotipna (Byrne, 2010).  

 

Na uspešnost učenja vplivajo tudi prilagoditveni procesi, ki so pri OMDR oslabljeni na način, 

da se počasneje prilagajajo novim in neznanim situacijam. Zato jih je potrebno pri učenju 

vodeno usmerjati v poenostavljene in konkretno posredovane življenjske vsebine (Žgur, 

2013b).    

 

Težave na kognitivnem področju OMDR je potrebno upoštevati pri načrtovanju različnih učnih 

dejavnosti. Specialno-pedagoški proces mora biti tako usmerjen na njihove dejanske 

sposobnosti dojemanja in enostavnega razumevanja različnih življenjskih situacij, da pride do  

optimalnega razvoja OMDR (Žgur, 2013b).  

 

 

1.3.2 MOTORIČNO PODROČJE  

 

V zgodnjem otroštvu je krepitev gibalnih vzorcev izrednega pomena, saj otrok s pridobivanjem 

informacij o lastnem gibanju z učenjem preko lastnih izkušenj in lastnega sistema zaznave 

dobiva jasnejšo sliko o dojemanju socialnega okolja in vpletenih odnosov med njimi (Žgur, 

2013a). 

Motorične veščine so pomembne za opravljanje številnih dejavnosti (npr. družbene dejavnosti 

in samooskrba) ter so potrebne za socialni in čustveni razvoj (Byrne, 2010; Piek, Barrett, Smith, 

Rigoli in Gasson, 2010; Whittingham, Fahey, Rawicki in Boyd, 2010). Posamezniki se 

vključujejo v okolje in se z njim seznanjajo predvsem z uporabo motoričnih veščin.  

Senzo-motorični sistem je povezan s posameznikovo stopnjo kognitivnega razvoja, saj vpliva 

na vse nivoje učenja. V vsaki posameznikovi aktivnosti so vključeni motorični elementi, med 

katere spadajo groba, fina motorika, grafomotorika, ravnotežje in koordinacija (Carr in 

Shepherd, 2000, v Žgur, 2013b). Pri poučevanju OMDR se upošteva tudi sposobnost analize in 

sinteze, s katerima najdejo in ločijo, kar je bistveno in pomembno, da si zapomnijo. Zato je pri 

OMDR potrebno vsako znanje, pa naj bo to motorično, kognitivno, socialno ali čustveno, 

pridobiti, naučiti, zapomniti in ponotranjiti z lastno aktivnostjo (Reid, 2005, v Žgur, 2013a), saj 

vsa področja razvoja bistveno zaostajajo za razvojem nevrotipičnih vrstnikov (Ke in Liu, 2012; 

Pogorevc Jakop, 2000; Zikl, Holoubková, Karásková in Veselíková, 2013).  

 

Pri njih so opazni primanjkljaji in zaostanki možganske funkcije načrtovanja gibov, npr. kdaj 

in kako se premikati, kako se odločiti, kateri gib bo prvi, in kako postaviti svoje telo (Gioia, 

1993, v Rouse, 2009). Možgani morajo trdo delati, da opravijo motorične naloge, ki pri njih 

niso avtomatizirane. Zaradi tega je OMDR onemogočeno pridobivanje novih izkušenj in znanj, 

saj morajo biti osredotočeni na izvajanje ne-avtomatiziranih veščin. Iz tega razloga potrebujejo 

več časa, da se odzovejo na ukaze ali opravijo osnovno motorično nalogo. Poleg tega imajo 

pogosto težave z ravnotežjem in močjo, ki vplivata na motorične sposobnosti in njihovo držo 

ter zmožnost, da bi sedeli. Težave na motoričnem področju je tako potrebno obravnavati z 

dodatnim trudom in individualno podporo (Rouse, 2009). 

OMDR imajo z omejenimi motoričnimi veščinami manj priložnosti za učenje in pridobivanje 

izkušenj z raziskovalnim gibanjem, zato je omejeno pridobivanje drugih razvojnih veščin, med 

katere spadajo tudi socialne veščine (Bushnell in Boudreau, 1993; von Hofsten, 2004). V 

raziskavi, kjer so ugotavljali povezavo med motoričnim, kognitivnem in govornim razvojem 

pri OMDR in nevrotipičnih vrstnikih, so prišli do zaključka, da imata groba in fina motorika 

močnejšo povezavo s kognitivnim in govornim razvojem pri OMDR kot pri njihovih 

nevrotipičnih vrstnikih (Houwen, Visser, Van der Putten in Vlaskamp, 2016). Pri OMDR se 
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zakasnjen motorični razvoj povezuje s stopnjo motnje v duševnem razvoju in dodatnimi 

motnjami ter boleznimi (Bryne, 2010; Heikua idr., 2005). Tako je za OTTMDR značilno 

omejeno motorično funkcioniranje (Pratt in Greydanus, 2007; Houwen, Van der Putten in 

Vlaskamp, 2014), pri katerem je zakasnjen motorični razvoj eden od glavnih simptomov motenj 

v duševnem razvoju (Zikl, Holoubková, Karásková in Veselíková, 2013). Pri OTTMDR se 

zaradi upočasnjenega motoričnega razvoja pojavijo težave na področju mobilnosti, telesne 

sheme in mišične kontrole (DeBedout in Worden, 2006). Zaradi omejitev na kognitivnem 

področju in prilagojenem vedenju je posledično manj priložnosti za spodbujanje razvoja in 

učenja, zato je potrebno prilagoditi dejavnosti za razvijanje motoričnega funkcioniranja. Brez 

možnosti razvijanja in uporabe motoričnih veščin lahko OTTMDR izgubijo pridobljene veščine 

ali pa so omejeni v svojem gibanju, kar poveča odvisnost od drugih ljudi (Bidabe in Lollar, 

1995, v Houwen idr., 2014). To jih bo oviralo pri njihovem sodelovanju v vsakdanjem življenju 

in v različnih družbenih situacijah (Felce, Jones in Low, 2002, v Houwen idr., 2014; Nakken in 

Vlaskamp, 2007, v Houwen idr., 2014; Van der Putten, 2005), predvsem pri razvijanju stikov 

z vrstniki (Nijs, Vlaskamp in Maes, 2016). Na splošno torej velja, da motorični razvoj spodbuja 

kognitivni, socialni in čustveni razvoj (Diamond, 2000; Žgur, 2013a). Tako se ga ne sme 

obravnavati samega po sebi, ampak v skupni in linearni povezavi z ostalimi vidiki 

posameznikovega razvoja (Žgur, 2011).  

 

 

1.3.3 SOCIALNO PODROČJE  

 

Težave na področju socialnega delovanja so povezane z značilnostmi in diagnosticiranjem 

motenj v duševnem razvoju (American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities, 2013). Za OMDR je socialno delovanje bistvenega pomena, saj izboljša kakovost 

življenja, vpliva na dobro počutje, z njim pa posameznik pridobiva tudi na sposobnostih za 

sodelovanje s širšim okoljem (Nota, Ferrari, Soresi in Wehmeyer, 2007).  

Socialne interakcije omogočajo pridobivanje izkušenj, s katerimi se na različne načine prilagaja 

vrstnikom in odraslim. V zgodnjem otroštvu se vzpostavlja odnose in sklepa prijateljstva na 

podlagi skupnih interesov, bližine bivanja, pozneje pa na temelju zaupnosti in iskrenosti, ki se 

jo pridobi s sodelovanjem z vrstniki in drugimi odraslimi pri različnih dejavnostih (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2009). Otroku odnosi z drugimi ljudmi omogočajo uresničevanje svojih 

potreb in želja, učenje empatije, komunikacije, prosocialnega vedenja, ki vključuje prijateljske 

odnose ter sodelovanje z drugimi ljudmi. To vedenje obsega vse dejavnosti, ki so pozitivno 

sprejete v socialnem okolju. Med takšna vedenja sodi nudenje pomoči ljudem v stiskah, 

sodelovanje za uresničitev skupnega cilja, zadovoljevanje potreb drugih, vživljanje v čustva 

drugih ljudi in iskanje koristi za druge, ki posameznikom prinesejo večjo priljubljenost ter 

boljše sprejemanje s strani ljudi (Babšek, 2009; Sigman in Ruskin, 1999). Pri OTTMDR je težje 

govoriti o socialnem delovanju, saj potrebujejo stalen nadzor in vodenje (Pogorevc Jakop, 

2000). Če razvijamo pri OMDR socialne interakcije od rojstva naprej, se lahko uspešno 

vključijo v socialno okolje, z naučenim upoštevanjem preprostih pravil, sodelovanjem v 

različnih dejavnostih… (Pogorevc Jakop, 2000).  

Socialne interakcije skupaj s čustvenimi so kritične sestavine socialnih veščin. Socialne veščine 

so opredeljene kot niz veščin, ki se uporabljajo za medsebojno interakcijo in komunikacijo v 

domačem, šolskem in širšem okolju (Karra, 2013; Sukhodolsky in Butter, 2007). Kratchowill 

in French (1984, v Karra, 2013) pravita, da so socialne veščine naučena besedna in nebesedna 

vedenja, ki se izvajajo v določenih socialnih kontekstih. Lahko se jih pridobi s postopnim in 

načrtovanim učenjem, nanje pa v veliki meri vplivajo različni družbeni dejavniki, med katere 

sodijo družina in vrstniki. Hughes in K. A. Sullivan (1988, v Cook in Oliver, 2010) pa socialne 

veščine opredeljujeta kot kombinacijo motorike, kognicije, čustev in socialnega vedenja v 
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določenih socialnih situacijah. Mednje spadajo tista vedenja, ki zagotavljajo posameznikom 

znanja, potrebna za učinkovito interakcijo z drugimi, za prepoznavanje in odzivanje na socialne 

znake, izogibanje medosebnim konfliktov ter prilagajanje enostavnim in kompleksnim 

socialnim situacijam (Agaliotis in Kalyva, 2008; Matson, Leblanc, Weinheimer, 1999). 

Socialne veščine tako vključujejo sposobnosti vzpostavljanja medsebojnih odnosov, ki so 

sprejemljivi z vidika norm družbe (Hashemian in Mohammadi, 2015). Pomemben dejavnik so 

tudi pri izogibanju negativnim odzivom ljudi (Cartledge in Kourea, 2008, v Hashemian in 

Mohammadi, 2015), manjši izoliranosti v socialnih situacijah (Kampert in Goreczny, 2007; 

Kemp in Carter, 2002; Sukhodolsky in Butter, 2007) in večji sprejetosti vrstnikov in odraslih 

(Baker, 2006; Buyse, Verschueren, Doumen, Van Damme in Maes, 2008). Med socialne 

veščine spadajo vzpostavljanje očesnega kontakta, ohranjanje dobrega odnosa z ljudmi, 

vzpostavljanje in ohranjanje prijateljstev, sodelovanje in aktivno udeleževanje v družbenih 

dejavnostih (Matson in Wilkins, 2007).  

Ker so omenjene socialne veščine pri OMDR slabše razvite, jih je potrebno vodeno postopno 

vključevati v vsa okolja bivanja. Šola je prva socialna organizacija izven družinskega okolja, 

ki igra pomembno vlogo pri razvoju socialnih veščin. Učitelj deluje kot posrednik, organizira 

aktivnosti, ki vodijo do vzpostavljanja interakcij med otroki. V razredu se otroci vključujejo v 

skupine, kjer so socialne veščine, npr. delitev, čakanje na vrsto in sodelovanje, pridobljene s 

pogostim učenjem v različnih socialnih situacijah (Karra, 2013). B. Lowenthal (1996) ter Lee 

in Odom (1996, v Karra, 2013) poročajo, da ravno interakcija otrok v razredu krepi socialni 

razvoj OMDR. 

Med razloge, zakaj OMDR kažejo več primanjkljajev na področju socialnih veščin, sodijo: 

izražanje vedenjskih in kognitivnih težav skupaj z omejenimi učnimi spretnostmi (Campbell 

idr., 2010; Sukhodolsky in Butter, 2007), zelo omejeno zavedanje navzočnosti ljudi okoli sebe 

(Kraljič, 2001), omejeno učenje veščin,  redka interakcija z nevrotipičnimi vrstniki (Olçay Gül, 

2016), doživljanje zavrnitve s strani svojih vrstnikov ter zavrnitve s strani družbe zaradi 

negativne percepcije (Girli, 2013; Huang in Cuvo, 1997; McCoy in Hermansen, 2007; Karra, 

2013; Sargent, 1991, Olçay Gül1, 2016; Sazak, 2003, v Olçay Gül, 2016). Prav od razvoja 

kognitivnih sposobnosti in socialnih veščin je odvisno, ali se bodo OMDR neodvisno prilagodili 

socialnemu okolju (Guralnick, 1986, v Sigman in Ruskin, 1999; Leffert, Siperstein in 

Widaman, 2010; Strain, 1984, v Sigman in Ruskin, 1999; Sukhodolsky in Butter, 2007). 

Griffiths (1994, Elliot idr., 2002) pa pravi, da so težave na tem področju povezane s 

pomanjkljivo simbolično reprezentacijo, slabšim razumevanjem vzrokov in generalizacijo 

naučenih veščin, ki otežujejo interpretacijo socialnih situacij ter učenje primernega socialnega 

vedenja. Sigman in E. Ruskin (1999) sta ob tem ugotovila, da sta socialna odzivnost in čustvena 

kontrola pomembnejša dejavnika za uspešno interakcijo s socialnim okoljem, medtem ko je 

inteligentnost manj pomembna. 

M. Dekker, Koot, van der Ende in Verhults (2002) so s svojo raziskavo prišli do ugotovitve, da 

so se otroci z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju, stari od šest do osemnajst let, od 

svojih nevrotipičnih vrstnikov najbolj razlikovali po izrazitih socialnih težavah. Rinaldi (1992, 

v Elliot, Pring in Bunning, 2002), Seevers in Jones Blank (2008) menijo, da je vzrok manjše 

število socialnih izkušenj OMDR, s katerimi bi razvili socialne veščine. 

Komunikacija je sestavni člen vzpostavljanja socialnih interakcij in predstavlja pomembno 

komponento socialnim veščinam (Agaliotis in Kalyva, 2008). Obstajajo posebne težave, ki 

vplivajo na višje socialno delovanje OMDR, na primer težave z ustrezno razlago socialnih 

situacij, vključno z osredotočenjem in razumevanjem verbalnih ter neverbalnih socialnih 

iztočnic (Bruno, 1981; Markoski, 1983, v Cook in Oliver, 2011), namesto tega pa posvečanje 

pozornosti nepomembnim informacijam (Tur-Kaspa in Bryan, 1994, v Cook in Oliver, 2011). 

OMDR se srečujejo z nižjo ravnjo sposobnosti v razumevanju namer in perspektiv drugih ljudi 

kot njihovi nevrotipični vrstniki (Weiss, 1984, v Cook in Oliver, 2011; Wong in Wong, 1980). 
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OMDR, ki nimajo razvite verbalne komunikacije, so omejeni v socialnih odnosih in deležni 

socialne izolacije (Matheson, Olsen in Weisner, 2007; McAndrew, 1979, v Campbell idr., 2010; 

Williams, Wishart, Pitcarin in Willis, 2005). Z vzpostavljenimi socialnimi interakcijami se 

OMDR naučijo najbolj osnovne misli sporočati z neverbalno komunikacijo. Ravno neverbalne 

veščine so izredno pomembne v zgodnjih letih otrokovega življenja, saj odražajo njegovo 

motivacijo za vzpostavljanje socialnih odnosov in so predpogoj jezikovnega razvoja (Sigman 

in Ruskin, 1999). OMDR, ki imajo težave s komunikacijo, težje vzpostavljajo interakcije z 

vrstniki in z njimi ohranjajo prijateljstva, posledično so večkrat odrinjeni na rob družbe (Byrne, 

2010; Westwood, 2007; Sukhodolsky in Butter, 2007). Zato je potrebno, da OTTMDR 

vzpostavljajo interakcije s pomočjo različnih kretenj in gest, ki se jih naučijo skupaj s socialnimi 

veščinami z različnimi načrtovanimi dejavnostmi.  

Z vsako naslednjo stopnjo motenj v duševnem razvoju se povečajo intelektualni primanjkljaji 

in zmanjšajo socialne veščine (Pati in Parimanik, 1996, v Kumar idr., 2009). Tako imajo 

posledično OTTMDR manj razvite socialne veščine kot otroci z lažjo in zmerno motnjo v 

duševnem razvoju (Jewell, Jordan, Hupp in Everett, 2009). Matson, Anderson in Bamburg 

(2000) so v svoji raziskavi prišli do ugotovitev, da imajo tudi odrasli z lažjo in zmerno motnjo 

v duševnem razvoju več socialnih veščin kot odrasli s težjo in težko motnjo v duševnem 

razvoju. Tudi Dagnan (2007) je zaznal več primanjkljajev na področju socialnih veščin pri 

OTTMDR, vključno s težavami verbalnega in neverbalnega komuniciranja (Agaliotis in 

Kalyva, 2008). Manj raziskav se je osredotočilo na preučevanje socialnih veščin pri OTTMDR, 

deloma zaradi težav pri opredeljevanju in ugotavljanju oz. opazovanju določenih socialnih 

veščin (Lecavalier in Butter, 2010). OTTMDR se učijo predvsem osnovnih socialnih veščin, 

kamor sodita vzpostavljanje očesnega kontakta in pozdravljanje (Sukhodolsky in Butter, 2007). 

Primanjkljaji na področju socialnih veščin pri otrocih z lažjimi in zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju se pojavijo predvsem zaradi šibke motivacije in ne zaradi pomanjkanja 

znanja in izkušenj, kot velja za OTTMDR (Greenspan idr., 1996, v Lecavalier in Butter, 2010). 

 

Težave s pridobivanjem in vzdrževanjem socialnih odnosov se pri OMDR pojavijo zaradi 

zakasnitev v razvoju socialnih veščin (Sheridan, Hungelmann in Maughan, 1999) ali zaradi 

pomanjkljive iniciacije ter slabšega vzdrževanja socialnih interakcij z vrstniki (Kamps idr., 

1992). OMDR velikokrat ne razumejo vedenj drugih ljudi in so nezmožni ustvariti 

zadovoljujoče odnose z ustreznim odzivom, kar vpliva na kvaliteto njihovega socialnega 

življenja (Shastri in Mishra, 1971, v Kumar, Singh in Akhtar, 2009; Sigman in Ruskin, 1999). 

OMDR imajo pogosto težave z razumevanjem in interpretiranjem vrstnikovih vedenj, še 

posebno, ko je v določeno socialno situacijo vpetih več vedenj vrstnikov (Leffert idr., 2010). 

Raziskovalci so s študijami ugotovili, da so primanjkljaji OMDR na socialnem področju 

povezani s težavami na kognitivnem področju (Bellanti in Bierman, 2000). Rezultati omenjene 

študije so se ujemali z raziskavo avtorja Serafica (1990, v Baurain in Nader Grosbois, 2012), ki 

poudarja, da so pri OMDR nizke kognitivne sposobnosti povezane s socialnimi veščinami ter 

da te omejujejo vzpostavljanje in ohranjanje stikov z vrstniki. Kumar idr. (2009) ob tem trdijo, 

da poleg kognitivnega področja na raven socialnih interakcij vplivata tudi družina in okoljska 

dinamika. Pogosto imajo OMDR težave z zaznavanjem in razumevanjem vsebinskih namigov 

in socialnih situacij, težje prepoznavajo čustvene in družbene odnose ter razumevajo čustva in 

dojemanja drugih ljudi (Adeniyi in Omigbodun, 2016). 

Primanjkljaji socialnih veščin pri OMDR so lahko pokazatelji za druge socialne težave, kot so 

težave na področju socialnega vedenja in agresija, ki lahko pripeljejo do slabih medsebojnih 

odnosov in socialne neprilagodljivosti (Bellanti in Bierman, 2000). S težavami na področju 

socialnih veščin in razvijanju socialnih odnosov se pojavijo tudi omejitve na čustvenem 

razvoju, ki najpogosteje izhajajo iz osamljenosti (Pavri in Monda Amaya, 2000; Stoeckli, 2010, 

v Adeniyi in Omigbodun, 2016). 
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Socialno vključevanje je izrednega pomena za OMDR; pri tem so predvsem pomembne 

interakcije z vrstniki, saj z njihovo pomočjo pridobijo ne le socialne veščine, ki so ključne za 

nadaljnje socialne odnose v življenju, ampak tudi za razvoj ostalih področij razvoja, ki jih ne 

dobijo samo s pomočjo odraslih (Brooks, Floyd, Robins in Chan, 2015; Jacobs, Turner, Faust 

in Stewart, 2002). Vzpostavljanje in ohranjanja prijateljstev ter osebni odnosi predstavljajo 

pomemben izziv za mnogo OMDR (Guralnick, Connor, Neville in Hammond, 2006), saj 

odražajo nižjo stopnjo družbene interaktivne igre z vrstniki in bolj pogosto izolirano igro, ki 

vodi do dodatnih težav z vrstniškimi odnosi od zgodnjega otroštva (Kopp, Baker in Brown, 

1992). C. B. Kopp idr. (1992) so ugotovili, da OMDR preživijo med igro več časa sami ter pri 

tem pokažejo manj socialnega vedenja med interakcijami z vrstniki, z redko uporabljenim 

socialnim nasmehom v odgovor svojim vrstnikom. Prav tako je opazovalna raziskava pokazala, 

da so osnovnošolski otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju prejeli več socialnih spodbud, 

kot so jih izrazili, in potrebovali več pomoči pri vzpostavljanju interakcij z vrstniki (Evans, 

Salisbury, Palombaro, Berryman in Hollowood, 1992). Do podobnih rezultatov sta prišla tudi 

Guralnick in Groom (1985, v Sigman in Ruskin, 1999), ki sta s svojo raziskavo dognala, da se 

OMDR večino svojega časa igrajo sami in manj kot 12 % svojega časa delujejo v socialni igri 

z vrstniki. Ravno ti otroci, ki se večino časa igrajo sami, redko podajo pobude za igro in so jih 

tudi redko deležni s strani vrstnikov (Sigman in Ruskin, 1999; Thomas, Bax in Smyth, 1988, v 

Campbell idr., 2010).  Običajno se OMDR igrajo vedno na enak način ter ni opaziti spontane, 

prilagodljive in prizadevne igre (Kesič Dimic, 2010). Eden od bistvenih dejavnikov pri 

zagotavljanju učenja in otroške igre so ustrezno okolje in vsakemu posamezniku prilagojeni 

pripomočki oz. materiali (Kesič Dimic, 2010). Igralne veščine so pomembne za otrokov razvoj, 

saj z neverbalno komunikacijo razvija stopnjo razumevanja o predmetih ter drugih ljudeh in 

vzpostavlja ter ohranja interakcije z vrstniki (Sigman in Ruskin, 1999). Nebesedna 

komunikacija je predvsem pomembna za vrstniško igro, saj se z njo razvija ekspresivni jezik 

(Sigman in Ruskin, 1999). Študije prikazujejo tudi, da se OMDR redko aktivno udeležujejo 

igre z drugimi otroki, tudi takšne, ki je načrtovana in spodbujena s strani odraslih (Guralnick, 

Connor in Clark, 2009). S spodbujanjem vrstniškega sodelovanja pa se med drugim okrepi 

razumevanje čustev drugih, zmožnost deliti z drugimi, pomagati in razumeti potrebe drugih 

(Hughes, Killian in Fischer, 1996; McMahon, Wacker, Sasso, Berg in Newston, 1996, v 

Sukhodolsky in Butter, 2007; Sigman in Ruskin, 1999). 

Zaradi redke udeležbe pri igri z vrstniki OMDR doživljajo več zavrnitve s strani vrstnikov kot 

bi jih sicer (Hocaoğlu, 2009, v Girli, 2013; Mu, Siegel, in Allinder, 2000; Pinar in Çifçi 

Tekinarslan, 2003; Valas, 1999; Wiener in Schneider, 2002). Ti razlogi negativno vplivajo na 

odločitve OMDR, kako naj delujejo v družbi, kar pri njih ustvarja vedenjske težave in negativno 

vpliva na pridobivanje socialnih veščin z opazovanjem in posnemanjem okolja (Çiftçi in 

Sucuoğlu, 2004; Sargent, 1991, v Olçay Gül1, 2016). Po drugi strani lahko redke socialne 

izkušnje zaradi zavrnitev s strani vrstnikov omejujejo njihovo razumevanje kompleksnih čustev 

in usvajanje socialnih pravil izražanja čustev (Bauminger, Schorr Edelsztein in Morash, 2005; 

Gonçalves Pereira in de Matos Faria, 2015). Ker OMDR običajno ne morejo vzpostaviti 

socialnih interakcij s prijatelji in vrstniki, je njihova prilagoditev na družabno življenje otežena 

(Adeniyi in Omigbodun, 2016). 

Raziskave prikazujejo, da so OMDR manj natančni pri razlagi socialnih situacij in pri reševanju 

nastalih problemov kot njihovi nevrotipični vrstniki (Gomez in Hazeldine, 1996, v Jewell idr., 

2009; Jacobs, Turner, Faust in Stewart, 2002, v Jewell idr., 2009). Berkson (1993, v Jewell idr., 

2009) in Sigman in E. Ruskin (1999) so prišli do ugotovitve, da imajo OMDR zaradi 

primanjkljajev na področju socialnih veščin zmanjšan socialni status med vrstniki, Pearl idr. 

(1998, v Jewell idr., 2009) pa so dognali, da so OMDR deležni povečane socialne izolacije prav 

zaradi redkega pojava reagiranja na stiske drugih, naklonjenost, skupinsko igranje ter delitev 

med otroki (Sigman in Ruskin, 1999).  
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Začetek socialne izmenjave je eden izmed najpomembnejših in zahtevnih vidikov interakcije z 

vrstniki, saj se mora otrok približati enemu otroku ali skupini otrok in poskušati organizirati 

novo dejavnost ali se vključiti v že obstoječo igralno dejavnost. Med dejavniki vplivanja na 

socialne interakcije z vrstniki sodijo kognitivne in komunikacijske sposobnosti otroka, njegovo 

vedenje med igralnimi aktivnostmi ter odzivanje na potrebe in čustva drugih, česar OMDR 

primanjkuje. Pri tem je pogovor pri igri med otroki pogosto ključni element socialne interakcije. 

M. Hauck, D. Fein, L. Waterhouse in Feinstein (1995) so s svojo raziskavo prišli do ugotovitev, 

da so prilagojene socialne veščine, besedni zaklad, funkcionalna uporaba jezika, sposobnost 

povezave čustev z ustrezno čustveno situacijo ter razumevanje čustev povezani z 

vzpostavljanjem interakcije z drugimi otroki. Odrasli so za OMDR predvidljivi, saj jim 

prilagodijo komunikacijo in način dela, medtem ko vrstniki niso tako prilagodljivi in 

predvidljivi, zato OMDR za razumevanje odnosov z vrstniki potrebuje določene kognitivne ter 

socialne veščine (Lord, 1984, v Hauch idr., 1995). Socialni svet OMDR večkrat ne olajša 

njihovega razvoja vzpostavljanja in ohranjanja socialnih interakcij med vrstniki. OMDR so 

pogosto nastanjeni v šole s posebnim programom vzgoje in izobraževanja, v katerih njihovi 

vrstniki doživljajo podobne težave pri vzpostavljanju socialnih odnosov. Posledično je malo 

možnosti za opazovanje ustreznih modelov pri učenju socialnih interakcij med vrstniki (Sigman 

in Ruskin, 1999). Guralnick in Groom (1985, v Sigman in Ruskin, 1999). Strain (1984, v 

Sigman in Ruskin, 1999), Gresham (1982, v Campbell idr., 2010) in Sigman in E. Ruskin 

(1999) so ugotovili, da otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju sodelujejo v več socialnih 

izmenjavah z nevrotipičnimi vrstniki kot z vrstniki v specializiranih okoljih. Med glavne 

razloge večjega sodelovanja naj bi sodila aktivna vloga nevrotipičnih vrstnikov, ki organizirajo 

in vključijo otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju v smiselne socialne interakcije. 

Sodelovanje z nevrotipičnimi vrstniki pa ima tudi svoje pomanjkljivosti. Nevrotipični vrstniki 

lahko sprejmejo negovalno in materinsko vlogo do OMDR, namesto da bi bili vključeni v bolj 

uravnotežene odnose z njimi. Druge raziskave pa so pokazale, da vključevanje OMDR z 

nevrotipičnimi vrstniki običajno ne vodi nujno do večjih socialnih interakcij in razvoja socialnih 

veščin (Staub, Spaulding, Peck, Gallucci in Schwartz, 1996, v Campbell idr., 2010). 

Še vedno je večina OMDR raje v družbi odraslih kot vrstnikov, saj z odraslimi preživijo več 

časa zaradi njihovega nudenja pomoči pri različnih aktivnostih ali spodbujanja k vključitvi v 

skupinske aktivnosti. Posledično imajo ti otroci več težav pri vzpostavljanju socialnih interakcij 

z vrstniki in manj razvite socialne veščine, ki jih bodo potrebovali v nadaljnjih letih življenja 

(Sigman in Ruskin, 1999).  

 

Poučevanje ustreznih socialnih veščin je ena izmed najbolj pomembnih funkcij posebnega 

izobraževanja (Carter, 2011, v Heward, 2014; Huang in Cuvo, 1997; Matson, Manikam, Coe 

in Raymon, 1988, v Smith, Jordan, Flood in Hansen, 2010), ker imajo OMDR pogosto premalo 

priložnosti za njihovo razvijanje zaradi posredovanja staršev in ostalih odraslih, ki prevzamejo 

preveč pobud v odnosih ter onemogočajo OMDR, da sami s pomočjo drugih vzpostavljajo 

interakcije (Bužan, 1994, v Byrne, 2010). Raziskava A. Karra (2013) je pokazala, da se OMDR 

bolj učinkovito učijo socialnih veščin v skupini oz. v razredu z vrstniki kot doma, v družinskem 

okolju. Prav interakcije z vrstniki omogočajo učenje usklajevanja dejanj med skupinskim 

sodelovanjem, s katerim se omogoča učenje pozitivnega vedenja s svojimi vrstniki. Dunn in 

Crites (2004) ter Heward (2003) so ugotovili, da OMDR dosežejo pozitiven učinek socialnega 

reševanja problemov z načrtnim in prilagojenim programom za vsakega posameznika.  

V zadnjih letih je opaziti porast številnih raziskav, ki preučujejo učinkovitost treninga socialnih 

veščin za OMDR, zlasti intervencij, ki temeljijo na modeliranju in okrepitvah (Matson, Matson 

in Rivet, 2007). Rezultati teh raziskav kažejo, da se socialne veščine OMDR z intervencijami 

izboljšajo in krepijo. Trening mora biti strukturiran in izvedljiv v manjših ločenih enotah 

(Matson in Ollendick, 1988, v Smith dr., 2010). Poleg tega je generalizacija socialnih veščin 
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pri OMDR bolj zahtevna kot pri ostali populaciji, zato mora biti neposredno vključena v trening 

(Smith idr., 2010). Program za razvoj socialnih veščin je potrebno oblikovati na podlagi 

značilnosti posameznega OMDR, njegovih potreb, težav in močnih področij. Otroci z zmerno, 

težjo in težko motnjo v duševnem razvoju zaradi omejitev na intelektualnem delovanju in 

prilagojenem vedenju potrebujejo več podpornih storitev, zato se posledično z vsako nadaljnjo 

stopnjo motenj tudi socialne veščine slabše razvijajo (Sukhodolsky in Butter, 2007). Za 

OTTMDR je pomembno, da se socialnih veščin naučijo s pomočjo dejavnosti, ki jih bodo za 

sodelovanje motivirale, npr. igra in preživljanje prostega časa z vrstniki s pomočjo glasbe, saj 

je to bistvenega pomena za socialni razvoj otrok (Lancioni, Singh idr., 2006, v Lancioni idr., 

2009; Rouse, 2009; Sigafoos, O´Reilly in Green, 2007, v Lancioni idr., 2009). Z upoštevanjem 

in spodbujanjem otrokovih močnih področij, jasnim izražanjem, z uporabo konkretnih 

materialov in ponazoritev itd. se otroku omogoča, da doseže učne cilje (Bruce, 2001, v Kesič 

Dimic, 2010).  

Da bi bil OTTMDR v interakciji s svojim okoljem in ljudmi v njem, je potrebno njegovo 

pozornost usmeriti k dejavnostim in predmetom, pri katerih je lahko uspešen. Tako se lahko 

primanjkljaje na področju verbalne komunikacije nadomesti z aktivno udeležbo, kjer pridejo v 

poštev neverbalne komunikacijske veščine (Lancioni idr., 2009).  

OMDR se učenje socialnih veščin zagotovi s šolskimi in obšolskimi dejavnostmi, ki vplivajo 

na njihov razvoj s sodelovanjem pri vsakodnevnih aktivnostih (King idr., 2003; Caldwell in 

Witt, 2011). Te aktivnosti je mogoče opredeliti kot strukturirane ali nestrukturirane (Persson, 

Kerr in Stattin, 2007). Strukturirane aktivnosti vključujejo niz pravil ali standardov za ravnanja, 

skladno s srečanjem in veščino, katero se razvija (npr. športne, umetniške in glasbene 

dejavnosti), medtem ko so nestrukturirane dejavnosti usmerjene na vrstniško sodelovanje (npr. 

spontana igra) in so manj omejene od strukturiranih (Brooks idr., 2015). Nekatere raziskave so 

prišle do rezultatov, da so strukturirane aktivnosti v pomoč OMDR pri oblikovanju pozitivnih 

družbenih odnosov in družbene sprejetosti s strani vrstnikov in odraslih (Fajardo and 

McGourty, 1983; Ghosh in Datta, 2012; Siperstein, Glick in Parker, 2009; Matson idr., v 

Sukhodolsky in Butter, 2007). Ugotovitve raziskave Adeniyi in Omigbodun (2016) pa so 

pokazale, da se socialne veščine OMDR lahko izboljša v relativno kratkem času (v njunem 

primeru v osmih tednih, tri do štirikrat tedensko) s pomočjo prilagojenega in strukturiranega 

programa, namenjenega vsakemu učencu posebej, ki je načrtovan ter izvajan s strani učitelja. 

D. Abells, J. Burbidge in P. Minnes (2008) so ugotovile, da OMDR v obdobju srednjega in 

poznega otroštva raje sodelujejo z vrstniki v strukturiranih aktivnostih (npr. organizirani športi) 

kot v nestrukturiranih (npr. sprehodi, igranje računalniških igric), čeprav se še vedno večina 

igra doma sama ali z družinskimi člani (Pretty, Rapley in Bramston, 2002, v Abells idr., 2008). 

Na drugi strani pa so nestrukturirane aktivnosti povezane z razvojem ustvarjalnega mišljenja in 

reševanja problemov, ki je ravno tako pomemben element pri vključevanju v socialne odnose 

(Thiessen, Gluth in Corso, 2013, v Brooks, 2015). Zato je pomembno, da se presodi, kdaj so za 

OMDR pri sodelovanju z vrstniki ter pridobivanju socialnih veščin bolj učinkovite strukturirane 

in kdaj nestrukturirane aktivnosti (Brooks, 2015). 

Ključnega pomena je, da se učenje socialnih veščin prilagodi vsakemu posamezniku, pri čemer 

je potrebno upoštevati njihove sposobnosti socialnega nadzora. Pri tem je potrebno upoštevati 

posameznikovo energetsko opremljenost oz. stopnjo razvitosti inteligenčnih procesov (npr. 

hitrost učenja, spominske funkcije, sposobnost razumevanja in prilagajanja novim situacijam) 

(Žgur, 2013a).  

Kljub temu, da se pri dejavnostih, namenjenih učenju socialnih veščin, pri OMDR opazijo 

izboljšave, je potrebno ta znanja prenesti tudi v druge situacije in širša okolja, da bodo OMDR 

z uporabo le-teh uspešni na vseh področjih socialnega življenja (Sukhodolsky in Butter, 2007). 

Poleg tega, da so socialne veščine poglavitne za uspešno vzpostavitev interakcij pri OMDR z 
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vrstniki in ostalim socialnim okoljem, je ključno pridobljene veščine razvijati tudi na prehodu 

v odraslo življenje (Steiner idr., 2011). 

 

 

1.3.3.1 Socialne veščine 

 

Končna faza pridobivanja socialnih veščin je za otroka ohranjanje in generaliziranje veščin do 

te mere, da jih uporabi v znanih in novih situacijah. OMDR potrebujejo na tem področju bolj 

sistematičen pristop. Da bi OMDR ohranili in generalizirali novo znanje, je potrebno po 

predstavitvi določene socialne veščine zagotoviti možnost večkratnega urjenja le-te v znanih in 

novih situacijah. Na tej stopnji učenja OMDR še vedno potrebujejo občasne spodbude za 

uporabo določene socialne veščine in povratne informacije o uspešnosti implementacije veščine 

v novih situacijah. Cilj učenja socialnih veščin je njena uporaba v socialnih situacijah za gradnjo 

zadovoljujočih odnosov z vrstniki in odraslimi. Z razvojem novih socialnih veščin OMDR 

pridobivajo raznolike izkušnje ter večji dostop do igre in učenja. Pri tem se poveča motiviranost 

s podaljševanjem trajanja igre in večanjem njene kompleksnosti ter sodelovanjem v socialnih 

interakcijah, s katerimi OMDR sklepajo prijateljstva z vrstniki (Fox in Harper Lentini, 2006). 

V nadaljevanju bomo predstavili nekaj socialnih veščin, ki so pomembne tudi za OMDR in se 

nanašajo na naše raziskovalno področje.  

 

Pozdravljanje in poslavljanje 

Otroci razvijajo socialne odnose najpogosteje z vzpostavljanjem socialnih interakcij z vrstniki 

(Lawson, 2003). Prvi korak procesa socialne interakcije za oblikovanje in vzdrževanje 

prijateljstev z vrstniki je otrokov pozdrav z besedami, kretnjami ali mimiko (Kjesbo, 2010; 

Lawson, 2003). To socialno veščino otrok uporabi pri posameznih osebah različno, npr. pri 

vrstniku drugače kot pri učitelju (Foden in Anderson, 2009). OMDR lahko ne razume in težko 

uporabi pozdrave kot je »živijo« in »nasvidenje«, posebej, če ne govori, zato je pomembno, da 

namesto tega za oblikovanje pozdrava uporablja razne neverbalne geste. Glasba lahko pri tem 

spodbuja učenje socialne veščine pozdrava, saj obstaja veliko pesmi, s katerimi se OMDR s 

prepevanjem učijo uporabljati pozdrav na verbalen ali neverbalen način. Prav tako se lahko v 

tem urijo tudi z igranjem na glasbila (Kjesbo, 2010). 

 

Vzpostavljanje ustreznega očesnega in telesnega stika 

Z očesnim in telesnim stikom se osebe lahko ravno tako sporazumevajo kot z besedami. 

Vzpostavljanje očesnega stika je osnovna socialna veščina, ki vodi do pozitivnih socialnih 

interakcij z drugimi ljudmi. Očesni stik se v razvoju vzpostavi že zelo zgodaj in je pri otrocih 

več funkcionalen, saj vpliva na razvoj socialnih, kognitivnih in jezikovnih veščin (Carbone, 

O´Brien, Sweeney-Kerwin in Albert, 2013). Z njim se pozdravi drugo osebo in ji posreduje 

povratne informacije. Če ne bi imel otrok z osebami v interakciji vzpostavljenega očesnega 

stika, se ne bi zavedal njihovih reakcij in oni ne otrokovega izražanja čustev (Shapiro, 2004). 

Z ustreznim telesnim stikom se sporoča skrb, prijateljstvo in ljubezen do druge osebe (Shapiro, 

2004). Otroci največkrat telesni stik z vrstniki vzpostavijo v času skupinske igre. Pri tem je 

potrebno biti pozoren, da se stik vzpostavi na primeren in posamezniku sprejemljiv način 

(Westwood, 1997). 

 

Sodelovanje v skupini 

Razvoj socialne veščine za sodelovanje med vrstniki je pomemben dosežek v otrokovem 

razvoju. Že v preteklosti je veliko raziskovalcev trdilo, da se socialni in kognitivni razvoj krepi 

s skupinsko igro z drugimi otroki (Dunn, 1988, v Brownell, Ramani in Zerwas, 2006; Garvey, 

1990, v Brownell idr., 2006; Hartup, 1983, v Brownell idr., 2006; Piaget, 1932, v Brownell idr., 



29 

 

2006). Sodelovanje je dejansko socialna nujnost družbe (Hartup, 1996, v Brownell idr., 2006) 

in temelj človeške kulture (Tomasello, 1999, v Brownell idr., 2006; Rogoff, 1990, v Brownell 

idr., 2006). Posamezniki med seboj sodelujejo v smeri skupnega cilja ali želji nekaj doseči. S 

sodelovanjem se prihrani čas in delo je lahko bolj zabavno, ker se vzpostavljajo interakcije ter 

krepijo medosebni odnosi (Shapiro, 2004). Začetek vrstniškega sodelovanja tako predstavlja 

otrokov prihod v vrstniško družbo, v kateri ne le razvijajo socialne veščine, ampak prispevajo 

tudi h krepitvi celovitega razvoja.  

 

Upoštevanje navodil in pravil  

Sledenje navodilom je verjetno najpomembnejša socialna veščina otrok v razredu, saj z njo 

otroci lažje sledijo pouku, pridobivajo izkušnje ter razvijajo socialne interakcije z vrstniki in 

odraslimi (Hensley, Dillon, Pratt, Ford in Burke, 2005). Pravila nam nakazujejo, kako se je 

potrebno obnašati oz. vesti. Nekatera pravila je treba upoštevati za večjo varnost ljudi in za 

medsebojno razumevanje (npr. ne moti drugih, ne uporabljaj neprimernega jezika, počakaj, da 

prideš na vrsto). Brez teh pravil bi skupina težje sodelovala in razvijala druge socialne veščine 

(Shapiro, 2004).  

 

 

1.3.3.2 Ocenjevanje socialnih veščin pri OMDR  

 

Podatki, ki temeljijo na različnih perspektivah, zagotavljajo bistrejšo sliko o otrokovih socialnih 

veščinah, ki se izražajo v različnih situacijah in okoliščinah. 

Različni raziskovalci (Coie in Dodge, 1988; Junttila,Voeten, Kaukiainen in Vauras, 2006; 

Lecavalier in Butter, 2010; Renk in Phares, 2004) trdijo, da se lahko socialne veščine najbolje 

preučuje z uporabo več virov informacij. Čeprav lahko različni ocenjevalci ponudijo različne 

ocene otrokovih socialnih veščin, so lahko vse verodostojne.  

Odločitev o vključitvi določenih ocenjevalcev v raziskovanje otrokovih socialnih veščin je 

odvisna od njihove vpletenosti v določena okolja (Renk in Phares, 2004).  

Ocenjevanje otrok z zmerno, težjo in težko motnje v duševnem razvoju je oteženo zaradi 

njihove kratkotrajne pozornosti, samostimulativnega vedenja in nepripravljenosti pri 

odgovarjanju na vprašanja ali sledenju navodil. Pri tem se standardni testi velikokrat izkažejo 

za neuporabne zaradi majhnega števila nalog, ki so primerna za OMDR (Zupančič in Svetina, 

2012). Zato se glede na značilnosti OMDR za oceno socialnih veščin najpogosteje uporablja 

metodo neposrednega opazovanja in poročanja učiteljev (Lecavalier in Butter, 2010). 

 

Učitelji 

Učitelji so pogosto vir informacij o otrokovih socialnih veščinah. Prednost sodelovanja 

učiteljev kot ocenjevalcev je, da so na splošno sposobni opazovati otroke v interakcijah z 

vrstniki v šolskem okolju v različnih situacijah, saj veliko časa preživijo z otrokom in imajo 

številne izkušnje o razumevanju ter osredotočanju na raznolika vedenja (Pakaslahti in 

Keltikangas-Jarvinen, 2000). 

 

Zunanji opazovalci 

Prednost zunanjih opazovalcev je predvsem v njihovi objektivnosti in nepristranskosti, saj niso 

čustveno navezani na otroka. Lahko pa opazovalčeva prisotnost negativno vpliva na otrokovo 

vedenje. Druga pomanjkljivost takšnega opazovanja in vključevanja je, da opazovanje socialnih 

vedenj v različnih okoljih traja dalj časa, preden se pridobi bistvene informacije (Erdley idr., 

2010). 
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Opazovanje socialnih veščin 

Ugotovitve v naravnem okolju lahko zagotovijo pomembne podatke o otrokovih socialnih 

razmerah in socialni uspešnosti (Cavell, 1990). Kljub pomembnosti opazovalnih podatkov, 

obstajajo različne pomanjkljivosti v zvezi s tem pristopom (Merrell, 2001). Opazovanje traja 

dalj časa, saj je potrebno otroka opazovati večkrat in v različnih okoljih, da se pridobi veljavno 

oceno njegovega vedenja. Pri tem obstaja možnost, da so opazovalci pristranski in ugotovitve 

nezanesljive, posebej če vedenjski sistem kodiranja ni dobro opredeljen. Možno je tudi, da se 

vedenje otroka pojavi ob opazovalčevi prisotnosti. Merrell (2001) trdi, da so najbolj primerne 

razmere za opazovanje tiste, v katerih je otrok v pogostih interakcijah z vrstniki. Šola je v tem 

primeru ustrezno okolje opazovanja v času manj strukturiranih dejavnosti, npr. odmora, malice 

itd., pri čemer sta možna pristopa k opazovanju snemanja situacij in beleženje dogodkov v 

intervalih. Pogosto se opazovanje izvaja v naravnem okolju, da se ugotovi, ali so se posebne 

socialne veščine generalizirale v otrokove vsakodnevne socialne interakcije (Bierman, Millerin 

Stabb, 1987; Mize in Ladd, 1990, v Erdley, idr., 2010). Glede na to, da se socialne veščine 

pogosto težje opazuje v naravnem okolju, nekateri raziskovalci uporabljajo strukturirana 

opazovanja, kjer je opazovaje lažje. Pri tem si raziskovalec beleži izvajanje različnih dejavnosti, 

s katerimi izziva sodelovanje, nudenje pomoči, reševanje konfliktov med dvema osebama ali 

skupino vrstnikov (Erdley idr., 2010). 

 

Intervju 

Tudi intervjuji v strukturirani in nestrukturirani obliki lahko zagotovijo nekaj pomembnih 

vpogledov v socialne veščine OMDR. Intervju se lahko opravi z učitelji, starši in vrstniki ter 

otroki samimi, če so zmožni podati ustrezne odgovore. S pomočjo intervjuja se lahko odkrije 

vzroke in okoliščine otrokovih omejitev na področju socialnih veščin (Cavell, Meehanin Fiala, 

2003, v Erdley idr., 2010; Merrell, 2001). Merrell (2001) trdi, da je potrebno intervju 

obravnavati kot sekundarno metodo za ocenjevanje socialnih veščin zaradi skromnih raziskav 

o njegovi veljavi. 

 

 

1.3.4 ČUSTVENO PODROČJE  

 

Čustva uredijo in usklajujejo posameznikove lastne izkušnje na vseh področjih razvoja od 

rojstva naprej (Fekonja in Kavčič, 2009). Na čustveni razvoj vplivajo spremembe, ki se pojavijo 

na motoričnem in kognitivnem področju razvoja, hkrati pa čustveni razvoj vpliva na socialnega 

in na gradnjo socialnih odnosov (Baurain, Nader-Grosbois in Dionne, 2013; Campos, Frankel 

in Camras, 2004; Elstner, Diefenbacher, Kirst, Vandevelde, 2016; La Malfa, Lassi, Bertelli, 

Albertini in Dosen, 2009; Rosso, Young, Femia in Yurgelun-Todd, 2004). Hkrati na čustveno 

funkcioniranje močno vpliva socialno okolje (Pogorevc Jakop, 2000).  

 

Velikokrat OMDR v okolju ne pokažejo svojih čustev, z ljudmi ne navežejo čustvenih interakcij 

ali pa čustva izražajo z nemirnim reagiranjem (Pogorevc Jakop, 2000). Smith, Bihm, Tavkar in 

Sturmey (2005) ter Green in Reid (1996) opisujejo izražanje nekaterih čustev pri OMDR. 

 

Sprejemanje 

OMDR običajno pristopajo k osebi z gibanjem ali pa se ga dotaknejo (Smith, idr. 2005).   

 

Izogibanje/zavrnitev 

OMDR se običajno izogibajo dražljaju z odmikom ali s potiskanjem predmeta stran od sebe. 

Med takšna vedenja sodi tudi mižanje pred neprijetno situacijo, predmetom ali osebo (Smith 

idr., 2005). 
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Zadovoljstvo/veselje 

Vsak izraz na obrazu, vključno z nasmehom in smejanjem ali različnimi vokalizacijami, se 

običajno obravnava kot pokazatelji veselja in zadovoljstva (Green in Reid, 1996). 

 

Nezadovoljstvo 

Namrščenost, grimase, jok ali vpitje brez smejanja sodijo med izraze na obrazu ali vokalizacijo, 

ki nakazujejo pri OMDR nezadovoljstvo (Green in Reid, 1996). 

 

S pomočjo izražanja, prepoznavanja in uravnavanja čustev se OMDR lažje prilagajajo okolju, 

saj čustva spodbujajo vzpostavljanje ter ohranjanje interakcij z okoljem (Ressurreição, Silva, 

Bacchi, Kaneta in Limongelli, 2008, v Gonçalves Pereira in de Matos Faria, 2013) in so 

pobudniki procesa učenja (Damásio, 2001).  

Interakcija med čustvi in pridobivanjem socialnih veščin se začenja v zgodnjem otroštvu preko 

odnosa z materjo (Kirsh, Crnic in Greenberg, 1995), kasneje pa se vpliv prenese na odnos med 

otrokom in učiteljem ter otrokom in vrstniki (Ellis, 2000). V obdobju mladostništva se razmerje 

med čustvi in kognicijo nadaljuje v smeri kognitivnega nadzora nad čustvi (Rosso, Young, 

Femia in Yurgelun-Todd, 2004). Ti razvojni mejniki veljajo tudi za OMDR, vendar se pri njih 

pojavijo težave z zakasnjenim čustvenim razvojem v istem sorazmerju z drugimi področji 

razvoja in vedenja (Kraijer, 2000). Sovner in Hurley (1986, v Gonçalves Pereira in de Matos 

Faria, 2015) menita, da imajo OMDR omejitve na področju zavesti in razumevanja svojih 

čustvenih izkušenj ter težave pri pravilnem prenosu teh informacij. Te veščine vključujejo 

kompleksne procese, in sicer zmožnost kognitivnega zastopanja čustev v povezavi s čustvenimi 

izkušnjami (Kang in Shaver, 2004). OMDR med drugim primanjkuje veščin in izkušenj, s 

katerimi bi prepoznali, uravnavali in izražali posamezna čustva v primerjavi z nevrotipičnimi 

vrstniki (Williams idr., 2005; Wishart, Cebula, Willis in Pitcairn, 2007). Po rezultatih več 

raziskav (Dosen, 2005; Greenspan, Wieder in Simons, 1998; Whitman, O’Callaghanin 

Sommer, 1997, v La Malfa, 2009) OMDR se od nevrotipičnih otrok ne razlikujejo samo po 

kognitivnem, temveč tudi čustvenem področju razvoja. Poleg tega je čustveni razvoj pri OMDR 

pogosto še bolj omejen kot njihov kognitivni razvoj. OMDR razumevajo in izražajo čustvene 

informacije na način, ki se razlikuje od njihovih nevrotipičnih vrstnikov (Bauminger idr., 2005), 

zato imajo težave pri zagotavljanju uspešnih socialnih interakcijah s svojimi vrstniki. Te razlike 

pa omejujejo in zaustavljajo njihov ustrezen celostni razvoj. 

 

OMDR imajo težave z razumevanjem in prepoznavanjem kompleksnih socialnih čustev, kot so 

zadrega, ponos, krivda in osamljenost. Ta čustva so močno odvisna od upoštevanja družbenih 

kontekstov in perspektiv vključenih oseb v situacijo (Kasari, Chamberlain in Bauminger, 2001, 

v Bauminger idr., 2005) ter so pomembna pri socialni interakciji z vrstniki v obdobju srednjega 

otroštva (Bauminger idr., 2005). Predvsem v tem obdobju imajo OMDR težave z označevanjem 

kompleksnih socialnih situacij zaradi potrebnih višjih kognitivnih, socialnih in čustvenih 

zmožnosti, ki jih OMDR v tem obdobju ne premorejo (Denham, 1998, v Bauminger idr., 2005). 

Težave pri čustvenem razvoju se lahko kažejo tudi z neustreznim nivojem čustvene zrelosti in 

pojavom čustvenih motenj. Zato je pomembno, da se OMDR nudi pomembne in potrebne 

specifične spodbude za čim kvalitetnejši razvoj na tem področju (Babšek, 2009). Čeprav so 

kognitivne sposobnosti OMDR nizke, lahko komunicirajo s svetom preko svojih osnovnih 

čustev. V raziskavi so Dimitrovsky idr. (1998, v Bauminger idr., 2005) ugotovili, da OMDR 

razumejo čustvi veselja in žalosti. Lewis (2008) meni, da je razlog v lahki prepoznavnosti 

omenjenih čustev na izrazu obraza, poleg tega pa za njuno razumevanje ni potrebno upoštevati 

socialnega konteksta. 
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Gross (2002) pravi, da se čustveno uravnavanje nanaša na postopke, s katerimi posamezniki 

vplivajo na to, katera čustva imajo, kdaj jih izražajo in kako jih doživljajo. To vključuje 

mobilizacijo različnih strategij, ki jih uporabljajo za spremembo izražanja čustvenih izkušenj 

(Cole, Martin in Dennis, 2004; Davidson, Jackson in Kalin, 2000; Dennis, 2007). Z drugimi 

besedami, ti postopki omogočajo oceniti, kontrolirati in spreminjati spontane čustvene odzive 

(verbalne in neverbalne), njihovo intenzivnost in trajanje, da bi dosegli svoje cilje, želje ter 

namere (Galyer in Evans, 2001; Tamir, 2011; Thompson, 2011). Čustveno uravnavanje 

predstavlja individualni proces (Eisenberg, Fabes, Guthrie in Reiser, 2000; Rydell, Berlin in 

Boblin, 2003), ki omogoča prilagajanje lastnega socialnega življenja (Feng idr., 2008). 

Pri OMDR primanjkljaji v procesiranju socialnih informacij, vključno s prepoznavanjem čustev 

(Wishart idr., 2007; Zabalia in Corfec, 2008) in primanjkljaji v izvrševalnih funkcijah (težave 

s samokontrolo, samouravnavanjem in inhibicijo), vplivajo na njihovo čustveno uravnavanje. 

Študija primera avtorjev Baurain in Nader Grosbois (2009) poudarja nižjo socialno-čustveno 

uravnavanje OMDR v primerjavi z nevrotipičnimi otroki enake razvojne stopnje, čeprav je bilo 

ugotovljeno, da OMDR urejajo svoja čustva in socialno vedenje v spremenljivih poteh odvisno 

od socialnega konteksta. Berkson (1993, v Gonçalves Pereira in de Matos Faria, 2013) v svoji 

raziskavi navaja, da so OMDR deležni večje čustvene ranljivosti ter manjšega čustvenega 

uravnavanja zaradi nizkega občutka učinkovitosti in usposobljenosti. Nasprotno v raziskavi C. 

Baurain in N. Nader Grosbois (2012) ugotavljata, da OMDR niso bili nič manj sposobni 

prilagajati svoja čustva (veselje, žalost, frustracijo in jezo), niso med igro izražali svojih čustev 

v manjši intenziteti in niso uravnavali svojih neprimernih vedenj nič manj kot nevrotipični 

otroci. OMDR imajo z višjo starostjo in izkušnjami, ki jih pridobijo na področju socializacije 

in čustev, več možnosti razvijati ter uriti veščine socialno-čustvenega uravnavanja. V zvezi s 

socialno-čustvenim uravnavanjem na verbalni in neverbalni način so rezultati pokazali, da 

skupina nevrotipičnih otrok ni uporabljala več verbalnega izražanja svojih čustev kot skupina 

OMDR. Zdi se, da OMDR razvijajo svoje sposobnosti socialno-čustvenega uravnavanja 

počasneje, vendar ne kažejo nobenih razlik v razvoju v primerjavi z nevrotipičnimi vrstniki. V 

tej raziskavi so vendarle OMDR pokazali, da se pri njih manj pojavlja socialno vedenje kot pri 

skupini nevrotipičnih otrok. Čeprav je skupina OMDR uporabljala verbalni jezik za izražanje 

in uravnavanje svojih čustev, ga je manj v primerjavi s skupino nevrotipičnih otrok zaradi težav 

na jezikovnem področju. Otroci, ki imajo izrazite težave z verbalno komunikacijo, pogosteje 

izražajo težave na področju čustvenega uravnavanja (Fujiki, Spackman, Brinton in Hall, 2004).  

 

Večina raziskav, ki se nanašajo na čustva pri osebah z MDR, je usmerjena k prepoznavanju 

čustev. Te kažejo, da posamezniki z MDR lahko prepoznajo svoje občutke (McClure, idr. 

2009). Bremejo (2006, v Gonçalves Pereira in de Matos Faria, 2013) pa meni, da je 

prepoznavanje čustev pri OMDR oslabljeno v primerjavi z nevrotipičnimi vrstniki. 

Poleg prevladujočega razvojnega zaostanka v razumevanju in prepoznavanju čustev imajo 

OMDR težave tudi s čustvenim izražanjem, ki pa je manj raziskano področje (Baurain in Nadler 

Grosbois, 2012). Guralnick (1999) je s svojo raziskavo ugotovil, da so OMDR med igranjem 

spremenili svojo socialno zmogljivost, vključno s težavami pri vzpostavljanju prijateljskih 

odnosov s svojimi vrstniki. Med igro so izražali manj negativnih čustev kot skupina 

nevrotipičnega razvoja zaradi težav s kratkotrajnim pomnjenjem oz. njihovimi kognitivnimi 

sposobnostmi. Guhur (2007) pa meni, da OMDR izražajo čustva kot njihovi nevrotipični 

vrstniki pod vplivom različnih občutljivosti na različne okoliščine. 

V svoji študiji sta Cicchetti in Sroufe (1976) opazila, da je smeh pri OTTMDR bolj redek kot 

pri nevrotipičnih vrstnikih, saj se čustva pri OMDR razvijajo v počasnejšem tempu kot pri 

njihovih vrstnikih. Obrazni izrazi OTTMDR so manj prepoznani kot pri nevrotipičnih otrocih, 

srečni obraz pa je lažje prepoznati kot nevtralni, žalostni ali jezni (Maurer in Newbrough, 1987). 

V otroštvu izražajo šibkejše in krajše afektivne izraze na obrazu z manj vokalne odzivnosti ter 
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so tudi manj čustveno odzivni kot njihovi nevrotipični vrstniki (Jahromi, Gulsrud in Kari, 

2008). 

Dekrey in Ehly (1981, v Gonçalves Pereira in de Matos Faria, 2015) pa menita, da so OMDR 

zaradi slabšega uravnavanja, izražanja in prepoznavanja svojih čustev posledično manj 

prilagodljivi, bolj zaskrbljeni in dovzetni za depresijo kot njihovi nevrotipični vrstniki.  

Komponente čustvenega izražanja, kot so nasmeh, izražanje interesov, žalosti ali jeze, razvijajo 

in krepijo gradnjo trdnih odnosov z drugimi ljudmi (Abe in Izard, 1999, v Gonçalves Pereira in 

de Matos Faria, 2013). OMDR se pri izražanju svojih čustev med seboj razlikujejo. Nekateri 

izražajo svoja čustva posredno preko nemira, joka, drugi pa verbalno. Izražanje čustev je 

odvisno od posameznikovega čustvenega in kognitivnega razvoja. Na izražanje vplivajo tudi 

socialni odnosi, socialne izkušnje in interakcije z drugimi ljudmi, npr. pri sodelovanju v 

različnih dejavnostih, ki jih spodbujamo z razvijanjem socialnih veščin (Byrne, 2010). S 

pridobivanjem pozitivnih izkušenj preko različnih dejavnosti, med katere spadajo tudi glasbene, 

se učijo prenašati frustracije, lažje izražajo čustva in se zaradi tega uspešneje vključijo ter 

sodelujejo z družbo. 

Moore (2001) meni, da je sposobnost razlikovati prijetna in neprijetna čustva enaka pri OMDR 

in nevrotipičnih vrstnikih, čeprav imajo OMDR več težav pri označevanju in prepoznavanju 

kompleksnih čustev, npr. sramu in ljubosumju. Otroci z lažjo in zmerno motnjo v duševnem 

razvoju pa naj bi prepoznali čustvene izraze pri drugih (Moore, 2001). 

 

Prepoznavanje čustev pri OTTMDR je tako zahteven izziv. Ker sami z besedami ne znajo 

izražati svojih čustev, je njihovo vedenje najbolj uporaben vir informacij. Opredelitev čustev 

pri OTTMDR je pomembno, saj je njihova komunikacija na verbalni in neverbalni ravni 

omejena in se ne sklada s komunikacijo okolja (Adams in Oliver, 2011; Green in Reid, 1996, 

1999; Hogg, Reeves, Roberts in Mudford, 2001). Njihova čustva nam ne dajo samo informacije 

o osebnih preferencah za določene dejavnosti, temveč so tudi glavni pokazatelj čustvenih 

motenj in pomemben vir informacij o njihovem dobrem počutju (Diener, Scollon in Lucas, 

2003; Ross in Oliver, 2003; Schalock in Felce, 2004, v Vos idr., 2012; Vos, De Cock, Petry, 

Van Den Noortgate in Maes, 2010). To pa so pomembni elementi, ki prispevajo k bolj 

učinkovitemu učenju določenih veščin. Izražanje čustev se najpogosteje ocenjuje z 

opazovanjem v različnih okoljih in situacijah. Med pripomočke, s katerimi se lahko opazuje 

izražanje čustev, sodi tudi opazovalna shema čustev avtoric S. Prosen in H. Smrtnik Vitulić. 

Tako kot pri vsakem opazovanju je tudi ta oblika deležna pomanjkljivosti subjektivnega 

opazovanja (Hoff idr., 2001). Zaradi kognitivnih in komunikacijskih omejitev OTTMDR ne 

moremo pričakovati, da bodo sami poročali o svojih čustvih. Tako je opazovanje vedenja 

najpogosteje uporabljen vir informacij o čustvih OTTMDR (Adams in Oliver, 2011; Hogg idr., 

2001; Petry in Maes, 2006).   

 

Prav zaradi izrazitejših težav na kognitivnem in socialnem področju OTTMDR pridobivajo 

manj izkušenj na področju izražanja čustev (Liu idr., 2007). Zaradi navedenih vzrokov čustva 

izražajo bolj prikrito, tako da jih okolje težje prepoznava in posledično z njimi ne razvija 

socialnih odnosov. Ker so vsa področja razvoja med seboj povezana in vplivajo drugo na drugo, 

je potrebno za vsakega OTTMDR ugotoviti, kakšno je njegovo funkcioniranje na motoričnem, 

kognitivnem, socialnem in čustvenem področju, da se mu tako pomaga razvijati med drugim 

tudi izražanje čustev za kvalitetnejše socialno življenje.  

 

 

 

 



34 

 

1.4 GLASBENO IZRAŽANJE 
 

Glasba je univerzalen jezik in medij, ki presega verbalne in neverbalne meje (DeBedout in 

Worden, 2006) ter vsakemu posamezniku v različnih situacijah pomeni nekaj drugega.  

Po B. Sicherl Kafol in K. Zalar (2011) glasba lahko vpliva na afektivno (čustveno in socialno), 

psihomotorično ter kognitivno področje razvoja. Čustveno in socialno področje spodbujata 

razvoj sodelovanja, doživljanja, izražanja, zadovoljstva, zavedanja in opazovanja, kar je temelj 

za pridobivanje glasbenih izkušenj na psihomotoričnem področju, v katero sodijo moč, 

ravnotežje, koordinacija itd. Skladno z razvojem na socialnem, čustvenem in psihomotoričnem 

področju se pridobiva na glasbenih doživljanjih ter napreduje na kognitivnem področju s 

procesi primerjanja, razlikovanja, razvrščanja itd. Vsa področja se med seboj prepletajo, 

dopolnjujejo in skupaj omogočajo razvoj različnih veščin. Prav z načini glasbenega izražanja, 

med katere spada uporaba osnovnih elementov glasbe (ton, ritem, jakost, melodija in 

harmonija), se posamezniki izražajo individualno ali v skupini s pomočjo igranja na glasbila, s 

petjem ali drugimi glasbenimi dejavnostmi, s čimer vplivajo na različna področja človekovega 

življenja, med njimi tudi na razvoj socialnih veščin in izražanje čustev (Fratnik Kobe, 2010; 

Kraljič, 2001; London, b.d.; Stevens, 2004; Stigall, 2010; Zanjkovič, 2012). Tako se z 

glasbenim izražanjem ne vpliva le na učenje glasbenih veščin, ampak se spodbuja tudi izražanje 

čustev, socialne veščine in sodelovanje v skupini (Hallam, 2010; Passanisi, Di Nuovo, Urgese 

in Pirrone, 2015). S pomočjo učenja, vodenja, spodbujanja in demonstracije elementov 

glasbenega izražanja se omogoči, da otrok z aktivnim in sproščenim sodelovanjem v glasbenih 

dejavnostih pridobi čim več izkušenj, preko katerih se glasbeno izraža, komunicira s skupino 

ter hkrati razvija različne veščine, pomembne za življenje. Motivacijo in voljo za aktivno 

sodelovanje pri glasbenem izražanju otrok pridobi z izvajanimi glasbenimi dejavnostmi, ki mu 

omogočajo uspeh in občutek zmožnosti (Mohorič in Koritnik, 2012). Pri tem je pomembno, da 

se glasbene dejavnosti izvajajo v sproščenem okolju, kar močno vpliva na interes za 

sodelovanje v skupini (Kielhofner, 2008, v Mohorič in Koritnik, 2012; Smith, Allen in Pratt, 

1996). Da bi se pri otrocih vzdrževala in povečevala stopnja motivacije do glasbenih 

dejavnostih, je potrebno zahtevnost in načine izvedbe prilagajati njihovim zmožnostim, željam, 

potrebam in načinom glasbenega izražanja. Na podlagi tega se lahko pri otrocih spodbuja 

izkazovanje potencialov za razvijanje določenih veščin. Na socialnem področju razvoja lahko 

glasba pozitivno vpliva na vzpostavljanje in razvijanje dobrih medosebnih odnosov, deluje 

pomirjevalno in sproščujoče, poveča delovno sposobnost ter pomaga pri razvijanju osebnosti. 

Prav proces glasbenega izražanja pri glasbenih dejavnostih sodelujočim nudi priložnost 

pridobivanja občutka pripadnosti v skupini (Stevens, 2004) in izražanja prijetnih čustev. 

 

V magistrskem delu smo se tako osredotočili na ugotavljanje vpliva prilagojenih in raznovrstnih 

glasbenih dejavnosti na socialne veščine, izražanje čustev in spodbujanje glasbenega izražanja. 

V GD so poleg osrednjih glasbeni dejavnostih, ki se navezujejo predvsem na socialne in 

čustvene prvine, zajeti tudi elementi kognitivnega (npr. razlikovanje med glasnimi in tihimi 

zvoki) ter psihomotoričnega (npr. gibanje po predvajani glasbi) področja razvoja, ki se 

prepletata s socialnim in čustvenim področjem.  

Glasba lahko predstavlja temelj različnih dejavnosti, s katerimi se z aktivnim sodelovanjem 

udeležencev spodbuja in vpliva na utrjevanje vseh področij razvoja od rojstva pa do konca 

človekovega življenja.  
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1.4.1 GLASBENO IZRAŽANJE PRI OMDR 

 

Glasba je lahko za OMDR velikokrat edinstven način izražanja sebe, svojih čustev in enkratno 

področje, kjer so prav tako uspešni kot nevrotipični otroci, saj se glasbene dejavnosti pozitivno 

približajo vsakemu posamezniku in se mu prilagodijo na njegov način delovanja (Zanjkovič, 

2012). Prav tako je lahko eno od močnih elementov, ki OMDR pomaga pri razvijanju 

motoričnih, kognitivnih, čustvenih in socialnih veščin (Pepelnak Arnerić, 1997; Zanjkovič, 

2012). Glasbeno izražanje obenem omogoča priložnosti za sodelovanje z okoljem, saj se 

OMDR izražajo z glasbo enako kot njihovi nevrotipični vrstniki (Stergar, 2002). Med OMDR 

je veliko posameznikov, ki imajo enkratne glasbene sposobnosti, vendar jih je potrebno z 

glasbenimi dejavnostmi odkriti in pri otroku izraziti (Stergar, 2002). Velikokrat je glasba 

poudarjena kot sredstvo neverbalnega sporazumevanja in je prav zaradi težav na področju 

komunikacije pri OMDR zanje posebej koristna (Pepelnak Arnerić, 1997). Glasba omogoča 

reševanje nastalih problemov, razvijanje ustvarjanja in razmišljanja na neverbalni način tako, 

da OMDR s sodelovanjem pri glasbenih dejavnostih razvijajo določene veščine ali s pomočjo 

glasbe omilijo določene težave (Zanjkovič, 2012). Glasba učinkovito vpliva tudi na izboljšanje 

pozornosti OMDR, saj pridobijo občutek nadzora in so sposobni ustvariti rutino, ki je 

bistvenega pomena za uspeh (King Brunk, 2004; v Surujlal, 2013). Prav tako glasba OMDR 

motivira in spodbuja, da svoje primanjkljaje sprejmejo ter jih poskušajo odpraviti preko 

aktivnega izvajanja glasbenih dejavnosti brez neodobravanja ali prekinitev drugih (Zanjkovič, 

2012).   

 

Glasba tako omogoča izražanje sebe, vzpostavljanje odnosov z drugimi ljudmi in iskanje 

smiselnega, prijetnega načina komuniciranja (Carlson, 2013; Juslin in Sloboda, 2001, v 

Jackson, 2007). Pri tem je potrebno poudariti, da se pozitivni učinki glasbenih dejavnostih 

pojavijo pri OMDR, če v glasbi uživajo. Takrat glasba zanje predstavlja motivacijsko sredstvo, 

s katerim lahko razvijajo določene veščine (DeBedout in Worden, 2006; Hallam, 2010). 

 

Schalkwijk (1994) opredeli tri oblike pomoči z glasbenim izražanjem, med katere sodijo 

glasbene aktivnosti, glasbena terapija in specialne glasbene dejavnosti.  

Glasbene aktivnosti definira kot različne oblike skupinskega glasbenega ustvarjanja, ki se jih 

pogosto izvaja s ciljem skupino glasbeno izobraževati. Med takšne dejavnosti sodijo igranje v 

orkestru ali petje v zboru (Schalkwijk, 1994).  

Glasbeno terapijo izvaja terapevt s klientom individualno ali z več klienti v skupinskem krogu. 

Namen glasbene terapije je vzpostaviti in ohranjati odnos med klientom in terapevtom ter s 

pomočjo glasbe zmanjšati klientove psihične težave, konflikte ali motnje (Schalkwijk, 1994).  

Specialne glasbene dejavnosti, ki so tudi glavno vodilo našega magistrskega dela, so 

usmerjene v doseganje ciljev, povezanih v štiri skupine: 

- razvijanje in spodbujanje socialnih veščin; 

- spodbujanje samouresničevanja; 

- razvijanje in spodbujanje kognitivnih veščin ter 

- razvijanje in spodbujanje motoričnih veščin (Schalkwijk, 1994).  

 

Specialne glasbene dejavnosti z namenom spodbujanja socialnih veščin se izvajajo v skupini 

po predhodnem izdelanem načrtu in ciljih oz. učnih pripravah, s katerimi želimo med drugim v 

skupini vzpostaviti sodelovalen odnos ter s tem izboljšati socialne strukture. Pri tem se glasbene 

vsebine prilagodi potrebam in zmožnostim posameznikov v skupini, vendar je potrebno paziti, 

da glasba ne postane le orodje, ampak sta tako socialna interakcija kot tudi glasba področji, ki 

se medsebojno vzajemno prepletata (Kuzma, 2002). Pri tem gre za odkrivanje novih načinov 

izražanja v odnosu do sebe, med posamezniki v skupini in v odnosu do skupine kot celote 



36 

 

(Belak Ožbolt, 1998; Pogorevc Jakop, 2000). Kljub temu, da so specialne glasbene dejavnosti 

usmerjene na produkt oz. končni cilj, je pomemben tudi proces, v katerem se spodbuja  

pridobivanje in razvijanje socialnih veščin (Kuzma, 2002). Glasbene dejavnosti naj bodo za 

OMDR preproste in ponavljajoče, da se jih čim bolje privadijo ter naučijo, ob tem pa se novosti 

dodaja postopoma z razvojem usvojenih veščin. Tako OMDR pridobijo občutek varnosti in 

napredovanja za čim večji uspeh na vseh področjih življenja. Obenem pa je potrebno spodbujati 

in nuditi možnost lastne glasbene interpretacije ter reakcije (Pogorevc Jakop, 2000). 

 

 

1.4.2 VPLIV GLASBENEGA IZRAŽANJA NA OMDR 

 

Glasba je za OMDR edinstvenega pomena, saj jim pomaga razvijati svoja močna področja in 

jim omogoča, da se povežejo z različnimi ljudmi (Carlson, 2013, 2016; Henderson in Gladding, 

1998). Z glasbenim izražanjem se pri OMDR krepi občutek pripadnosti skupini in spodbuja 

učenje k aktivnemu sodelovanju v skupini, npr. počaka, da pride na vrsto pri igranju na glasbila, 

izvede glasbeni duet z nekom iz skupine itd. (Stergar, 2002). Tako glasba pri OMDR še posebej 

pripomore k dosegu ciljev na področju socialnih veščin, komunikacije in drugih veščin, 

uporabnih v prostem času. L. Bunt (1994) je mnenja, da ljudi pritegnejo glasbene vsebine in pri 

njih vztrajajo dolgo časa, preden izgubijo pozornost ter voljo do glasbenega vključevanja in 

izvajanja.  

Izkušnje pridobljene z glasbenim izražanjem so pomembne tudi za čustveni razvoj OMDR 

(Stergar, 2002). Z glasbo OMDR lahko izražajo svoja čustva, ne da bi pri tem uporabili besede, 

s tem pa krepijo tako čustveni kot socialni razvoj. Glasba prinaša čustvene odzive pri OMDR 

tako kot pri vseh drugih ljudeh (Bužan, 2002; Hallam, 2010). Ta spodbuja in izvablja iz ljudi 

čustva s tempom, melodijo, intenzivnostjo ali barvo glasu (Constantin, 2015). Ob tem je 

potrebno ugotoviti, katera glasba pozitivno vpliva na OMDR preko vnašanja različne glasbe pri 

različnih dejavnostih, ki se jih izvaja individualno ali v skupini (Stergar, 2002). S. Coyle (2011) 

je ugotovila, da je najbolj pogosto čustvo, ki ga OMDR izražajo pri glasbenih dejavnostih s 

skupino, veselje. To se pogosteje izraža, ko postanejo seznanjeni s situacijo in načinom dela ter 

začnejo glasbo doživljati kot rutino. Izražanje prijetnih čustev OMDR doživijo tudi ob pohvali 

pri glasbenih dejavnostih, ki mora biti po energiji in domiselnosti zaslužena in iskrena. OMDR 

imajo celoten spekter izražanja čustev, vendar pa imajo lahko omejitve v sposobnostih, kako 

čustva izražati na ustrezen način v socialnem okolju. Tako glasbene dejavnosti nudijo številne 

priložnosti za uvajanje bolj primernega načina za njihovo izražanje. Ker je glasbeno izražanje 

tesno povezano s čustvi, jim zagotavlja priložnosti za identifikacijo, izražanje in razpravo o le-

teh (Bužan, 2002; Lathom Randocy, 2002).  

Pozitiven odnos do glasbe OMDR omogoča, da se jih vključi v skupino, v kateri so osredotočeni 

na sodelovanje preko glasbenih vsebin. Pomembno je dejstvo, da k doseganju cilja pomembneje 

prispeva samostojna dejavnost, ki prihaja iz posameznika samega, kot dejanje, ki ga narekuje 

izvajalec (Carlson, 2016; Kuzma, 2002). Da pa bi se OMDR vključevali v okolje, je pomembno, 

da razvijejo socialne veščine, ki jim pomagajo k učinkovitejši interakciji z družbo. Glasba lahko 

v tem primeru olajša njihovo verbalno in neverbalno komunikacijo (Ockelford, 2000; Surujlal, 

2013). Staum (2013, v Surujlal, 2013) je ugotovil, da načrtovane glasbene dejavnosti 

spodbujajo interakcijo in pomagajo razviti OMDR očesni kontakt z drugimi ter krepiti 

pozornost na dano situacijo. Glasbene dejavnosti lahko spodbujajo razvoj socialnih veščin pri 

OMDR, če si izvajalec za to prizadeva na podlagi njihovih zmožnosti in potreb (Schalkwijk, 

1994; Thomas, Egnal, Van Eeden in Bond, 1974). Pri teh dejavnostih se razvija socialne veščine 

v skupini, saj motivacija in zadovoljstvo do glasbe povzročita boljšo pripravljenost na 

sodelovanje z drugimi, kot če glasbe kot sredstva povezovanja in motiviranja ne bi bilo. Glasba 

lahko z načrtovanimi dejavnostmi pri tem zagotovi posebne pogoje za družbene dejavnosti, ki 
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jih OMDR potrebujejo (Bužan, 2002; Hashemian in Mohammadi, 2015; Ockelford, 2000). 

OTTMDR še najbolj potrebujejo veliko časa, da se prilagodijo novim socialnim situacijam in 

ljudem, s katerimi začnejo razvijati socialne odnose (Lee in McFerran, 2012), in sicer vsaj osem 

do deset tednov (Watson, 2007). Zato je pomembno, da vsakega posameznika dovolj dobro 

poznamo oz. predhodno pridobimo informacije o običajnem odzivu na takšne situacije, da bo 

učenje čim bolj uspešno. 

Z razvojem socialnih veščin se krepijo interakcije z drugimi ljudmi, najbolj pogosto med igro.  

Z igro, med katero spadajo tudi določene glasbene dejavnosti, se spodbuja razvoj otrokovega 

samozavedanja, njegove socialne veščine, izboljša se kontrola nad okoljem, komunikacija, 

čustveno zavedanje in zmožnost odkrivanja ter prilagajanja novim situacijam. Takšna 

strukturirana igra se mora pri OMDR ponavljati, saj se tako zagotavlja boljšo zapomnitev 

določenih elementov, v tem primeru v okviru socialnih veščin. Pri tem glasbene dejavnosti v 

obliki igre vzdržujejo otrokovo sodelovanje pri skupinskih dejavnostih in spodbujajo izražanje 

prijetnih čustev ter ponudijo priložnost, da OMDR predstavijo svoje edinstvene spretnosti, s 

katerimi uspešno ustvarijo glasbo skupaj z vrstniki (Gunsberg, 1991, v Skewes in Thompson, 

1998; Nordoff in Robbins, 2006). Glasbena interakcija je tudi socialna interakcija, kjer se s 

skupinskim igranjem na glasbila, poslušanjem drugih, gibanjem po glasbi itd., ravno tako 

razvija socialne veščine.  

 

V glasbenem okolju je potrebno OMDR za boljše socialne odnose: 

- spodbujati h komunikaciji ter interakciji preko glasbe med vrstniki in odraslimi;  

- zagotoviti priložnosti, da izražajo svoja čustva; 

- zagotoviti priložnosti, da vsak posameznik sprejema odločitve; 

- zagotoviti priložnosti, da vsak otrok povzroči in vodi interakcije; 

- zagotoviti možnost za udeležence, da imajo kontrolo nad situacijami v skupini in  

- spodbujati dinamičnost v glasbenih interakcijah (Watson, 2007). 

 

Raziskave (npr. Stambaugh, 1996; Staum, 2013, v Surujlal, 2013; Sze in Yu, 2004; Barry in 

King, 1999, v Surujlal, 2013) so pokazale, da glasba pripomore k spodbujanju in motiviranju 

učenja na različnih področjih. S sodelovanjem pri glasbenih dejavnostih se OMDR aktivira, 

spodbuja, glasba jim daje smisel za vzpostavljanje socialnih stikov in čustvenih povezav 

(Surujlal, 2013). Sooful idr. (2010) so ugotovili, da glasba spodbuja osebni interes in vložek v 

delo, nudi priložnost premagovanja ovir zaradi primanjkljajev, ki so posledica motnje v 

duševnem razvoju, ter nudi večji občutek uspeha.  

Hallam (2002) trdi, da se glasba uspešno uporablja za lažjo interakcijo in komunikacijo tudi 

med otroki s težjo motnjo v duševnem razvoju. Po mnenju avtorice glasba spodbuja večjo 

motiviranost in ustvari pogoje za učenje. Grimm in Pefley (1990) sta prišla do podobnega 

dognanja, da glasba izboljšuje socialne veščine, odpre vrata komunikaciji in obogati čustvene 

procese OMDR (Grimm in Pefley, 1990). Poleg tega zagotavlja možnosti za oblikovanje 

prijateljstev in izražanje glasbene ustvarjalnosti (Dykens, Rosner in Butterbaugh, 1998; 

Fromholtz in Schaefer, 2009, v Surujlal, 2013). 

Sze in Yu (2004) trdita, da lahko uporaba glasbe v razredu prispeva k izboljšanju kakovosti 

življenja OMDR, pa tudi olajša govor in izboljša kognitivne veščine. Glasba kot neverbalna 

oblika komunikacije je dokazano razmeroma učinkovita pri izvabljanju pozitivnih odzivov 

OMDR (Staum, 2013, v Surujlal, 2013). 

S. Coyle (2011) je pokazala, da lahko glasba vpliva na dejanja OMDR. Čeprav so običajno raje 

sami in ne marajo, da jih drugi ljudje motijo ter stopajo v njihov osebni prostor, jih glasba 

nagovarja in spodbuja k interakciji z drugimi ljudmi. To pomaga graditi prijateljstva in olajša 

skupinsko delo. To lahko potrdita tudi B. Duffy in Fuller (2000), ki sta uporabila glasbo za 

poučevanje socialnih veščin 32 otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju, starih od pet do 
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deset let, naključno razdeljenih v štirih skupinah. Osredotočila sta se na pet socialnih veščin: 

počakati na vrsto, posnemanje, vokalizacija, iniciacija in vzpostavljanje očesnega stika. Otroci 

so morali pred začetkom izvajanja glasbenih dejavnosti in na koncu izvedbe vseh srečanj izvesti 

test prej navedenih socialnih veščin z nizom različnih dejavnosti, pri katerih so bili ocenjeni s 

petstopenjsko Likartovo lestvico (socialna veščina je zelo šibka do socialna veščina ustrezno 

razvita). Razlika med testoma je pokazala, da so se dane socialne veščine na podlagi izvajanja 

različnih glasbenih dejavnosti pri OMDR izboljšale in razvile. Ob tem sta ugotovila, da je 

glasba enako učinkovita kot neglasbene dejavnosti za poučevanje socialnih veščin. Tako se 

lahko z njeno pomočjo oblikuje varno okolje za vzpostavljanje ustreznih socialnih odnosov 

OMDR in zmanjša socialni umik ter pomanjkanje interesa za sodelovanje (Hashemian in 

Mohammadi, 2015). 

Prvotni cilj glasbenih dejavnosti je pridobitev odziva otrok z usmerjanjem očesnega stika ali 

glave v smeri zvoka, seganje po glasbilu ali izražanje čustev, kot na primer nasmeh, ploskanje 

ali jok in zaskrbljenost, ko se glasba ustavi. Ti odgovori so zgodnje oblike socialne interakcije 

in odzivi ciljnega vedenja (Lathom-Randocy, 2002). Cilj za OTTMDR je enak kot za druge 

otroke, in sicer izkazati njihove maksimalne potenciale. To zahteva veliko časa in potrpljenja 

od izvajalcev, da se naučijo biti navdušeni z njihovimi majhnimi izboljšavami v daljšem 

časovnem obdobju izvajanja ter iznajdljivi za oblikovanje glasbenih dejavnosti, namenjenih 

OTTMDR (Carlson, 2016). 

Glasbene dejavnosti, namenjene za razvijanje socialnih veščin za OMDR, so večinoma 

sestavljene iz GDI in glasbenih pravljic ter vsebujejo elemente petja, igranja na glasbila in 

različnega glasbenega ustvarjanja. Velikokrat se za razvijanje socialnih veščin OMDR vključi 

v projekt npr. glasbeni nastop z igranjem na glasbila ali petja pred starši in šolo, ustvarjanje 

zvočnega posnetka in podobno. Socialne veščine se lahko pridobi tudi z gibanjem, ki je v tesni 

povezavi z glasbo. Med takšne dejavnosti sodi ploskanje z drugo osebo v ritmu pesmi, 

skupinsko plesanje po ritmu, vodenje in sledenje v gibanju ali imitaciji drug drugega itd. 

Spontano skupinsko gibanje po glasbi ustvarja globoka občutja pripadnosti skupini, še posebej, 

če je njihovo gibanje usklajeno (Kuzma, 2002).   

Glasbena dejavnost se običajno začne z uvodnim ritualom (npr. skupinsko igranje na glasbila), 

s katerim se spodbudi pozornost OMDR na ostale udeležence v skupini (Kraljič, 2001).  

GD, ki so temeljile na GDI (ritmična izreka, igranje na Orffove instrumente, gibalno in likovno 

izražanje ob glasbi ter poslušanje glasbe), je M. Zanjkovič (2012) izvajala s sedmimi učenci, 

starimi od šest do devet let, z lažjo motnjo v duševnem razvoju in težavami v socialni interakciji. 

S pomočjo glasbe je želela vplivati na njihovo učenje socialnih veščin in krepitev odnosov v 

skupini. Po 15 srečanjih je prišla do ugotovitve, da glasba oz. GDI pozitivno vplivajo na 

razvijanje socialnih veščin in vzpostavljanje odnosov med učenci v razredu, med drugim na 

sodelovanje pri glasbenih dejavnostih, upoštevanje pravil in spoštovanje vrstnikov.  

Tudi Hashemian in Mohammadi (2015) sta ugotovila, da različne glasbene dejavnosti pozitivno 

vplivajo na razvoj socialnih veščin dečkov z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Spoznala sta, 

da glasba nudi varno okolje za dobre socialne odnose in poveča socialne interakcije ter interese 

za sodelovanje med vrstniki. 

L. Bunt (1994) je z dvema dečkoma, starima devet let, z zmerno motnjo v duševnem razvoju v 

obdobju pol leta s pomočjo glasbenih dejavnosti skupinskega petja tiho/glasno in hitro/počasi 

ter igranjem na glasbila z imitiranjem razvila zmožnost pozornega spremljanja drug drugega in 

čakanja na vrsto ter samostojnega odločanja in organiziranja, kako bodo glasbene dejavnosti 

potekale. Skupinske improvizacije in gibanja po izvajani glasbi otrok je bilo sčasoma vedno 

več, postala sta pozorna drug na drugega z glasbenega, čustvenega in prostorskega vidika. Po 

nekaj skupnih srečanjih sta otroka postala bolj samozavestna, občutljivejša in tolerantnejša do 

potreb drugega. Namesto umika iz socialne situacije sta se naučila soočiti s težkimi in 

frustrirajočimi problemi ter ob tem izražati svoja čustva.  
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V. Pogorevc Jakop (2000) je s svojo raziskavo predstavila, kako glasbena pravljica in izvajanje 

GDI vplivajo na pet otrok z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju na vseh področjih 

njihovega razvoja ter kako otroci z glasbenimi vsebinami spoznavajo drug drugega, se učijo, 

sporazumevajo in zabavajo. Pri tem je uporabila naslednje glasbene dejavnosti: poslušanje 

glasbe, petje, igranje na Orffova glasbila, gibanje ob glasbi, izvajanje glasbenih pravljic in 

izvajanje GDI. Ugotovila je, da so glasbene izkušnje za OMDR zelo pomembne, saj 

zagotavljajo izboljšave na vseh štirih področjih razvoja: kognitivnem, motoričnem, socialnem 

in čustvenem. Z glasbenimi pravljicami so se OMDR čustveno bogatili, se učili ustreznih 

socialnih vedenjskih vzorcev, razvijali prijateljske odnose in drug drugemu nudili pomoč. 

Da glasba oblikuje, ustvari pozitivno izkušnjo in spodbudne razmere, v katerih lahko OMDR 

izboljšajo svoje socialne veščine ter z njimi negujejo socialne interakcije z drugimi ljudmi, je 

ugotovila tudi F. A. Constantin (2015). Njena raziskava je bila narejena na vzorcu devetih otrok 

z lažjo do težjo motnjo v duševnem razvoju. Vanjo je vključila glasbene dejavnosti z igranjem 

na glasbila (klavir, bobni, kljunasta flavta), petjem in poslušanjem otroške ter klasične glasbe. 

OMDR je med srečanji povprašala, kako se počutijo ob sodelovanju z vrstniki pri glasbenih 

dejavnostih, in njihovi odgovori so bili pozitivni. Po nekaj srečanjih so otroci začeli sodelovati 

med seboj v paru ali skupini. Na koncu so na podlagi testiranja ugotovili, da OMDR prepoznajo 

veselo in žalostno glasbo s pomočjo risanja smeškov. Iz raziskave je izluščila rezultate, da 

glasbene dejavnosti (igranje na glasbila, petje, poslušanje in plesanje) prispevajo k izražanju 

čustev OMDR, dajejo občutek varnosti, spodbujajo otroke k akciji, socializaciji in večji 

spontanosti pri interakciji z vrstniki ter odraslimi. Sčasoma se ob ponavljanju in utrjevanju v ta 

namen izvajanih glasbenih dejavnosti OMDR naučijo vzpostaviti in zadržati očesni stik z 

drugimi, pravilno dotikati in objemati vrstnike ter razviti primerno izražanje svojih čustev. 

M. Kuzma (2002) je želela s svojo raziskavo ravno tako izboljšati socialno in čustveno zrelost 

devetletnega dečka s specifičnimi učnimi težavami z uporabo različnih glasbenih metod in 

tehnik. V svoji raziskavi je uporabila glasbeno pravljico, poslušanje glasbe, petje pesmi, igranje 

na glasbila in dramatizacijo oz. muzikal. Rezultati so pokazali, da se je s pomočjo glasbe 

ugodno vplivalo na otrokovo čustveno in socialno zrelost. Deček po končanih GD uspešno 

upošteva pravila v razredu, sam povabi vrstnika k igri, zaradi česar ima več prijateljev v razredu. 

Da so dosegli pozitivne rezultate, je srečanja izvajala deset mesecev s sodelovanjem učiteljice 

in staršev, obravnava je bila individualna ter skupinska v razredu. 

K. Jarc (2012) je v svoji raziskavi ugotavljala učinke glasbene terapije na krepitev duševnega 

zdravja osmih otrok s posebnimi potrebami v povojnem okolju v Sarajevu. Med drugim je 

proučevala tudi učinke glasbenih dejavnosti za vzpostavljanje več socialnih interakcij med 

otroki v skupini. Med vključenimi otroki so bili tudi OMDR, stari od štiri do deset let, pri katerih 

je poudarjen nerazvit govor in komunikacija. Glasbene dejavnosti so bile sestavljene iz petja, 

igranja na glasbila in gibanja po glasbi (npr. verbalno in gibalno so oponašali različne živali). 

Na začetku in koncu vsakega glasbenega srečanja je vzpostavila rutino s petjem uvodne in 

zaključne pesmi, s katerima so pozdravili vse udeležence. Veliko je bilo samostojnega in 

skupinskega igranja na glasbila, pri katerem so otroci glasbeno improvizirali tihe/glasne zvoke 

in hitre/počasne ritme, pri katerih je imel vsak posameznik priložnost narekovati skupinsko 

igranje ali igranje v paru. Medtem so si med seboj podajali glasbila in s tem krepili socialno 

interakcijo ter vzpostavljanje očesnega stika. Na glasbila (kraguljčke, boben, žabico, kastanjete, 

jajček in ropotuljo) so otroci igrali tudi ob spremljavi petja uvodne in zaključne pesmi. Z 

glasbenimi vsebinami so tako razvijali poslušanje, sodelovanje in spremljanje ostalih otrok. 

Tekom sedmih glasbenih srečanj se je izrazila krepitev verbalne in neverbalne komunikacije, 

najprej med otrokom in izvajalko, proti koncu srečanj pa tudi med vsemi otroki. Najbolj se je 

razvila neverbalna komunikacija z vzpostavljanjem očesnega stika, pa tudi izrazitejša in 

glasnejša verbalna izgovorjava. Varno okolje, ki je omogočalo večjo sproščenost med otroki, 

in zanimive glasbene dejavnosti so prisostvovali k vzpostavljanju medsebojnih interakcij 
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najprej med otroci ter izvajalko, nato pa med vsemi udeleženci. Otrokova uspešnost pri 

glasbenih dejavnostih jih je spodbudila, da so si več pomagali, sodelovali in vzpostavljali tako 

verbalno kot neverbalno komunikacijo. 

 

Pri izvajanju glasbenih dejavnosti se lahko uporablja tudi posebna glasbila, prilagojena prav 

OMDR. U. Kraljič (2001) je ugotovila, da je sedem mladostnikov z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju razvilo socialne veščine z igranjem na Ulwila glasbila, ki so posebej primerna za igranje 

OMDR. S skupnim igranjem na omenjena glasbila so razvili pozitivne medsebojne odnose in 

se z nastopanjem na prireditvah lažje vključili v širšo družbeno okolje. Tudi Skewes in 

Thompson (1998) sta ugotovila, da so otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem 

razvoju s pomočjo improvizacijskega igranja na glasbila in petja razvili socialne veščine, s 

katerimi krepijo interakcije z vrstniki ter starši. Improvizacija na glasbilih omogoča OMDR, da 

predstavijo in izrazijo svoja čustva (Watson, 2007; Wigram, Pedersen in Bonde, 2002, v 

Hooper, Wigram, Carson in Lindsay, 2008a) ter razvijajo socialne veščine, med katere sodi 

vzpostavitev očesnega stika, izmenjevanje glasbil, skupna pozornost in sposobnost počakati na 

vrsto. Tako se z igranjem na glasbila razvija neverbalna komunikacija, ki je ključnega pomena 

za vzpostavitev socialnih odnosov pri OMDR (Perry, 2003; Stephenson, 2006). Na podlagi 

sproščenih socialnih situacij s pomočjo glasbe začnejo OMDR postopoma razvijati samostojne 

socialne interakcije. Z glasbenim improviziranjem se začnejo zavedati drugih ljudi okrog sebe, 

motivirani so za vzpostavljanje socialnih odnosov in iščejo nove načine vzpostavitve interakcije 

(Schalkwijk, 1994). Pri tem lahko skupina imitira igranje posameznika, med paroma se lahko 

ustvari dialog itd. Za to glasbeno dejavnost se uporablja predvsem tolkala, med katere sodijo 

bobni, palčke, ksilofonske ploščice ali tamburin. Pri skupinskem improviziranju vsak 

posameznik najprej spozna svoje glasbilo in na njega zaigra sam z izvajalcem, ki ga pri tem 

vodi, npr. skupaj igrata glasno, tiho, hitro in počasi. Ko so kot skupina pripravljeni na skupinsko 

improviziranje oz. je vzpostavljeno varno okolje, izvajalec najprej izvede prejšnjo dejavnost s 

celotno skupino, nato pa prepusti igranje skupini ali posamezniku, ki vodi skupino pri igranju 

(Kuzma, 2002).  

 

Jackson (2007) je v svoji raziskavi ugotovil, da majhno število osebja (5 %), ki je v stiku z 

OMDR, pri svojem delu uporablja multi-senzorični proces Tacpac (Tactile Approach to 

Communication pack for sensory awareness), ki je najbolj razširjen v Veliki Britaniji. To je 

senzorični komunikacijski vir s sklopom različnih glasbenih in taktilnih vaj, pri katerih se 

uporablja vsakdanje predmete in posebej pripravljeno glasbo za razvijanje komunikacijskih in 

socialnih veščin. Namenjena je posebej za ljudi s senzoričnimi okvarami, motnjami v duševnem 

razvoju, učnimi težavami ali omejeno komunikacijo (Tacpac, b.d.). Tacpac povezuje občutek 

glasbe in dotika preko socialne interakcije (Martin Denham, 2015). Interakcija je vzpostavljena 

med dvema osebama: dajalcem in prejemnikom. Dajalec uporablja verbalno ali neverbalno 

komunikacijo preko medijev dotika in glasbe, sprejemnik pa to sprejme po fizični, čustveni ter 

čutni poti skozi šest aktivnosti v varnem odnosu in okolju (npr. masažni gibi z različnimi 

predmeti: kuhinjska krpa, perje, kosmata tkanina, kamenčki itd., ki se izvajajo ob določeni 

pesmi). Posamezno srečanje je strukturirano in poteka v čustveno varnem okolju, oddaljeno od 

drugih senzornih dražljajev. S. Martin Denham (2015) je na podlagi študije primera otroka s 

posebnimi potrebami prišla do ugotovitve, da je s pomočjo Tacpac-a otrok začel vzpostavljati 

socialne interakcije preko dotika in sodelovanja z odraslo osebo. OMDR aktivnosti izvajajo z 

učitelji, starši, SRP, logopedi, po določenem času pa tudi z drugim otroki oz. vrstniki, vsaj 

enkrat na teden v enakem okolju. Za izvajanje je potrebno kupiti licenco s posameznim setom, 

v katerem so vključene pesmi in šest aktivnosti, ki se jih izvaja štiri do pet mesecev (Tacpac, 

b.d.).   
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Glasbene dejavnosti pa niso primerne samo za OMDR, ampak se jih lahko vpelje tudi v 

odraslosti. Hooper (2002) je v raziskavo vključil dve odrasli osebi s težjo motnjo v duševnem 

razvoju, pri katerih je želel z glasbenimi dejavnostmi (npr. podajanje in izmenjava glasbil) 

spodbujati pozitivno interakcijo med njima (npr. vzpostavitev očesnega stika, verbalni ali 

neverbalni pozdrav). Z raziskavo je prišel do spoznanja, da ustrezno strukturirane glasbene 

dejavnosti prispevajo k učinkovitim rezultatom na področju socialnih veščin. Pri tem je 

potrebno biti pozoren, da v dejavnostih udeleženci uživajo, saj se z njihovim zadovoljstvom 

razvija tudi čustven razvoj. Do podobnih rezultatov je prišla N. Fratnik (2010) pri šestih odraslih 

osebah z zmerno motnjo v duševnem razvoju. V 17 srečanjih je želela ugotoviti vpliv glasbeno 

terapevtskih dejavnosti na socialne veščine. Pri tem je opazovala napredek vzpostavljanja 

kontaktov z drugimi osebami, sodelovanje pri glasbenih dejavnostih, zaupanje v ostale osebe 

skupine, doživljanje uspeha in zadovoljstva ter glasbeno izražanje občutkov. V glasbene 

dejavnosti je vključila petje, igranje na Orffova glasbila (bobni, triangel, činele, paličice, 

kastanjete, ropotulje, kraguljčki, lesene ploščice, zvončki, ksilofon, metalofon) in poslušanje na 

glasbeni predvajalnik. V dejavnosti so bili vključeni tudi elementi likovnega, dramskega in 

gibalnega izražanja. Po končanih srečanjih je avtorica ugotovila, da so se socialne veščine iz 

srečanja v srečanje razvijale in nadgrajevale, bilo je več očesnega kontakta ter medsebojne 

bližine. Pri tem ni ugotovila le sprememb na področju socialnih veščin, ampak tudi na področju 

čustvenega izražanja. Osebe so pridobile občutek uspeha in zadovoljstva preko prijetnih 

glasbenih in gibalnih izkušenj. Ely in Scott (1994) sta ugotovila, da so odrasli z zmernimi in 

težjimi motnjami v duševnem razvoju z glasbenimi dejavnostmi petja, igranja na glasbila, 

poslušanja in plesanja razvili odnose zaupanja in spoštovanja z ostalimi člani skupine. Sposobni 

so bili priznati in prepoznati drug drugega ter skupaj z zaupanjem odločati. Vsi odrasli so ob 

tem pokazali zanimanje in veselje do glasbenih dejavnosti. Razvili so socialne veščine, potrebne 

za vzpostavljanje socialnih odnosov in integriranje z okoljem. Mednje so sodile dopuščanje 

telesnega dotika, upoštevanje navodil dejavnosti (npr. sedeti tiho med poslušanjem pesmi in 

počakati na vrsto) ter pozdravljanje. 

 

O pozitivnih vplivih glasbenih dejavnosti na OMDR poročajo tudi osebe, ki so z njimi v 

neposrednem kontaktu. Jackson (2007) je s svojo raziskavo, v katero je bilo vključeno 84 

zaposlenih oseb, ki so v stiku z osebami z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju 

(npr. medicinske sestre, učitelji, glasbeni pedagogi, starši), ugotavljal njihova mnenja o 

učinkovitosti glasbenih dejavnosti na OMDR. Osebe, ki so sodelovale pri raziskavi, menijo, da 

glasbene dejavnosti, med katere sodijo petje, igranje na glasbila in druge glasbene ter gibalne 

dejavnosti, omogočajo OMDR učinkovitejše sodelovanje z vrstniki in člani osebja v ustanovah, 

v katerih bivajo. Jackson je odkril, da glasbene dejavnosti OMDR zagotavljajo možnost izbire, 

razvijanje in urjenje psihomotoričnih veščin. V tej študiji so udeleženci poročali o pozitivni 

uporabi glasbe v vsakdanjem kontekstu s povečanjem občutkov dobrega počutja, doživljanja 

prijetnih čustev, občutkov sproščenosti in povečanjem pozornosti. Pri tem 35 % vprašanih 

dojema glasbo enako učinkovito kot druge razpoložljive dejavnosti za razvoj socialnih veščin. 

24 % oseb zaznava glasbo bolj učinkovito kot druge dejavnosti, 31 % vprašanih pa meni, da s 

pomočjo glasbe lažje uresničujejo cilje v individualiziranem programu. V raziskavi je 24 % 

oseb (od 90 % pozitivnih odgovorov na to vprašanje) mnenja, da se z glasbenimi dejavnostmi 

poveča socialna interakcija samo z osebjem in ne z vrstniki. Avtor je mnenja, da je do takšnih 

rezultatov prišlo, ker se to osebje pri svojem delu srečuje pretežno z OTTMDR, s katerimi redko 

izvajajo glasbene in gibalne dejavnosti zaradi njihove narave motnje. Ob tem jih 56 % meni, da 

se poveča socialna interakcija tudi z vrstniki in 10 %, da se interakcija razvija samo z vrstniki. 

Avtor je prišel do zaključka, da to osebje dela največ z otroki z lažjimi in zmernimi motnjami 

v duševnem razvoju, pri katerih vključujejo več glasbenih in gibalnih dejavnosti.   
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V študiji B. Duffy in Fuller (2000) so učiteljice, ki so bile prisotne pri glasbenih dejavnostih 

skupaj z OMDR, v evalvacijah zapisale, da so petje, igranje na glasbila (boben, klaviatura, 

ropotulje, tamburin, činele in zvončki), masaža in ples zelo učinkoviti pri izboljšanju socialnih 

veščin. K največjemu napredku na področju socialnih veščin je prispevala imitacija ritma s 

pomočjo ropotulj in zvončkov. Učitelji so glasbene dejavnosti opisali kot prijetne in ustrezne 

za razvijanje otrokovega samostojnega odločanja ter čakanja na vrsto. Opazili so, da so OMDR 

skozi srečanja začeli predvidevati situacije in jih dojemati kot rutino. S podobnimi rezultati 

glasbe na izboljšanje vrstniških odnosov so se srečali tudi Humpal (1991), Jellison, Brooks in 

Huck (1984) ter Gunsberg (1988). Ugotovili so, da se s strukturiranimi in načrtovanimi 

glasbenimi dejavnostmi olajša interakcije z OMDR in vrstniki. 

 

OMDR je pogosto potrebno naučiti, da postanejo bolj občutljivi za potrebe drugih ter pridobijo 

priučene izkušnje in veščine. To lahko vključuje čakanje v vrsti za izvajanje, poslušanje in 

odzivanje na druge, delitev ter nudenje pomoči, kadar je potrebno (Lathom Randocy, 2002; 

Watson, 2007). Te veščine in še mnoge druge je mogoče spodbujati z glasbenim izražanjem oz. 

natančneje z glasbenimi dejavnostmi. Socialne veščine so posamezniku potrebne za boljše 

življenje v skupnosti in vzpostavljanje ustreznih interakcij z drugimi. OMDR, ki ne znajo 

predvidevati vedenj drugih ljudi ali ki pričakujejo, da bodo zavrnjeni v socialni interakciji, se 

oddaljijo in zavračajo sodelovanje z drugimi ljudmi. Glasbene dejavnosti ob tem zagotovijo 

varno pot, da se OMDR vključijo v sodelovanje s tolikšnimi interakcijami, kot jih lahko 

tolerirajo. Če opazimo, da se želi otrok osamiti od drugih vrstnikov, raje uporabimo bolj 

strukturirane dejavnosti, ki omogočajo vzporedno igro, kot pa neposredno interakcijo. Igranje 

na glasbila, petje ali gibanje po glasbi se lahko izvaja brez neposredne interakcije z vrstniki. Ko 

OMDR sodelujejo v skupinskem igranju na glasbila, pridobijo dragocen čas za opazovanje in 

imitacijo ostalih otrok. Z naslednjo stopnjo glasbenih dejavnostih vključimo bolj neposredne 

glasbene dejavnosti, pri katerih morajo otroci med seboj sodelovati. Z njimi se jih pripravi za 

dalj časa trajajoče interakcije z vrstniki in celo za sprejetje vloge vodje pri igranju na glasbila 

(Lathom Randocy, 2002). 

 

 

1.5 GLASBENE DEJAVNOSTI 
 

Glasbene dejavnosti v učnem okolju spodbujajo aktivno pridobivanje raznovrstnih glasbenih in 

drugih izkušenj (Borota, 2013; Sicherl Kafol, 2001). Ob tem Hargaves (2001) trdi, da imajo vsi 

posamezniki predispozicijo za razvoj glasbenih sposobnosti, s katerimi se lahko razvija še druge 

veščine. 

 

Glasbene dejavnosti, ločimo na tri skupine: 

 

1. izvajanje, 

2. ustvarjanje in 

3. poslušanje glasbe. 

 

 

1.5.1 GLASBENO IZVAJANJE  

 

Temeljno področje glasbenih dejavnosti pri otrocih v obdobju zgodnjega in srednjega otroštva  

je glasbeno izvajanje, ki sestoji iz petja, igranja na glasbila in ritmične izreke. Otrokovo 

izvajanje je najpogostejša glasbena komunikacija, ki se povezuje s poslušanjem in ustvarjanjem 

(Oblak, 2000). 
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Otrok vzpostavlja glasbeno komunikacijo z doživljanjem in izvajanjem glasbe, usvajanjem 

glasbenega jezika in vzpostavljanjem sodelovanja v socialni skupini, s katero izvaja glasbo. S 

petjem in z igranjem na glasbila krepi glasbene sposobnosti, spretnosti in miselne predstave ter 

razvija doživljanje glasbe (Borota, 2013). Doživljanje glasbe, veselje in zanimanje za glasbo v 

obdobju otroštva pa je glavni namen spodbujanja glasbenega izražanja. Glasba otroka istočasno 

spodbuja k sodelovanju in vzpostavljanju interakcije z drugimi v izvajanju poučnih, zanimivih 

ter koristnih glasbenih dejavnostih, pri katerih se otrok uči petja in igranja na glasbila s 

posnemanjem ter sodelovanjem z odraslimi in vrstniki. 

 

 

1.5.1.1 Petje 

 

Petje in poslušanje petja sta pogosto otrokovi prvi izkušnji z glasbo, saj se doživetja ob petju v 

družini, vrtcu in šoli z vrstniki ter učitelji globoko vtisnejo v spomin. Da je zgodnje obdobje 

bistveno za kasnejši odnos do glasbe, potrjujejo tudi raziskave, ki kažejo, da je petje tista 

glasbena dejavnost, s katero pridobivamo svoje pozitivne in negativne izkušnje glasbenega 

razvoja (Bowles, 1998; Ruismäki in Tereska, 2008). V predšolskem obdobju je petje glavna in 

najpogostejša glasbena dejavnost. V obdobju prvega leta se petje kaže v glasbenem čebljanju, 

eni od prvih oblik glasovne komunikacije, s katero otrok stopi v interakcijo z drugimi ljudmi in 

pri tem izraža svoja čustva. V naslednjih obdobjih otrokovega življenja pa je razvoj petja 

odvisen od spodbud okolja in učenja. Petja se otrok uči s posnemanjem, zato je ključno, da 

prisostvuje pri živem petju in ga sliši. Otroku je všeč, da mu pojejo ljudje, ki jih pozna in je 

nanje čustveno navezan. Zvočni posnetki tako ne morejo nadomestiti pomena, ki ga ima živa 

izvedba (Borota, 2013).  

 

 

1.5.1.2 Petje pri OMDR 

 

Učenje petja se pri OMDR izvaja po korakih. Najprej pesem poslušajo preko zgoščenke ali 

petja SRP, nato začnejo k njej pripevati po en zlog, kasneje besedo (Stergar, 2002). Ob 

zadostnem ponavljanju se OMDR naučijo besedilo celotne pesmi, ki jo lahko podkrepijo z 

gibanjem ali igranjem na glasbila (Pogorevc Jakop, 2000). Obstajajo dokazi, da se s to 

dejavnostjo pomaga pri izboljšavi govora in komunikacije, ki ga OMDR razvijajo s 

posnemanjem (Buday, 1995) in artikuliranjem (Detzner, 1997). Buday (1995) je v raziskavi 

ugotovil, da so s petjem otroci z lažjo, zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju učinkoviteje 

in pravilneje posnemali več besed kot z izgovarjanjem besed. Brownell (2002) in Pasiali (2004) 

sta s prepevanjem glasbenih pravljic OMDR seznanila in naučila nekaterih socialnih veščin. 

Gray (1998) in Brownell (2002) sta prišla do ugotovitve, da se s petjem določenih pesmi lahko 

zmanjšajo tudi težavna vedenja. S petjem OMDR med drugim razvijajo kognitivne zmožnosti, 

spodbujajo čustveno izražanje, se bolj sprostijo ter umirijo in izboljšajo svoje socialne veščine. 

Avtorica navaja nekaj strategij in tehnik, kako se lahko pri OMDR olajša petje: ponavljanje 

besednih fraz pesmi in ritmičnih vzorcev besed, odgovor s petjem, različno dinamično petje 

(glasno/tiho), spremembe v tempu (hitro/počasi) in višinah tonov (visoko/nizko), pretirano 

izrekanje itd. Petje se pri posamezniku, ki nima osvojenega govora, vključuje postopno in se 

zanj uporabi več časa. Ob tem pa ne razvijajo samo pevskih strategij in tehnik, ampak tudi 

govor, jezik ter komunikacijo. 

Za vsakega OMDR je potrebno ugotoviti, katere pesmi so mu všeč in jih rad posluša. Tako 

postanejo motivacijsko sredstvo, s katerimi se ga ob poslušanju pripravi na sodelovanje pri 

novih in kompleksnih dejavnostih petja (Hooper, Wigram, Carson in Lindsay, 2008b).  
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1.5.1.3 Igranje na glasbila 

 

Naše telo je razvojno gledano prvo glasbilo, na katerega igramo, s katerimi se vzpostavi prva 

glasbena komunikacija (Borota, 2013). Pojem glasbilo je nadpomenka za vsa glasbila, med 

katere spadajo klasični glasbeni inštrumenti, Orffova glasbila, lastna glasbila, razna zvočila in 

ljudska glasbila.  

Glasbene inštrumente izdelajo izdelovalci oz. proizvajalci glasbil. Med zvočila sodijo 

improvizirana zvočila, ki jih izdelamo sami iz različnih naravnih materialov, in zvočne igrače. 

Glasbila, ki so sestavni deli našega telesa, se imenujejo lastna glasbila. Te uporabljamo kot 

zvočila s ciljem, da ustvarimo zvoke, ki nam predstavljajo glasbo (Borota, 2013). Mednje sodijo 

roke, noge in govorila. Ljudska glasbila pa so glasbila, ki so nastala kot del ljudskega izročila 

(Borota, 2013).  

Z igranjem na glasbila otroci razvijajo ustvarjalnost, krepijo spomin, izboljšujejo samopodobo, 

razvijajo koncentracijo in pozornost ter vzpostavijo komunikacijo in sodelovanje pri igranju v 

skupini (Pepelnak Arnerić, 1997).  

 

Orffova glasbila 

Orffova glasbila so dobila ime po nemškem skladatelju in pedagogu Carlu Orffu. Z njimi se je 

razvila zasnova glasbene vzgoje, ki povezuje gib, besedo in glasbo. Zaradi enostavne uporabe 

in velikosti lahko nanje igrajo že otroci v zgodnjem otroštvu. Prednosti Orffovih glasbil so 

predvsem v njihovi velikosti, tehniki igranja, ki je prilagojena otrokovim zmožnostim in 

njihovemu postopnem uvajanju. Tako dosežemo večjo učinkovitost pri skupnem igranju, 

ustvarjanju in glasbenem doživljanju (Oblak, 2001; Pepelnak Arnerić, 1997). Orffova glasbila 

delimo na melodična tolkala (zvončki, metalofoni in ksilofoni) ter ritmična tolkala (pavke, ročni 

bobni, tamburin, kraguljčki, triangel, činele, ropotulja, kastanjete, les, paličice, dvocevasti les, 

cabasa itd.) (Borota, 2013). 

 

Kriteriji za izbiro glasbil  

V glasbene dejavnosti glasbila uvajamo postopoma in po korakih. Pri tem smo pozorni na tri 

kriterije: splošnemu kriteriju, namenu in razvojni primernosti ter učnim potrebam. Med splošne 

kriterije spada dejstvo, da mora biti glasbilo varno za uporabo, da se otrok z njim ne more 

poškodovati, zato je tudi prav, da so glasbila kvalitetna in narejena za pogosto uporabo. Na 

samo izbiro glasbil vpliva tudi, kakšni so cilji glasbene dejavnosti. Glede na otrokovo stopnjo 

razvoja ter učne potrebe je potrebno biti pozoren na njegov motorični razvoj in razvoj 

motoričnih spretnosti. Pri tem se upošteva načeli cefalokavdalne (od glave navzdol) in 

proksimodistalne (od sredine telesa navzven) smeri razvoja. Otroku tako najprej ponudimo 

glasbila, na katere igra z velikimi gibi, šele nato se uči igrati na tista, ki zahtevajo uporabo 

drobnih gibov in večje motorične spretnosti. Otrok se najprej spozna z glasbili, katera trese in 

premika (npr. kraguljčki, ropotulja), šele nato s tistimi, ki so namenjena udarjanju (npr. boben, 

ksilofon). Za tem se mu ponudi parna glasbila (npr. činele) in glasbila, pri katerih je za igranje 

potrebno imeti razvito vsaj delno fino motoriko (npr. piščal, citre) (Borota, 2013). 

 

 

1.5.1.4 Igranje na glasbila pri OMDR 

 

Igranje na glasbila je zahtevnejša dejavnost od petja in poslušanja glasbe, saj od otrok zahteva 

večjo zbranost in zavedanje. Poleg tega zahteva dobre motorične spretnosti na področju 

koordinacije ter fine in grobe motorike, kar lahko poleg igranja na glasbila OMDR razvijajo 

tudi z rokovanjem različnih predmetov. Zaradi omejitev na motoričnem področju je potrebno 

OMDR izbrati primerna glasbila glede na njihove potrebe in zmožnosti ter jih spodbuditi k 
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aktivnemu igranju (Pogorevc Jakop, 2000). Glasbila, ki jih OMDR uporabljajo, so lahko 

preprostejša ali prilagojena za njihovo uporabo (npr. zvončki, ropotulje, Ulwila glasbila), ki se 

jih igra enoročno. Težje je igrati glasbila dvoročno, med katere spadajo triangel, palčke, činele, 

tamburin in bobni (Stergar, 2002). Veliko težja je tudi uporaba glasbil, ki imajo določeno višino 

tona. Zanje se zahteva v primeru izbire pihal pravilno kontrolo dihanja, ki naj bo preponsko, in 

kontrolo gibov prstov (tudi ksilofon, metalofon, zvončki itd.). Obstajajo prilagojena glasbila za 

OMDR, na primer Ulwila glasbila, pri katerih se bere barve namesto not ali pentatonične 

piščali, na katere se lahko zaigra le pentatonsko lestvico (vsebuje pet tonov); karkoli se nanje 

zaigra, zveni prijetno. Zanje je primerna tudi ustna harmonika s šestimi toni. Za OMDR je 

veliko enostavneje, če se na glasbila pritrdi barvne oznake, ki jim pomagajo pri igranju (Stergar, 

2002).  

Največja težava za OMDR pri igranju glasbil je držanje ritma. Velikokrat igrajo na glasbila 

prehitro ali prepočasi, predvsem če zraven pojejo pesmi. Ugotovljeno je bilo, da fantje z 

motnjami v duševnem razvoju raje igrajo na glasbila, dekleta pa rajši pojejo (Alvin, 1977, v 

Stergar, 2002). 

Socialne veščine se lahko razvija z improviziranim igranjem na glasbila v skupini. S to tehniko 

se OMDR začnejo zavedati sebe in drugih, so motivirani za vzpostavljanje socialnih kontaktov 

ter iščejo nove poti in načine, kako ohraniti socialne odnose. Pri igranju na glasbila je pri njih 

potrebno uveljaviti ritual, ki ga vedno izvajajo v krogu. Pomembno je, da posameznik najprej 

sam zaigra na glasbilo, potem pa vodja s skupino igra na glasbila hitro, počasi, glasno in tiho 

ter uči neverbalne znake, kdaj začeti in končati z igranjem. Šele takrat se lahko začne 

improvizacija, pri kateri nekdo od skupine postane vodja in narekuje ritem igranja ali pa 

improvizacijo narekuje celotna skupina (Schalkwijk, 1994).   

Skewes in Thompson (1998) sta v svoji raziskavi OMDR vpeljala v igranje na glasbila. Najprej 

je vsak otrok sam igral skupaj z odraslim, nato so OMDR postopno uvajali na igranje v skupini. 

S pomočjo igranja so otroci začeli sprejemati ostale vključene v skupino in z njimi sodelovati 

pri skupinskem igranju. Razvili so socialne veščine pri izmenjavi in delitvi glasbil, čakanju, ko 

nekdo od drugih igra solo, pozornosti do igranja ostalih udeležencev ter prepustitvi vodenja 

drugemu otroku. 

 

Glasbila za glasbeno terapijo 

Pri glasbeni terapiji usposobljeni terapevti s pomočjo glasbe strukturirajo in izvajajo glasbene 

dejavnosti za odpravljanje kognitivnih, motoričnih, socialnih in čustvenih težav ter med drugim 

spodbujajo medosebne odnose, komunikacijo in učenje. Pri glasbeni terapiji terapevti 

uporabljajo glasbila oblikovana glede na potrebe in zmožnosti posameznika ali skupine 

(Pepelnak Arnerić, 1997). Glasbila, namenjena za glasbeno terapijo, je izdelal britanski 

proizvajalec tolkal Percussion plus. Narejena so s ciljem, da se otrok nauči vzpostaviti glasbeno 

komunikacijo glede na svoje primanjkljaje na socialnem, motoričnem, čustvenem ali 

kognitivnem področju (Watson, 2007). Svoja čustva lahko s pomočjo glasbil izrazijo z zvokom, 

ritmom, melodijo in harmonijo ter raziskujejo zvočne barve, glas itd. Ker za igranje ni 

zahtevano glasbeno predznanje, so glasbila primerna tudi za OMDR, otroke z motnjami 

avtističnega spektra in gibalno ovirane, saj so pritrjena na podlago tako, da jih ni potrebno držati 

v roki (Borota, 2013). Za glasbeno terapijo se lahko uporablja tudi Ulwilla glasbila, ki so 

prilagojena prav za osebe s posebnimi potrebami. Mednje sodijo različna brenkala in piščali, 

pri katerih namesto not uporabljajo barvne simbole različnih oblik, ki se ujemajo z barvanimi 

oznakami na glasbilih (Cvirn, 1993; Kraljič, 2001). Pri OTTMDR je možno uporabljati tudi 

druga glasbila, npr. zvočila, improvizirana oz. lastna konstruirana glasbila, Orffova glasbila in 

klasične glasbene inštrumente, pri čemer se sledi zmožnostim otrok. S skupinskim delovanjem 

v glasbenih dejavnostih OMDR poslušajo in posnemajo igranje drugih na glasbila ter se od njih 
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učijo. Takšne dejavnosti omogočajo, da udeleženci v glasbenih dejavnostih čutijo pripadnost 

skupini (Kraljič, 2001). 

 

 

1.5.2 USTVARJANJE 

 

»Ustvarjanje v glasbi je aktivna oblika učenja in učinkovit način uvajanja v glasbeno umetnost. 

Predstavlja neposreden stik z glasbo, ko se otrok sooča s procesi snovanja glasbenih ali zvočnih 

celot.« (Oblak, 2001; Rotar Pance, 2011, v Borota, 2013, str. 105) Glasbeno ustvarjanje je del 

otrokovega razvoja in je spontana dejavnost, ki pa se jo kasneje razvija in širi z ustvarjalnimi 

dejavnostmi (ustvarjanje v glasbi in ob njej) (Oblak, 2000). Z glasbenim ustvarjanjem je 

mogoče izražati čustva, vzpostavi se komunikacija in interakcija med sodelujočimi v skupini 

(Belak Ožbolt, 1998). Pri uvajanju in spodbujanju glasbenega ustvarjanja je ključno, da se 

otroka pritegne z zanimivimi dejavnostmi, ki mu bodo vzbudila radovednost in interes ter bo z 

njimi pridobival neposredne glasbene izkušnje. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi vse 

značilne faze ustvarjalnega procesa. K. Swanwick in J. Tilman sta oblikovala spiralni model 

razvoja otrokove ustvarjalnosti. Pri glasbenem ustvarjanju otrok najprej raziskuje in preizkuša 

glasbila na različne načine. Nadaljuje z izražanjem doživetij ter uporabljanjem nasprotij 

tiho/glasno in hitro/počasi. Zadnja faza vključuje vrednotenje otrokovega glasbenega dela, ki 

lahko vsebuje različne tonske načine in harmonske postopke (Borota, 2013). 

Proces ustvarjanja se začne s željo po glasbenem izražanju, končni produkt glasbenega 

ustvarjanja pa je glasbeni dosežek, kamor spada ustvarjanje melodije na dano besedilo, 

spremljava k peti pesmi, ritmizacija besedila in igranje na glasbila (Belak Ožbolt, 1998). 

Rezultat glasbenega ustvarjanja se vrednoti po napredku in izvirnosti glede na otrokov razvoj 

ter zmožnosti (Borota, 2013).  

Glasbeno ustvarjanje, med katero sodi tudi igranje na glasbila, prispeva k razvijanju imitacijskih 

veščin, vokalizacije, boljše pozornosti, čakanja na vrsto, vzpostavitev očesnega stika ter drugih 

socialnih veščin (Bunt, 1994). 

 

 

1.5.2.1 Glasbeno ustvarjanje pri OMDR 

 

J. Alvin (1975, v Stergar, 2002) je ugotovila, da je uvajanje glasbenega ustvarjanja pri OMDR 

postopen in dolgotrajen proces. Potrebno jih je intelektualno in čustveno pripraviti ter motivirati 

za ohranitev pozornosti dovolj dolgo, da slišijo, si zapomnijo in ustvarijo glasbeno delo. Pri tem 

jim pomagajo neposredne glasbene izkušnje, ki jih pridobijo z aktivno udeležbo na različnih 

glasbenih dejavnostih, med katere sodi poslušanje žive ali predvajane glasbe, igranje na 

glasbila, petje, izvajanje GDI, sodelovanje pri glasbenih pravljicah ali bibarijah.  

Ne glede na pomoč in podporo, ki jo potrebujejo pri izvajanju glasbenih dejavnosti, je OMDR 

potrebno dopustiti zadostno mero samostojnosti in kreativnosti za učinkovitejše ter uspešnejše 

glasbeno ustvarjanje.    

 

 

1.5.3 POSLUŠANJE 

 

Poslušanje sodi med glasbeno dejavnost, ki nastopa samostojno ali kot del izvajanja in 

ustvarjanja (Borota, 2013). Opredeljuje se ga kot zavedno slušno zaznavanje in sprejemanje 

zvočnih dražljajev v različnih okoljih (Ajtnik, 2001). S poslušanjem glasbe otrok razvija 

pozornost, doživljanje glasbe ter spoznavanje glasbenih del, izvajalskih sredstev in 

oblikovalnih značilnosti glasbe. Poslušanje je bistvena dejavnost, s pomočjo katere otrok 
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spoznava raznolike glasbene vsebine ter bogati svoje izkušnje z večjo domišljijo in 

radovednostjo (Borota, 2013). 

Poslušanje glasbe je vključeno v vse glasbene dejavnosti. Je najpreprostejša oblika glasbene 

dejavnosti, ki lahko vzbuja močna doživetja (Belak Ožbolt, 1998). S poslušanjem glasbe otrok 

razvija estetsko doživljaje in miselne procese, s katerimi glasbo prepoznava, jo sprejema in 

doživlja. Poslušalec daje glasbi edinstven pomen, saj je različen za vsakega posameznika 

posebej. Poslušanje glasbe se deli na tri različne vrste (Borota, 2013):  

 

- Doživljajsko poslušanje, ki je osrednji način poslušanja glasbe z mlajšimi otroki. Pri 

otroku spodbudi različna razpoloženja in izražanje čustev, s katerimi podoživlja različne 

izkušnje. 

- Pri doživljajskem – analitičnem poslušanju glasbo otrok doživljajsko posluša ter hkrati 

posluša in spoznava njena izrazna sredstva ter prvine. Prednosti tega poslušanja so v 

poglabljanju, razvijanju glasbenega spomina in izgrajevanju pojmovnih konceptov, npr. 

hitro/počasi in glasno/tiho, ter glasbenih miselnih predstav. 

- Analitično poslušanje se osredotoča na zavestno prepoznavanje glasbenih elementov in 

sledenju glasbenemu poteku brez posebnih čustvenih namenov. Za doseženo analitično 

poslušanje je potrebno imeti glasbena znanja in glasbeni spomin ter razvite glasbene 

sposobnosti.  

 

Poslušanje glasbe je usmerjena dejavnost, ki jo je potrebno načrtovati ter oblikovati smiselne 

cilje glede na otrokov razvoj, potrebe, zmožnosti in interese. S tem se ohrani zanimanje in 

spodbudi otrokovo veselje do glasbe. V zgodnjem obdobju se pri otroku razvija slušne zaznave 

in pozornost na zvok. Z razvojem na čustvenem področju se otroka spodbuja k doživljanju, 

občutenju različnih razpoloženj in ustvarjalnega izražanja čustev (Borota, 2013). 

 

Na proces poslušanja glasbe vplivajo: 

- prostor, v katerem glasbo posluša; 

- glasba, ki jo posluša; 

- medij, ki glasbo izvaja in 

- poslušalec, ki glasbo sprejema (Borota, 2013). 

 

Glasbo se lahko posluša vsepovsod, v različnih okoljih. Da otrok uspe iz poslušanja glasbe 

dobiti čim več, je potrebno prostor načrtovati tako, da lahko poslušalec zbrano in skoncentrirano 

posluša glasbo brez dodatnih dražljajev.  

Glasba, ki jo otrok posluša, je lahko vokalna ali instrumentalna, lahko so to zvoki iz narave in 

okolja ali v sklopu glasbene pravljice. Ta glasba naj bo raznolika s strani doživljanja glasbenih 

izvajalskih sredstev, prvin in oblik ter zanimiva, da vzbudi otrokovo radovednost, domišljijo in 

ustvarjalnost (Borota, 2013).  

Medij, ki glasbo izvaja oz. predvaja, je za otroka ravno tako pomemben faktor pri poslušanju 

glasbe. Večji učinek ima na otroka glasba, ki jo živo izvajajo odrasli ali vrstniki, saj to bogati 

doživetja in izkušnje z glasbo. Otrok pa lahko glasbo posluša tudi s predvajanjem na različnih 

pripomočkih, pri čemer je potrebno poskrbeti za zvočno kvaliteto posnetka in medija, ki glasbo 

predvaja.  

Izrednega pomena je, da otrok proces poslušanja glasbe sooblikuje s svojim zanimanjem, 

radovednostjo, doživljanjem, izkušnjami in znanjem tako, da bo poslušanje glasbe zanj prijetna 

dejavnost. Pri tem je potrebno biti pozoren na otrokovo raven razvoja zaznave s čutili in na 

njegove učne potrebe, da se uči poslušati glasbo na njemu prilagojen način (Borota, 2013).  
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1.5.3.1 Poslušanje glasbe pri OMDR 

 

Poslušanje glasbe lahko privede do sproščanja napetosti, povišane ravni nasičenosti s kisikom 

možganov in znižan srčni utrip (Cassidy in Standley, 1995; Khalfa, Isabelle, Jean-Pierre in 

Manon, 2002; Kuhn, 2002), kar je predpogoj za uspešno učenje. Barry in King (1999, v 

Surujlal, 2013) sta ugotovila, da so s pomirjujočo glasbo otroci bolj pripravljeni sodelovati in 

se učiti. 

OMDR učimo raziskovati zvok, od kod prihaja in kako ga ustvariti z igranjem na različne 

zvočne vire (npr. lastno telo, papir, les, kamni itd.). S tem razvijajo sposobnosti za ugotavljanje 

podobnosti in različnosti med njimi, razlikovanjem med hitrimi/počasnimi ritmi, 

glasnimi/tihimi zvoki itd. Tako živo glasbo, ki jo poslušajo, zaigrajo na različna glasbila in 

pojejo, OMDR pridobivajo prve glasbene izkušnje. Gibanje po glasbi ponuja OMDR sprostitev, 

umiritev, izražanje ustreznega socialnega vedenja in socialnih odnosov (Pogorevc Jakop, 2000). 

Za poslušanje je dokazano bolj primerna klasična glasba, še zlasti baročna. Sestoji iz jasnega 

reda in brez naglih prehodov, kar daje otrokom občutek varnosti (Stergar, 2002). OMDR radi 

poslušajo umirjeno glasbo z nizkimi toni, visoki toni pa jih vznemirjajo. Zato se jim izbere 

pesmi z jasnim in enakomernim ritmom, v nižjem glasbenem obsegu in zmernem tempu, ki mu 

lahko sledijo, ter različnimi elementi glasnosti. J. Alvin je raziskovala, kako izobraziti OMDR 

za pozorno poslušanje glasbe. Ugotovila je, da sta otrokovo razumevanje glasbe in stopnja 

pozornosti dve sposobnosti, ki omogočata na področju glasbenih dejavnosti uspeh (Alvin, 1977, 

v Stergar, 2002). J. Alvin je ob tem dognala, da je najbolj učinkovito poslušanje žive glasbe, 

saj je pri OMDR vzbudila večje čustvene odzive, pozornost pri poslušanju glasbe in izdatnejši 

interes. S poslušanjem glasbe se lahko ustvari socialna interakcija med OMDR in starši, vrstniki 

ali sorojenci tako, da posamezniku z motnjo v duševnem razvoju ponudimo glasbo, ki bi jo rad 

poslušal. Ob poslušanju OMDR prisostvujejo npr. skupaj s starši in čutijo ter medsebojno delijo 

prijetne občutke glasbe z neverbalno komunikacijo, ki jo vzbuja ravno glasba (Carlson, 2013).  

 

 

1.5.4 GLASBENE DIDAKTIČNE IGRE 

 

»Glasbene didaktične igre (v nadaljevanju GDI) so krajše, zanimive in prijetne glasbene 

dejavnosti, ki jih izvajamo kot samostojno dejavnost ali kot sestavni del drugih dejavnosti.« 

(Borota, 2013, str. 139) M. Voglar, kot prva, ki je v slovenskem prostoru opredelila GDI, zanje 

pravi, da so: »/…/posebna vrsta didaktičnih iger z nalogami, ki zahtevajo in hkrati razvijajo 

neke duševne funkcije, aktivnosti in sposobnosti, ki so potrebne za dojemanje, doživljanje, 

poustvarjanje in ustvarjanje glasbe, z otrokom privlačno vsebino in s pravili, ki so lahko bolj 

ali manj izrazita in zahtevna.« (Voglar, 1989, str. 157) GDI so v tuji strokovni literaturi znane 

pod imenom glasbene igre in so opredeljene kot dejavnosti, pomembne za otrokov glasbeni in 

celostni razvoj. Igra je za otrokov razvoj izrednega pomena, saj z njo pridobiva izkušnje, krepi 

različne zmožnosti in izraža željo po druženju z vrstniki (Pogorevc Jakop, 2000). GDI vsebujejo 

raznolike glasbene dejavnosti (petje, igranje na glasbila, poslušanje in ustvarjanje), s katerimi 

otrok doživlja in pridobiva glasbene izkušnje. Vanje sodijo tudi vsebine, naloge, pravila in cilji, 

ki se jih dosega s sodelovanjem vseh aktivnih udeležencev GDI (Borota, 2013; Sicherl Kafol, 

2011).  

Cilj GDI je, da otrok sam postopoma prevzame pobudo za izvajanje in da načrtovane, 

strukturirane in k ciljem usmerjene dejavnosti prerasejo v spontane, kar je tudi bistvo otroške 

igre. Igra vpliva na otrokov kognitivni (zaznavanje, govor, reševanje problemov), socialni 

(sodelovanje, vzpostavljanje interakcije z drugimi, razumevanje in upoštevanje drugih, 

usvajanje socialnih pravil), čustveni (doživljanje in izražanje čustev, ugodje, uresničevanje 

želja) in gibalni (gibalne sposobnosti in spretnosti) razvoj (Batistič Zorec, 2003; Marjanovič 
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Umek in Zupančič, 2005). Storms (1995) poudarja, da so GDI namenjene razvijanju socialnega 

razvoja, medtem ko M. Voglar trdi, da je cilj GDI razvoj glasbenih zmožnosti (Voglar, 1989).  

 

GDI vsebujejo naslednje elemente: 

- cilje, ki so oblikovani na konkretni ravni ter vsebinsko ustrezni glede na razvoj, 

zmožnosti, potrebe in interese aktivnih udeležencev; 

- izven-glasbeno vsebino, ki je lahko krajša pripoved, zgodba, ki udeležence vpelje v 

izvajanje dejavnosti, sodelovanje in se z njo ustvari dobro vzdušje; 

- zvok in/ali glasbo, ki se v GDI vplete kot pesem, namenjena petju izštevank, igranju 

inštrumentalnih skladb, različnih zvokov iz narave itd., in ki se jo večkrat ponovi; 

- naloge in pravila, s katerimi se doseže cilje GDI. V nalogah mora otrok prepoznati, 

ugotoviti, razlikovati, posnemati ali ustvariti glasbo oz. zvok. Naloge morajo biti 

prilagojene otrokovim zmožnostim, potrebam in interesom, saj bo le tako otrok pri GDI 

uspešen in motiviran za ponovno sodelovanje v igri. Pravila v GDI omogočajo 

udeležencem učenje upoštevanja, sodelovanja, razumevanja in potrpežljivosti pri 

skupinskih dejavnostih (Borota, 2013).  

 

Kateremu elementu se posveti večjo pozornost, je odvisno od potreb aktivnih udeležencev GDI 

in strateškega cilja dejavnosti, ki mu sledimo.  

Da so GDI uspešne, ciljno naravnane in pri otroku spodbujajo celosten razvoj, je potrebno 

ponuditi ustrezen  prostor, izbrati glasbila, zvočne posnetke ter didaktične pripomočke glede na 

otrokove zmožnosti, potrebe, interese in namen igre (Borota, 2013).  

 

 

1.5.5 GLASBENA PRAVLJICA 

 

»Glasbena pravljica je tista pravljica, v kateri nam glasba pripoveduje, opisuje, širi in poglablja 

doživetja.« (Borota, 2013, str. 199) Glasbena pravljica sodi med kompleksne glasbene 

dejavnosti, v katerih otroci glasbo poslušajo, izvajajo in ustvarjajo. Pri glasbeni pravljici se 

razpoloženja in doživljanja otrok še poglobijo, večja pa je tudi moč ustvarjalnosti ter domišljije, 

saj se ob glasbeni pravljici vživijo v namišljene situacije. Poleg glasbene vsebine obsega tudi 

besedno vsebino. Besedna vsebina sloni na domišljijskih situacijah in je oblikovana kot 

pripovedna literarna oblika. Glasba je pri glasbeni pravljici z vsebinskega in izraznega vidika 

pomembnejša od besede, ravno nasprotno pa je pri pravljici z glasbo (Voglar, 1989).  

Cilje pri glasbeni pravljici se načrtuje za razvoj na kognitivnem, socialnem, čustvenem in 

motoričnem področju (npr. sodelovanje pri glasbenih dejavnostih, utrjevanje glasbenega 

spomina, igranje na glasbila). Otroci se med sodelovanjem v glasbeni pravljici vživljajo v 

glasbo in doživljajo ter izražajo čustva na enak način kot pri samem poslušanju glasbe (Borota, 

2013). 

Prav tako je pomembno, da se pred izvedbo glasbene pravljice pripravi ustrezen prostor, 

glasbila in druge pripomočke ter se pri načrtovanju ne pozabi na otrokove potrebe, želje in 

interese. Potrebno je snovati zanimive glasbene pravljice, ki bodo otroke motivirale in 

spodbudile k sodelovanju.  

 

 

1.5.6 BIBARIJE 

 

Bibarija je glasbena in gibalna igra, ki poteka med otroki ter odraslimi (Borota, 2013) in se jo 

izvaja ob ritmičnih besedilih, izštevankah ali pesmih nagajivkah. Temelji lahko tudi na 

melodiji, ki se povezuje z igro dotikanja in gibanjem udeležencev (Kroflič in Gobec, 1995). 
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Bibarija tako združuje besedo, gib in glasbo. Z besedo se predstavi besedno vsebino, z dotikom 

se doseže bližino, varnost in izrazi občutke, z glasbo pa se krepi doživljanja ter razpoloženja 

(Borota, 2013). Izvaja se jo individualno z otrokom in odraslim ali v manjši skupini z več otroki, 

odvisno od njihove pripravljenosti za sodelovanje (Kuzma, 2004). Način izvedbe bibarije je 

odvisen od ciljev dejavnosti, ki jih je potrebno prilagajati otrokovim zmožnostim, potrebam in 

interesom. Pomembno je, da otroka z bibarijami ne silimo; najprej jih pokažemo na svojem 

telesu, nato postopno, po večkratnem ponavljanju v dejavnost aktivno vključimo tudi otroka 

(Borota, 2013).  

Bibarija je zelo praktična igra, ki lahko olajša otroku neprijetne situacije, kot je npr. prvi stik z 

novim prostorom, obisk pri zdravniku, hranjenje ali razvijanje socialnih stikov z vrstniki. 

Otroku se z bibarijami ob interakciji z novimi socialnimi situacijami omogoči, da doživi 

občutke sprejetosti, varnosti, sproščenosti in ugodja (Voglar, 2010). Mednje sodijo prstne igre, 

s katerimi se ob izrekanju besedila najprej odrasel giba z otrokom ali se ga dotika po dlaneh, 

roki, hrbtu ali nogah, nato pa to vlogo prevzame otrok, ki se dotika drugega otroka na enak 

način. S takšnimi igrami se pri otrocih in odraslih vzpostavi neverbalna komunikacija in razvija 

socialne stike, ki so pomembni za nadaljnje življenjske izzive.  

V našem magistrskem delu smo bibarije prilagodili OTTMDR tako, da smo besede iz glasbene 

dejavnosti izpustili ter se z masažo direktno osredotočili na glasbo in dotik. Pri teh dejavnostih 

smo bili z bibarijami le še posredno povezani. 

 

 

1.5.7 NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE USPEŠNIH GLASBENIH DEJAVNOSTI ZA 

OMDR 

 

Pri načrtovanju glasbenih dejavnosti je potrebno upoštevati čustveni, socialni, kognitivni in 

motorični razvoj vsakega posameznika v skupini. Na podlagi posameznikovih želja, potreb, 

zmožnosti in glede na dane podatke je potrebno oblikovati glasbene dejavnosti, ki bodo v dani 

situaciji z načrtovanimi cilji izboljšale določena področja posameznikovega razvoja (Belak 

Ožbolt, 1998). 

Najprej se je potrebno vprašati, kakšen je razlog za izvajanje GD. Ta je lahko npr. tudi razvijanje 

določenih veščin. Pomembno je, da vsi udeleženci v glasbi uživajo, saj v tem primeru glasba 

predstavlja motivacijsko sredstvo, ki bo pripomoglo k ustreznejšemu osvajanju veščin. Prav 

tako je potrebno pridobiti čim več podatkov o osebah, vključenih v življenje udeležencev, saj 

bodo v veliko pomoč pri uspešnejšem razvijanju veščin (Schalkwijk, 1994).  

 

Izvajalec  

Pred izvajanjem je potrebno odgovoriti na vrsto vprašanj, med katere sodijo: 

1. Kaj bomo storili, rekli ali demonstrirali, da bomo izzvali želen odziv? 

2. Kaj bomo od otroka pričakovali, da bo naredil ali rekel v odgovor na navodilo? 

3. Katere okolijske spremenljivke bodo olajšale oz. dovolile odziv ali ga omejevale? 

4. Katere socialne spremenljivke bodo spodbujale ali omejevale odziv? 

 

Z odgovori na ta in še marsikatera druga vprašanja imamo boljše predstavo, kaj pričakovati in 

kako glasbene dejavnosti načrtovati ter izvajati. V nasprotnem primeru izgubimo veliko časa z 

vzpostavljanjem reda v skupini. Če se otrok ne odziva na naš način dela, temu botruje naše 

pričakovanje, da se prilagodi nam, namesto da se mi prilagodimo njemu. Najprej moramo 

pridobiti otrokovo pozornost, šele potem lahko spremenimo otrokovo vedenje. Zavedati se 

moramo, koliko spodbud je potrebnih v skupini za optimalno sodelovanje in koliko energije je 

potrebne za usmerjanje pozornosti na dejavnost. Zato je potrebno opazovati vsakega 

posameznika posebej; če bomo pri neki dejavnosti zaznali pretirano vznemirjenje, se lahko 
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poslužujemo bolj nežnega in umirjenega pristopa – vse je tako odvisno od situacije in okoliščin 

(Lathom Randocy, 2002). Nekateri izmed najbolj učinkovitih izvajalcev glasbenih dejavnosti 

so bolj tihi, mirni, vendar dobro organizirani in dosledni. »Navijaški« pristop je manj učinkovit 

pri OMDR, saj ne omogoča hitrih premikov pri dejavnostih. Priporočljivo je, da ima vsak 

izvajalec pripravljene pri GD nežne in mirne pesmi kot tudi tiste, ki so bolj stimulativne. Tako 

smo pripravljeni, da preoblikujemo razpoloženje otrok za boljšo odzivnost. Če vidimo, da je 

otrok utrujen, mu pustimo, da se odpočije. Izvajalec naj zato načrtuje tudi odmore in jih 

implementira, kadar postanejo OMDR utrujeni. Lahko se jim pripravi slikovni prikaz, da bodo 

vedeli, kdaj bo konec posameznega srečanja, npr. uro, ki jo naravnajo sami na pol ure, ali 

štoparico, peščeno uro itd. (Watson, 2007).  

Vendar je potrebno tudi najboljši načrt  kdaj razveljaviti in biti občutljiv na potrebe ter interese 

skupine (Lathom Randocy, 2002). Tako postaneš v primeru zagate bolj prilagodljiv, odločen in 

pripravljen improvizirati (Ramey, 2011). 

 

Udeleženci  

Glasbene dejavnosti se z OMDR običajno izvaja v majhnih skupinah ali individualno.  

OMDR se morajo pri sodelovanju v glasbenih dejavnostih počutiti varno, dobro in v njih 

uživati. Vedno se začne z izvajanjem lažjih glasbenih dejavnosti, vendar ne prelahkimi, da se 

OMDR ne začnejo dolgočasiti in ne izgubijo svoje motivacije. Nato pa se nadaljuje s težjimi 

dejavnostmi, s katerimi OMDR razvijajo načrtovane veščine. Najpomembneje je, da lahko 

glasba predstavlja čas, v katerem otrok resnično kaže veselje in zadovoljstvo. Takšno izražaje 

čustev vodi k socialni vključenosti tako z odraslimi kot vrstniki (Lathom Randocy, 2002).  

Za načrtovanje glasbenih dejavnosti je potrebno dobro poznati udeležence, ki bodo v njih 

sodelovali (Ramey, 2011; Schalkwijk, 1994). Znanje o posameznikovih potrebah, željah, 

interesih in prilagoditvah pomaga pri načrtovanju dejavnosti, s katerimi želimo razviti določene 

veščine (Ramey, 2011). Na podlagi stopnje motnje v duševnem razvoju in stopnje 

funkcioniranja se odloči, kakšne glasbene vsebine ter metode dela se jim ponudi, npr. igranje 

na preprosta in prilagojena glasbila, petje otroških pesmi (Ramey, 2011; Schalkwijk, 1994). 

Med samimi glasbenimi dejavnostmi so povratne informacije udeležencem konkretne in ne 

splošne, kot npr. »super«, »odlično«. Udeležencem je potrebno nazorno, na njim razumljiv in 

sprejemljiv način povedati, kaj so naredili dobro, kaj morajo še spremeniti (Ramey, 2011). 

Najlažje je glasbene dejavnosti izvajati v manjši skupini (do šest oseb), pri kateri je glavni cilj 

razvoj socialnih odnosov, zaupanja in spoštovanja (Davidson in Good, 2002, v Hallam, 2010; 

Young in Colman, 1979, v Hallam, 2010). I. Stergar (2002) je s svojo raziskavo ugotovila, da 

je pozitivna stran vključevanja glasbenih dejavnosti v oddelke posebnega programa vzgoje in 

izobraževanja prav število učencev, ki pogosto ne presega števila šest. To omogoča večje 

učinke teh dejavnosti na področju razvijanja socialnih veščin, saj se lahko prilagajamo vsakemu 

posamezniku v skupini. 

 

Okolje 

Pomembno je, da izvajalec glasbenih dejavnosti ustvari prijetno atmosfero in izoblikuje dobro 

delujoče delovne odnose, v katerih se osredotoča na pristop, ki bo najučinkovitejši za OMDR 

(Schalkwijk, 1994). Če se na začetku uporabi pozdravna pesem ali kakšna druga glasbena 

dejavnost, je otroku omogočen vstop v znano in predvidljivo okolje (Lathom Randocy, 2002; 

Watson, 2007). To mu prinaša občutek varnosti, rutine in pričakovanje, da bo poznano 

dejavnost, ki sledi, mogoče izvesti. 

V okolju je potrebno zmanjšati motnje in povečati osredotočenost na dejavnost. Glasbene 

dejavnosti se izvaja v prostoru, ki ni utesnjen in ne preveč prostoren. Osebe naj sedijo oz. stojijo 

v krogu zaradi boljšega vzpostavljanja in ohranjanja očesnega stika. Pozornost je potrebno 

nameniti udeležencem, ki se nagibajo k temu, da zamotijo eden drugega. Tako lahko bolje 
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načrtujemo, katere osebe so lahko druga ob drugi v krogu in katere skupaj dobro sodelujejo 

(Ramey, 2011).  

 

Navodila  

Navodila naj bodo OMDR postavljena jasno, enostavno in konkretno. Glasba bo pri tem sama 

zagotovila veliko strukture, zaradi katere se navodilom lažje sledi (Lathom Randocy, 2002). 

Tempo glasbenih dejavnosti naj bo usmerjen glede na značilnosti udeležencev. Potrebno je 

ostati sproščen in ne hiteti samo zato, da se dokonča vse zastavljene dejavnosti. Tekom 

izvajanja je treba biti pozoren na trenutne interese udeležencev in se jim prilagoditi, saj bo 

njihovo sodelovanje produktivnejše, kot če bi jim vsiljevali dejavnosti, za katere nimajo interesa 

(Ramey, 2011).  

 

Glasbene dejavnosti morajo biti za OMDR kratke, da omogočajo maksimalno učenje v času 

kratkega razpona pozornosti. Vendar je potrebo in zaželeno, da se uvede veliko ponovitev ene 

glasbene dejavnosti, tako znotraj enega srečanja kot med več srečanji, saj to ustvarja občutek 

predvidljivosti in strukture (Lathom Randocy, 2002). Po mnenju I. Stergar (2002) naj bi 

posamezna GD trajala tja do 30 minut zaradi učinkovitejše vzpostavitve pozornosti in boljše 

zbranosti ter osredotočenosti. Pri tem pa je potrebno biti pozoren tudi na vrsto in stopnjo motnje. 

Ko načrtujemo glasbene dejavnosti, moramo razmisliti o udeležencih kako se bodo na določeno 

dejavnost odzvali, ali bodo sodelovali, kje bodo potrebovali pomoč, kje bi jo lahko nudili 

drugemu, kje bi lahko šlo kaj narobe itd. Zato je dobro imeti pripravljenih še nekaj aktivnosti v 

primeru, da se načrtovane dejavnosti ne obnesejo ali je za dodatne ostalo še dovolj časa. Prav 

tako je potrebno biti pripravljen, da se določene izbrane dejavnosti izpusti zaradi pomanjkanja 

časa ali če udeleženci eni od dejavnosti posvetijo več časa, kot je bilo načrtovano.  

Cilj teh dejavnosti je, da vključimo OMDR k sodelovanju, ne da bi ga preobremenili s 

prekomernimi dražljaji. OMDR to težje dosežejo, saj so vodeni s strani odraslih, ki jih nehote 

odvračajo od socialnih sodelovanj z vrstniki. Glasbene dejavnosti pa lahko ponudijo varno 

okolje, v katerem imajo glavno vlogo OMDR, odrasli pa ob tem nadzorujejo situacijo (Skewes 

in Thompson, 1998).  

Ustrezno načrtovane in izvajane glasbene dejavnosti tako predstavljajo enkratno priložnost, s 

katero OMDR pridobijo pomembne življenjske izkušnje za uspešno ter učinkovito delovanje v 

socialnem okolju.  



53 

 

2 EMPIRIČNI DEL 
 

 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Magistrsko delo temelji na predpostavki, da se OMDR zaradi omejitev na intelektualnem 

delovanju in prilagoditvenem vedenju pogosto srečujejo s težavami na socialnem in posledično 

tudi čustvenem področju. Razni raziskovalci (Brownell, 2002; Pasiali, 2004; Schalkwijk, 1994; 

Stergar, 2002; Surujlal, 2013; Zanjkovič, 2012) poročajo, da se na težave na omenjenih 

področjih pozitivno vpliva z izvajanjem skupinskih glasbenih dejavnostih. 

V navedenih virih je bilo o vplivu glasbe na socialne veščine OMDR opravljenih več raziskav, 

kjer so vsi rezultati pokazali, da se z izvajanjem različnih glasbenih dejavnosti spodbuja razvoj 

socialnih veščin in izražanje prijetnih čustev (Constantin, 2015; Fratnik Kobe, 2010). Največ 

raziskav o vplivu glasbenih dejavnosti na spodbujanje socialnih veščin in izražanja čustev je 

bilo opravljenih pri otrocih z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju (Constantin, 2015; 

Duffy in Fuller, 2000; Kraljič, 2001; Zanjkovič, 2012), manj pa je bilo raziskav, v katerih so 

ugotavljali vpliv glasbe na socialne veščine in izražanje čustev pri OTTMDR (Pogorevc Jakop, 

2000). Zaradi več primanjkljajev hkrati pri OTTMDR na kognitivnem (npr. znižana stopnja 

učenja) in motoričnem področju (npr. slabše razvita groba in fina motorika) ter med drugim na 

področju socialnih veščin (npr. vzpostavljanje in ohranjanje socialnih odnosov) in njihovem 

bolj prikritem izražanju čustev v primerjavi z nevrotipičnimi vrstniki je pomembno spodbujanje 

teh področij za njihov nadaljnji razvoj ter napredek (Adams in Oliver, 2011).  

V magistrskem delu tako nameravamo raziskati, ali se pri OTTMDR z izvajanjem glasbenih 

dejavnosti petja, igranja na glasbila, poslušanja glasbe, ustvarjanja in izvajanja GDI ter glasbene 

pravljice spodbuja glasbeno izražanje, izbrane štiri socialne veščine, ki smo jih določili na 

podlagi dobljenih podatkov o otrokovih težavah na tem področju (pozdravljanje, vzpostavitev 

očesnega in telesnega stika, upoštevanje navodil ter pravil in sodelovanje), ter izražanje 

prijetnih čustev veselja in zadovoljstva. 

 

 

2.2 CILJI RAZISKAVE  
 

Na podlagi raziskovalnega problema smo določili naslednje cilje raziskave: 

1. Ugotoviti vpliv glasbenih dejavnosti OTTMDR na spodbujanje njihovega glasbenega 

izražanja, socialnih veščin in izražanja prijetnih čustev. 

2. Ponuditi možnost glasbenega izražanja OTTMDR. 

3. Ugotoviti, kaj OTTMDR pridobijo z glasbenim izražanjem. 

 

 

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Glede na predstavljen problem in dane cilje smo si zadali naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Kako in v kolikšni meri s pomočjo glasbenih dejavnosti spodbujamo glasbeno izražanje 

pri OTTMDR? 

2. Kako in v kolikšni meri s pomočjo glasbenih dejavnosti spodbujamo socialne veščine 

pri OTTMDR? 

3. Kako in v kolikšni meri s pomočjo glasbenih dejavnosti spodbujamo izražanje prijetnih 

čustev pri OTTMDR? 
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2.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

V magistrskem delu smo uporabili kvalitativni pristop z metodo akcijskega raziskovanja, s 

katerim smo ugotovili rezultate izvajanja na proučevanih področjih pred, med in po izvedbi 15 

GD. Z akcijskim raziskovanjem, ki je sestavljeno iz načrtovanja, delovanja, opazovanja in 

razmišljanja, smo želeli izboljšati glasbeno izražanje, socialne veščine ter izražanje čustev 

OTTMDR.  

Za preučevanje raziskovalnega problema smo uporabili triangulacijo virov podatkov (strokovna 

dokumentacija, intervju specialne in rehabilitacijske pedagoginje, opazovanje). Ravno 

kombinacija raznih virov podatkov nam je omogočila kompleksnejši vpogled v obravnavani 

problem (Vogrinc, 2008). Dobljeno gradivo je sestavljeno iz besednih opisov brez uporabe 

merskih postopkov (Mesec, 1998).  

Z metodo kvalitativnega raziskovanja – multiplo študijo primera – smo pri GD preverjali 

dosežke z opazovanjem aktivnega vključevanja OTTMDR v glasbene dejavnosti. Študija 

primera kot vrsta kvalitativne raziskave obravnava subjektivna doživljanja posameznika in 

interpretira ter analizira raziskovalne situacije, dogajanja, odnose in vedenja z vidika 

udeležencev, ki so vključeni v raziskavo (Biba Starman, 2013; Vogrinc, 2008). Tako smo s 

študijo primera proučili otrokov napredek in uspešnost pri izvajanju GD na področju socialnih 

veščin, glasbenega izražanja ter izražanja čustev. Na koncu pa smo primerjali dosežke obeh 

otrok na podlagi skupnih spoznanj (Mesec, 1998). 

Učinke na področju glasbenega izražanja smo ugotavljali z opisno oz. deskriptivno analizo 

vnaprej postavljenih ciljev za posamezno GD, ki so nam omogočili vpogled v pridobitev znanj 

določenih glasbenih pojmov.  

Učinke na področju doseganja socialnih veščin smo dognali s polstrukturiranim intervjujem 

SRP pred in po izvedbi GD ter z opisno analizo doseženih socialnih veščin ob zaključku 

posamezne GD, ki smo jih zabeležili v refleksivnem dnevniku.  

Napredek izražanja prijetnih čustev veselja in zadovoljstva ob sodelovanju pri skupinskih 

dejavnostih pa smo spoznali z izpolnjevanjem opazovalne sheme čustev. 

 

 

2.4.1 OPIS VZORCA 

 

V vzorec raziskave smo vključili dva otroka, deklico s težjo in dečka s težko motnjo v duševnem 

razvoju. Oba sta stara devet let in vključena v oddelek prve stopnje posebnega programa vzgoje 

in izobraževanja centra za usposabljanje, delo in varstvo. GD smo zaradi večje učinkovitosti 

spodbujanja socialnih veščin in izražanja prijetnih čustev izvedli s celotnim oddelkom otrok 

prve stopnje posebnega programa vzgoje in izobraževanja. 

Otroka, ki sta brat in sestra – dvojčka, nimata osvojene medsebojne interakcije z drugimi 

vrstniki, saj večino časa zaradi pomoči in podpore, ki jo potrebujeta, preživita z odraslimi. 

V nadaljevanju bomo predstavili pomembne podatke otrok, ki so bili ključnega pomena za 

načrtovanje in izvajanje raziskave. Pridobili smo jih iz strokovne dokumentacije (strokovno 

mnenje, odločba o usmeritvi in individualiziran program) ter ustne pripovedi SRP. Vključenima 

otrokoma v raziskavo smo zaradi zagotavljanja anonimnosti nadeli izmišljeni imeni Marija in 

Franc. 

 

MARIJA 

Marija se je rodila v petem mesecu in je po odločbi Zavoda RS za šolstvo opredeljena kot 

učenka s težjo motnjo v duševnem razvoju. V strokovnem mnenju je podano, da je Marija 

zmerno gibalno oviran otrok s cerebralno paralizo – spastično diplegijo in slabšo levo stranjo. 

Ima motnjo vida, zato nosi korekcijska očala.  
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Vključena je v terapevtsko jahanje z elementi senzorne integracije enkrat na dva tedna, delovno 

terapijo dvakrat tedensko, v logopedsko obravnavo enkrat tedensko in fizioterapijo enkrat 

tedensko. 

 

Motorično področje 

Marija z gibanjem skozi prostor deloma zadovoljuje svoje gibalne, fizične in senzorne potrebe. 

Pri gibalnih dejavnostih in športni vzgoji rada hodi na pohode in vozi kolo. Pri obeh dejavnostih 

je dokaj spretna kljub gibalnim oviram. Ima delno razvito ročnost (ploskanje in prijemanje). Ob 

dotiku ali masaži se sprosti, če jo masira oz. se je dotika odrasel. Pozornost usmeri na gibalno 

dejavnost (npr. kotaljenje, štirinožna hoja). Omejene ima obojeročne spretnosti.  

 

Kognitivno področje 

Marija se odzove na svoje ime in ob tem pogleda. Opazuje slike, ki so povezane z vsebinami 

spoznavanja okolja. Prinese simbol za želeno igračo, hrano. Razume in izpolni enostavna 

navodila. Se obrne k osebi, ki jo pokliče. Pobira drobne predmete in čečka po tabli.  

Njena komunikacije temelji na neverbalni ravni, najbolj pogost je dotik, manj pa uporablja 

očesni kontakt za vzpostavitev ali ohranjanje interakcije. Z vodenjem izgovarja zloge pa-pa, 

ma-ma in la-la.  

Marija časovno krajše dejavnosti delno opravi po zaporednih navodilih. Ravno tako delno pri 

funkcionalnem učenju npr. izbira različne predmete. 

Nove vsebine pozablja, če ni vključeno ponavljanje in utrjevanje. Generalizacija oz. prenos 

znanja je omejen. Marija z neupoštevanjem prepovedi, ki so namenjene predvsem njeni 

varnosti, skuša pritegniti pozornost. Tako je potrebna konsistentna uporaba verbalnih navodil 

za ustrezno ravnanje, ki je pogojeno s skrbjo za njeno varnost. 

 

Socialno področje 

Marija za kratek čas sodeluje in upošteva navodila v skupinskih igrah, če je ob tem vodena s 

strani odraslih. Hitro naveže socialni kontakt z dotikom odraslega, ki je usmerjen predvsem v 

zadovoljevanje njenih želja. Rada se tudi pestuje v naročju odraslih. Z vrstniki in svojim bratom 

nima vzpostavljenih socialnih interakcij ter z njimi samoiniciativno ne sodeluje pri različnih 

dejavnostih in igri. Ne vzpostavlja očesnega stika tako z odraslimi kot z vrstniki in ne pozdravi 

oz. pomaha, če se je pri tem ne vodi. Pri skupinskih dejavnostih Marija težje počaka na vrsto. 

Telesni stik vzpostavi predvsem z odraslimi osebami, ko nekaj želi.  

 

Čustveno področje 

Marija zelo jasno izraža svojo voljo. Čustvi veselja in zadovoljstva izraža ob pohvali in igranju 

na preprosta glasbila.  

 

Glasba 

Marija posluša in je ob tem pozorna na pete pesmi. Z glasbenimi igračami izvablja zvoke in jih 

posluša. Delno igra na ritmična glasbila. Marija se prosto in ritmično giblje ob umirjenih 

glasbenih vsebinah. Sodeluje v preprostih GDI in ob tem posnema plesno-ritmične gibe. Marija 

ne poje. 

 

Močna področja/zanimanja 

Marija zelo rada posluša glasbo, zvoke in glasove. Hitro naveže stik z odraslimi. Pritegne jo 

raziskovanje različnih materialov. 
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Prilagoditve 

Časovne prilagoditve 

Omogočiti ji je potrebno popoldanski počitek. 

 

Prostorske prilagoditve  

Mizica in stolček pri hranjenju. 

 

Terapevtska priporočila 

Pri hranjenju inhibicija asociiranih reakcij (leva roka). Pri hoji ji je potrebno pomagati z leve 

strani. 

 

Drugi pripomočki 

Uporaba longete, očal, Trip-Trap stola za hranjenje, odebeljene žlice, vilice in obroča na 

krožniku. 

 

 

FRANC 

Franc se je rodil v petem mesecu in je po odločbi Zavoda RS za šolstvo opredeljen kot učenec 

s težko motnjo v duševnem razvoju. V strokovnem mnenju je podano, da je Franc zmerno 

gibalno oviran otrok s cerebralno paralizo – spastično diplegijo in slabšo levo stranjo. 

Vključen je v delovno terapijo dvakrat tedensko, terapevtsko jahanje z elementi senzorne 

integracije enkrat na dva tedna, logopedsko obravnavo enkrat tedensko in fizioterapijo enkrat 

na dva tedna. 

 

Motorično področje 

Franc z gibanjem skozi prostor deloma zadovoljuje svoje gibalne, telesne in senzorne potrebe. 

Za mizo sedi pokonci. Pri različnih dejavnostih je koordinacija oko–roka delno dosežena, prav 

tako ima razvito ročnost, npr. ploskanje, prijemanje in udarjanje. Rad se sam igra z žogo, ob 

tem je razvil obojeročne spretnosti in hitrost gibanja pri igri z žogo, pri kateri slednjo sam prime 

ter spusti. Z vodenjem in spodbujanjem kratek čas pleše v krogu in se deloma samostojno giba 

na glasbo.  

Ob določenih dnevih težje sledi dnevnemu ritmu, saj se prebuja zelo zgodaj. Posledično 

potrebuje popoldanski spanec. Pri skrbi za varnost in zdravje ga je potrebno predhodno 

opozarjati na nevarnosti, predvsem v odprtem prostoru zaradi težav z orientacijo. 

 

Kognitivno področje 

Franc delno razume enostavna navodila pri oblačenju, npr. sedi, vstani, dvigni roko in nogo. 

Pozoren je na primikajoče predmete z očesnim sledenjem. Delno reagira na besedo »ne« in se 

obrne k osebi, ki ga pokliče. 

Komunikacija temelji na neverbalni ravni, najbolj pogost je dotik, manj pa uporablja očesni stik 

za vzpostavitev ali ohranjanje interakcij. Pri tem verbalna raven ni razvita.  

Pri učenju novih vsebin je pogosto pozabljanje, če se vsebine ne ponavlja. Generalizacija oz. 

prenos znanja je omejen.  

 

Socialno področje 

Zaupljiv je predvsem do odraslih, pri tem mu stalni predmeti, ki jih uporablja za senzorno 

stimulacijo, dajejo občutek varnosti. Pogosto se igra sam z žogo ali sam sedi na kavču, ob tem 

na zahtevo redko poda žogo odraslemu. 

Franc pri skupinskih dejavnostih ne upošteva navodila, ne počaka na vrsto, pri tem uhaja in ne 

sledi skupini. Brez spodbude pri različnih aktivnosti ne sodeluje z vrstniki. 
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Za željen predmet ali dejavnost prime odraslega za roko in ga pelje k objektu. Pri tem se 

neprimerne oblike vedenje pojavijo redko (grizenje). 

Z vrstniki in svojo sestro nima vzpostavljene socialne interakcije ter z njimi samoiniciativno ne 

sodeluje pri različnih dejavnostih in igri. Nima razvitega očesnega stika tako z odraslimi kot z 

vrstniki in ne pozdravi oz. pomaha, če se ga pri tem ne vodi. Ne vzpostavlja telesnega stika. Od 

poznanih odraslih dotik pogosto sprejme, zgodi pa se, da ga tudi zavrne. Vrstniki s Francem ne 

vzpostavljajo telesnega stika. 

 

Čustveno področje 

Ima voljo, ki jo tudi močno izraža. Kadar je ne more uveljaviti, se udarja z glavo, grize in lasa. 

Velikokrat se na prepovedi čustveno odzove z jokom. Pri socialnih interakcijah ne izraža svojih 

čustev. 

 

Glasba  

Pri poslušanju glasbe deloma loči tihe in glasne zvoke. Z vodenjem deloma doseže igranje na 

mala glasbila. Ne poje, vendar usmeri pozornost s poslušanjem k osebi, ki prepeva. Z vodenjem 

sodeluje pri plesanju na različno glasbo. GDI in druge glasbene dejavnosti delno spremlja in se 

vanje vključuje z vodenjem odraslih.  

  

Močna področja/zanimanja 

Glasba predstavlja njegovo močno področje. Franc sam hitro najde vizualne dražljaje, se igra z 

zvočnimi in vizualnimi dražljaji in ob tem ustvarja zvočne učinke. Rad posluša pesmi, vendar 

pri tem izraža stereotipno gibanje.  

 

Prilagoditve  

Časovne prilagoditve  

Omogočeno mora biti spanje tudi zjutraj, če je potrebno dalj časa. Popoldanske dejavnosti se 

prilagodi glede na njegovo potrebo po počitku. 

 

Prostorske prilagoditve 

Mizica in stolček pri hranjenju. 

 

Terapevtska priporočila 

Uporaba pripomočkov, ki spodbujajo porivanje, potiskanje in soročno uporabo obeh rok. Pri 

vodenju skozi prostor se mu pomaga čez ramo na levi strani. Gibanje se mu omogoči v notranjih 

prostorih ali v okoljih zunaj, kjer je manj nevarnosti. 

 

Drugi pripomočki 

Uporaba longete, pod katero nosi daljše nogavice ali hlačne nogavice, Trip-Trap stola in obroča 

za krožnik. 

 

 

2.4.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Za sodelovanje otrok pri GD smo najprej pridobili soglasje vodstva ustanove, staršev in SRP. 

Seznanili smo jih z načrtovanimi delavnicami in vsem v zvezi z raziskavo – namenom, cilji 

raziskave in postopkom izvedbe.  

 

Relevantne podatke o otrocih smo najprej zbrali z analizo strokovne dokumentacije (strokovno 

mnenje, odločba o usmeritvi in individualiziran program). Z dostopnimi podatki, ki so nam 
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predstavljali osnovo za načrtovanje in prilagajanje glasbenih dejavnosti, smo pridobili 

informacije o otrokovih značilnostih na socialnem, čustvenem, kognitivnem ter motoričnem 

področju. 

Pred začetkom izvajanja GD smo opravili polstrukturiran intervju s SRP (priloga 2), s katerim 

smo želeli ugotoviti, kako se omenjene štiri socialne veščine odražajo pri posameznem otroku. 

Polstrukturiran intervju smo sestavili iz vnaprej oblikovanih vprašanj.  

Sledila je izvedba 15 GD z različnimi glasbenimi dejavnostmi, strnjenimi v enem mesecu, od 

ponedeljka do petka. Posamezna delavnica je trajala približno 30 minut.  

Učinke GD na glasbeno izražanje smo preverili z analizo vnaprej postavljenih ciljev (igranje 

na glasbila, poslušanje glasbe, petje, izvajanje GDI in glasbene pravljice, razločevanje med 

glasnimi/tihimi zvoki ter počasnimi/hitrimi ritmi) po vsaki delavnici skupaj s SRP, s katero smo 

preverili, ali so cilji doseženi, in opažanja zabeležili v refleksivni dnevnik.  

Pri vsaki GD smo z opazovanjem preverili, ali sta otroka osvojila določene socialne veščine 

(pozdravljanje, vzpostavitev očesnega in telesnega stika, upoštevanje pravil in navodil ter 

sodelovanje v skupini) in ugotovitve zapisali v refleksivni dnevnik.  

Učinke izražanja prijetnih čustev smo preverili z opazovalno shemo, s katero se je beležilo opis 

situacije, v kateri se je čustvo pojavilo, oceno in opis telesnih izrazov ob doživljanju čustva, 

vedenje otroka ob doživljanju čustva, moč doživljanja čustva, ustreznost čustva v situaciji ter 

opis odziva ostalih otrok na otrokovo čustvo.  

Po izvedbi 15 GD smo ponovili polstrukturiran intervju s SRP (priloga 3) in jo povprašali o 

spremembah oz. napredku na področju štirih socialnih veščin. 

 

 

2.4.3 POSTOPKI OBDELOVANJA PODATKOV 

 

Podatke iz strokovne dokumentacije smo uporabili pri končni interpretaciji rezultatov tako, da 

smo iz njih razbrali podatke, ki so bistveni za raziskavo.  

Napredek socialnih veščin pri posameznih GD smo ugotavljali z opisno analizo osvojenih 

veščin. Pridobljene podatke polstrukturiranega intervjuja s SRP smo obdelali z uporabo 

kvalitativne vsebinske analize, pri kateri smo postopek razdelili na šest korakov: 1. odgovore 

smo najprej pregledali in uredili, 2. določili smo enote kodiranja, 3. odgovore kodirali, oz. 

interpretirali analizirano besedilo z določevanjem pomena ključnim besedam in pojmom, 4. 

izbrali in definirali relativne pojme izbranih socialnih veščin otrok ter zanje oblikovali 

kategorije, 5. definirali kategorije in 6. oblikovali končne teoretične vsebine (Vogrinc, 2008). 

Končno teorijo smo nato oblikovali tako, da smo kategorije, določene v postopku kvalitativne 

vsebinske analize, med seboj povezali in zveze med njimi prikazali znotraj paradigmatskega 

modela. Paradigmatski model nam je omogočil ugotavljanje, katere kategorije so med seboj 

povezane ter katere kategorije predstavljajo vzrok in katere posledico (Mesec, 1998).  

Učinke posamezne GD na glasbeno izražanje smo skupaj s SRP analizirali tako, da smo 

predhodno postavljene cilje s področja glasbenega izražanja analizirali opisno. Podatke o 

izražanju prijetnih čustev veselja in zadovoljstva iz opazovalne sheme smo obdelali prav tako 

opisno. 

 

 

2.5 PREDSTAVITEV REZULTATOV IN UGOTOVITEV 
 

V nadaljevanju bomo predstavili in povzeli rezultate, ki smo jih pridobili iz: 

- strokovne dokumentacije; 

- polstrukturiranega intervjuja SRP pred izvedbo GD;  
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- refleksivnega dnevnika posameznih GD o napredku na področju glasbenega izražanja, 

socialnih veščin in izražanja čustev ter 

- polstrukturiranega intervjuja SRP po izvedbi vseh 15 GD. 

 

Na koncu sledi interpretacija vseh rezultatov, ki jih med seboj povežemo in z njihovo pomočjo 

odgovorimo na raziskovalna vprašanja.  

 

 

2.5.1 STROKOVNA DOKUMENTACIJA  

 

Podatke iz strokovne dokumentacije smo širše predstavili že v vzorcu, zato bomo izpostavili le 

najpomembnejše ugotovitve, pomembne za raziskavo. 

Tako pri Mariji kot pri Francu smo iz dokumentacije podatkov zaznali intelektualne 

primanjkljaje na področju socialnih veščin. Te težave se kažejo predvsem s šibkimi 

interakcijami z vrstniki, saj nimata razvitih veščin pozdravljanja, očesnega in telesnega stika, 

ne upoštevata navodil in pravil v skupinskih dejavnosti, npr. ne počakata na vrsto ter z vrstniki 

ne sodelujeta tako pri igri kot pri drugih skupinskih dejavnostih. Zato smo v skladu z dognanji, 

pridobljenimi iz strokovne dokumentacije obeh OTTMDR, izbrali naslednje štiri socialne 

veščine, ki sta jih razvijala s pomočjo različnih glasbenih dejavnosti v skupini: 

- pozdravljanje; 

- vzpostavitev očesnega in telesnega stika;  

- upoštevanje navodil in pravil pri skupinskih glasbenih dejavnostih ter  

- sodelovanje v skupini. 

 

Glede na podatke iz strokovne dokumentacije smo se odločili tudi za utrjevanje naslednjih 

glasbenih vsebin, ki sta jih krepila skupaj z socialnimi veščinami: 

- igranje na glasbila;  

- poslušanje glasbe; 

- izvajanje GDI in glasbene pravljice;  

- razločevanje med glasnimi/tihimi zvoki ter počasnimi/hitrimi ritmi. 

 

 

2.5.2 POLSTRUKTURIRAN INTERVJU PRED IN PO IZVAJANJU GD O 

SOCIALNIH VEŠČINAH  

 

Rezultati in interpretacija, pridobljen s kvalitativno analizo polstrukturiranega intervjuja s SRP 

pred in po končanih GD o napredku na področju socialnih veščin, temeljijo na dveh shematskih 

prikazih oz. paradigmatskih modelih odnosov med ključnimi kategorijami. Prvi paradigmatski 

model (priloga 6) temelji na trenutnih socialnih veščinah pred izvedbo GD, drugi (priloga 7) pa 

povezuje stanje socialnih veščin po končni izvedbi delavnic. Modela smo razdelili na štiri 

vsebinske celote: 1. pozdravljanje, 2. socialni stiki (očesni in telesni stik), 3. upoštevanje 

navodil in pravil ter 4. socialni odnosi; z njimi smo želeli poudariti razmerja med temeljnimi 

kategorijami. 

Prvi vsebinski sklop paradigmatskega modela se nanaša na socialno veščino pozdravljanja; 

kako otroka pozdravita, koga pozdravita, ali pri tem potrebujeta kakršnokoli pomoč in podporo. 

Drugi sklop predstavlja njune socialne stike, med katere sodita očesni in telesni kontakt. Opisan 

je način vzpostavljanja teh stikov, med katerimi osebami ga vzpostavljata in kakšno pomoč 

potrebujeta. Tretji sklop vključuje upoštevanje navodil in pravil v situacijah skupinskega 

sodelovanja ter kakšno pomoč in podporo pri upoštevanju potrebujeta. Zadnji, četrti vsebinski 

sklop, pa se osredotoča na socialne odnose oz. sodelovanje med otrokoma in njunimi vrstniki, 
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kakšna je njihova komunikacija, igra ter kakšno pomoč potrebujeta za vzpostavljanje in 

ohranjanje socialnih odnosov z vrstniki.  

 

S tabelaričnim prikazom (tabela 3) smo z interpretacijo podatkov s kvalitativno analizo iz obeh 

intervjujev SRP predstavili vsebinske sklope s povezanimi kategorijami in določili področja, 

obarvana z zeleno barvo, pri katerih je SRP prepoznala napredek pri Francu, z modro pa pri 

Mariji, oz. s črno, če je bil napredek izražen pri obeh otrocih po izvedenih GD.  

 

Tabela 3: Prikaz zbranih podatkov s polstrukturiranima intervjujema SRP 

 

Teme oz. vsebinske 

celote 

Mnenje SRP pred izvajanjem 

GD 

Mnenje SRP po izvajanju 

GD 

1. POZDRAVLJANJE 

Ne pozdravlja 

Dobro poznane osebe 

Spodbujanje 

Fizično vodenje 

Pozdravi vrstnike 

Manj pomoči 

Pozornost 

Pripravljenost pozdraviti 

Pomaha 

Pogleda v oči 

Nespremenjeno 

Dovzetnost  

2. SOCIALNI STIKI 

Samo s poznanimi odraslimi 

Ne samoiniciativni 

Kratkotrajni 

Prilagajanje na stike z 

vrstniki 

Sproščenost 

Varnost 

Vzpostavljanje očesnega 

stika 

Dobro poznane osebe 

Ni očesnega stika z vrstniki 

Interes 

Vzpostavljanje očesnega 

stika z vrstniki 

Skupinske dejavnosti z 

vrstniki 

Redko vzpostavljanje  

Vzpostavljanje telesnega 

stika 

Telesni stik z odraslimi 

Izogibanje/odvračanje vrstnikov 

Nezaupanje 

Interes 

Ljubkovanje z odraslimi 

Božanje s strani odraslih 

Izogibanje telesnega stika 

Sprejemanje 

Zainteresiranost 

Sproščenost 

Varnost 

Pozitivno odzivanje 

Sprejemanje masaže 

vrstnikov 

Pomoč/podpora Fizično vodenje 

Verbalne spodbude 

Manj pomoči 

Verbalne spodbude/pohvale 

3. UPOŠTEVANJE 

NAVODIL in PRAVIL 

Individualne dejavnosti 

Spodbude in motivacija 

Navajanje na upoštevanje pri 

skupinskih dejavnostih 

Skupinske dejavnosti Neupoštevanje navodil 

Samosvojost 

Neprilagodljivost 

Znane in zanimive dejavnosti 

Vodljiva 

Upiranje 

Sedenje navodilom 

Pozornost 

Prilagodljivost 

Pripravljenost 

Potrpežljivost 

Sproščenost 

Dojemljivost 
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Pomoč/podpora Fizično vodenje 

 

Verbalne spodbude 

Prisotnost odraslega 

Motiviranje 

Demonstracija 

Manj pomoči 

Spodbujanje  

4. SOCIALNI ODNOSI 

Z odraslimi 

Vzrok za pridobitev določenega 

predmeta npr. žoga 

Niso samoiniciativni 

Boljše sprejemanje in 

razumevanje  

Sodelovanje Nesodelovanje z vrstniki 

Izogibanje vrstnikov 

Nezanimanje  

Individualnost 

Sodelovanje z odraslimi 

Najtežji del 

Upiranje 

Težave s sledenjem 

Sodelovanje z vrstniki 

Sproščenost 

Prilagodljivost 

Pripravljenost sodelovati 

Dovzetnost  

Komunikacija Ni komunikacije z vrstniki 

Komunikacija z odraslimi 

Nenavzoča komunikacija z 

vrstniki 

Spodbujanje 

Glasbena/neverbalna 

komunikacija 

Igra  Individualna igra 

Pomoč odraslih 

Ni vrstniške igre 

Igra z odraslimi 

Vodenje 

Pomoč in podpora odraslih 

Sprejemanje vrstnikov 

Dovzetnost  

Pomoč/podpora Prisotnost in pomoč odraslih 

Motivacija 

Vodenje odraslih 

Motiviranje/pohvala 

Trening 

Demonstracija  

 

 

V zaključni interpretaciji bomo podrobneje analizirali intervjuja, sedaj pa bomo izpostavili 

napredek na področju socialnih veščin, ki jih je med in po izvedbi GD opazila SRP. 

 

Pri socialni veščini pozdrava sta oba otroka po mnenju SRP tekom GD postala bolj dovzetna, 

sproščena in pripravljena za učenje in izvajanje pozdrava, tako pri odraslih osebah kot njihovih 

vrstnikih. Marija se je ob tem naučila pogledati v oči in pomahati, medtem ko Franc še vedno 

potrebuje fizično vodenje in verbalne spodbude, da pogleda v oči ter pomaha vrstnikom in 

odraslim.  

SRP je na področju socialnih stikov z vrstniki pri obeh otrocih preko GD ugotovila, da sta se 

otroka prilagodila, sprostila in začutila varnost, ki jo omogočajo glasbene dejavnosti. Marija 

sama lažje vzpostavlja tako očesni kot telesni stik, medtem ko sta pri Francu še vedno 

vzpostavljena s fizičnim vodenjem odraslega. Oba pa potrebujeta predvsem verbalne spodbude 

in pohvale, s katerimi lažje vzpostavljata socialne stike. 

Pri upoštevanju navodil in pravil je SRP izrazila, da sta se oba otroka privadila in prilagodila 

ter bila ob njunem upoštevanju pri skupinskih dejavnostih bolj sproščena. Predvsem sta postala 

pozorna, potrpežljiva in dojemljiva za upoštevanje pravil ter navodil, ki se tičejo skupinskih 

dejavnostih z vrstniki. Pri tem potrebujeta manj pomoči kot sta je na začetku pred izvajanjem 
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GD. V glavnem je Marijo potrebno še verbalno spodbujati, Franc pa še vedno potrebuje fizično 

pomoč, vendar manj kot na začetku.  

Na področju socialnih odnosov je SRP zaznala med izvajanjem GD pri obeh otrocih več 

sodelovanja z vrstniki, bolj sta sproščena, prilagodljiva, pripravljena in dovzetna za 

sodelovanje. Komunikacija je še vedno omejena in nenavzoča pri socialnih odnosih z vrstniki. 

Pri obeh pa se je izrazila nebesedna komunikacija z vrstniki, ki sta jo vzpostavila s pomočjo 

dotikov (npr. masaža) in glasbe (npr. igranje na glasbila). Spontane igre pri otrocih ni zaznala, 

je pa pri načrtovani igri z GDI ugotovila, da lažje sprejmejo vrstnike in so dovzetni za igro s 

pravili. Še vedno pa pri socialnih odnosih z vrstniki potrebujejo pomoč s fizičnim vodenjem 

odraslih, demonstracijo, spodbujanjem in izrekanjem pohvale.  

 

 

2.5.3 SOCIALNE VEŠČINE OTROK MED IN PO IZVAJANJU GD NA PODLAGI 

REFLEKSIVNEGA DNEVNIKA 

 

Iz zapisov v refleksivnem dnevniku smo prišli do naslednji rezultatov in ugotovitev o napredku 

socialnih veščin pri obeh otrocih (tabela 4), ki smo jih zaznali preko 15 GD (priloga 1).  

 

 

Tabela 4: Napredek na področju socialnih veščin po izvajanju GD 

 

                   Socialne veščine 

 

Otrok  

 

Na začetku izvajanja GD 

 

Na koncu izvajanja GD 

MARIJA 

Pozdravljanje: 

- fizično vodenje 

- pozdravila le odrasle 

 

Socialni stiki: 

- namenjeni odraslim 

- odvračanje vrstnikov 

- ni zaupanja do vrstnikov 

- fizično vodenje odraslih 

 

 

Upoštevanje navodil in 

pravil: 

- upoštevanje s fizičnim 

vodenjem in verbalnimi 

spodbudami odraslih 

- težko počakala na vrsto 

 

Socialni odnosi: 

- verbalne spodbude in 

fizično vodenje 

- raje izvajala dejavnost 

individualno 

 

 

 

Pozdravljanje: 

- pozdravila vrstnike z 

verbalno spodbudo odraslega 

 

Socialni stiki: 

- sprejemanje dotikov 

vrstnikov 

- težja vzpostavitev 

samoiniciativnih dotikov z 

vrstniki 

 

Upoštevanje navodil in 

pravil: 

- lažje upoštevanje navodil 

- verbalno spodbujanje 

odraslih 

 

 

Socialni odnosi: 

- več sodelovanja z vrstniki 

- uživanje ob sodelovanju 

- večja pozornost na vrstnike 
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FRANC 

Pozdravljanje: 

- fizično vodenje odraslih 

 

 

 

 

Socialni stiki: 

- zavračanje vrstnikov 

- sprejemanje dotikov preko 

masaže 

 

 

 

Upoštevanje navodil in 

pravil: 

- fizično vodenje in verbalne 

spodbude odraslih 

 

 

 

Socialni odnosi: 

- izogibanje sodelovanja z 

vrstniki 

 

Pozdravljanje: 

- manj pomoči pri mahanju 

- enaka količina pomoči pri 

očesnem stiku 

 

 

Socialni stiki: 

- očesni stik s pomočjo 

fizičnega vodenja in 

verbalnih spodbud 

- sprejemanje dotikov 

vrstnikov pri masaži 

 

Upoštevanje navodil in 

pravil: 

- lažje počakal na vrsto 

-  upoštevanje navodil v zvezi 

z dotiki vrstnikov z manj 

pomoči 

 

Socialni odnosi: 

- več sodelovanja z vrstniki 

- manjša intenziteta pomoči 

odraslih 

 

 

MARIJA 

Pri pozdravu je najprej potrebovala fizično vodenje odrasle osebe in demonstracijo, kako 

pomahati in hkrati pogledati v oči. Sprva je pozdravila le odrasle osebe, nato je pozdrav 

namenila tudi svojim vrstnikom, če jo je odrasel pri tem verbalno spodbudil. Pomagalo je, da 

je z glasbo pozdravila vrstnike tako, da je najprej na glasbilo nekaj zaigrala, ga nato podala 

enemu od otrok, ga ob tem pogledala v oči in mu pomahala.  

Na koncu srečanj je to dejavnost izvedla že povsem samostojno, brez fizičnega vodenje, le 

občasno je potrebovala verbalno spodbudo.  

 

Na začetku so bili socialni stiki namenjeni le odraslim osebam. Tako ni želela, da jo vrstniki 

masirajo oz. se je dotikajo po hrbtu, medtem ko se je v ozadju predvajala glasba, in jo primejo 

za roko, saj jim ni zaupala. Težje je tudi ploskala z vrstniki in jih držala za roko, če ji pri tem 

odrasel ni pomagal s fizičnim vodenjem.  

Proti koncu se je pri masaži tudi sama dotikala ostalih otrok, saj je ni motilo, ko je eden izmed 

otrok položil glavo na njene noge, ali ko je sama pobožala enega od vrstnikov po hrbtu in laseh. 

Na končnem srečanju je sodelovala pri skupinskem objemu in vse navzoče objela. Drugače je 

samoiniciativen dotik z vrstniki še vedno šibak, saj zanj potrebuje spodbude in fizično vodenje 

odraslih.   

 

Na začetku je upoštevala navodila in pravila s pomočjo odraslega s fizičnim vodenjem ter 

verbalnimi spodbudami. Najtežje je upoštevala navodila, ko ni bila na vrsti in bi morala takrat 

spremljati ostale otroke.  

Proti koncu srečanj je lažje upoštevala navodila skupinskih dejavnostih, npr. ko se je ulegla na 

blazino k ostalim otrokom in poslušala pesem, pri čemer je potrebovala verbalno spodbudo.   
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Socialne odnose z vrstniki je bilo od začetka potrebno verbalno spodbujati in fizično voditi, 

npr. da je zaploskala vsem otrokom ob skupinskem igranju na glasbila. Težje je spremljala 

ostale vrstnike in počakala na vrsto – pri tem je hotela, da se igra sama ali skupaj z odraslim.  

Proti koncu je uživala ob skupinskem igranju na glasbila, saj je vrstnikom samoiniciativno 

zaploskala. Prav tako je lažje vzdrževala pozornost in počakala na vrsto, ko so ostali otroci 

igrali na glasbila. Samostojnejše in lahkotnejše je v roke podala tudi glasbilo naslednjemu 

vrstniku na vrsti. Nanje je postala pozorna, z roko je med drugim tudi pokazala na enega izmed 

vrstnikov, da lahko začne pred njo igrati na glasbilo. Med igranjem mu je ploskala in se smejala. 

Prav tako je svoje veselje in zadovoljstvo kazala pri plesanju na glasbo v krogu z odraslimi in 

vrstniki ter pri sodelovanju vztrajala. Sprejela je tudi vlogo vodje orkestra in ostalim vrstnikom 

narekovala ritem in prav tako sledila ritmu, ko je nekdo od drugih otrok postal vodja na verbalno 

spodbudo.  

 

 

FRANC 

Na začetku je pozdravil s pomočjo odraslega tako, da ga je ta fizično vodil in verbalno 

spodbujal, da je pogledal v oči in skupaj z njim pomahal.  

Proti koncu srečanj je pomahal s pomočjo verbalne spodbude in fizičnega vodenja, ki pa ga je 

potreboval manj kot na začetku, medtem ko je potreboval pri predaji glasbila in pogleda v oči 

še vedno toliko pomoči kot na začetku.  

 

Socialni stiki so bili sprva zelo omejeni, vrstnikov in odraslih ni pogledal v oči, prav tako se jih 

ni rad dotikal, čeprav dotikov odraslih ni zavračal v isti meri kot vrstniških. Masaža, 

pospremljena z mirno glasbo, je bila edina skupinska dejavnost, pri kateri dotikov vrstnikov ni 

zavračal. Na začetku ob plesanju v krogu na glasbo vrstnikov ni hotel prijeti za roko, proti 

koncu pa se je že bolj sprostil in s pomočjo fizičnega vodenja odraslega prijel otroka za roko.  

Na zadnjih srečanjih je že pogledal v oči, če si ga pri tem verbalno spodbudil in fizično vodil. 

Prav tako je pri masaži sprejel dotik vrstnika, ko je ta na njegove noge položil glavo, ali ko je 

sam položil svojo glavo na Marijine noge.  

 

Navodila in pravila je upošteval s fizično pomočjo in verbalnim spodbujanjem odrasle osebe.  

Ob zaključku srečanj je pri skupinskih dejavnostih lažje počakal na vrsto. Tudi navodila, ki so 

se navezovala na dotike vrstnikov, je začel lažje sprejemati z manj pomoči fizičnega vodenja 

in verbalnega spodbujanja.   

 

Socialnih odnosov z vrstniki se je na začetku ogibal in se jim upiral, tako npr. ni zaploskal 

vrstnikom ob skupinskem igranju na glasbila, najbrž zaradi tega, ker te dejavnosti ni razumel. 

Ni bil pozoren in ni spremljal igranja ostalih otrok. Skupinskih dejavnosti v krogu, kot je 

plesanje na glasbo in igranje na glasbila, se je otepal in ni želel sodelovati.  

Njegovo sodelovanje z vrstniki se je najbolj izrazilo pri masaži, pri kateri je dovolil, da se ga 

ostali dotikajo. Vrstnike in odrasle je masiral tudi sam, vendar za kratek čas. Proti koncu GD je 

glasbilo podal v roke vrstniku, igral na glasbilo v skupini in z verbalno spodbudo ter s fizičnim 

vodenjem zaploskal vsem otrokom ob zaključku igranja. Prisotno je bilo fizično vodenje, 

vendar v manjši intenziteti kot na začetku.  

 

Spremembe so se pri Francu najbolj pokazale v načinu sprejemanja socialnih stikov in odnosov 

z vrstniki, čeprav je pri tem še vedno potreboval fizično vodenje. Pri Mariji pa so se spremembe 

na vseh področjih socialnih veščin pokazale že po nekaj srečanjih, pri čemer se je pomoč 

odraslih z zadnjo GD zmanjševala.
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2.5.4 IZRAŽANJE ČUSTEV OTROK MED GD 

 

Tabela 5 in tabela 6 prikazujeta izražanje čustev Marije in Franca, opis situacije, v kateri se je čustvo izrazilo, njune telesne izraze, vedenje, moč 

doživljanja, ustreznost čustva glede na situacijo in odziv drugih otrok na opisano čustvo. Tabeli sta povzeti po opazovalni shemi avtoric H. Smrtnik 

Vitulić in S. Prosen (priloga 8). 

Opisana čustva obeh otrok si sledijo od pojavljanja na začetnih pa do končnih GD, pri katerih je predvsem opaziti več izražanja prijetnih čustev 

kot na začetku.  

 

Tabela 5: Marijino izražanje čustev med GD 

 

MARIJA  

Ime čustva 

 

 

Opis situacije a) Ocena telesnih izrazov 

(1 = ni izrazov … 5 = 

veliko) 

 

b) Opis telesnih izrazov 

(npr. usta navzdol …) 

Vedenje otroka a) Moč doživljanja 

(1 = majhna … 5 = zelo 

velika) 

 

b) Čustvo ustreza 

situaciji 

(1 = ne ustreza … 5 = zelo 

ustreza) 

Odziv drugih otrok 

Upor (na štirih 

GD) 
1., 2., 3., 10. 

srečanju 

Sodelovanje pri 

dejavnostih 

a) 5 

 

b) usta navzdol ali navzgor, 

nasmeh, nesproščeno telo  

Odriva osebo, ki jo 

vodi in se fizično upira  

a) 4 

 

b) 1 

Ne zmenijo se zanjo  

Zadovoljstvo (na 

osmih GD) 
1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 13., 14., 15. 

srečanju 

Nežna masaža  a) 5 

 

b) usta navzgor, nasmeh, 

sproščeno telo  

Leži in zaupa odrasli 

osebi, ki jo masira 

a) 5 

 

b) 5 

Ni odziva ostalih 

otrok 

Veselje (na 

devetih GD) 
3., 4., 5., 7., 8., 9., 

13., 14., 15. 

srečanju 

Igranje na glasbilo  a) 4 

 

b) nasmeh, usta navzgor 

Igra na glasbilo, gleda 

proti odrasli osebi ali jo 

ta spremlja  

a) 4 

 

b) 5  

Ostali otroci se zanjo 

ne zmenijo 
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Veselje (na petih 

GD) 
10., 12., 13., 14., 15. 

srečanju 

Sodelovanje pri 

glasbenih dejavnostih  

a) 4 

 

b) sproščeno telo, usta 

navzgor, nasmeh 

Pri sodelovanju je 

sproščena in 

motivirana za 

sodelovanje 

a) 5 

 

b) 5 

Ni odziva ostalih 

vrstnikov 

Veselje (na štirih 

GD)  
6., 7., 8., 15. 

srečanju 

Hitro gibanje po 

prostoru  

a) 4 

 

b) nasmeh 

Uživa, se smeje in 

sodeluje 

a) 5 

 

b) 5 

Ostali vrstnike se ne 

odzivajo na njena 

čustva 

Zadovoljstvo (na 

petih GD) 
1., 2.,  

Podana pohvala s 

strani odraslega 

a) 4 

 

b) nasmeh, usta navzgor 

Objemanje odraslega, 

očesni stik z odraslim 

a) 4 

 

b) 4 

Ni reakcije ostalih 

otrok  

Upor (na 

enajstih GD) 
1., 2., 3., 5., 7., 9., 

10., 12., 13., 14., 15. 

srečanju 

Ko čaka na vrsto  a) 4 

 

b) usta navzgor ali navzdol, 

nasmeh 

Se smeje, želi oditi 

stran, se upira, dela 

nasprotno z želenim 

a) 4 

 

b) 1 

Ostali otroci se ne 

zmenijo zanjo  

Veselje (na štirih 

GD) 
12., 13., 14., 15. 

srečanju 

 

Izmenjava glasbila in 

pozdrav z vrstnikom 

a) 4 

 

b) usta navzgor, nasmeh, 

sproščeno telo 

Pogleda otroka v oči, 

poda mu glasbilo v 

roke, pomaha in 

zaploska 

a) 5 

 

b) 5 

Vrstnik, ki mu je bil 

namenjen pozdrav in 

glasbilo jo pogleda v 

oči in z vodenjem 

pomaha. Pri tem se 

smeje.  

Zadovoljstvo/ 

Veselje (na treh 

GD) 
13., 14., 15. 

srečanju 

Masaža  a) 5 

 

b) nasmeh, sproščeno telo, 

božanje 

Boža otroka po laseh a) 4 

 

b) 5 

Otrok, ki ga boža se 

prepusti njenemu 

dotiku, opaziti je 

nasmeh 

Veselje  (na treh 

GD) 
13., 14., 15. 

srečanju 

Sodelovanje pri 

skupinskih glasbenih 

dejavnostih z vrstniki 

a) 5 

 

b) sproščen obraz, nasmeh, 

ploska 

Sodeluje in se ne upira a) 5 

 

b) 5 

Otrok, ki je z njo v 

interakciji je vesel, 

se smeji 
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Marija je na začetku GD izražala predvsem čustvo upora, ki se je kazalo z nepripravljenostjo sodelovanja pri glasbenih dejavnostih z vrstniki. 

Takšnim dejavnostim se je upirala in fizično odvračala odrasle, saj ni želela sodelovati pri skupinskih dejavnostih. Težko je počakala na vrsto in 

spremljala pri delu ostale vrstnike. SRP je ocenila, da se z upiranjem na njenem obrazu večkrat prikrade nasmeh, saj z uporom išče pozornost ali 

pa so bila usta usmerjena navzdol, kar pomeni, da ji je bilo pri dejavnostih neprijetno. SRP je bila mnenja, da je telesnih izrazov ob uporu veliko, 

med njimi je opazila tudi nesproščeno telo in odrivanje z rokami. Moč doživljanja upora je bila po njenem opazovanju velika in neprimerna dani 

situaciji. Marija je bila zadovoljna, ko je bila na vrsti in je aktivno sodelovala pri glasbenih dejavnostih. Pri tem čustvu je bilo opaziti veliko telesnih 

izrazov z nasmehom, usti usmerjeni navzgor in sproščenim telesom. Moč doživljanja veselja je bilo po mnenju SRP zelo velika in primerna dani 

situaciji. Masaža je bila ena od dejavnosti, pri kateri je izražala prijetna čustva zadovoljstva, ko jo je odrasla oseba masirala, ni pa še pustila, da pri 

tem sodelujejo tudi njeni vrstniki. Med takšno dejavnost je sodilo tudi individualno igranje na boben, pri katerem je izkazala veselje, se ob igranju 

smejala in vzpostavila očesni stik z odraslim. 

Proti koncu GD je že izražala veselje in zadovoljstvo ob skupinskih glasbenih dejavnostih z vrstniki. Začela je sprejemati ostale otroke, s katerimi 

je razvila in izmenjala prijetna čustva. Tako so se tudi ostali vrstniki začeli počasi čustveno odzivati na njena čustva. Mednje sodijo dejavnosti 

masaže, pri katerih je izražala čustvo zadovoljstva, ko jo je eden od vrstnikov božal po laseh. Zadovoljstvo je izražala z veliko telesnimi izrazi, 

med katere je sodil nasmeh, božanje in sproščeno telo. Moč doživljanja tega čustva je bila po opazovanju SRP velika in zelo ustrezna situaciji. Pri 

izmenjavi glasbil z enim od vrstnikov je ravno tako izražala čustvo veselja in z njim vzpostavila očesni stik z nasmehom na obrazu, kar je pokazatelj, 

da se imata oba pri dejavnosti lepo, sta vesela in zadovoljna.  

 

 

Tabela 6: Francetovo izražanje čustev med GD 

 

FRANC  

Ime čustva 

 

 

Opis situacije a) Ocena telesnih izrazov 

(1 = ni izrazov … 5 = 

veliko) 

 

b) Opis telesnih izrazov 

(npr. usta navzdol …) 

Vedenje otroka a) Moč doživljanja 

(1 = majhna … 5 = zelo 

velika) 

 

b) Čustvo ustreza 

situaciji 

(1 = ne ustreza … 5 = zelo 

ustreza) 

Odziv drugih otrok 

Upor (na šestih 

GD) 
1., 2., 3., 5., 6., 8. 

srečanju 

Sodelovanje pri 

dejavnostih 

a) 5 

 

Ugrizne odraslega v 

roko 

a) 4 

 

b) 1 

Vrstniki ne reagirajo 

na njegova čustva 
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b) s celim telesom se upira, 

usta navzdol 

Jeza (na eni GD) 
2. srečanju 

Skupni ples v krogu  a) 5 

 

b) usta navzdol, trdo telo, 

skakanje 

Težko je vodljiv, hoče 

se usesti na tla. 

Situacija je zanj nova 

in nima nobene 

kontrole  

a) 5 

 

b) 1 

Ni odziva ostalih 

otrok  

Veselje (na petih 

GD) 
1., 3., 6., 13., 14. 

srečanju 

Ples po prostoru a) 5 

 

b) nasmeh 

Prepusti se vodenju in 

se ne upira 

a) 4 

 

b) 5 

Ne menijo se zanj, 

imajo podporo in 

vodenje drugih 

odraslih 

Zadovoljstvo (na 

osmih GD) 
1., 4., 6., 7., 8., 9., 

10., 12. srečanju 

Masaža  a) 5 

 

b) sproščeno leži, usta 

navzgor 

Zaupa masaži, ki jo na 

njem izvaja odrasel  

a) 4 

 

b) 5 

Vrstniki ne reagirajo 

na njegovo čustvo  

Veselje (na petih 

GD) 
1., 3., 10., 12., 14. 

srečanju 

Sodelovanje pri 

igranju na glasbila 

a) 5 

 

b) nasmeh, sproščeno telo, 

usta navzgor 

Igra na glasbilo, pri 

tem potrebuje vodenje, 

vendar se ne upira  

a) 4 

 

b) 5 

Ostali otroci se zanj 

ne zmenijo 

Zadovoljstvo/ 

Veselje (na dveh 

GD) 
13., 14. srečanju 

Masaža  a) 4 

 

b) rahel nasmeh, usta 

navzgor 

Se ne upira, ko ga boža 

eden od otrok 

a) 4 

 

b) 5 

Eden od vrstnikov ga 

masira 

Veselje (na eni 

GD) 
13. srečanju 

Pozdravljanje v paru a) 4 

 

b) njegovo telo je 

sproščeno, usta rahlo 

navzgor 

Se prepusti dejavnosti 

in se ne upira 

a) 3 

 

b) 5 

Drugi ga z vodenjem 

pozdravijo oz. ga 

pogledajo v oči in 

pomahajo nazaj 
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Pri prvih srečanjih je bilo izražanje prijetnih čustev povezano s samostojnim delom in pohvalo, ki jo je pri tem dobil, ter ne s socializacijo oz. 

sodelovanjem. Čustvi upora in jeze sta se izražali predvsem, ker Franc potrebuje veliko časa, da sprejme novo dejavnost. K temu je botrovalo tudi 

dejstvo, da je bil velikokrat prehlajen in bolan ter imel dan pred GD fizioterapijo oz. FTH obravnavo z aktivnimi vajami, na kateri je prejel botulin, 

zaradi katerega je bil utrujen in zaspan. Po opazovanju SRP sta bila upor in jeza ocenjena z veliko telesnimi izrazi, med katere sodijo upor s celim 

telesom, usta usmerjena navzdol, nesproščeno telo in skakanje. Pri teh čustvih je bila moč doživljanja od velika do zelo velika in neustrezna 

situaciji. 

Čustvo zadovoljstva se je izražalo predvsem pri masaži, kjer je masiranje najprej prepustil le odraslemu, nato je užival tudi, ko so ga masirali drugi 

otroci. Po mnenju SRP je bilo pri čustvu zadovoljstva veliko telesnih izrazov, ki so se kazali z usti usmerjeni navzgor in sproščenim telesom. Moč 

doživljanja tega čustva je bila velika in je ustrezala dani situaciji.  

Z zadnjimi GD je veselje, vendar v manjši intenziteti kot Marija, pokazal ob skupinskem sodelovanju z vrstniki, s katerimi je igral na glasbila, se 

gibal po glasbi ter jih pozdravil z vzpostavitvijo očesnega stika in mahanja. SRP je opazila, da je pri veselju zaznati kar veliko telesnih izrazov, 

med katere sodijo rahel nasmeh in usta navzgor. Moč doživljanja veselja je bila dokaj velika in je zelo ustrezala dani situaciji. Čustvo upora je bilo 

prisotno skozi vseh 15 GD, na začetku je bilo teh čustev več, proti koncu GD pa malo manj. SRP je zaznala, da je predstavljena čustva izražal tudi 

zaradi utrujenosti, bolezni ali katerega drugega vzroka, za katerega nismo vedeli oz. ga predvidevali.  
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2.5.5 GLASBENO IZRAŽANJE OTROK MED GD  

 
Tabela 7: Glasbeno izražanje na začetku in na koncu GD 

 

 Na začetku GD Na koncu GD 

Glasbeno 

izražanje 
MARIJA FRANC MARIJA FRANC 

Igranje na 

glasbila 

- fizično 

vodenje 

- nato 

samostojno 

igranje 

 

- fizično 

vodenje 

 

- demonstracija  

-verbalne 

spodbude 

- samostojno 

igranje 

- manj 

fizičnega 

vodenja 

- samostojno 

igranje nekaj 

sekund 

Poslušanje glasbe  

- pri masaži 

- bibarijah 

- nepozornost 

pri poslušanju 

igrane glasbe s 

strani vrstnikov 

- pri masaži 

- bibarijah 

- pomoč pri 

zbranem 

poslušanju 

glasne/tihe ali 

hitre/počasne 

glasbe 

- boljša 

pozornost pri 

poslušanju 

igrane glasbe s 

strani vrstnikov 

- večja zbranost 

pri poslušanju 

glasne/tihe in 

hitre/počasne 

glasbe 

Petje / / 

- med igranjem 

na glasbilo in 

med masažo 

poje la-la-la 

/ 

Izvajanje GDI 

- fizično 

vodenje 

- verbalne 

spodbude 

- fizično 

vodenje 

- upiranje  

- verbalne 

spodbude 

- občasno 

fizično vodenje 

in 

demonstracije 

- manj 

fizičnega 

vodenja  

- manj upiranja 

Izvajanje 

glasbenih pravljic 

- sodelovanje  

- neupoštevanje 

navodil 

- fizično 

vodenje 

- sodelovanje 

pri glasbeni 

pravljici 

- 

nerazumevanje 

pravljice oz. 

svoje vloge 

- sodelovanje 

- boljše 

upoštevanje 

navodil 

- manj pomoči 

- samostojno 

igranje na 

glasbilo med 

pravljico 

Razločevanje 

med 

glasnimi/tihimi 

zvoki 

- fizično 

vodenje 

- demonstracija  

- verbalne 

spodbude 

- fizično 

vodenje 

- demonstracija 

- samostojna 

izvedba glasnih 

in tihih zvokov 

- verbalne 

spodbude 

- za odtenek 

manj fizičnega 

vodenja 

Razločevanje 

med 

počasnimi/hitrimi 

ritmi 

- fizično 

vodenje 

- demonstracija 

 

- fizično 

vodenje 

- utrjeno 

razlikovanje 

- potrebno manj 

pomoči 

- manj 

fizičnega 

vodenja 
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- verbalne 

spodbude 

- boljše 

razumevanje 

 

 

 

 

MARIJA 

 

Igranje na glasbila  

Glasbilo je na začetku GD izbrala sama, nato ji je bilo najprej potrebno s fizičnim vodenjem 

pokazati, kako se nanj igra, zatem je na glasbilo igrala sama. Pri tem je potrebovala občasno 

pomoč s fizičnim vodenjem ali demonstracijo. Pri prosti in strukturirani improvizaciji igranja 

na glasbilo je brez večjih težav samostojno izstopala in vstopala z igranjem. 

Z nekaj izvedenimi GD je usvojila pravilno fizično igranje na glasbila in potrebovala manj 

pomoči kot na začetku. Večinoma ji je bilo potrebno igranje na glasbila najprej demonstrirati, 

potem pa je nanje samostojno igrala.  

 

Poslušanje glasbe 

Predvajano glasbo je rada poslušala na koncu srečanja pri masaži, ob tem se je sprostila in 

umirila. Poslušana glasba ji je omogočila, da se je pri bibarijah prepustila dotiku in govorjeni 

besedi. Slabše je poslušala glasbo, ki so jo igrali njeni vrstniki na glasbila, takrat je želela igrati 

sama ali pa se umakniti iz prostora. Na zadnjem srečanju pa je z veseljem poslušala vrstnike pri 

igranju na glasbila, ob tem se je smejala in jim ploskala.  

 

Petje  

Po nekaj GD je Marija med igranjem na glasbilo začela samoiniciativno peti la-la-la, čeprav si 

tega cilja nismo zastavili. V naslednji srečanjih se jo je tako spodbujalo, da med igranjem na 

glasbilo ali poslušanjem glasbe ob masaži zraven poje oz. izgovarja la-la-la.  

 

Izvajanje GDI 

Marija je na začetku potrebovala fizično vodenje in verbalne spodbude, da je izvedla določeno 

GDI, npr. izbrala glasbilo, nanj zaigrala in ga podala v roke naslednjemu. Ravno tako pri igri, 

kjer se je morala »preleviti v ptico« in se gibati po glasbi, ko pa je glasba prenehala igrati, je 

morala skočiti v najbližje gnezdo. Proti koncu srečanj je potrebovala manj pomoči kot na 

začetku, nekatere GDI je izvajala že povsem samostojno, npr. izbrala glasbilo, nanj zaigrala in 

ga podala naslednjemu vrstniku.  

 

Izvajanje glasbenih pravljic 

Marija je prevzela svojo vlogo v glasbeni pravljici in s pomočjo verbalne spodbude igrala na 

svoje glasbilo. Pri igranju je vztrajala, ko je igrala sama ali ko so igrali vsi skupaj. Nekaj težav 

je imela, ko so bili na vrsti za igranje na glasbilo ostali vrstniki, ona pa je še vedno hotela igrati. 

Bolj potrpežljiva in pozorna je bila ob izvajanju zadnje glasbene pravljice, pri kateri je 

potrebovala manj pomoči ter opozoril pri dejavnosti spremljanja pravljice.  

 

Razločevanje med tihimi/glasnimi zvoki 

Ob izvajanju glasnih in tihih zvokov na glasbilo je najprej potrebovala fizično vodenje, nato 

demonstracijo in verbalne spodbude, npr. pri igranju na boben. Po nekaj GD je osvojila 

ploskanje s tihimi in glasnimi zvoki ter igranjem na glasbilo, pri katerem je potrebovala občasno 

demonstracijo, potem pa je to izvedla povsem sama z verbalnim spodbujanjem. 
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Razločevanje med počasnimi/hitrimi ritmi 

Pri razločevanju med počasnimi in hitrimi ritmi je na začetku potrebovala fizično vodenje. Tako 

je bilo pri plesu na počasno in hitro glasbo, kjer jo je bilo potrebno prijeti za roko in se z njo 

gibati, ali pri igranju na glasbilo in ploskanju z rokami. Po nekaj GD, pri katerih smo utrjevali 

razločevanje med ritmoma z gibanjem ali igranjem na glasbilo, je pojma utrdila in ju razlikovala 

z verbalnimi spodbudami ter z manj fizičnega vodenja in demonstracij.   

 

 

FRANC 

 

Igranje na glasbila 

Glasbilo je Francu morala izbrati odrasla oseba, s katero sta skupaj s fizičnim vodenjem nanj 

zaigrala. Glasbila, kot so palčke, tamburin, ropotuljica ali strgalo, je na začetku ob kratkem 

nekaj sekundnem samostojnem igranju vrgel na tla, ko pa se mu je ponudilo boben, je nanj igral 

več časa samostojno, saj ga ni mogel vreči. Pri prosti improvizaciji igranja na glasbilo je igral 

samostojno z občasno fizično pomočjo in verbalnim spodbujanjem, pri strukturirani 

improvizaciji pa je potreboval več pomoči, tako verbalne spodbude kot fizično vodenje.  

Proti koncu GD je na glasbilo več časa igral samostojno in ob tem potreboval manj fizične 

pomoči kot na začetku. 

 

Poslušanje glasbe 

Sproščujoča inštrumentalna glasba ga je na koncu vsakega srečanja ob masaži vedno pomirila. 

Tudi pri bibarijah je glasba povzročila enak učinek, saj se je s poslušanjem glasbe in govorjene 

besede Franc sprostil in umiril. Zbranost poslušanja je bila slabša, ko je moral razločiti 

glasne/tihe zvoke in počasne/hitre ritme; takrat je potreboval pomoč odraslega, da ga je pri 

poslušanju vodil z gibanjem po glasbi ali igranjem na glasbila.  

 

Izvajanje GDI 

Franc je pri izvajanju GDI potreboval fizično vodenje s strani odraslega, npr. pomoč je 

potreboval pri izbiri glasbila, igranju nanj, na način, da je najprej zaigral skupaj z odraslim, nato 

je nekaj trenutkov igral tudi sam. Fizično pomoč je potreboval tudi pri predaji glasbila 

naslednjemu igralcu. Na začetku se je izvajanju GDI upiral in ni želel sodelovati. Ni hotel npr. 

plesati na glasbo in nato, ko je glasba prenehala igrati, poiskati glasbilo ter nanj zaigrati skupaj 

z ostalimi otroki. Možen razlog je lahko, da so bile glasbene dejavnosti zanj nekaj novega. Proti 

koncu, ko se jih je privadil, upiranja ni bilo več, potreboval je tudi manj fizičnega vodenja kot 

na začetku.  

 

Izvajanje glasbenih pravljic 

Pri glasbeni pravljici mu je pri igranju na glasbilo pomagala odrasla oseba s fizičnim vodenjem. 

Franc se ni vživel v svojo vlogo, saj tega ni razumel, tako je tudi težje igral na glasbilo, ko je 

bil na vrsti. Z zadnjo izvedeno glasbeno pravljico pa je lažje sodeloval, saj se je takšnih 

dejavnosti navadil in je zato igranje na boben potekalo bolj tekoče. 

 

Razločevanje med tihimi/glasnimi zvoki 

Odrasla oseba ga je pri razločevanju med tihimi in glasnimi zvoki fizično vodila, tako je s 

pomočjo igral na boben ter ploskal glasno in tiho. Z zadnjimi srečanji se razločevanje med zvoki 

ni veliko spremenilo, še vedno je potreboval fizično vodenje odrasle osebe.  
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Razločevanje med počasnimi/hitrimi ritmi  

Franca je bilo potrebno pri počasnih in hitrih ritmih fizično voditi; skupaj z odraslo osebo se je 

po ritmu gibal ali ploskal hitro ter počasi. Na zadnjih GD je lažje razločil počasne in hitre ritme 

ter je pri gibanju ali igranju na glasbila potreboval manj fizične pomoči kot na začetku.  

 

 

2.6 ANALIZA IN INTERPRETACIJA PODATKOV  
 

V nadaljevanju bomo s kvalitativno analizo in sintezo povzeli dobljene podatke iz intervjuja 

SRP pred ter po izvajanju GD, na podlagi refleksivnega dnevnika pridobljene podatke o 

napredku na področju socialnih veščin, glasbenega izražanja otrok in opazovalne sheme 

izražanja čustev otrok med izvajanjem srečanj v sklopu treh raziskovalnih vprašanj.  

 
1. Raziskovalno vprašanje: Kako in v kolikšni meri s pomočjo glasbenih dejavnosti 

spodbujamo glasbeno izražanje pri OTTMDR? 

 

V tabeli 8 je razviden napredek oz. doseženi cilji pri otrocih na raziskovanem področju 

glasbenega izražanja pred in po izvedbi GD. Iz danih rezultatov lahko sklepamo, da so glasbene 

dejavnosti pozitivno vplivale na glasbeno izražanje pri OTTMDR. 

 

 

Tabela 8: Napredek na področju glasbenega izražanja z izvedbo GD 

 

 

Legenda:  

+ = uspešno,  

o = delno uspešno,  

– = neuspešno. 

 Pred izvajanjem GD Po izvajanju GD 

Otrok 

 

 

Glasbeno 

izražanje 

Marija Franc Marija Franc 

Igranje na glasbila o - + o 

Poslušanje glasbe o o + o 

Izvajanje GDI - - + o 

Izvajanje glasbenih 

pravljic 
- - o o 

Razločevanje med 

tihimi/glasnimi 

zvoki 

o o + o 

Razločevanje med 

hitrimi/počasnimi 

ritmi 

o o + o 
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Otroka sta s pomočjo glasbenih dejavnosti iz srečanja v srečanje razvijala glasbeno izražanje, 

ki se je kazalo z izboljšanjem igranja na glasbila, poslušanjem glasbe, izvajanjem GDI in 

glasbenih pravljic, razločevanjem glasnih/tihih zvokov ter počasnih/hitrih ritmov in Marijinim 

začetnim petjem. 

Večji napredek na področju glasbenega izražanja je dosegla Marija, ki je usvojila več ciljev kot 

Franc. Kognitivna ohranjenost ima tako pomembno vlogo, saj je vzrok takšnega rezultata 

dejstvo, da imajo posamezniki s težko motnjo v duševnem razvoju zaradi njihove kratkotrajne 

pozornosti, slabšega razumevanja, pomnjenja in slabših možnosti generalizacije več težav pri 

usvajanju novih veščin (Heward, 2014). Zaradi tega potrebujejo za usvojitev določenih 

dejavnosti več časa in ponavljanj (Ke in Liu, 2012; Westwood, 2007).  

 

Z igranjem na glasbila sta preko 15 GD razvila svojevrsten način glasbenega izražanja. 

Marija je proti koncu srečanj dokaj samostojno igrala na glasbila brez pomoči odrasle osebe 

tako, da je držala glasbilo in nanj igrala pri prosti in strukturirani improvizaciji. Najlažje je 

igrala na glasbilo individualno, pri katerem ni potrebovala nobene pomoči, pri skupinskem pa 

jo je bilo potrebno bolj spodbujati, vendar je na zadnjih srečanjih tudi pri skupinskem igranju 

samostojneje igrala. Na enak način, kot sta to storila avtorja Skewes in Thompson (1998) v 

svoji raziskavi, smo uvajali igranje na glasbila v skupini. Najprej je otrok sam igral skupaj z 

odraslo osebo, nato sta ga po korakih učila igranja v skupini. S skupinskim igranjem je 

postopoma sprejel ostale člane v skupini in z njimi začel sodelovati tudi pri drugih skupinskih 

dejavnostih. Pri hitrem in počasnem igranju je bilo Marijo potrebno voditi, saj je težko držala 

ritem, z utrjevanjem pa je ustrezneje izvajala zadano nalogo. Slednja ugotovitev se ujema z 

dognanjem avtorice I. Stergar (2000), ki navaja, da imajo OMDR pri igranju na glasbila največ 

težav z držanjem ritma. J. Alvin (1975, v Stergar, 2002) je v skladu s prejšnjima izsledkoma 

spoznala, da je igranje pri OMDR dolgotrajen proces. 

Franc je pri igranju na glasbila potreboval več pomoči in fizičnega vodenja, tako pri prosti kot 

pri strukturirani improvizaciji. Ta opažanja potrjujejo dognanja drugih raziskav (npr. Pogorevc 

Jakop, 2000), ki poudarjajo, da je igranje na glasbila zahtevnejša glasbena dejavnost od ostalih, 

saj od posameznika zahteva boljšo pozornost, koncentracijo in zavedanje. Pri zadnjih GD je 

najprej potreboval fizično vodenje, potem pa je na glasbilo nekaj trenutkov igral sam. Najraje 

je igral na boben, saj ga je ta zvok pomirjal. I. Stergar (2000) izpostavi, da je zelo pomembno 

dejstvo, da OMDR izberemo glasbilo, ki je prilagojeno njihovim potrebam in zmožnosti. 

Bistveno pa je tudi, da z igranjem nanj uživajo, saj je to ključen element, ki spodbuja k 

aktivnemu individualnemu ali skupinskemu igranju.   

 

Poslušanje glasbe je bilo iz srečanja v srečanje bolj zbrano, tako poslušanje predvajane glasbe 

kot tudi tiste, ki so jo ustvari otroci sami.  

Marija in Franc sta najraje poslušala inštrumentalno glasbo na začetku in koncu srečanja, pri 

dejavnosti masaže. Ob tej glasbi sta se sprostila in prepustila masiranju. Slednji izsledek se 

ujema z ugotovitvami drugih avtorjev (Barry in King, 1999, v Surujlal, 2013; Cassidy in 

Standley, 1995; Khalfa idr., 2002; Kuhn, 2002), da poslušanje pomirjujoče glasbe pri otrocih 

privede do sproščenosti telesa in večje pripravljenosti za sodelovanje in učenje. Sami nismo 

opazili vidnih razlik med poslušanjem klasične glasbe ali katerekoli druge glasbe, npr. otroške. 

I. Stergar (2002) pa je prišla do ugotovitve, da je za poslušanje bolj ustrezna klasična glasba.  

Obema otrokoma je bilo težje slediti glasbi, ki so jo igrali vrstniki, ter glasbi, ki je narekovala 

počasne/hitre ritme in glasne/tihe glasove, ki pa sta jih z vsako GD s ponovnim poslušanjem 

lažje prepoznala. Pri tem je bila bolj uspešna Marija, ki je igranje na glasbila ostalih vrstnikov 

pospremila s smehom in ploskanjem. Ugotovitev J. Alvin (1977, v Stergar, 2002) sovpada z 

našim opažanjem, da poslušanje žive glasbe spodbudi pri OMDR intenzivnejšo pozornost in 
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večje zanimanje za sodelovanje pri glasbenih dejavnostih. Franc pa je bil ob poslušanju igrane 

glasbe drugih vrstnikov pogosto vznemirjen in razdražen. J. Alvin (1977, v Stergar, 2002) je za 

to ugotovitev podala razlago, da sta razumevanje in moč pozornosti OMDR pomembna faktorja 

pri uspešnem poslušanju glasbe, ki pa ju pri Francu primanjkuje zaradi narave njegove motnje 

v duševnem razvoju. 

 

Pela je proti koncu srečanj le Marija, ki je prepevala »la-la-la« ob igranju na glasbilo ali 

poslušanju glasbe pri masaži. I. Stergar (2002) navaja, da OMDR začnejo prepevati po en zlog 

in nato nadaljujejo s prepevanjem posameznih besed. J. Alvin (1977, v Stergar, 2002) je podala 

ugotovitev, da dekleta z motnjami v duševnem razvoju raje pojejo, fantje pa se raje odločijo za 

igranje na glasbilo.  

 

GDI, ki so bile sestavljene iz različnih glasbenih dejavnosti, sta na začetku izvajala s fizično 

pomočjo odrasle osebe. Pri zadnjih srečanjih je bilo te pomoči manj, predvsem pri Mariji, ki je 

potrebovala manj fizične pomoči, še vedno pa demonstracije in verbalne spodbude odraslega. 

Franc je z zaključkom GD, podobno kot na začetku, potreboval fizično pomoč odraslega, 

vseeno pa se je med aktivno udeležbo GDI navadil in jih sprejel, tako da ga te niso vznemirjale 

ter je pri njih lažje sodeloval.    

Pri GDI sta pravila na začetku težje upoštevala in ju je bilo zato potrebno stalno voditi in jima 

nuditi podporo. Proti koncu srečanj je Marija lažje upoštevala pravila, počakala je na vrsto, 

spremljala ostale in izvajala glasbene dejavnosti po navodilih. Franc pa je pravila GDI upošteval 

s fizičnim vodenjem odrasle osebe. Od upoštevanja pravil je bilo odvisno tudi, kakšna je bila 

glasbena dejavnost. Če je bilo to masiranje po predvajani glasbi ali igranje na boben, je GDI 

lažje upošteval. Opažanja iz refleksivnega dnevnika se ujemajo z ugotovitvami B. Borote 

(2013), ki pravi, da se je za uspešno izvedene GDI, ki vplivajo na razvijanje glasbenega 

izražanja in socialnih veščin, pomembno osredotočiti na ustrezen prostor izvajanja, izbiro 

glasbil, avdio posnetkov in didaktičnih pripomočkov na podlagi otrokovih zanimanj, potreb ter 

zmožnosti.    

Glasba, pospremljena z gibanjem pri GDI, je oba otroka dodatno motivirala za glasbeno 

izražanje in sodelovanje pri glasbenih dejavnostih. To opažanje potrjuje spoznanje avtorice V. 

Pogorevc Jakop (2000), ki navaja, da gibanje po glasbi OMDR omogoča sprostitev in razvijanje 

ustreznih socialnih odnosov. Pri glasbeno-gibalnih dejavnostih sta otroka še vedno pogosto 

potrebovala pomoč odrasle osebe, da se je gibala skupaj z njima, saj v nasprotnem primeru nista 

želela sodelovati z vrstniki. 

 

Glasbene pravljice so bile pri Mariji in Francu manj učinkovite kot ostale glasbene dejavnosti. 

Po mnenju SRP pripovedovane pravljice otroka nista razumela, zato nanju niso imele nobenega 

posebnega učinka. Z naslednjo glasbeno pravljico se je besedilo zmanjšalo na najpomembnejše 

dele. B. Borota (2013) je mnenja, da glasbena pravljica sodi med najkompleksnejše glasbene 

dejavnosti, ker je sestavljena iz vseh treh elementov glasbene dejavnosti: poslušanja, izvajanja 

in ustvarjanja. Marija se je v primerjavi s Francem lažje vživela v svojo vlogo v pravljici in 

igrala na glasbilo, ko je bila na vrsti. Oba otroka pa sta potrebovala pri izvajanju glasbene 

pravljice fizično vodenje in verbalne spodbude, Marija pri tem v manjši meri kot Franc.  

 

Bibarije so tako pri Mariji kot pri Francu izvabile sproščeno vzdušje in pripravljenost ter 

sprejetost za dotike ostalih odraslih in vrstnikov. Skupaj z glasbo sta bila oba otroka dovolj 

umirjena, da sta se učila sprejemanja bližine ostalih otrok. M. Voglar (2010) opisuje bibarije 

kot igre, ki olajšajo otrokom neprijetne in neznane situacije, med katere sodi tudi telesni stik z 

vrstniki. V GD smo pogosteje vključevali masažo na način, da smo na predvajano glasbo 
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masirali otroke brez govorjenega besedila, kot se to izvaja pri bibarijah, ki jih opisuje 

Voglarjeva, saj je bilo to za oba bolj učinkovito. 

 

Razlikovanje tihih/glasnih zvokov in hitrih/počasnih ritmov sta razvijala postopno z 

igranjem na različna glasbila ali gibanjem po glasbi. Boljše razlikovanje na koncu GD je 

dosegla Marija, ki je potrebovala od začetne fizične pomoči le še verbalne spodbude. Franc pa 

je pri razlikovanju še vedno potreboval fizično pomoč z verbalnimi spodbudami, kar se proti 

koncu srečanj ni izraziteje spremenilo. Avtor Schalkwijk (1994) poudarja, da se OMDR naučijo 

razlikovanja med zvoki in ritmi najprej s samostojnim igranjem na glasbila, potem pa se uvede 

skupinsko igranje, s katerim se glasbene veščine še dodatno utrdi.  

 

Na prvo raziskovalno vprašanje, kako in v kolikšni meri s pomočjo glasbenih dejavnosti 

spodbujamo glasbeno izražanje pri OTTMDR, lahko na podlagi skupnih ugotovitev 

odgovorimo, da so v našem primeru glasbene dejavnosti spodbujale glasbeno izražanje pri 

OTTMDR.  

Do vidnejših pozitivnih rezultatov smo prišli pri Mariji, ki ima težjo motnjo v duševnem 

razvoju. Pri njej smo zaznali več napredka na vseh raziskovanih področjih glasbenega izražanja.  

Franca kot otroka s težko motnjo v duševnem razvoju pa so glasbene dejavnosti v manjši meri 

kot Marijo spodbudile h glasbenemu izražanju, čeprav je bilo tudi pri njem zaznati več 

glasbenega izražanja pri zadnjih GD ter tudi za odtenek manj potrebne pomoči kot na začetku. 

Povzamemo lahko, da sta oba OTTMDR z glasbenimi dejavnostmi razvila določeno glasbeno 

izražanje.  

 

 

2. Raziskovalno vprašanje: Kako in v kolikšni meri s pomočjo glasbenih dejavnosti 

spodbujamo socialne veščine pri OTTMDR? 

 

V tabeli 9 je razviden napredek pri otrocih na področju raziskovanih socialnih veščin, ki sta ga 

dosegla z izvajanjem GD. Iz podatkov lahko domnevamo, da so glasbene dejavnosti pozitivno 

vplivale na socialne veščine OTTMDR.  

 

 

Tabela 9: Napredek na področju socialnih veščin z izvedbo GD 

 

 Socialna  

veščina 

 

 

Otrok  

Pozdravljanje  

 

Vzpostavljanje 

 Upoštevanje 

navodil in pravil 

Sodelovanje v 

skupini 
očesnega 

stika 

telesnega 

stika 

Pred 

izvajanjem 

GD 

Marija o - o - - 

Franc - - - - - 

Po 

izvajanju 

GD 

Marija + + + + + 

Franc o o o o o 

 

Legenda: + = uspešno, o = delno uspešno, – = neuspešno. 
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Marija je po mnenju SRP v intervjuju pred GD redko pozdravljala poznane odrasle osebe, 

vrstnikov pa sploh ni pozdravila. Ob tem je dejala, da »redko pozdravlja, če pa pozdravi, je to 

z neverbalnim načinom, tako da pomaha. /…/ pozdravi s fizičnim vodenjem družinske člane, 

varuhe, pedagoge, oziroma osebe, ki jih dobro pozna. Otrok ne pozdravi«. 

Franc ni pozdravljal pred GD. SRP je v intervjuju dodala, da »/…/sam ne pozdravi, pri 

pozdravljanju ga je potrebno spodbujati in voditi, da pomaha«. 

Simms (2016) spoznava, da se prav zaradi šibke verbalne in neverbalne komunikacije 

pojavljajo težave pri komunikaciji za socialne namene, kot je pozdravljanje pri OMDR. Vse to 

pa je povezano z njihovo slabšo intelektualno opremljenostjo, ki igra pomembno vlogo pri 

usvajanju socialnih veščin.  

 

Po izvedenih GD je SRP opazila, da Marija pozdravi tudi vrstnike, pogleda jih v oči in jim 

pomaha z manj potrebne pomoči. Ob tem je dodala, da so se »/…/ spremembe na bolje /…/ 

pojavile iz srečanja v srečanje. /…/ Še vedno pogosteje pozdravi odrasle kot vrstnike, pri čemer 

ji je potrebno večkrat pomagati«. 

Franc po izvedbi GD še vedno ne pozdravlja samoiniciativno, je pa po mnenju SRP »/…/ bolj 

dovzeten za učenje, saj je bil skozi srečanja pripravljen sodelovati z odraslim pri pozdravu tako, 

da ga je bilo treba pri tem voditi. Izboljšal se je očesni kontakt tako, da je z vodenjem lažje 

pogledal vrstnike v oči«. Nekateri avtorji (npr. Ely in Scott, 1994) so ugotovili, da z izvajanjem 

glasbenih dejavnosti v povprečnem obdobju dveh mesecev OMDR razvijajo veščino pozdrava 

pri lažji, zmerni in težji motnji v duševnem razvoju.  

Glede na pridobljene podatke iz obeh intervjujev SRP ugotavljamo, da glasbene dejavnosti 

spodbujajo socialno veščino pozdrava, pri Mariji s težjo motnjo v duševnem razvoju do te mere, 

da se je naučila pozdraviti s pogledom v oči in mahanjem, s čimer je pozdravila tudi vrstnike. 

Franc s težko motnjo v duševnem razvoju pa je z glasbenimi dejavnostmi pridobil na motivaciji 

in pripravljenosti za učenje pozdrava s pomočjo glasbe. Mnenje R. Kjesbo (2010) sovpada z 

našo ugotovitvijo, da glasba spodbuja učenje pozdrava na verbalni ali neverbalni način z 

različnimi glasbenimi dejavnostmi. 

 

Socialni stiki, med katere sodita očesni in telesni stik, sta oba otroka razvila do te mere, da sta 

bolj pripravljena sprejemati socialne stike ostalih ljudi, predvsem vrstnikov.  

Marija po oceni SRP v intervjuju pred GD ni vzpostavila direktnega očesnega stika. Pri 

vzpostavljanju očesnega stika je pri njej podobno kot pri pozdravljanju – tudi tu pogleda v oči 

oz. obraz le odrasle osebe, ki jih dobro pozna. SRP je ob tem dejala, da zato, ker jo odrasli bolj 

zanimajo kot njeni vrstniki. Situacije, v katerih vzpostavi očesni stik, so individualne in 

nesocialne. SRP je v zvezi s tem dodala, da »vzpostavi očesni kontakt, ko od odraslega nekaj 

želi, npr. da ji ponudi novo dejavnost«. Pri vzpostavljanju očesnega stika je s prvimi srečanji 

potrebovala fizično in verbalno spodbujanje.  

Očesni stik je po mnenju SRP pred GD Franc vzpostavljal z mamo in SRP, ne pa z vrstniki. Pri 

ostalih ljudeh ga je pri tem potrebno fizično voditi in verbalno spodbujati. SRP je še poudarila, 

da Franc vzpostavlja očesni stik, »/…/ ko nekaj želi, npr. žogo, takrat odraslega gleda v obraz«.  

 

Po zaključku GD je Marija vzpostavila več očesnega stika tudi z vrstniki pri skupinskih 

glasbenih dejavnostih. F. A. Constantin je s svojo raziskavo prišla do podobnih rezultatov –

otroci od lažje do težje motnje v duševnem razvoju so se z igranjem na glasbila, petjem in 

poslušanjem glasbe naučili vzpostaviti in zadržati očesni stik z vrstniki. Pri Mariji pa je 

primarno očesni stik še vedno fokusiran na odrasle. Pri vzpostavljanju potrebuje verbalne 

spodbude odraslih, ne pa več fizičnega vodenja. SRP ob tem še navaja, da se »z verbalno 

spodbudo hitreje odzove in izvede očesni stik«.  
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Franc je na koncu GD po mnenju SRP še vedno težje vzpostavil očesni stik tako z odraslimi 

kot s svojimi vrstniki. Z opazovanjem pri srečanjih pa smo opazili da, čeprav se je očesni stik 

še vedno pojavil pri njem zelo poredko, je to storil s pomočjo fizičnega vodenja odrasle osebe 

lažje. K. Jarc (2012) in U. Kraljič (2001) navajata, da se z ritualno uvodno glasbeno dejavnostjo 

spodbudi očesni stik med udeleženci, npr. z uvodno pesmijo. V primeru naše raziskave se je to 

dogajalo med GD, pri kateri si otroci ob igranju na glasbila ta med seboj podajajo in ob tem 

pogledajo vrstnika v oči. K. Jarc (2012), Hooper (2002 ) in Wigram idr. (2002, v Hooper idr., 

2008a) so ob tem še ugotovili, da OMDR tudi z dejavnostmi, kot je improvizacijsko igranje na 

glasbila, vzpostavljajo očesni stik. 

 

Pred GD je Marija vzpostavila telesni stik s poznanimi odraslimi, saj se z njimi zelo rada 

ljubkuje ali nosi v naročju. Z vrstniki pa takšnih telesnih stikov ni vzpostavljala in jih ob 

poskusih večkrat odrinila. Nekateri avtorji (npr. Leffert idr., 2010; Shastri in Mishra, 1971, v 

Kumar idr., 2009 ) podajajo razlog, zakaj OMDR ne želijo telesnega stika z vrstniki, in sicer 

zato, ker pogosto ne znajo predvidevati vedenj vrstnikov, tako se jih izogibajo in z njimi nimajo 

vzpostavljenih socialnih stikov. SRP v intervjuju še sporoča, da Marija vzpostavi telesni stik, 

»/…/ ko želi neko novo dejavnost ali ko želi nekam iti, odraslega prime za roko«. 

Franc se je pred GD telesnih stikov izogibal in je zanje potreboval čas, da se jih navadi. Rad pa 

se je masiral, če ga masirajo poznane odrasle osebe. Vrstnike je pred GD velikokrat odrinil in 

ni želel njihovega stika. SRP v intervjuju pred GD navaja, da »vrstnikom ne zaupa, saj se ne 

znajo obvladovati, so nepredvidljivi in zanj predstavljajo nevarnost«. SRP še dodaja, da Marija 

in Franc potrebujeta pri vzpostavljanju telesnih stikov fizično vodenje in verbalne spodbude.  

 

Telesnega stika z vrstniki se Marija po izvedenih GD manj izogiba in se mu manj upira, če so 

poleg odrasli. SRP v intervjuju po GD dodaja, da »sama ne bi nikoli samoiniciativno vzpostavila 

telesnega stika z vrstniki. Je pa zagotovo boljši, to se je pokazalo med samimi srečanji, saj je 

pri masaži pustila Francu, da jo boža po laseh. /…/ Mora pa biti pri kontaktu z drugimi vrstniki 

prisoten odrasel, saj se tako počuti bolj varno. Če se počuti varno, nima nič proti vrstniškim 

dotikom«. SRP ugotavlja, da so bile na začetku potrebne demonstracije in fizično vodenje, 

medtem ko sedaj zadostujejo že verbalne spodbude in pohvale. F. A. Constantin je s svojo 

študijo prišla do podobnih dognanj, da se torej z izvajanjem glasbenih dejavnosti OMDR lahko 

spodbudi k telesnemu stiku z ostalimi vrstniki in ne samo z odraslimi. 

Telesnega stika Franc še vedno ne vzpostavi samoiniciativno z namenom sodelovanja z 

vrstniki, je pa do tovrstnih telesnih stikov bolj toleranten. Ob tem je SRP podala mnenje, da 

»po glasbenih srečanjih sedaj bolje sprejme dotik drugih ljudi, tudi vrstnikov. Na začetku ni 

kazal želje in je tudi odrival vsak dotik, sedaj ga lažje sprejme in se nanj odzove. Najbolj se je 

naučil sprejemati dotik z masažo, saj je pri masaži užival. Bolj je tudi vodljiv, saj pozna 

situacijo, ve, da bo v njej sodeloval z drugimi otroki«. Tudi B. Duffy in Fuller (2000) sta 

podobnega mnenja, da izvajanje masaže na predvajano glasbo pri OMDR znatno vpliva na 

izboljšanje socialnih veščin, med drugimi tudi na sprejemanje telesnih stikov. Pri 

vzpostavljanju telesnega stika morajo Franca odrasle osebe fizično voditi kot prej, vendar se pri 

tem manj upira in se prepusti dotikom ostalih. 

 

Na podlagi analiziranega intervjuja SRP pred in po glasbenih srečanjih ugotavljamo, da je 

izvedba glasbenih dejavnosti uspešno spodbujala oba otroka na področju očesnega in telesnega 

stika z odraslimi ter vrstniki. Slednje ugotovitve sovpadajo z dognanji drugih avtorjev (npr. 

Duffy in Fuller, 2000; Ely in Scott, 1994 ), ki so spoznali, da so OMDR z izvajanjem glasbenih 

dejavnosti razvili očesni stik ter ga pogosteje vzpostavljali tudi z vrstniki.  
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Navodilom in pravilom se je tekom GD najbolj naučila slediti Marija, Franc pa se je s stalno 

pomočjo manj upiral upoštevanju tistih pravil ter navodil, ki so veljala za skupinske dejavnosti. 

Tako na podlagi analiziranega intervjuja SRP po GD ocenjujemo, da je izvedba dejavnosti 

spodbudila večjo naravnanost na upoštevanje navodil in pravil pri skupinskih aktivnostih z 

vrstniki.  

Po opažanju SRP je Marija pred GD upošteva navodila, če je bila zraven prisotna odrasla oseba, 

ki jo je pri tem vodila. Lažje jih je tudi upoštevala, če so se naloge navezovale na glasbene 

vsebine. Za to jo je potrebno motivirati, opozarjati in fizično voditi. 

Franc je po pripovedovanju SRP pred GD redko sledil navodilom, pri katerih je potrebno 

sodelovati z drugimi in se temu velikokrat upiral. Adeniyi in Omigbodun (2016) podajata svojo 

ugotovitev, zakaj je temu tako, in sicer ugotavljata, da OMDR zaradi redkih socialnih odnosov 

z vrstniki težje sledijo in upoštevajo pravila, pri katerih je potrebno sodelovanje med 

udeleženci. Franc pri tem potrebuje fizično pomoč in demonstracijo, s katero se ga pripravi, da 

se pravil in navodil drži. Ob tem SRP še dodaja »/…/ Zanj predstavljajo vodene dejavnosti izziv. 

/…/ Skupinske dejavnosti mu morajo biti znane, da jih izvaja«. 

 

Največji napredek je po GD Marija dosegla pri upoštevanju pravila, s katerim je pri skupinskih 

aktivnostih lažje počakala na vrsto. L. Bunt (1994), B. Duffy in Fuller (2000), Skewes in 

Thompson (1998) ter Wigram idr. (2002, v Hooper idr., 2008a) so ravno tako dognali, da se s 

skupinskimi glasbenimi dejavnostmi petja ter igranja na glasbila vpliva na izboljšanje 

upoštevanja skupinskih pravil, predvsem čakanja na vrsto. Istočasno je Marija bolj pozorna na 

druge udeležence pri glasbenih dejavnostih, je bolj potrpežljiva in bolj razume navodila, ki se 

nanašajo na skupinske aktivnosti. Pomoč in podpora je manj potrebna kot na začetku, najbolj 

pogosto potrebuje verbalne spodbude in občasne demonstracije.  

Franc je pri skupinskem izvajanju po GD manj vznemirjen in zato lažje upošteva navodila ter 

pravila skupinskih dejavnosti. Pri upoštevanju danih navodil in pravil se pomoč ni veliko 

spremenila, še vedno ga je potrebno verbalno spodbujati in fizično voditi, hitreje pa dejavnost 

dojame ter jo s podporo odraslega izpelje.  

Do podobnih rezultatov pozitivnih sprememb pri upoštevanju navodil in pravil so prišli tudi 

avtorji B. Duffy in Fuller (2000), Ely in Scott (1994) ter M. Kuzma (2002), ki so ugotovili, da 

izvajanje glasbenih dejavnosti znatno vpliva na boljše sprejemanje in upoštevanje pravil 

OMDR. Prav tako je M. Zanjkovič (2012) z GDI pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

spodbudila upoštevanje pravil, pri katerih sodelujejo z vrstniki. 

 

Marija je po opažanjih SRP pred GD težje sodelovala z vrstniki, saj je ti niso zanimali in je bila 

raje v interakciji z odraslimi. Vrstnika, ki je želel vzpostaviti z njo kontakt, je včasih tudi 

odrinila, saj ni hotela sodelovati z njim. Ob tem SRP navaja, da  je zanjo »/…/ sodelovanje z 

vrstniki pri dejavnostih najtežji del. Še vedno so ti otroci egoistični, na ravni majhnega otroka. 

Nimajo potreb, nimajo razvite potrebe po druženju. /…/. To druženje, sodelovanje ji je tuje, ni 

pripravljena na druženja, ga ne razume«. Za sodelovanje z vrstniki jo je morala spodbujati in 

ji pomagati odrasla oseba ter biti v teh situacijah vedno prisotna. Tudi igra in komunikacija, ki 

sta sestavni del sodelovanja, skupaj z vrstniki nista bili pred GD vzpostavljeni. V povezavi s 

tem so Kopp idr. (1992), Guralnick idr. (2009) ter Guralnick in Groom (1985, v Sigman in 

Ruskin, 1999) ugotovili, da OMDR s svojimi vrstniki ne sodelujejo, predvsem ne med igro, pri 

kateri preživijo več časa sami kot v družbi svojih vrstnikov.  

Za Franca SRP navaja, da pred GD ni sodeloval s svojimi vrstniki in je takšnim dejavnostim 

težko sledil. Raje se je igral sam z žogo ali poslušal glasbo. Če je nekdo od vrstnikov želel z 

njim vzpostaviti stik, ga je Franc takoj odrinil. Pomoč mu je bila ob takšnih dejavnostih z 

vrstniki vedno ponujena s strani odrasle osebe. Prav tako so Evans idr. (1992) ugotovili, da 

OMDR ne sodelujejo z vrstniki, če jim pri tem ne pomagajo odrasli. Če Franc pri igri že sodeluje 
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z drugo osebo, je to v paru z odraslim. Lord (1984, v Hauch idr., 1995) izpostavlja, da so OMDR 

raje v interakciji z odraslimi kot s svojimi vrstniki, saj so zanje odrasli bolj predvidljivi ter zato 

z njimi lažje sodelujejo kot z vrstniki, ki so po drugi strani manj predvidljivi in prilagodljivi. 

Tudi komunikacija, ki je pomemben člen sodelovanja pri Francu z vrstniki ni vzpostavljena. 

 

SRP je po GD spoznala, da je Marija pri sodelovanju z vrstniki pri skupinskih dejavnostih bolj 

samostojna in z njimi lažje sodeluje kot prej. Za takšne dejavnosti je tudi bolj dovzetna in se 

jim ne upira. Ti izsledki se ujemajo z ugotovitvami avtorjev D. Abells idr. (2008), ki so dognali, 

da OMDR raje sodelujejo z vrstniki pri strukturiranih dejavnostih, med katere sodijo tudi 

glasbene, kot pri prostih. Najbolj je z vrstniki sodelovala pri skupinskem igranju na glasbila, 

pri katerem je ob igranju drugih ploskala in se zraven smejala. Naša opažanja sovpadajo s 

spoznanjem K. Jarc (2012), da OMDR z glasbeno improvizacijo tihega/glasnega in 

počasnega/hitrega igranja vzpostavljajo ter krepijo sodelovanje med udeleženci. Marija še 

vedno brez vodenja odrasle osebe ne bi zmogla sama sodelovati pri skupinskih dejavnostih, 

potrebuje pa manj pomoči kot na začetku. Spodbuja se jo predvsem verbalno, pohvali se jo za 

vsako uspešno izvedeno nalogo. SPR za Marijo v intervjuju po GD še poudari: »Spremembe so 

se pojavile le na srečanjih, v drugih situacijah je igra enaka, k vrstnikom ne pristopa brez 

podpore«.  

Stokes in Osnes (1989, v Smith idr., 2010) generalizacijo opredeljujeta kot znanja oz. veščine, 

ki se jih uporablja v novih situacijah in so drugačne od tistih, v katerih so bile naučene. Pri 

posplošitvi teh znanj OMDR pomagajo pomembni drugi, kot so starši, vrstniki, učitelji in 

skrbniki (Greco in Morris, 2001). Brez generalizacije se ne uresniči bistvenega cilja, 

povezanega z naučenimi socialnimi veščinami – izboljšati aktivno delovanje v socialnih 

okoljih. Smith idr. (2010) izpostavijo, da je potrebno učenje socialnih veščin zaključiti šele, ko 

se oceni, da je prišlo do generalizacije znanja. Pri tem slednji avtorji navajajo, da je za uspešnost 

generalizacije naučenih socialnih veščin ključnega pomena otrokova razvojna raven, kognitivni 

razvoj in resnost primanjkljajev teh veščin ter dejavniki okolja, med katere sodijo naravne 

ojačitve in priložnosti urjenja socialnih veščin za to namenjenih strukturiranih dejavnosti. Vsi 

ti elementi vplivajo na čas, ki ga OMDR potrebujejo za uspešno usvojitev in posplošitev 

socialnih veščin na vse socialne situacije v življenju posameznika (Smith idr., 2010). 

Franc se je z vsakim srečanjem bolj privadil skupinskih glasbenih dejavnosti in postal bolj 

fleksibilen za sodelovanje z vrstniki. Varno okolje, ki ga je ustvarila glasba, ga je spodbudilo k 

temu, da ga sodelovanje ne vznemirja toliko kot prej in je za takšne aktivnosti bolj dovzeten. 

Avtorji B. Duffy in Fuller (2000), K. Jarc (2012) ter Mashemian in Mohammadi (2015) so prišli 

do podobnih ugotovitev, da imajo glasbene dejavnosti moč ustvariti varno situacijo, v kateri 

OMDR vzpostavljajo socialne interakcije s svojimi vrstniki in v njej raje sodelujejo s skupino. 

Pri tem F. A. Constantin (2015), S. Coyle (2011), Ely in Scott (1994), V. Pogorevc Jakop (2000) 

ter M. Zanjkovič (2012) navajajo, da glasbene dejavnosti, ki vključujejo petje, igranje na 

glasbila, poslušanje in gibanje po glasbi, pri OMDR prispevajo k večjemu zaupanju in dovoljšni 

meri varnosti za sodelovanje z drugimi vrstniki. K občutku varnosti prispeva tudi število oseb, 

ki so vključeni v takšne aktivnosti. Davidson in Good (2002, v Hallam, 2010) ter Young in 

Colman (1979, v Hallam, 2010) potrjujejo to ugotovitev ter poudarjajo, da glasbene dejavnosti 

učinkovito vplivajo na krepitev sodelovanja med vrstniki, če je ta skupina manjša in je v njej 

do šest otrok. Pomoč se s strani odraslega pri Francu ni bistveno zmanjšala, saj ga je še vedno 

potrebno fizično voditi. SRP ob tem dodaja: »Sam bi potreboval še več ponavljanja teh 

dejavnosti in več situacij, v katerih bi socialne veščine razvijal in krepil.« 

Komunikacija se je pri obeh otrocih med GD razvijala z neverbalnim načinom, npr. skupinskim 

igranjem na glasbila, masažo, očesnim stikom, božanjem itd. Tudi igra, ki je bila del GDI, je 

pri obeh otrocih spodbudila boljšo nagnjenost k sodelovanju med vrstniki in ne samo med 

odraslimi.  
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Glede na vse izpeljane glasbene dejavnosti SRP izpostavi, da je pri OMDR večkrat v ospredju 

individualno delo in posledično individualna pomoč. Potrebno bi jih bilo navajati tudi na 

skupinske dejavnosti že v predšolskem obdobju, v vrtcu. Po njenem mnenju je zelo pomembno 

sodelovanje z vrstniki. Ugotavlja, da se s sodelovanjem razvijajo čustva in motivacija za 

izvajanje različnih skupinskih dejavnosti. Pri tem je OMDR potrebno voditi in učiti. Opaža, da 

je mogoče sodelovanje z vrstniki tako redko, ker so ti otroci na mentalni starosti dveh let. V 

tem obdobju pa so otroci vezani na samo enega človeka, odraslega, in zato nimajo interesa za 

vzpostavitev interakcij z vrstniki. To bi držalo, če bi bila vsa skupina homogena po 

sposobnostih, vendar redko naletimo na takšno ujemanje med otroki. Velikokrat imajo OMDR 

različno razvite sposobnosti, čeprav je njihov inteligenčni količnik nižji. Torej bi se Franc lahko 

učil s posnemanjem od tistega, ki zmore več.  

SRP ocenjuje, da so se z glasbenimi dejavnostmi naučili oz. pridobili izkušnje in veščine, ki jih 

bodo potrebovali, ko bodo začutili potrebo ter interes po sodelovanju z vrstniki. Te izkušnje jim 

bodo na socialnem področju pomagale do lažjega vzpostavljanja socialnih odnosov z vrstniki. 

Zagotovo ne moremo vedeti, ali bosta OTTMDR uporabljala socialne veščine čez eno ali več 

let, saj je v večji meri zaradi narave njune motnje, npr. hitro pozabljanje, ali procesa poslabšanja 

njunega stanja odvisno, ali bosta trajno osvojila naučene veščine.  

SRP navaja, da so se s sodelovanjem pri GD OMDR naučili počakati na vrsto, biti pozorni na 

ostale udeležence, postali so bolj potrpežljivi in prilagodljivi ter razvili večjo fleksibilnost. 

Največje spremembe pa so se po njenem mnenju z izpeljanimi glasbenimi dejavnostmi dogodile 

predvsem pri vzpostavljanju odnosa z drugimi vrstniki in vključevanju v skupinske dejavnosti. 

Jackson (2007) je s svojo študijo od osebja, ki dela z ljudmi z zmernimi, težjimi in težkimi 

motnjami v duševnem razvoju, pridobil podobne rezultate o vplivu glasbenih dejavnosti na 

socialne veščine OMDR. Od vseh 90 % pozitivnih odgovorov, da glasba pomaga pri 

vzpostavljanju interakcij z drugimi ljudmi, 56 % vprašanih navaja, da se s pomočjo glasbe 

vpliva tudi na socialne interakcije z vrstniki, čeprav so po njegovem mnenju tako odgovorile 

osebe, ki delajo najpogosteje z osebami z zmerno motnjo v duševnem razvoju, saj z njimi 

izvajajo več glasbenih dejavnosti kot z OTTMDR.  

 

Na osnovi pridobljenih in analiziranih podatkov iz intervjujev ter refleksivnega dnevnika 

ocenjujemo, da so glasbene dejavnosti pri obeh otrocih spodbujale napredek pri proučevanih 

socialnih veščinah.  

 

 

3. Raziskovalno vprašanje: Kako in v kolikšni meri s pomočjo glasbenih dejavnosti 

spodbujamo izražanje prijetnih čustev pri OTTMDR? 

 
OTTMDR sta na začetku pogosto izražala čustva upora, jeze in nezadovoljstva z izvajanjem 

skupinskih dejavnosti z vrstniki, z zadnjimi srečanji pa sta začela izražati bolj prijetni čustvi 

veselja ter zadovoljstva, ki so ju sprožila skupinska izvajanja glasbenih dejavnosti oz. 

sodelovanje in vzpostavljanje interakcij med udeleženci. F. A. Constantin (2015) je s svojo 

raziskavo, v kateri je izvajala glasbene dejavnosti z OMDR, prišla do podobnih dognanj – otroci 

so v sodelovanju s svojimi vrstniki izražali prijetna čustva. Slednje ugotovitve sovpadajo tudi 

z izsledki študij avtorjev N. Fratnik (2010), Jackson (2007), M. Kuzma (2002) in Shi, Lin ter 

Xie (2016). 

 

Iz analize opazovalnih shem je pri Mariji razvidno, da se je izražanje njenih čustev v zadnjih 

nekaj GD bistveno spremenilo. Na začetku se je sodelovanju s sovrstniki pogosto upirala, nato 

je bila zadovoljna, ko je sama sodelovala in bila aktivna, proti koncu pa je izkazala več veselja 

ter zadovoljstva ob sodelovanju z vrstniki, ki ga je izražala s ploskanjem, vzpostavljanjem 



82 

 

očesnega stika in nasmehom. Tudi S. Coyle (2011) je spoznala, da OMDR pri glasbenih 

dejavnostih najbolj pogosto izražajo čustvo veselja, ko se navadijo na določene socialne 

situacije in način dela v skupinskih glasbenih dejavnostih. Na zadnjem srečanju je med igranjem 

ostalih otrok na glasbila izražala čustvo veselja s smehom in ploskanjem. Ugotovitev avtorice 

J. Alvin (v Stergar, 2002) se ujema z našim opažanjem, da je najbolj učinkovito poslušanje žive 

glasbe, ki pri OMDR vzbudi večje čustvene odzive. 

 

Tudi Franc je na začetku izražal jezo in upor do sodelovanja z vrstniki ali pa čustev sploh ni 

izražal. V. Pogorevc Jakop (2000) je za to podala razlago, da v socialnem okolju OMDR 

pogosto ne izražajo svojih čustev, saj jih takšne situacije preveč vznemirjajo in se v stiku z 

vrstniki ne počutijo dobro. Prijetna čustva pa je na začetku občasno izražal takrat, ko je tudi 

sam sodeloval ob pomoči odrasle osebe. Čustvi zadovoljstva in veselja je začel izkazovati z 

nasmehom pri masaži skupaj s predvajano glasbo. Proti koncu srečanj je celo dovolil, da ga 

masirajo tudi ostali otroci. Tudi na zadnjih srečanjih pri skupinskem igranju na glasbila je 

izražal čustvo veselja z rahlim nasmehom, ki ga je opazila in zapisala SRP v opazovalno shemo, 

vendar v manjši meri kot Marija. Cicchetti in Sroufe (1976) sta podala ugotovitev, da se 

OTTMDR redkeje smejijo kot njihovi nevrotipični vrstniki. 

 

Na podlagi opazovanja in analize izražanja prijetnih čustev OTTMDR s pomočjo opazovalne 

sheme sklepamo, da so skupinske glasbene dejavnosti spodbujale njihovo izražanje. Pri Mariji 

kot otroku s težjo motnjo v duševnem razvoju so vplivale v večji meri kot pri Francu, ki ima 

težko motnjo v duševnem razvoju, čeprav se je tudi pri njem na tem področju pokazal napredek. 
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3 SKLEP   
 
OTTMDR so zaradi narave svoje motnje velikokrat prepuščeni individualnemu delu z odraslimi 

osebami in premalokrat vključeni v skupinsko delo z vrstniki, s katerim bi razvijali socialne 

veščine, ki so zanje pomembna pridobitev na socialnem področju tako kot za vsakega drugega 

otroka. Ob tem je ustrezno izražanje čustev veselja in zadovoljstva ključnega pomena za 

vzpostavljanje in vzdrževanje uspešnih socialnih odnosov z vrstniki. Glasba lahko v tem 

primeru predstavlja vezni člen med otrokom in njegovimi vrstniki, saj lahko z njeno pomočjo 

razvijajo socialne veščine za vzpostavljanje socialnih interakcij v prihodnosti.  

V magistrskem delu smo ugotavljali, kako in v kolikšni meri lahko glasbene dejavnosti 

sestavljene iz poslušanja glasbe, igranja na glasbila itd., vplivajo na socialne veščine 

sodelovanja, upoštevanja navodil ter pravil, pozdravljanja in socialne stike med vrstniki, 

glasbeno izražanje ter izražanje čustev pri dveh OTTMDR. GD smo izvajali s celotno skupino 

štirih otrok s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju, en mesec po pol ure petkrat 

tedensko. Vsak otrok je pri glasbenih dejavnostih potreboval eno odraslo osebo, ki ga je 

spodbujala in mu pomagala. V nasprotnem primeru bi bilo delo oteženo za vodjo delavnic, ki 

bi se težje posvetil urjenju socialnih veščin in razvijanju skupinske dinamike. Pri tem je 

potrebno opozoriti, da se nobena skupinska glasbena dejavnost ne bi mogla izvajati brez pomoči 

odraslih z verbalnimi pristopi, demonstracijo ali fizičnim vodenjem, s katerim se je pripomoglo 

k razvoju otrokovih socialnih veščin. Menimo, da bi bil način dela »ena na ena« potreben v 

skupinskih dejavnostih vsaj toliko časa, dokler ne bi otroci začeli dokaj samostojno izvajati 

glasbene dejavnosti, ne da bi mu pri tem pomagala odrasla oseba. 

Skozi 15 srečanj smo s pomočjo intervjuja SRP pred in po GD, strokovne dokumentacije, 

refleksivnega dnevnika in izpolnjevanja opazovalne sheme čustev prišli do skupnih ter 

posplošenih ugotovitev, da glasbene dejavnosti pozitivno vplivajo in spodbujajo napredek na 

področju socialnih veščin, glasbenega izražanja ter izražanja prijetnih čustev pri skupinskih 

dejavnostih z vrstniki pri obeh OTTMDR.  

Z osredotočenostjo na posameznega otroka pa smo z dobljenimi rezultati dognali, da je pri 

Mariji, ki ima težjo motnjo v duševnem razvoju, prišlo do večjih sprememb na področju 

sodelovanja med vrstniki, vzpostavljanja telesnega in očesnega stika, pozdravljanja ter 

upoštevanja navodil in pravil, ki so pomembna za skupinsko delovanje. Prav tako je bil pri 

Mariji opaziti boljši napredek na področju izražanja čustev veselja in zadovoljstva med 

glasbenimi dejavnostmi, pri katerih je sodelovala z vrstniki. Manj se je tudi upirala in izražala 

jezo, če ni bila na vrsti, ter z veseljem spremljala ostale otroke. SRP z opazovanjem in 

zapisovanjem čustev v opazovalno shemo pri obeh otrocih ni imela večjih težav, saj ju je dobro 

poznala ter vedela, kako se počutita. Maurer in Newbrough (1987) poudarjata, da so izrazni 

obrazi pri OTTMDR težje prepoznani kot pri nevrotipičnih vrstnikih, se pa vesele izraze pri 

njih lažje prepozna kot žalostne in jezne. V nadaljnje bi lahko za še boljše opazovanje vsako 

srečanje snemali, kar bi nam omogočilo boljše ocenjevanje otrokovih počutij, kot tudi vedenj 

ob posamezni socialni situaciji.  

Pri Francu kot otroku s težko motnjo v duševnem razvoju pa je zaradi njegovih izrazitejših 

primanjkljajev in težav opaziti manj izboljšav na opazovanih ter merjenih področjih. Glasbene 

dejavnosti so mu dale zmožnost boljšega sprejemanja takšnih skupinskih dejavnosti, ki jih pred 

tem ni bil vajen. Glasba, ki je njegovo močno interesno področje, mu je omogočila vzpostavitev 

varnega okolja, v katerem je bilo sodelovanje z vrstniki z njegove strani lažje izvedljivo. Kljub 

temu bi potreboval še več urjenja socialnih veščin in ostalih spretnosti s pomočjo glasbenih 

dejavnosti. Ker pri slednjih lažje sodeluje v paru kot v skupini, bi bilo zanj najprimerneje, da bi 

jih najprej izvajali individualno, skupaj z odraslim, po nekaj srečanjih, ko bi presodili, da se je 

navadil in utrdil glasbene dejavnosti, pa bi ga vključili v skupino, v kateri bi izvajal enake 
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glasbene dejavnosti kot prej. Tako bi bil bolj pripravljen in sproščen za utrjevanje teh 

dejavnosti, skupaj z razvijanjem socialnih veščin v skupini. Takšen način dela priporoča tudi 

avtorica M. Ramey (2011), saj se s tem omogoči boljše doseganje rezultatov na področju 

socialnih veščin. Franc je bil velikokrat na GD še zaspan in zato ni želel sodelovati, poleg tega 

pa je zaradi bolezni dve srečanji izpustil. Zato menimo, da bi morali z njim izvesti več GD, da 

bi prišlo do večjih sprememb na področju socialnih veščin, izražanju prijetnih čustev in 

glasbenem izražanju. Pri njem bi morali število ciljev zmanjšati in nekaj mesecev delati na 

enem ali dveh ciljih, saj je bilo zanj včasih preveč utrujajoče slediti ter spoznavati toliko novih 

stvari, čeprav so se glasbene dejavnosti med srečanji ponavljale.  

 

Z vsakim naslednjim srečanjem se je Marija samostojneje glasbeno izražala s poslušanjem 

glasbe, igranjem na glasbila in petjem. Franc je pri tem potreboval fizično pomoč odrasle osebe, 

s katero sta skupaj igrala na glasbila ali se gibala po glasbi. Pri gibanju in masaži po predvajani 

glasbi je Franc najbolj užival in izkazoval veselje. M. Kuzma (2002) ob tem poudarja, da 

gibanje spodbuja k uspešnejšemu razvoju socialnih veščin sodelovanja in telesnega stika z 

vrstniki. 

Pri glasbenih dejavnostih bi bilo potrebno še več utrjevanja, s katerim bi oba otroka razločila 

počasne/hitre ritme in tihe/glasne zvoke s pomočjo igranja na glasbila, plesa ter ostalih 

glasbenih dejavnosti. To bi bilo potrebno predvsem pri Francu, ki je kot otrok s težko motnjo v 

duševnem razvoju potreboval več pomoči kot Marija s težjo motnjo v duševnem razvoju. 

Glasbene pravljice bi lahko izpustili, saj nista razumela, o čem pravljica govori in se zato nista 

znala vživeti v svoji vlogi. Ker nista dognala zgodbe, ki je stala za igranjem na glasbila, bi jo 

lahko izpustili ali skrajšali na nekaj besed, saj je bila zanju pretežka. Bibarije bi bile lahko 

prisotne v vsaki GD na začetku ali na koncu, da bi se še bolj sprostila ob dotiku, govorjeni 

besedi in glasbi, kljub temu da je masaža, ki smo jo vključevali v vsako srečanje, ponudila 

podoben učinek, saj je bil v ospredju dotik ter sprostitev.  

 

Socialnih veščin OMDR ne pridobijo spontano z razvojem, ampak jim jih je potrebno približati 

s postopnim in konkretnim učenjem. Zato potrebujejo motivacijo in dovolj spodbud, ki jih 

pripravijo na neposreden ali posreden način urjenja omejenih veščin. Če glasba pri teh otrocih 

predstavlja močno področje ali pa imajo glasbo radi, ta pooseblja pravo motivacijsko sredstvo, 

s katerim se OMDR učijo socialnih veščin pozdravljanja, vzpostavljanja očesnega in telesnega 

stika, upoštevanja skupinskih pravil ali sodelovanja med vrstniki. S tem se strinjajo avtorji (npr. 

Lancioni, Singh idr., 2006, v Lancioni idr., 2009; Rouse, 2009; Sigafoos, O´Reilly in Green, 

2007, v Lancioni idr., 2009; Surujlal, 2013), ki z ugotovitvami iz svojih raziskav spoznavajo, 

da glasba lahko spodbuja razvoj socialnih veščin, če imajo otroci glasbo radi in v njej uživajo. 

Ob tem je dokazano, da se OMDR uspešneje naučijo socialnih veščin v skupini z vrstniki kot 

doma (Karra, 2013). Pomembno je dejstvo, da mora biti načrtovanje za uspešno razvijanje 

določenih socialnih veščin prilagojeno vsakemu posamezniku posebej (Dunn in Crites, 2004; 

Heward, 2003; Kesič Dimic, 2010) ter strukturirano v daljših in manjših enotah (Adeniyi in 

Omigbodun 2016; Matson in Ollendick, 1988, v Smith, idr., 2010).  

 

Ob načrtovanju, izvajanju in evalvaciji GD smo prišli do ugotovitve, da bi jih lahko za boljši 

napredek podaljšali za nekaj mesecev, saj se je tudi po mnenju SRP Franc kot otrok s težko 

motnjo v duševnem razvoju težko prilagodil na toliko novih stvari v enem mesecu skupinskega 

dela. Zanj imajo namreč v individualiziranem programu načrtovano eno do dve novi stvari v 

celotnem šolskem letu. Dalj časa trajajoča srečanja so izvedli tudi nekateri drugi avtorji (npr. 

Constantin, 2015; Duffy in Fuller, 2000; Fratnik Kobe, 2010; Kuzma, 2002;) ter pri tem 

ugotovili, da je s ponavljanjem in utrjevanjem socialnih veščin s srečanji, izvedenimi v nekaj 

mesecih, doseženih več začrtanih ciljev raziskave.  
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Z dobljenimi rezultati potrjujemo dejstvo, da je potrebno upoštevati vsakega otroka posebej, se 

seznaniti z njegovimi primanjkljaji, zanimanji in močnimi področji, s katerimi se spodbuja 

učenje novih vsebin. Kljub spodbudnim dosežkom, je bila raziskava oblikovana na majhnem 

vzorcu OTTMDR, zato ne moremo z gotovostjo trditi, da pozitivni učinki glasbenih dejavnosti 

veljajo za celotno populacijo OTTMDR na področju spodbujanja socialnih veščin, izražanja 

čustev in glasbenega izražanja. Tudi generalizacija se ni popolnoma izrazila v obdobju 15 

srečanj, saj smo se v študiji osredotočili na trenutne spremembe ter napredek na GD in ne na 

dolgoročne učinke pridobljenih socialnih veščin med otroki ter njihovimi vrstniki v ostalih 

socialnih situacijah in okoljih. Smith idr. (2010) ob tem navajajo, da mora biti generalizacija 

socialnih veščin neposredno vključena v trening oz. dnevno rutino, da pride do pozitivnih 

rezultatov. 

 

Predstavljena zbirka 15 glasbenih delavnic (priloga 1) ter smernice načrtovanja in izvajanja 

uspešnih glasbenih dejavnosti za OMDR v magistrskem delu, pridobljene iz različnih 

slovenskih ter tujih študij (npr. Belak Ožbolt, 1998; Lathom Randocy, 2002; Ramey, 2011; 

Schalkwijk, 1994; Stergar, 2002; Watson, 2007; Zanjkovič, 2012), lahko prispevajo k 

spodbujanju socialnih veščin, izražanju prijetnih čustev pri sodelovanju z vrstniki ter h 

glasbenemu izražanju s pomočjo glasbenih dejavnosti, namenjenih in prilagojenih tudi 

OTTMDR. Pri tem je potrebno poudariti, da je glasbene dejavnosti dobro prilagajati vsakemu 

posamezniku posebej glede na njegove potrebe, primanjkljaje, interese in zmožnosti. 

Prispevek študije primera tako omogoča spoznanje, da je potrebno osvojene socialne veščine 

postopno prenesti v ostala socialna okolja ter vzpostaviti njihovo generalizacijo, saj ta omogoča 

priložnosti za uspešnejši celostni razvoj in kvalitetnejše življenje OTTMDR. 
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5 PRILOGE 
 

Priloga 1: Zbirka 15 glasbenih delavnic za OTTMDR 
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Datum: 5.1. 2017 Izvajalka: Ana Medved 

Skupina: prva stopnja posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja CUDV (štirje otroci) Zaporedna številka delavnice: 1.   

UČNI CILJI 

− upoštevajo navodila dejavnosti in pri njej vztrajajo 

− izberejo glasbilo in na njega zaigrajo poljuben ritem sami in s člani skupine 

− podajo glasbilo v roke enemu od članov skupine 

− pogledajo v oči in pomahajo 

− zaploskajo otroku ob pozdravu in skupinskem igranju na glasbila 

− ob glasbi skočijo iz gnezda in se samostojno gibajo na njen ritem  

− ob prekinitvi glasbe skočijo nazaj v gnezdo  

− dopustijo odraslemu, da jih masira in se ob tem sprostijo ter umirijo 

KLJUČNE BESEDE: spoznavanje, pozdrav, dotik, igranje na glasbila, sodelovanje 

UČNE OBLIKE: 

 

 frontalna                                                           v paru 

 individualna                                                    skupinska 

UČNE METODE 

 

Metode poustvarjalnega petja: 

   pripevanje 

   petje z učiteljem 

   izvajanje ritma pesmi 

   petje ob predvajanju pesmi iz zgoščenke 

 

Metode igranja na glasbila: 

   reproduciranje instrumentalnih vsebin 

   poustvarjalno spremljanje 

   ustvarjanje instrumentalnih vsebin 

 

Metode poslušanja skladbe: 

   doživljajsko poslušanje 

   analitično poslušanje 

 izražanje doživetij in predstav glasbenega dela z gibalno, likovno ali verbalno 

komunikacijo 

 

Metode ustvarjanja glasbenih vsebin: 

   ustvarjanje melodije in besedila 

   ustvarjanje melodije na dano besedilo 

   ustvarjanje instrumentalnih skladb 

   ustvarjalno spremljanje 

 

Metode glasbeno-didaktičnih iger: 

   primerjanje in razlikovanje 

   reproduciranje 

   ugibanje 
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   ustvarjanje  

PRIPOMOČKI: glasbila (tamburin, strgalo, ropotulja, palčke), fotografije ptičjega gnezda, 

računalnik 

LITERATURA: 

 Roblek, I., Sajovic, L., Stergar, I. in Pirc, D. (2004). Učni načrt za področje 

Glasbena vzgoja. Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potre

be/programi/posebni_program/glasbena_vzgoja-osn_raven.pdf  

 Pogorevc Jakop, V. (2000). Glasbena pravljica in glasbene didaktične igre pri 

otrocih z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju (Diplomsko delo). Pedagoška 

fakulteta, Ljubljana. 

 Schmidt, G. (2008). Igre: masaže in sprostitve za otroke. Pridobljeno s 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/masaze.pdf 

 8 HOURS - Gentle Rain at Night - Sleep - Insomnia - Study - Meditation – 

Relaxation (21. oktober 2014). Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=B2MCQtgzoNY 

POTEK DELA 

 

Pozdrav (10 min) 

Otroke povabim, da si ogledajo glasbila, ki sem jih prinesla, poskusijo na njih igrati in si 

enega izmed njih izberejo. Razporedimo se v krog in začnemo z igro Krog spoznavanja s 

pomočjo glasbe. Najprej se predstavim z besedami »Dobro jutro, moje ime je Ana« in 

poljubno nekaj zaigram na glasbilo, ki sem ga izbrala. Vsak otrok me nato pozdravi tako, da 

namesto verbalnega pozdrava z glasbilom nekaj zaigra, mi poda glasbilo, pogleda v oči in 

pomaha. Vsak otrok se predstavi na enak način s pomočjo igranja na glasbilo.  

Vsakega otroka posebej pohvalimo za njegov trud in ga nagradimo s skupinskim ploskanjem. 

Na koncu na glasbila zaigrajo vsi otroci skupaj. 

 

Ptičja gnezda (5 min) 

Na tla nalepim dve fotografiji ptičjega gnezda tako, da ležita posebej nekaj korak ena od 

druge. Otrokom povem, da se bodo sedaj spremenili v ptice in si z nekom od vrstnikov delil 

gnezdo. Pri tem jih povem navodilo, da ko slišijo zvok tamburina skočijo iz gnezda in se 

samostojno gibajo po prostoru, ko pa preneham z igranjem morajo leteti nazaj v gnezda v 

pare.  

 

Zaigrajmo skupaj (10 min) 

Vsak otrok izbere glasbilo. Najprej na njega zaigra sam poljuben ritem, ostali mu takrat 

prisluhnejo. Po končanem igranju ga vsi skupaj nagradimo s skupinskim ploskanjem. Potem 

na glasbila zaigrajo poljuben ritem vsi skupaj. Na koncu si zaploskamo za skupinsko izvedbo 

na glasbila. 

 

Sproščanje: Zvok dežja (5 min) 

Otroci se razporedijo na blazino tako, da ležijo na hrbtu. Odrasli med predvajanjem zvokov 

dežja na računalniku nežno tapkamo s prsti po otrokovem hrbtu. Spodbujam jih k masiranju 

ostalih otrok ali odraslih s pomočjo fizičnega vodenja ali demonstracije. 

  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/posebni_program/glasbena_vzgoja-osn_raven.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/posebni_program/glasbena_vzgoja-osn_raven.pdf
http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/masaze.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=B2MCQtgzoNY
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Datum: 6.1. 2017 Izvajalka: Ana Medved  

Skupina: prva stopnja posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja CUDV Zaporedna številka delavnice: 2. 

UČNI CILJI 

 upoštevajo navodila dejavnosti in pri njej vztrajajo 

 izberejo glasbilo in na njega zaigrajo poljuben ritem 

 podajo glasbilo v roke enemu od članov skupine 

 pogledajo v oči in pomahajo nekomu od vrstnikov 

 zaploskajo otroku ob pozdravu in skupinskem igranju na glasbila 

 se prosto gibajo glede na glasbo (hitro in počasno) 

 držijo se za roke v krogu in se gibajo v levo in desno smer glede na glasbo 

 se sprostijo in umirijo ob masaži in bibariji 

KLJUČNE BESEDE: sproščanje, igranje na glasbila, sodelovanje, pozdrav 

UČNE OBLIKE: 

 

    frontalna                                                            v paru 

    individualna                                                       skupinska 

UČNE METODE 

 

Metode poustvarjalnega petja: 

   pripevanje 

   petje z učiteljem 

   izvajanje ritma pesmi 

   petje ob predvajanju pesmi iz zgoščenke 

 

Metode igranja na glasbila: 

   reproduciranje instrumentalnih vsebin 

   poustvarjalno spremljanje 

   ustvarjanje instrumentalnih vsebin 

 

Metode poslušanja skladbe: 

   doživljajsko poslušanje 

   analitično poslušanje 

 izražanje doživetij in predstav glasbenega dela z gibalno, likovno ali verbalno 

komunikacijo 

 

Metode ustvarjanja glasbenih vsebin: 

   ustvarjanje melodije in besedila 

   ustvarjanje melodije na dano besedilo 

   ustvarjanje instrumentalnih skladb 

   ustvarjalno spremljanje 

 

Metode glasbeno – didaktičnih iger: 

   primerjanje in razlikovanje 

   reproduciranje 
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   ugibanje 

   ustvarjanje  

PRIPOMOČKI: glasbila (palčke, strgalo, tamburin, ropotulja), računalnik  

LITERATURA: 

 Tomažin, M. (2013). Socialne igre pri predšolskih otrocih (Diplomska naloga, 

Pedagoška fakulteta). Pridobljeno s http://pefprints.pef.uni-

lj.si/1441/1/Socialne_igre_Toma%C5%BEin.pdf 

 Voglar, M. (1998). Glasbene igre – bibarije. Pedagoška fakulteta, Ljubljana.  

 Brendel, A. (8. junij 2008). ALFRED BRENDEL - Moonlight Sonata (1st mvt) 

[audio]. Pridobljeno s  https://youtu.be/M4b-PHPuwiM  

 MUSICA CLASSICA - VIVALDI - SINFONIA FOR STRINGS IN C MAJOR RV 

116 - ALLEGRO MOLTO (21. julij 2011) [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=MZg50C1Vrz8  

 Hegedus, F. (18. april 2016). Morning Relaxing Music - Positive Feelings and 

Energy [audio]. Pridobljeno s https://www.youtube.com/watch?v=wuLKvcn-c7A  

 Helland P. B. (12. maj 2016). Relaxing Harp Music: Sleep Music, Stress Relief, 

Meditation Music, Spa Music, Background Music ★53 [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=n3McD-676Jw&spfreload=5  

POTEK DELA 

 

Masaža za začetek dneva (5 min) 

Otrokom podam navodilo, da se uležejo na blazine in sprostijo ob mirni glasbi. Medtem jih 

odrasli masiramo po telesu. Pri tem jih spodbujam, da pridejo v stik z vrstniki – začnejo 

masirati drug drugega, vendar jih s tem ne silim, ampak poskušam, da do tega pride čimbolj 

spontano.   

 

Pozdrav (10 min) 

Otroke povabim, da si ogledajo glasbila, ki sem jih prinesla, poskusijo na njih igrati in si 

enega izmed njih izberejo. Nato z igranjem na glasbilo pozdravijo enega od otrok tako, da z 

glasbilom nekaj zaigra, poda glasbilo otroku, ga pogleda v oči in pomaha. Vsak otrok se 

predstavi na enak način s pomočjo igranja na glasbilo.  

Vsakega otroka posebej pohvalimo za njegov trud in ga nagradimo s skupinskim ploskanjem. 

Na koncu na glasbila zaigrajo skupaj. 

 

Hitro in počasi (10 min) 

Z otroki najprej poslušamo glasbo, ki jo predvajam na računalniku. Nato otrokom podam 

navodilo naj se na poslušano glasbo gibljejo (hitro ali počasi, odvisno od ritma skladbe), 

najprej samostojno (oz. ob pomoči odraslih), potem pa oblikujemo krog z držanjem za roke 

in se na hitro in počasno glasbo premikamo v levo in desno smer. 

  

Sprostitev: bibarija Boža, boža (5 min) 

Z otroki izvedem bibarijo Boža, boža tako, da se otroci posedejo na tla v krog, jaz pa se 

postavim na sredino kroga. Med predvajanjem sproščujoče glasbe skupaj z izgovarjanjem 

besedila bibarije vsakega otroka posebej dotaknem in nato spodbudim otroke, da se na isti 

način, kot sem se jaz dotikala njih, dotikajo svojega soseda.  

 

Bibarija Boža, boža (Mira Voglar) 

Boža, boža mala tačka (božam otrokovo dlan ali hrbet), 

s kljunom kljuva mala račka (s prsti narahlo kljuvam hrbet). 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1441/1/Socialne_igre_Toma%C5%BEin.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1441/1/Socialne_igre_Toma%C5%BEin.pdf
https://youtu.be/M4b-PHPuwiM
https://www.youtube.com/watch?v=MZg50C1Vrz8
https://www.youtube.com/watch?v=wuLKvcn-c7A
https://www.youtube.com/watch?v=n3McD-676Jw&spfreload=5
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Mačji krempelj špikašpik, 

praska, grebe, 

šlik, šlik, šlik (prste napnem v kremplje in rahlo praskam po hrbtu). 

 

Datum: 9.1. 2017 Izvajalka: Ana Medved  

Skupina: prva stopnja posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja CUDV Zaporedna številka delavnice: 3. 

UČNI CILJI 

 upoštevajo navodila dejavnosti in pri njej vztrajajo 

 izberejo glasbilo in na njega zaigrajo poljuben ritem  

 podajo glasbilo v roke enemu od udeležencev glasbene delavnice 

 pogledajo v oči in pomahajo nekomu od vrstnikov 

 pohvalijo/nagradijo otroka s ploskanjem  

 ob igranju na boben skočijo iz gnezda in se samostojno gibajo na ritem glasbe 

 ob prekinitvi glasbe skočijo nazaj v gnezdo  

 ob glasnem igranju na boben skočijo iz gnezda in se samostojno gibajo na ritem 

glasbe 

 ob tišjem igranju na boben skočijo nazaj v gnezdo  

 zaigrajo na boben glasno in tiho 

 se sprostijo, umirijo in prisluhnejo glasbi ter zgodbi Sem metulj 

KLJUČNE BESEDE: pozdrav, glasno, tiho, sodelovanje, igranje na glasbila, sproščanje 

UČNE OBLIKE: 

 

    frontalna                                                            v paru 

    individualna                                                       skupinska 

UČNE METODE 

 

Metode poustvarjalnega petja: 

   pripevanje 

   petje z učiteljem 

   izvajanje ritma pesmi 

   petje ob predvajanju pesmi iz zgoščenke 

 

Metode igranja na glasbila: 

   reproduciranje instrumentalnih vsebin 

   poustvarjalno spremljanje 

   ustvarjanje instrumentalnih vsebin 

 

Metode poslušanja skladbe: 

   doživljajsko poslušanje 

   analitično poslušanje 

 izražanje doživetij in predstav glasbenega dela z gibalno, likovno ali verbalno 

komunikacijo 

 

Metode ustvarjanja glasbenih vsebin: 
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   ustvarjanje melodije in besedila 

   ustvarjanje melodije na dano besedilo 

   ustvarjanje instrumentalnih skladb 

   ustvarjalno spremljanje 

 

Metode glasbeno – didaktičnih iger: 

   primerjanje in razlikovanje 

   reproduciranje 

   ugibanje 

   ustvarjanje  

PRIPOMOČKI: glasbila (palčke, strgalo, tamburin, boben, ropotulja), računalnik, 

fotografiji ptičjega gnezda 

LITERATURA: 

 Pogorevc Jakop, V. (2000). Glasbena pravljica in glasbene didaktične igre pri 

otrocih z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju (Diplomsko delo). Pedagoška 

fakulteta, Ljubljana. 

 Schmidt, G. (2012). Vodena vizualizacija. Pridobljeno s  

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/vodena%20vizualizacija%202012.pdf 

 Houston, G. (22. november 2015). Relaxing Piano Music. Healing Music for Study, 

Concentration, Stress Relief, Mind Relaxation [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=ynnwSRbZCAQ  

 Helland, P. B. (29. maj 2016). Fantasy Harp Music: Study, Sleep, Meditation, Spa | 

Beautiful Relaxing Background Music ★61 [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=lW_vT5h-WK4  

POTEK DELA 

 

Masaža za začetek dneva (5 min) 

Otrokom podam navodilo, da se uležejo na blazine in sprostijo ob mirni glasbi. Medtem jih 

odrasli masiramo po telesu. Pri tem jih spodbujam, da pridejo v stik z vrstniki – začnejo tudi 

oni masirati ostale otroke, vendar jih s tem ne silim, ampak poskušam, da do tega pride 

čimbolj spontano.   

 

Pozdrav (10 min) 

Otroke povabim, da si ogledajo glasbila, ki sem jih prinesla, poskusijo na njih igrati in si 

enega izmed njih izberejo. Nato z igranjem na glasbilo pozdravijo enega od otrok tako, da z 

glasbilom nekaj zaigra, poda glasbilo otroku, ga pogleda v oči in pomaha. Vsak otrok se 

predstavi na enak način s pomočjo igranja na glasbilo.  

Vsakega otroka posebej pohvalimo za njegov trud in ga nagradimo s skupinskim ploskanjem. 

Na koncu na glasbila zaigrajo skupaj. 

 

Ptičja gnezda (10 min) 

Na tla nalepim dve fotografiji ptičjega gnezda tako, da ležita nekaj korak ena od druge. 

Otrokom povem, da se bodo sedaj spremenili v ptice in si z nekom od vrstnikov delil gnezdo. 

Pri tem jih povem navodilo, da ko slišijo zvok bobna skočijo iz gnezda in se samostojno 

gibajo po prostoru, ko pa preneham z igranjem na boben morajo otroci leteti nazaj v gnezda 

v pare. Otroke spodbudim, da na boben zaigrajo tudi sami. 

Nato spremenim navodilo igre. Na glasno igranje na boben morajo otroci skočiti iz gnezda 

in samostojno, v paru ali skupini, če jim to ustreza, ob tihem igranju na boben poleteti nazaj 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/vodena%20vizualizacija%202012.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ynnwSRbZCAQ
https://www.youtube.com/watch?v=lW_vT5h-WK4
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v gnezda. Otroke spodbudim, da na boben zaigrajo tudi sami, najprej glasno in nato tiho. Pri 

tem jim pomagam z verbalnimi in fizičnimi spodbudami ter navodili. 

 

Sprostitev: vodena vizualizacija Sem metulj (5 min) 

Otrokom podam navodilo naj se uležejo na hrbet in zaprejo oči ter zraven mirno dihajo. 

Medtem ko berem zgodbo o metulju v ozadju otroci poslušajo mirno skladbo.  

 

Sem metulj (Anita Bizjak) 

Zunaj je pomlad in vse cveti. Ti si metulj, ki kot peresce lahno poletava nad travnikom. 

Ogleduješ si različne rože, ki rastejo tam. Marjetice, spominčice, trobentice … 

Vse pod teboj je odeto v pisane barve. 

Spustiš se malo nižje in nežno pristaneš na marjetici. Pozdraviš jo in odletiš naprej. 

Srečaš tudi pikapolonico, ki sedi na travi. 

Pred sabo zagledaš deklico, ki nabira rože za svojo mamo. Približaš se ji in pristaneš na 

njenem nosku. Deklica je zelo vesela. Potresla je z glavo, ti pa odletiš visoko visoko v nebo. 

 

Datum: 10.1. 2017 Izvajalka: Ana Medved  

Skupina: prva stopnja posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja CUDV Zaporedna številka delavnice: 4. 

UČNI CILJI 

 upoštevajo navodila dejavnosti in pri njej vztrajajo 

 izberejo glasbilo in na njega zaigrajo poljuben ritem  

 podajo glasbilo v roke nekomu od vrstnikov ali odraslih 

 pogledajo v oči in pomahajo enemu od vrstnikov ali odraslih 

 pohvalijo/nagradijo otroka s ploskanjem  

 primejo otroka za ramena ali pas 

 se gibajo na glasbo hitro in počasi 

 prilagajajo skupini pri igranju na glasbila 

 sledijo ostalim otrokom pri igranju na glasbila 

 ob poslušanju in gibanju po glasbi se umirijo ter sprostijo  

KLJUČNE BESEDE: hitro, počasi, upoštevanje pravil, spontanost, dotik, pozdrav 

UČNE OBLIKE: 

 

    frontalna                                                            v paru 

    individualna                                                       skupinska 

UČNE METODE 

 

Metode poustvarjalnega petja: 

   pripevanje 

   petje z učiteljem 

   izvajanje ritma pesmi 

   petje ob predvajanju pesmi iz zgoščenke 

 

Metode igranja na glasbila: 

   reproduciranje instrumentalnih vsebin 

   poustvarjalno spremljanje 
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   ustvarjanje instrumentalnih vsebin 

 

Metode poslušanja skladbe: 

   doživljajsko poslušanje 

   analitično poslušanje 

 izražanje doživetij in predstav glasbenega dela z gibalno, likovno ali verbalno 

komunikacijo 

 

Metode ustvarjanja glasbenih vsebin: 

   ustvarjanje melodije in besedila 

   ustvarjanje melodije na dano besedilo 

   ustvarjanje instrumentalnih skladb 

   ustvarjalno spremljanje 

 

Metode glasbeno – didaktičnih iger: 

   primerjanje in razlikovanje 

   reproduciranje 

   ugibanje 

   ustvarjanje  

PRIPOMOČKI: računalnik, glasbila (tamburin, ropotulja, palčke, strgalo), blazina  

LITERATURA: 

 Roth, G. in Loudon, J. (2004). Potovanje do ekstaze: pot zdravljenja neukročenega 

duha. Ljubljana: Ara. 

 Grögl S. in Tetičkovič B. (2011). Telo v zvoku Gibalno – glasbene igre za otroke s 

polžkovim vsadkom. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo 

 MacLeod, K. (20. april 2014). ♫♫♫ 5 HOURS of Concentration Music ♫♫♫ Work 

and Study Music by RELAX CHANNEL ☯151 [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=P4K_NdE3GtI  

 Bitenc, J. (11. november 2015). Vlakec [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=moPdFtY4bUA  

 Debussy, C. (5. januar 2014). Clair de Lune (Extended) [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=ea2WoUtbzuw  

 Albinoni, T. (6. marec 2007). Adagio in G Minor (Albinoni) [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=XMbvcp480Y4  

POTEK DELA 

 

Masaža za začetek dneva (5 min) 

Otrokom podam navodilo, da se uležejo na blazine in sprostijo ob mirni glasbi. Medtem jih 

odrasli masiramo po telesu. Pri tem jih spodbujam, da pridejo v stik z vrstniki – začnejo tudi 

oni masirati ostale otroke, vendar jih s tem ne silim, ampak poskušam, da do tega pride 

čimbolj spontano.   

 

Pozdrav (5 min) 

Otroke povabim, da si ogledajo glasbila, ki sem jih prinesla, poskusijo na njih igrati in si 

enega izmed njih izberejo. Nato z igranjem na glasbilo pozdravijo enega od otrok tako, da z 

glasbilom nekaj zaigra, poda glasbilo otroku, ga pogleda v oči in pomaha. Vsak otrok se 

predstavi na enak način s pomočjo igranja na glasbilo.  

https://www.youtube.com/watch?v=P4K_NdE3GtI
https://www.youtube.com/watch?v=moPdFtY4bUA
https://www.youtube.com/watch?v=ea2WoUtbzuw
https://www.youtube.com/watch?v=XMbvcp480Y4
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Vsakega otroka posebej pohvalimo za njegov trud in ga nagradimo s skupinskim ploskanjem. 

Na koncu na glasbila zaigrajo skupaj. 

 

Vlak zaupanja (5 min) 

Otrokom podam navodilo naj primejo enega otroka za ramena ali pas in naredijo vrsto. Prvi 

v vrsti je strojevodja, ki vodi vlak po prostoru, pri tem se vloga strojevodja menja med otroki. 

S predvajano glasbo se po njej sprehajajo – hitro ali počasi, odvisno od ritma glasbe. Vsakič 

se pohvali otroka, ki je vodil vlak in prevzel vlogo strojevodje, s ploskanjem. 

 

Glasbena improvizacija (10 min) 

Prosta improvizacija: V krogu otrokom najprej ponudim glasbila, da si enega izberejo. Podam 

jim navodilo, da lahko začnejo spontano igrat na glasbila tako, da vstopajo in izstopajo iz 

igranja po želji. Tudi konec je pri tem spontan.  

 

Strukturirana improvizacija: z verbalnim ali fizičnim opozorilom otrokom ponazorim kdaj 

naj začnejo in končajo igrati, npr. posamezno, vsi skupaj, nasprotna ali sosednja para. Na 

koncu z narekovanjem začetka in konca zaigrajo vsi skupaj. 

 

Sprostitev: Pet ritmov (5 min) 

Metoda petih ritmov (skrajšana na dva ritma): otrokom predvajam dve različni skladbi, z 

dvema različnima ritmoma. Na vsako glasbo se poskušajo otroci gibati kot narekuje ritem 

skladbe. Medtem spodbujam, da sodelujejo z ostalimi otroki (primejo za roke, se zavrtijo, 

naredijo krog,…). 

1. ritem: Lirični ritem (glasba: C. Debussy – Mesečina 

https://www.youtube.com/watch?v=ea2WoUtbzuw), z rokami krilimo gor in dol, gibamo se 

počasi in hitro. Pri tem pazimo, da se v nobenega ne zaletimo. 

2. ritem: Globoka tišina (glasba: T. Albinoni- Adagio 

https://www.youtube.com/watch?v=XMbvcp480Y4), gibamo se umirjeno, počasi se 

usedemo ali uležemo in zmasiramo otroke. 

 

Datum: 11.1. 2017 Izvajalka: Ana Medved  

Skupina: prva stopnja posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja CUDV Zaporedna številka delavnice: 5. 

UČNI CILJI 

 upoštevajo navodila dejavnosti in pri njej vztrajajo 

 izberejo glasbilo in na njega zaigrajo poljuben ritem  

 podajo glasbilo v roke nekomu od udeležencem glasbenih delavnic 

 pogledajo v oči in pomahajo enemu od vrstnikov ali odraslih 

 pohvalijo/nagradijo otroka s ploskanjem  

 sodelujejo pri skupinski predstavi in si na koncu zaploskajo 

 prisluhnejo pesmi in se ob tem umirijo in sprostijo 

KLJUČNE BESEDE: glasbena pravljica, sodelovanje, sproščanje, pozdrav, igranje na 

glasbila 

UČNE OBLIKE: 

 

    frontalna                                                              v paru 

    individualna                                                       skupinska 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ea2WoUtbzuw
https://www.youtube.com/watch?v=XMbvcp480Y4
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UČNE METODE 

 

Metode poustvarjalnega petja: 

   pripevanje 

   petje z učiteljem 

   izvajanje ritma pesmi 

   petje ob predvajanju pesmi iz zgoščenke 

 

Metode igranja na glasbila: 

   reproduciranje instrumentalnih vsebin 

   poustvarjalno spremljanje 

   ustvarjanje instrumentalnih vsebin 

 

Metode poslušanja skladbe: 

   doživljajsko poslušanje 

   analitično poslušanje 

 izražanje doživetij in predstav glasbenega dela z gibalno, likovno ali verbalno 

komunikacijo 

 

Metode ustvarjanja glasbenih vsebin: 

   ustvarjanje melodije in besedila 

   ustvarjanje melodije na dano besedilo 

   ustvarjanje instrumentalnih skladb 

   ustvarjalno spremljanje 

 

Metode glasbeno – didaktičnih iger: 

   primerjanje in razlikovanje 

   reproduciranje 

   ugibanje 

   ustvarjanje  

PRIPOMOČKI: glasbila (tamburin, palčke, ropotulja, strgalo), računalnik, blazina, žoga 

LITERATURA: 

 Borota, B. (2013). Glasbene dejavnosti in vsebine. Koper: Univerza na Primorskem, 

Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales 

 McClung, J. (21. maj 2014). "In the Meadow" - Relaxing Piano Song with Nature 

Sounds (Beautiful Instrumental Music). Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=cL2bU1sOJN4  
 Evenson, D. in Barbadas, T. (18. november 2016). Mindfulness Relaxing Music for 

Stress Relief. Soothing Instrumental Background Music for Relaxation [audio]. 

Pridobljeno s https://www.youtube.com/watch?v=VnQ8AhkX7bQ  

POTEK DELA 

 

Masaža za začetek dneva (5 min) 

Otrokom podam navodilo, da se uležejo na blazine in sprostijo ob mirni glasbi. Medtem jih 

odrasli masiramo po telesu. Pri tem jih spodbujam, da pridejo v stik z vrstniki – začnejo tudi 

https://www.youtube.com/watch?v=cL2bU1sOJN4
https://www.youtube.com/watch?v=VnQ8AhkX7bQ
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oni masirati ostale otroke, vendar jih s tem ne silim, ampak poskušam, da do tega pride 

čimbolj spontano.   

 

Pozdrav (10 min) 

Otroke povabim, da si ogledajo glasbila, ki sem jih prinesla, poskusijo na njih igrati in si 

enega izmed njih izberejo. Nato z igranjem na glasbilo pozdravijo enega od otrok tako, da z 

glasbilom nekaj zaigra, poda glasbilo otroku, ga pogleda v oči in pomaha. Vsak otrok se 

predstavi na enak način s pomočjo igranja na glasbilo.  

Vsakega otroka posebej pohvalimo za njegov trud in ga nagradimo s skupinskim ploskanjem. 

Na koncu na glasbila zaigrajo skupaj. 

 

Glasbena pravljica Živalski karneval (10 min) 

Otrokom povem, da bomo izvedli krajšo glasbeno pravljico. Razdelim jih vloge gozdnih 

živali (lisica, zajec, volk, medved, sova) in glasbila, ki bodo predstavljale določeno žival. 

Najprej na glasbila pred pravljico preizkusijo in na njega poljubno zaigrajo posamezno in vsi 

skupaj. Med igranjem berem pravljico, vsakega otroka pa vmes opomnim, kdaj naj začne 

igrati na glasbilo.  

 

Glasbila: 

Lisica: ropotulja 

Volk: palčke 

Medved: tamburin  

Sova: strgalo 

 

Vsebina zgodbe: 

Medved in druge živali so si kupile CD predvajalnik. Toda bil je pokvarjen, saj ni predvajal 

nobene glasbe. CD predvajalnik ni deloval, ker v njem ni bilo nobene zgoščenke. Medved je 

zato odšel v trgovino in kupil zgoščenko. CD predvajalnik je začel predvajati glasbo (vsi 

otroci zaigrajo na svoje glasbila). Živali so se strinjale, da je ta glasba čudovita. Skladbam so 

vedno znova prisluhnili. Lisici je bila najbolj všeč tista o kokoši in srčkanemu petelinu (otrok 

igra na ropotuljo). Volk je ob nedeljah poslušal koračnico kralja leva. Poslušal jo je na jutranji 

telovadbi, saj je z njo lažje hitro in spretno tekel (otrok igra na palčke). Tudi stara sova si je 

kupila CD predvajalnik, glasbo pa je poslušala samo ponoči, da ni zaspala in je ostala budna 

(otrok igra na strgalo). Medved je poslušal več skladb, najraje pa je imel tisto, pri kateri je 

ob poslušanju sanjal, da je na obisku pri severnem medvedu, plava v morju in se lovi z ribami 

(otrok igra na tamburin). 

Zvečer preden so živali zaspale, razen stare sove, ki se je šele zbudila, so vse poslušale njim 

najlepšo skladbo – skladbo, ki jo igrajo vse živali skupaj. Glasbi so se tako prepustili, saj jih 

spravlja v dobro voljo in jih pomirja. Ob tem so začutili, da se imajo radi in da imajo radi 

tudi glasbo (na glasbila zaigrajo vsi otroci).   

 

Na koncu si vsi skupaj zaploskamo za uspešno izvedbo glasbene pravljice.  

 

Sprostitev: Masaža (5 min)  

Otrokom podam navodilo, da se uležejo na blazine, zaprejo oči in se sprostijo ter medtem 

poslušajo mirno glasbo.  
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Datum: 13.1. 2017 Izvajalka: Ana Medved  

Skupina: prva stopnja posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja CUDV Zaporedna številka delavnice: 6. 

UČNI CILJI 

− upoštevajo navodila dejavnosti in pri njej vztrajajo 

− izberejo glasbilo in na njega zaigrajo poljuben ritem  

− podajo glasbilo v roke enemu od članov skupine 

− pogledajo v oči in pomahajo nekomu od vrstnikov 

− pohvalijo/nagradijo otroka s ploskanjem  

− uporabijo na ustrezen način svoje dele telesa in dele telesa drugih za ustvarjanje 

zvokov 

− se prosto gibajo glede na predvajano glasbo (hitro in počasno) 

− se držijo za roke v krogu in se gibajo v levo in desno smer glede na glasbo 

− prisluhnejo pesmi in se ob tem umirijo in sprostijo 

KLJUČNE BESEDE: dotik, pozdrav, igranje na glasbila, hitro, počasi, sproščanje 

UČNE OBLIKE: 

 

    frontalna                                                             v paru 

    individualna                                                       skupinska 

UČNE METODE 

 

Metode poustvarjalnega petja: 

   pripevanje 

   petje z učiteljem 

   izvajanje ritma pesmi 

   petje ob predvajanju pesmi iz zgoščenke 

 

Metode igranja na glasbila: 

   reproduciranje instrumentalnih vsebin 

   poustvarjalno spremljanje 

   ustvarjanje instrumentalnih vsebin 

 

Metode poslušanja skladbe: 

   doživljajsko poslušanje 

   analitično poslušanje 

 izražanje doživetij in predstav glasbenega dela z gibalno, likovno ali verbalno 

komunikacijo 

 

Metode ustvarjanja glasbenih vsebin: 

   ustvarjanje melodije in besedila 

   ustvarjanje melodije na dano besedilo 

   ustvarjanje instrumentalnih skladb 

   ustvarjalno spremljanje 

 

Metode glasbeno – didaktičnih iger: 

   primerjanje in razlikovanje 
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   reproduciranje 

   ugibanje 

   ustvarjanje 

PRIPOMOČKI: računalnik, glasbila (palčke, boben, tamburin, zveneča ropotulja), blazina 

LITERATURA: 

− Voglar, M. (1980). Kako približati otrokom glasbo. Ljubljana: Dopisna delavska 

univerza univerzum. 

− Llewellyn (2. december 2014). 12 hrs. Soft Music - Winter Scenes - Relaxation 

Meditation Study Reading - Snow but no shoveling! [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=zGD5C4wLsrs  

− Brendel, A. (8. junij 2008). ALFRED BRENDEL - Moonlight Sonata (1st mvt) 

[audio]. Pridobljeno s  https://youtu.be/M4b-PHPuwiM  

− MUSICA CLASSICA - VIVALDI - SINFONIA FOR STRINGS IN C MAJOR RV 

116 - ALLEGRO MOLTO (21. julij 2011) [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=MZg50C1Vrz8 

− Zen Spirit: Japanese Music Relaxing Songs and Sounds of Nature (10. februar 

2015) [audio]. Pridobljeno s https://www.youtube.com/watch?v=S7JcGThpR4E   

POTEK DELA 

 

Masaža za začetek dneva (5 min) 

Otrokom podam navodilo, da se uležejo na blazine in sprostijo ob mirni glasbi. Medtem jih 

odrasli masiramo po telesu. Pri tem jih spodbujam, da pridejo v stik z vrstniki – začnejo tudi 

oni masirati ostale otroke, vendar jih s tem ne silim, ampak poskušam, da do tega pride 

čimbolj spontano.   

 

Pozdrav (10 min) 

Otroke povabim, da si ogledajo glasbila, ki sem jih prinesla, poskusijo na njih igrati in si 

enega izmed njih izberejo. Nato z igranjem na glasbilo pozdravijo enega od otrok tako, da z 

glasbilom nekaj zaigra, poda glasbilo otroku, ga pogleda v oči in pomaha. Vsak otrok se 

predstavi na enak način s pomočjo igranja na glasbilo.  

Vsakega otroka posebej pohvalimo za njegov trud in ga nagradimo s skupinskim ploskanjem. 

Na koncu na glasbila zaigrajo skupaj. 

 

Glasba dotikov (5 min) 

Otroci spoznavajo zvoke človeškega telesa. Naprej jih otroci spoznavajo sami na sebi (ploska 

z obema rokama, udarja po nogi in roki,…), nato zvoke proizvedejo z roko in nogo z 

udarjanjem po različnih predmetih, ki jih vidimo v učilnici ter na koncu spoznavajo zvoke, 

ki jih lahko ustvarijo skupaj z drugimi vrstniki (ploskanje z rokami,…).  

 

Hitro in počasi (10 min) 

Z otroki najprej poslušamo glasbo, ki jo predvajam na računalniku. Nato otrokom podam 

navodilo naj se na poslušano glasbo gibljejo (hitro ali počasi, odvisno od ritma skladbe), 

najprej samostojno (oz. ob pomoči odraslih), potem v paru in nato v skupini oblikujemo krog 

z držanjem za roke in se premikajo levo ter desno.  

 

Sprostitev: Sneži (5 min) 

Otrokom podam navodilo naj se uležejo na tla na blazino, zaprejo oči in si predstavljajo, da 

so zunaj v naravi in opazujejo padanje snežink na travnata tla. Ob predvajani glasbi se otroci 

sprostijo in umirijo. 

https://www.youtube.com/watch?v=zGD5C4wLsrs
https://youtu.be/M4b-PHPuwiM
https://www.youtube.com/watch?v=MZg50C1Vrz8
https://www.youtube.com/watch?v=S7JcGThpR4E
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Datum: 16.1. 2017 Izvajalka: Ana Medved  

Skupina: prva stopnja posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja CUDV Zaporedna številka delavnice: 7. 

UČNI CILJI 

 upoštevajo navodila dejavnosti in pri njej vztrajajo 

 izberejo glasbilo in na njega zaigrajo poljuben ritem  

 podajo glasbilo v roke nekomu od vrstnikov 

 pogledajo v oči in pomahajo enemu od vrstnikov ali odraslih 

 pohvalijo/nagradijo otroka s ploskanjem  

 uporabijo na ustrezen način svoje dele telesa in dele telesa drugih za ustvarjanje 

zvokov 

 se prosto gibajo glede na igranje na tamburin  

 se sprostijo in umirijo ob poslušanju zgodbe in predvajane glasbe 

KLJUČNE BESEDE: pozdrav, dotik, sodelovanje, igranje na glasbila, sproščanje 

UČNE OBLIKE: 

 

    frontalna                                                             v paru 

    individualna                                                       skupinska 

UČNE METODE 

 

Metode poustvarjalnega petja: 

   pripevanje 

   petje z učiteljem 

   izvajanje ritma pesmi 

   petje ob predvajanju pesmi iz zgoščenke 

 

Metode igranja na glasbila: 

   reproduciranje instrumentalnih vsebin 

   poustvarjalno spremljanje 

   ustvarjanje instrumentalnih vsebin 

 

Metode poslušanja skladbe: 

   doživljajsko poslušanje 

   analitično poslušanje 

 izražanje doživetij in predstav glasbenega dela z gibalno, likovno ali verbalno 

komunikacijo 

 

Metode ustvarjanja glasbenih vsebin: 

   ustvarjanje melodije in besedila 

   ustvarjanje melodije na dano besedilo 

   ustvarjanje instrumentalnih skladb 

   ustvarjalno spremljanje 

 

Metode glasbeno – didaktičnih iger: 

   primerjanje in razlikovanje 
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   reproduciranje 

   ugibanje 

   ustvarjanje  

PRIPOMOČKI: glasbila (tamburin, ropotulja, palčke, strgalo), blazina, računalnik  

LITERATURA: 

 Grögl S. in Tetičkovič B. (2011). Telo v zvoku Gibalno – glasbene igre za otroke s 

polžkovim vsadkom. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

 Schmidt, G. (2012). Vodena vizualizacija. Pridobljeno s  

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/vodena%20vizualizacija%202012.pdf  

 Calming Seas #1 - 11 Hours Ocean Waves Sounds Nature Relaxation Yoga 

Meditation Reading Sleep Study (7. avgust 2013) [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=f77SKdyn-1Y  

 Sarta, J. (24. junij 2015). Disney Piano Classics Album [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=qeLu68qXzps  

 Hegedus, F. (28. avgust 2014). Happy Relaxing Guitar Music For Children [audio]. 

Pridobljeno s https://www.youtube.com/watch?v=pd4j9osCNT4  

 Ott, P. (2011). Music for special kids: Musical activities, songs, instruments, and 

resources. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 

POTEK DELA 

 

Masaža za začetek dneva (5 min) 

Otrokom podam navodilo, da se uležejo na blazine in sprostijo ob mirni glasbi. Medtem jih 

odrasli masiramo po telesu. Pri tem jih spodbujam, da pridejo v stik z vrstniki – začnejo tudi 

oni masirati ostale otroke, vendar jih s tem ne silim, ampak poskušam, da do tega pride 

čimbolj spontano.   

 

Pozdrav (10 min) 

Otroke povabim, da si ogledajo glasbila, ki sem jih prinesla, poskusijo na njih igrati in si 

enega izmed njih izberejo. Nato z igranjem na glasbilo pozdravijo enega od otrok tako, da z 

glasbilom nekaj zaigra, poda glasbilo otroku, ga pogleda v oči in pomaha. Vsak otrok se 

predstavi na enak način s pomočjo igranja na glasbilo.  

Vsakega otroka posebej pohvalimo za njegov trud in ga nagradimo s skupinskim ploskanjem. 

Na koncu na glasbila zaigrajo skupaj. 

 

Glasba dotikov (5 min) 

Otroci spoznavajo zvoke človeškega telesa. Naprej jih spoznavajo sami na sebi (ploska z 

obema rokama, udarja po nogi in roki,…), nato zvoke proizvedejo z roko in nogo z 

udarjanjem po različnih predmetih, ki jih vidimo v učilnici ter na koncu spoznavajo zvoke, 

ki jih lahko ustvarijo skupaj drug na drugem (ploskajo z rokami,…).  

 

Poglej in pozdravi (5 min) 

Otroke z igranjem na tamburin popeljem na sprehod po razredu tako, da ko igram na tamburin 

se otroci gibajo po prostoru, ko pa zvok tamburina potihne se otroci ustavijo, poiščejo 

najbližjega soseda, ga pogledajo v oči in mu pomahajo. Spodbudim vsakega otroka, da se 

poskuša preizkusiti v vlogi vodje in igra na tamburin po danih navodilih.  

 

Sprostitev: Vodena vizualizacija Sem ptica (5 min) 

Otroci se uležejo na tla eden zraven drugega. Spodbudim jih, da se umirijo in sprostijo ob 

predvajani glasbi, medtem ko jim berem kratko zgodbo.  

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/vodena%20vizualizacija%202012.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=f77SKdyn-1Y
https://www.youtube.com/watch?v=qeLu68qXzps
https://www.youtube.com/watch?v=pd4j9osCNT4
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Svet tišine (Nadia Džamastagič) 

Potopim se v globino morja. Plavam, plavam proti dnu. Gledam naokoli, opazujem življenje 

v morju. Nešteto rib plava mimo, nekatere so velike in pisane, nekatere so majhne, nekatere 

imajo jezne obraze, druge se mi smehljajo. Ko sem čisto na dnu, se pri velikem kamnu, na 

katerem raste zelena morska trava, usedem na skalo. Kar težko lovim ravnotežje. Ni tako, kot 

bi se doma usedel na stol. Opazujem svet okrog sebe. To je svet tišine. Ne slišim nikogar. 

Zibljejo me morski tokovi, levo, desno, levo, desno. Zibam se v topli vodi. Ribe me ščipljejo 

v noge. Kako prijetno me žgečka! Lica mi božajo valovi. Tako prijeten je ta občutek. Zibam 

se, zibam, zazibam se pod gladino. Plavam na površje, kjer ponovno vdihnem zrak. 

 

 

Datum: 17.1. 2017 Izvajalka: Ana Medved  

Skupina: prva stopnja posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja CUDV Zaporedna številka delavnice: 8. 

UČNI CILJI 

- upoštevajo navodila dejavnosti in pri njej vztrajajo 

- izberejo glasbilo in na njega zaigrajo poljuben ritem  

- podajo glasbilo v roke nekomu od vrstnikov 

- pogledajo v oči in pomahajo enemu od vrstnikov 

- pohvalijo/nagradijo otroka s ploskanjem  

- plešejo v krogu s sklenjenimi rokami 

- razlikujejo dve glasbili (paličice in balon z rižem) po barvi zvoka in se glede na 

njiju ustrezno gibajo 

- delijo svojo hišo z drugimi otroki  

- se sprostijo in umirijo ob poslušanju zgodbe in glasbe 

KLJUČNE BESEDE: sodelovanje, dotik, sproščanje, očesni kontakt, igranje na glasbila 

UČNE OBLIKE: 

 

    frontalna                                                             v paru 

    individualna                                                        skupinska 

UČNE METODE 

 

Metode poustvarjalnega petja: 

   pripevanje 

   petje z učiteljem 

   izvajanje ritma pesmi 

   petje ob predvajanju pesmi iz zgoščenke 

 

Metode igranja na glasbila: 

   reproduciranje instrumentalnih vsebin 

   poustvarjalno spremljanje 

   ustvarjanje instrumentalnih vsebin 

Metode poslušanja skladbe: 

   doživljajsko poslušanje 

   analitično poslušanje 
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 izražanje doživetij in predstav glasbenega dela z gibalno, likovno ali verbalno 

komunikacijo 

 

Metode ustvarjanja glasbenih vsebin: 

   ustvarjanje melodije in besedila 

   ustvarjanje melodije na dano besedilo 

   ustvarjanje instrumentalnih skladb 

   ustvarjalno spremljanje 

 

Metode glasbeno – didaktičnih iger: 

   primerjanje in razlikovanje 

   reproduciranje 

   ugibanje 

   ustvarjanje  

PRIPOMOČKI: računalnik, glasbila (balon z rižem, tamburin, strgalo, palčke, ropotulja), 

dva obroča, blazina 

LITERATURA: 

- Lawson, L. (1. september 2013). 8 Hour Nature Sound Relaxation-Soothing Forest 

Birds Singing-Relaxing Sleep Sounds-Without Music [audio]. Pridobljeno s  

https://www.youtube.com/watch?v=2G8LAiHSCAs 

- Flute & Piano Music | Winter Snowfall | Relaxing Ambient Music (7. september 

2015) [audio]. Pridobljeno s https://www.youtube.com/watch?v=0VTNL9KrLF4  

- Grögl S. in Tetičkovič B. (2011). Telo v zvoku Gibalno – glasbene igre za otroke s 

polžkovim vsadkom. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

- Schmidt, G. (2012). Vodena vizualizacija. Pridobljeno s  

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/vodena%20vizualizacija%202012.pdf  

- Stergar, I. in Turičnik, D. (2002). Dirigent. V V. Bužan (ur.), Priročnik glasbenih 

dejavnosti: priročnik aktivnosti vseživljenjskega učenja (str. 34). Draga: Center 

Dolfke Boštjančič. 

- Virant Iršič, K. (b.d.). Naredimo inštrument! Improvizirana zvočila in glasbila. 

Pridobljeno s http://www.mladinska.com/ciciban/pojemo_s_cicibanom/naredimo-

instrument. 

POTEK DELA 

 

Masaža za začetek dneva (5 min) 

Otrokom podam navodilo, da se uležejo na blazine in sprostijo ob mirni glasbi. Medtem jih 

odrasli masiramo po telesu. Pri tem jih spodbujam, da pridejo v stik z vrstniki – začnejo tudi 

oni masirati ostale otroke, vendar jih s tem ne silim, ampak poskušam, da do tega pride 

čimbolj spontano.   

 

Pozdrav (10 min) 

Otroke povabim, da si ogledajo glasbila, ki sem jih prinesla, poskusijo na njih igrati in si 

enega izmed njih izberejo. Nato z igranjem na glasbilo pozdravijo enega od otrok tako, da z 

glasbilom nekaj zaigra, poda glasbilo otroku, ga pogleda v oči in pomaha. Vsak otrok se 

predstavi na enak način s pomočjo igranja na glasbilo.  

Vsakega otroka posebej pohvalimo za njegov trud in ga nagradimo s skupinskim ploskanjem. 

Na koncu na glasbila zaigrajo skupaj. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2G8LAiHSCAs
https://www.youtube.com/watch?v=0VTNL9KrLF4
http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/vodena%20vizualizacija%202012.pdf
http://www.mladinska.com/ciciban/pojemo_s_cicibanom/naredimo-instrument
http://www.mladinska.com/ciciban/pojemo_s_cicibanom/naredimo-instrument
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Kužki in dež (5 min) 

Otrokom podam navodilo, da se bodo sedaj spremenili v kužke. Ko bom igrala na palčke 

bodo kužki šli na sprehod. Ko pa bom igrala na balon napolnjen z rižem, bom s stresanjem 

balona pričarala dež, zato bodo morali kužki hitro domov v svoje hiške iz obročev in tam 

počakati, da preneha deževati. V obroče gresta po dva otroka hkrati tako, da si morata obroč 

deliti.  

 

Skupinski krog (5 min) 

Na predvajano skladbo otroci zaplešejo v krogu tako, da se držijo za roke in se premikajo 

levo in desno. Nato se postavim na sredino kroga in začnem igrati na palčke. Ko preneham 

igrati, se otroci prenehajo gibati v krogu. Palčke takrat podam osebi, ki stoji nasproti meni, 

pri tem sem pozorna, da ob predaji vzpostaviva očesni stik. Otrok nato nadaljuje igro tako, 

da najprej igra na palčke poljuben ritem, ostali se medtem premikajo levo in desno v krogu 

in ko preneha z igranjem, palčke poda osebi nasproti njega ter prevzame vlogo vodje.  

 

Sprostitev: Vodena vizualizacija Sem ptica (5 min) 

Otroci se uležejo na tla eden zraven drugega. Spodbudim jih, da se umirijo in sprostijo na 

predvajano glasbo med branjem kratke zgodbe. 

 

Sem ptica (Tjaša Skumavec) 

Zaprite oči in si predstavljajte, da ste ptica.  

Sedite na drevesu in opazujete druge ptice, kako letajo sem in tja, se ustavljajo v drevesnih 

krošnjah in spet odletijo. Zaželite si, da bi poleteli. Vaša prelepa, pisana krila vas ponesejo 

visoko v nebo. Letite med oblaki in uživate visoko nad tlemi. Prepustite se vetru, da vas nosi 

po nebu. Počutite se sproščeno, svobodno. Letite nad travnikom, ki je poln pisanih cvetlic. 

Na njih se ustavljajo metulji in čebele ter nabirajo med. Letite nad kristalno čisto vodo, ki 

prijetno šumlja. Spustite se nekoliko nižje in sledite njenemu toku, ki vas popelje mimo 

rečnih brzic do bučnega slapa, ki pada čez skale. Zopet poletite visoko nazaj v nebo, med 

oblake. Počasi se vračate k svojemu drevesu. 

 

 

Datum: 18.1. 2016 Izvajalka: Ana Medved  

Skupina: prva stopnja posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja CUDV Zaporedna številka delavnice: 9. 

UČNI CILJI 

- upoštevajo navodila dejavnosti in pri njej vztrajajo 

- izberejo glasbilo in na njega zaigrajo poljuben ritem sami in skupaj z vrstniki 

- podajo glasbilo v roke enemu od vrstnikov 

- pogledajo v oči in pomahajo nekomu od vrstnikov 

- pohvalijo/nagradijo otroka s ploskanjem  

- vodijo orkester z zamahovanjem dirigentske paličice  

- so pozorni na vsakega otroka z vzpostavitvijo očesnega stika 

- se sprostijo in umirijo ob bibariji ter predvajanem zvoku dežja 

KLJUČNE BESEDE: očesni stik, pohvala, sodelovanje, igranje na glasbila 

UČNE OBLIKE: 

 

    frontalna                                                             v paru 

    individualna                                                       skupinska 

UČNE METODE 
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Metode poustvarjalnega petja: 

   pripevanje 

   petje z učiteljem 

   izvajanje ritma pesmi 

   petje ob predvajanju pesmi iz zgoščenke 

 

Metode igranja na glasbila: 

   reproduciranje instrumentalnih vsebin 

   poustvarjalno spremljanje 

   ustvarjanje instrumentalnih vsebin 

 

Metode poslušanja skladbe: 

   doživljajsko poslušanje 

   analitično poslušanje 

 izražanje doživetij in predstav glasbenega dela z gibalno, likovno ali verbalno 

komunikacijo 

 

Metode ustvarjanja glasbenih vsebin: 

   ustvarjanje melodije in besedila 

   ustvarjanje melodije na dano besedilo 

   ustvarjanje instrumentalnih skladb 

   ustvarjalno spremljanje 

 

Metode glasbeno – didaktičnih iger: 

   primerjanje in razlikovanje 

   reproduciranje 

   ugibanje 

   ustvarjanje  

PRIPOMOČKI: glasbila (strgalo, palčke, tamburin, ropotulja), računalnik, blazina, 

dirigentska palica 

LITERATURA: 

- Pogorevc Jakop, V. (2000). Glasbena pravljica in glasbene didaktične igre pri 

otrocih z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju (Diplomsko delo). Pedagoška 

fakulteta, Ljubljana 

- MacLeod, K. (12. marec 2015). Morning in the Forest: 8 HOURS of Relaxing 

Nature Music - Meditation, Yoga, Calming Relaxation [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=bsYa4eZfqIU  

- Schmidt, G. (2008). Igre: masaže in sprostitve za otroke. Pridobljeno s 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/masaze.pdf  

- 3 HOURS of Gentle Night Rain - Sleep, Insomnia, Meditation, Relaxing, Yoga, 

Study (25. november 2014) [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=q76bMs-NwRk  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bsYa4eZfqIU
http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/masaze.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=q76bMs-NwRk
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POTEK DELA 

 

Masaža za začetek dneva (5 min) 

Otrokom podam navodilo, da se uležejo na blazine in sprostijo ob mirni glasbi. Medtem jih 

odrasli masiramo po telesu. Pri tem jih spodbujam, da pridejo v stik z vrstniki – začnejo tudi 

oni masirati ostale otroke, vendar jih s tem ne silim, ampak poskušam, da do tega pride 

čimbolj spontano.   

 

Pozdrav (10 min) 

Otroke povabim, da si ogledajo glasbila, ki sem jih prinesla, poskusijo na njih igrati in si 

enega izmed njih izberejo. Nato z igranjem na glasbilo pozdravijo enega od otrok tako, da z 

glasbilom nekaj zaigra, poda glasbilo otroku, ga pogleda v oči in pomaha. Vsak otrok se 

predstavi na enak način s pomočjo igranja na glasbilo.  

Vsakega otroka posebej pohvalimo za njegov trud in ga nagradimo s skupinskim ploskanjem. 

Na koncu na glasbila zaigrajo skupaj. 

 

Glasbeni krog (5 min) 

Otrokom podam navodilo, da naj oblikujejo krog. Enemu od otrok ponudim glasbilo, na 

katerega nekaj poljubno zaigra in nato glasbilo ponudi desnemu sosedu tako, da ga pogleda 

in mu ga poda v roke. Po vsakem igranju na koncu zaploskamo otroku in ga pohvalimo.  

 

Dirigent (5 min) 

Otroke povabim, da se usedejo na blazino. Razdelim jim različna glasbila. Enega izmed otrok 

izberem, da bo prvi prevzel vlogo dirigenta. Temu dam v roke dirigentsko paličico in mu 

podam navodilo, da naj dirigira svojemu orkestru (otrokom), tako da bo vsakega izmed njih 

gledal, bil nanje pozoren in medtem mahal s paličico. Ostalim otrokom podam navodilo, da 

gledajo dirigenta in mu sledijo. Ko prvič zamahne s paličico otroci začnejo poljubno igrati 

na glasbila. Spodbudi vse otroke, da se preizkusijo v vlogi dirigenta. 

 

Sprostitev: Bibarija Prve kapljice dežja (Mira Voglar) (5 min) 

Ob predvajanju posnetka dežja se bibarijo izvaja po navodilih zapisanih v oklepaju. 

 

Prve kapljice dežja rahlo padajo na tla (migajo s prsti in se počasi uležejo na blazino). 

Zdaj dežuje že močno. Lije, lije vse mokro (z rokami krožijo po hrbtu drugega otroka). 

Toča, ta ti ropota, kot orehi padli bi na tla (nežno tapkajo po hrbtih otrok). 

Joj, grmi, grmi, bežite, hitro, hitro vsi se skrijte (nežno udarjajo z robovi dlani). 

 

Na koncu otroci oz. odrasli rahlo tapkajo po hrbtu drugega otroka in se pri tem sprostijo. 
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Datum: 19.1. 2017 Izvajalka: Ana Medved  

Skupina: prva stopnja posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja CUDV Zaporedna številka delavnice: 10. 

UČNI CILJI 

- upoštevajo navodila dejavnosti in pri njej vztrajajo 

- izberejo glasbilo in na njega zaigrajo poljuben ritem sami in skupaj z vrstniki 

- podajo glasbilo v roke nekomu od vrstnikov 

- pogledajo v oči in pomahajo enemu od vrstnikov ali odraslih 

- pohvalijo/nagradijo otroka s ploskanjem  

- sodelujejo pri nastopanju v glasbeni pravljici  

- poslušajo glasbo in se po njej gibajo 

- spremljajo dogajanje drugih otrok 

- poiščejo otroka, ki ima papirnatega metulja ali cvetlico 

- se sprostijo in umirijo ob poslušanju glasbe 

KLJUČNE BESEDE: dotik, pozornost, sodelovanje, glasbena pravljica, igranje na glasbila 

UČNE OBLIKE: 

 

    frontalna                                                             v paru 

    individualna                                                       skupinska 

UČNE METODE 

 

Metode poustvarjalnega petja: 

   pripevanje 

   petje z učiteljem 

   izvajanje ritma pesmi 

   petje ob predvajanju pesmi iz zgoščenke 

 

Metode igranja na glasbila: 

   reproduciranje instrumentalnih vsebin 

   poustvarjalno spremljanje 

   ustvarjanje instrumentalnih vsebin 

 

Metode poslušanja skladbe: 

   doživljajsko poslušanje 

   analitično poslušanje 

 izražanje doživetij in predstav glasbenega dela z gibalno, likovno ali verbalno 

komunikacijo 

 

Metode ustvarjanja glasbenih vsebin: 

   ustvarjanje melodije in besedila 

   ustvarjanje melodije na dano besedilo 

   ustvarjanje instrumentalnih skladb 

   ustvarjalno spremljanje 

 

Metode glasbeno – didaktičnih iger: 

   primerjanje in razlikovanje 
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   reproduciranje 

   ugibanje 

   ustvarjanje  

PRIPOMOČKI: računalnik, blazina, papirnati metulji, cvetlice, glasbila (tamburin, palčke, 

strgalo, ropotulja in boben) 

LITERATURA: 

- Activity Ideas for Children with Developmental Disability (b.d.). Pridobljeno s 

http://www.recreationtherapy.com/tx/txdd.htm  

- Grögl S. in Tetičkovič B. (2011). Telo v zvoku Gibalno – glasbene igre za otroke s 

polžkovim vsadkom. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

- Ott, P. (2011). Music for special kids: Musical activities, songs, instruments, and 

resources. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 

- Evenson, D. in Barbadas, T. (18. november 2016). Mindfulness Relaxing Music for 

Stress Relief. Soothing Instrumental Background Music for Relaxation [audio]. 

Pridobljeno s https://www.youtube.com/watch?v=VnQ8AhkX7bQ 

- Hegedus, F. (21. november 2016). Morning Relaxing Music - Happy and Positive 

Energy [audio]. Pridobljeno s https://www.youtube.com/watch?v=Eo9qB-vqSiQ  

POTEK DELA 

 

Masaža za začetek dneva (5 min) 

Otrokom podam navodilo, da se uležejo na blazine in sprostijo ob mirni glasbi. Medtem jih 

odrasli masiramo po telesu. Pri tem jih spodbujam, da pridejo v stik z vrstniki – začnejo tudi 

oni masirati ostale otroke, vendar jih s tem ne silim, ampak poskušam, da do tega pride 

čimbolj spontano.   

 

Pozdrav (10 min) 

Otroke povabim, da si ogledajo glasbila, ki sem jih prinesla, poskusijo na njih igrati in si 

enega izmed njih izberejo. Nato z igranjem na glasbilo pozdravijo enega od otrok tako, da z 

glasbilom nekaj zaigra, poda glasbilo otroku, ga pogleda v oči in pomaha. Vsak otrok se 

predstavi na enak način s pomočjo igranja na glasbilo.  

Vsakega otroka posebej pohvalimo za njegov trud in ga nagradimo s skupinskim ploskanjem. 

Na koncu na glasbila zaigrajo skupaj. 

 

Glasbena pravljica Koncert živali na gozdni jasi (10 min) 

Otrokom povem, da bomo danes upodobili glasbeno pravljico, v kateri bo nastopal vsak 

izmed njih. Vsakemu otroku podam glasbilo in mu določim vlogo. Otroci najprej zaigrajo 

poljuben ritem na glasbilo posamično, da pridobijo občutek za glasbilo, potem pa na glasbila 

zaigrajo še vsi skupaj. Nato jim podam navodilo, da ko bodo slišali ime svoje živali, začnejo 

igrati na svoje glasbilo. Pri tem jih opozorim tudi, ko bodo na glasbila zaigrali skupaj. Z 

verbalnimi ali fizičnimi oporami jim pomagam naznaniti, kdaj začnejo in končajo z igranjem 

(spodbujam jih, da poskušajo konec igranja določiti sami kot skupina). 

  

Bil je lep spomladanski/zimski dan. Sijalo je sonce in pihljal je rahel in mrzel veter. Živali v 

gozdu so se odločile, da bodo pred prihodom pomladi imele koncert na gozdi jasi, s katerim 

bodo priklicale pomlad. Prva iz luže skoči žaba (otrok igra na strgalo). Pogleduje naokrog, 

če je morda prišla kakšna prijateljica. Posede se na gozdni jasi. Takrat z drevesnih vej 

priskaklja veverica (otrok igra na palčke). Prisede k žabi in začneta kramljati (igrata skupaj). 

Medtem iz brloga počasi pribrunda medved (otrok igra na boben). Ko se vsi zbrani, začnejo 

prepevati in plesati. Koncert se prične (igrajo vsi otroci). Kar naenkrat pa se zasliši zvok 

tamburina. Živali se prestrašeno razbežijo in poskrijejo, vsaka v svoje bivališče. Na gozdno 

http://www.recreationtherapy.com/tx/txdd.htm
https://www.youtube.com/watch?v=VnQ8AhkX7bQ
https://www.youtube.com/watch?v=Eo9qB-vqSiQ
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jaso pride lovec (igra na tamburin). Z daljnogledom pozorno oprezuje med grmovjem in 

drevjem ter išče živali. Ker nobene ne najde, s tamburinom naznani odhod domov. Takrat 

živali počasi prikukajo iz svojih skrivališč. Prva se opogumi žaba. Previdno opazuje in išče 

svoje gozdne prijateljice. Prvo zagleda kako priskaklja veverica, nato pa pribrunda še 

medved. Kako so vse gozdne živali vesele, ker so vse žive. Od sreče zaplešejo in zapojejo 

(zaigrajo vsi otroci skupaj). Rajajo do večera, dokler utrujene, vsaka v svojem bivališču 

zaspijo (na računalniku se predvaja tiha glasba, otroci se uležejo na tla in zaprejo oči). 

 

Sprostitev: Metulji (5 min) 

Dva otroka dobita v roko papirnatega metulja, druga dva pa cvetlico. Ob predvajani glasbi se 

otroci gibajo po prostoru, ko pa glasba utihne mora metulj poiskati cvetlico, da se na njej 

odpočije. Takrat si otroci izmenjajo metulja in cvetlico (očesni stik, dotik) in se ponovno na 

predvajano glasbo gibajo po prostoru. Na koncu se otroci uležejo na blazino, zaprejo oči in 

se ob predvajani glasbi umirijo.  

 

Datum: 20.1. 2017 Izvajalka: Ana Medved  

Skupina: prva stopnja posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja CUDV Zaporedna številka delavnice: 11. 

UČNI CILJI 

- upoštevajo navodila dejavnosti in pri njej vztrajajo 

- počakajo na vrsto 

- izberejo glasbilo in na njega zaigrajo poljuben ritem sami in skupaj z vrstniki 

- podajo glasbilo v roke nekomu od vrstnikov 

- pogledajo v oči in pomahajo enemu od vrstnikov 

- pohvalijo/nagradijo otroka s ploskanjem  

- se gibajo glede na predvajano glasbo 

- primejo otroka za ramena ali pas 

- sledijo otroku, ki prevzame vlogo vodje pri gibanju v koloni 

- se sprostijo in umirijo ob poslušanju glasbe in masaži 

KLJUČNE BESEDE: pozdrav, dotik, sodelovanje, očesni stik, gibanje 

UČNE OBLIKE: 

 

    frontalna                                                             v paru 

    individualna                                                       skupinska 

UČNE METODE 

 

Metode poustvarjalnega petja: 

   pripevanje 

   petje z učiteljem 

   izvajanje ritma pesmi 

   petje ob predvajanju pesmi iz zgoščenke 

 

Metode igranja na glasbila: 

   reproduciranje instrumentalnih vsebin 

   poustvarjalno spremljanje 

   ustvarjanje instrumentalnih vsebin 
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Metode poslušanja skladbe: 

   doživljajsko poslušanje 

   analitično poslušanje 

 izražanje doživetij in predstav glasbenega dela z gibalno, likovno ali verbalno 

komunikacijo 

 

Metode ustvarjanja glasbenih vsebin: 

   ustvarjanje melodije in besedila 

   ustvarjanje melodije na dano besedilo 

   ustvarjanje instrumentalnih skladb 

   ustvarjalno spremljanje 

 

Metode glasbeno – didaktičnih iger: 

   primerjanje in razlikovanje 

   reproduciranje 

   ugibanje 

   ustvarjanje  

PRIPOMOČKI: računalnik, glasbila (boben, tamburin, boben, strgalo, palčke, ropotulja), 

blazina 

LITERATURA: 

- Activity Ideas for Children with Developmental Disability (b.d.). Pridobljeno s 

http://www.recreationtherapy.com/tx/txdd.htm  

- Ott, P. (2011). Music for special kids: Musical activities, songs, instruments, and 

resources. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 

- Watson. V. (2012). Everything you need to know about. Teaching Your Young Child 

MUSIC (from baby and up). Pridobljeno s 

http://www.brillkids.com/media/ebooks/ebook-teaching-your-young-child-

music.pdf  

- 3 HOURS Relaxing Background Music Tranquil Slow Music For Spa, Massage and 

Love [audio] (11. maj 2014). Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=5QGQzGQMd5E  

- Naša četica koraka (otroška) [audio] (11. oktober 2010). Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=qdWlTAKxI28&list=PLB6EB5ACADEF241D

8&index=3 

- Relaxing Guitar Music, Soothing Music, Relax, Meditation Music, Instrumental 

Music to Relax, ☯2955 (3. oktober 2016) [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=MAp3c7c__MQ  

- Happy Play Time Music for Kids (24. december 2015) [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=Oy7R1VnGzZw  

POTEK DELA 

 

Masaža za začetek dneva (5 min) 

Otrokom podam navodilo, da se uležejo na blazine in sprostijo ob mirni glasbi. Medtem jih 

odrasli masiramo po telesu. Pri tem jih spodbujam, da pridejo v stik z vrstniki – začnejo tudi 

oni masirati ostale otroke, vendar jih s tem ne silim, ampak poskušam, da do tega pride 

čimbolj spontano.   

 

 

http://www.recreationtherapy.com/tx/txdd.htm
http://www.brillkids.com/media/ebooks/ebook-teaching-your-young-child-music.pdf
http://www.brillkids.com/media/ebooks/ebook-teaching-your-young-child-music.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5QGQzGQMd5E
https://www.youtube.com/watch?v=qdWlTAKxI28&list=PLB6EB5ACADEF241D8&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=qdWlTAKxI28&list=PLB6EB5ACADEF241D8&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=MAp3c7c__MQ
https://www.youtube.com/watch?v=Oy7R1VnGzZw
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Pozdrav (10 min) 

Otroke povabim, da si ogledajo glasbila, ki sem jih prinesla, poskusijo na njih igrati in si 

enega izmed njih izberejo. Nato z igranjem na glasbilo pozdravijo enega od otrok tako, da z 

glasbilom nekaj zaigra, poda glasbilo otroku, ga pogleda v oči in pomaha. Vsak otrok se 

predstavi na enak način s pomočjo igranja na glasbilo.  

Vsakega otroka posebej pohvalimo za njegov trud in ga nagradimo s skupinskim ploskanjem. 

Na koncu na glasbila zaigrajo skupaj. 

 

Glasbeni prostor (10 min) 

Otroci na predvajano glasbo hodijo, plešejo, tečejo hitro sami, v paru ali skupini v krogu. Ko 

glasba preneha igrati pogledajo po prostoru, kje je kakšno glasbilo, ga vzamejo in ko imajo 

vsi otroci glasbila skupaj zaigrajo poljuben hiter ritem na glasbila (najprej lahko vsak sam, 

potem skupaj).  

 

Sprostitev: Skupna hoja (5 min) 

Ob predvajani glasbi otrokom podam navodilo, da se primejo za ramena oz. pas in naredijo 

kolono ali pa se primejo za roke z enim od otrok ter počasi hodijo po prostoru in pri tem ne 

govorijo, ampak poslušajo glasbo in se poskušajo umiriti. Na koncu se uležejo na blazini in 

se prepustijo poslušanju glasbe ter masaži, ki jo izvajajo odrasle osebe. 

 

Datum: 23.1. 2017 Izvajalka: Ana Medved  

Skupina: prva stopnja posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja CUDV Zaporedna številka delavnice: 12. 

UČNI CILJI 

- upoštevajo navodila dejavnosti in pri njej vztrajajo 

- izberejo glasbilo in na njega zaigrajo poljuben ritem sami in skupaj z vrstniki 

- počakajo na vrsto 

- podajo glasbilo v roke nekomu od vrstnikov 

- pogledajo v oči in pomahajo enemu od vrstnikov 

- pohvalijo/nagradijo otroka s ploskanjem  

- udarjajo z nogo/ploskajo z roko po ritmu glasbe 

- igrajo na boben hitro in počasi ter glasno in tiho 

- so pozorni na otroka, ki prevzame vlogo vodje 

- se sprostijo in umirijo na predvajano glasbo  

KLJUČNE BESEDE: hitro, počasi, glasno, tiho, igranje na glasbila, sodelovanje 

UČNE OBLIKE: 

 

    frontalna                                                             v paru 

    individualna                                                       skupinska 

UČNE METODE 

 

Metode poustvarjalnega petja: 

   pripevanje 

   petje z učiteljem 

   izvajanje ritma pesmi 

   petje ob predvajanju pesmi iz zgoščenke 
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Metode igranja na glasbila: 

   reproduciranje instrumentalnih vsebin 

   poustvarjalno spremljanje 

   ustvarjanje instrumentalnih vsebin 

 

Metode poslušanja skladbe: 

   doživljajsko poslušanje 

   analitično poslušanje 

 izražanje doživetij in predstav glasbenega dela z gibalno, likovno ali verbalno 

komunikacijo 

 

Metode ustvarjanja glasbenih vsebin: 

   ustvarjanje melodije in besedila 

   ustvarjanje melodije na dano besedilo 

   ustvarjanje instrumentalnih skladb 

   ustvarjalno spremljanje 

 

Metode glasbeno – didaktičnih iger: 

   primerjanje in razlikovanje 

   reproduciranje 

   ugibanje 

   ustvarjanje  

PRIPOMOČKI: glasbila (boben, strgalo, palčke, tamburin, ropotulja), računalnik, blazina  

LITERATURA: 

- Ott, P. (2011). Music for special kids: Musical activities, songs, instruments, and 

resources. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 

- Helland, P. B. (12. maj 2016). Relaxing Harp Music: Sleep Music, Stress Relief, 

Meditation Music, Spa Music, Background Music ★53 [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=n3McD-676Jw.  

- Matežič, D. (12. september 2012). Medved poglavar je spoznal. Pridobljeno s 

http://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=7156  

- Deep Sleep Music, Peaceful Music, Relaxing, Meditation Music, Sleep Meditation 

Music, 8 Hour, ☯2912 (4. september 2016) [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=ZICPIa4BHNo  

POTEK DELA 

 

Masaža za začetek dneva (5 min) 

Otrokom podam navodilo, da se uležejo na blazine in sprostijo ob mirni glasbi. Medtem jih 

odrasli masiramo po telesu. Pri tem jih spodbujam, da pridejo v stik z vrstniki – začnejo tudi 

oni masirati ostale otroke, vendar jih s tem ne silim, ampak poskušam, da do tega pride 

čimbolj spontano.   

 

Pozdrav (10 min) 

Otroke povabim, da si ogledajo glasbila, ki sem jih prinesla, poskusijo na njih igrati in si 

enega izmed njih izberejo. Nato z igranjem na glasbilo pozdravijo enega od otrok tako, da z 

glasbilom nekaj zaigra, poda glasbilo otroku, ga pogleda v oči in pomaha. Vsak otrok se 

predstavi na enak način s pomočjo igranja na glasbilo.  

https://www.youtube.com/watch?v=n3McD-676Jw
http://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=7156
https://www.youtube.com/watch?v=ZICPIa4BHNo
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Vsakega otroka posebej pohvalimo za njegov trud in ga nagradimo s skupinskim ploskanjem. 

Na koncu na glasbila zaigrajo skupaj. 

 

Vesela noga/ali roki (10 min) 

Otrokom podam navodilo, da ko igram na boben tiho, otroci udarjajo z nogo/ploskajo z 

rokama tiho, ko pa igram naglas, otroci udarjajo z nogo/ploskajo z rokama glasno. Nato ob 

nekajkratnih ponovitvah zaigram na boben hitro in počasi ter glede na različen ritem udarjajo 

z nogo ob tla/ploskajo z rokami. Po nekajkratnih ponovitvah ponudim otrokom, da se 

prelevijo v vlogo igralca na boben, s katerem narekuje glasen, tih, počasen in hiter ritem.  

 

Sprostitev: Mirno telo (5 min) 

Otroke povabim, da oblikujejo krog. Ob predvajani mirni glasbi otrokom podam navodilo 

naj zaprejo oči in globoko vdihnejo in počasi izdihnejo. Nato dvignejo naprej eno roko in 

nato drugo roko ter pri tem globoko dihajo. Potem počasi premikajo glavo levo, desno in 

krožijo z glavo v levo ter desno smer. Na koncu se uležejo na blazino in se prepustijo zvokom 

glasbe in masaže. 

 

Datum: 24.1. 2017 Izvajalka: Ana Medved  

Skupina: prva stopnja posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja CUDV Zaporedna številka delavnice: 13. 

UČNI CILJI 

- upoštevajo navodila dejavnosti in pri njej vztrajajo 

- izberejo glasbilo in na njega zaigrajo poljuben ritem sami in skupaj z vrstniki 

- počakajo na vrsto 

- podajo glasbilo v roke nekomu od vrstnikov 

- pogledajo v oči in pomahajo enemu od vrstnikov 

- pohvalijo/nagradijo otroka s ploskanjem  

- se gibajo samostojno/v paru/v skupini glede na predvajano glasbo 

- se sprostijo in umirijo ob glasbi in masiranju z masažnimi žogicami 

KLJUČNE BESEDE: sodelovanje, očesni kontakt, dotik, igranje na glasbila 

UČNE OBLIKE: 

 

    frontalna                                                             v paru 

    individualna                                                       skupinska 

UČNE METODE 

 

Metode poustvarjalnega petja: 

   pripevanje 

   petje z učiteljem 

   izvajanje ritma pesmi 

   petje ob predvajanju pesmi iz zgoščenke 

 

Metode igranja na glasbila: 

   reproduciranje instrumentalnih vsebin 

   poustvarjalno spremljanje 

   ustvarjanje instrumentalnih vsebin 
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Metode poslušanja skladbe: 

   doživljajsko poslušanje 

   analitično poslušanje 

 izražanje doživetij in predstav glasbenega dela z gibalno, likovno ali verbalno 

komunikacijo 

 

Metode ustvarjanja glasbenih vsebin: 

   ustvarjanje melodije in besedila 

   ustvarjanje melodije na dano besedilo 

   ustvarjanje instrumentalnih skladb 

   ustvarjalno spremljanje 

 

Metode glasbeno – didaktičnih iger: 

   primerjanje in razlikovanje 

   reproduciranje 

   ugibanje 

   ustvarjanje  

PRIPOMOČKI: glasbila (boben, tamburin, palčke, strgalo, ropotulja), masažne žogice, 

računalnik, blazina 

LITERATURA: 

− Helland, P. B. (7. november 2016). Beautiful Romantic Music: Relaxing Music, 

Piano Music, Violin Music, Guitar Music, Sleep Music ★101 [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=ZR38JWEsSD0  

− Evenson, D. in Barabas, T. (27. februar 2014) [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=Cnfj6QCGLyA  

− Storms, J. (1995). 101 music games for children: fun and learning with rhythms and 

songs. Alameda (CA): Hunter House, cop. Pridobljeno s 

https://books.google.si/books?id=mq_Z14ch-

YsC&printsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage

&q&f=false  

− Play Time Happy Instrumental Music for Kids (23. december 2015) [audio]. 

Pridobljeno s https://www.youtube.com/watch?v=lKlU0Rpsyto  

POTEK DELA 

 

Masaža za začetek dneva (5 min) 

Otrokom podam navodilo, da se uležejo na blazine in sprostijo ob mirni glasbi. Medtem jih 

odrasli masiramo po telesu. Pri tem jih spodbujam, da pridejo v stik z vrstniki – začnejo tudi 

oni masirati ostale otroke, vendar jih s tem ne silim, ampak poskušam, da do tega pride 

čimbolj spontano.   

 

Pozdrav (10 min) 

Otroke povabim, da si ogledajo glasbila, ki sem jih prinesla, poskusijo na njih igrati in si 

enega izmed njih izberejo. Nato z igranjem na glasbilo pozdravijo enega od otrok tako, da z 

glasbilom nekaj zaigra, poda glasbilo otroku, ga pogleda v oči in pomaha. Vsak otrok se 

predstavi na enak način s pomočjo igranja na glasbilo.  

Vsakega otroka posebej pohvalimo za njegov trud in ga nagradimo s skupinskim ploskanjem. 

Na koncu na glasbila zaigrajo skupaj. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZR38JWEsSD0
https://www.youtube.com/watch?v=Cnfj6QCGLyA
https://books.google.si/books?id=mq_Z14ch-YsC&printsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.si/books?id=mq_Z14ch-YsC&printsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.si/books?id=mq_Z14ch-YsC&printsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://www.youtube.com/watch?v=lKlU0Rpsyto
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Glasba stoj (10 min) 

Na predvajano glasbo se otroci prosto gibajo po prostoru. Ko se glasba ustavi otroci poiščejo 

nekoga od otrok ga pogledajo in mu pomahajo. To ponavljajo, dokler je otrokom igra všeč 

in v njej uživajo. Pri igri smo pozorni, kako se otroci odločajo za izbiro para, ali je par vedno 

isti ali izbirajo v vsaki ponovitvi drugega otroka.  

 

Sprostitev: Žogice (5 min) 

Otroci se uležejo na blazine. Ob predvajani glasbi se prepustijo masaži odraslih z masažnimi 

žogicami. Možnost masiranja z žogicami ponudim tudi otrokom tako, da poskušajo masirati 

drug drugega.  

 

Datum: 25.1. 2017 Izvajalka: Ana Medved  

Skupina: prva stopnja posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja CUDV Zaporedna številka delavnice: 14. 

UČNI CILJI 

- upoštevajo navodila dejavnosti in pri njej vztrajajo 

- izberejo glasbilo in na njega zaigrajo poljuben ritem sami in skupja z vrstniki 

- počakajo na vrsto 

- podajo glasbilo v roke nekomu od vrstnikov 

- pogledajo v oči in pomahajo enemu od vrstnikov 

- pohvalijo/nagradijo otroka s ploskanjem  

- oblikujejo krog in se držijo za roke 

- se premikajo v krogu hitro in počasi glede na predvajano glasbo 

- se sprostijo in umirijo na predvajano glasbo in masažo z masažnimi žogicami 

KLJUČNE BESEDE: hitro, počasi, igranje na glasbila, pozdrav, očesni kontakt 

UČNE OBLIKE: 

 

    frontalna                                                             v paru 

    individualna                                                       skupinska 

UČNE METODE 

 

Metode poustvarjalnega petja: 

   pripevanje 

   petje z učiteljem 

   izvajanje ritma pesmi 

   petje ob predvajanju pesmi iz zgoščenke 

 

Metode igranja na glasbila: 

   reproduciranje instrumentalnih vsebin 

   poustvarjalno spremljanje 

   ustvarjanje instrumentalnih vsebin 

 

Metode poslušanja skladbe: 

   doživljajsko poslušanje 
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   analitično poslušanje 

 izražanje doživetij in predstav glasbenega dela z gibalno, likovno ali verbalno 

komunikacijo 

 

Metode ustvarjanja glasbenih vsebin: 

   ustvarjanje melodije in besedila 

   ustvarjanje melodije na dano besedilo 

   ustvarjanje instrumentalnih skladb 

   ustvarjalno spremljanje 

 

Metode glasbeno – didaktičnih iger: 

   primerjanje in razlikovanje 

   reproduciranje 

   ugibanje 

   ustvarjanje  

PRIPOMOČKI: računalnik, glasbila (boben, palčke, ropotulja, tamburin, strgalo), blazina, 

masažne žogice 

LITERATURA: 

− Evenson, D. in Barabas, T. (27. februar 2014). 3 HOURS The Best Relaxing Piano 

Flute Music Ever [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=Cnfj6QCGLyA 

− Pogorevc Jakop, V. (2000). Glasbena pravljica in glasbene didaktične igre pri 

otrocih z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju (Diplomsko delo). Pedagoška 

fakulteta, Ljubljana 

− Helland, P. B. (16. maj 2016). Relaxing Harp Music: Sleep Music, Meditation 

Music, Spa Music, Instrumental Background Music ★49 [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=dCvEgqePl84  

− Brendel, A. (8. junij 2008). ALFRED BRENDEL - Moonlight Sonata (1st mvt) 

[audio]. Pridobljeno s  https://youtu.be/M4b-PHPuwiM  

− MUSICA CLASSICA - VIVALDI - SINFONIA FOR STRINGS IN C MAJOR RV 

116 - ALLEGRO MOLTO (21. julij 2011) [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=MZg50C1Vrz8  

POTEK DELA 

 

Masaža za začetek dneva (5 min) 

Otrokom podam navodilo, da se uležejo na blazine in sprostijo ob mirni glasbi. Medtem jih 

odrasli masiramo po telesu. Pri tem jih spodbujam, da pridejo v stik z vrstniki – začnejo tudi 

oni masirati ostale otroke, vendar jih s tem ne silim, ampak poskušam, da do tega pride 

čimbolj spontano.   

 

Pozdrav (10 min) 

Otroke povabim, da si ogledajo glasbila, ki sem jih prinesla, poskusijo na njih igrati in si 

enega izmed njih izberejo. Nato z igranjem na glasbilo pozdravijo enega od otrok tako, da z 

glasbilom nekaj zaigra, poda glasbilo otroku, ga pogleda v oči in pomaha. Vsak otrok se 

predstavi na enak način s pomočjo igranja na glasbilo.  

Vsakega otroka posebej pohvalimo za njegov trud in ga nagradimo s skupinskim ploskanjem. 

Na koncu na glasbila zaigrajo skupaj. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cnfj6QCGLyA
https://www.youtube.com/watch?v=dCvEgqePl84
https://youtu.be/M4b-PHPuwiM
https://www.youtube.com/watch?v=MZg50C1Vrz8
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Igra živali (5 min) 

Otrokom podam navodilo, da se bodo sedaj spremenili v različne gozdne živali. Vsak otrok 

bo igral na glasbilo, ko bo nastopala gozdna žival v zgodbi, ki jim je bila izbrana. Pred 

začetkom pravljice poskuša na glasbilo zaigrati vsak otrok sam in vsi skupaj, nato se 

pripovedovanje kratke pravljice lahko začne. 

 

Živali v gozdu se zgodaj zjutraj zbudijo, saj komaj čakajo, da se vidijo. Najprej se zbudi 

sladkosnedi medved (otrok igra na boben). Za njim se predrami sramežljivi zajček (otrok 

igra na palčke). Nato se prebudi še poskočna žaba (otrok igra na strgalo). Nazadnje pa se iz 

spanja zbudi še mala miška (otrok igra na tamburin). In ko so vse gozdne živali dodobra 

prebujene, se skupaj zberejo ter se veselo igrajo na gozdni jasi, dokler ne pade mrak (na 

glasbila igrajo vsi otroci). 

 

Hiter in počasen krog (5 min) 

Ob predvajani glasbi otrokom podam navodilo, se primejo za roke in oblikujejo krog. Ko 

zaslišijo hitro glasbo, se morajo vrteti v krogu hitro, ko pa slišijo počasno glasbo se v krogu 

vrtijo počasi.  

 

Sprostitev: Masaža (5 min) 

Otrokom podam navodilo, da se uležejo na blazino in se prepustijo mirni glasbi in masaži z 

masažnimi žogicami, ki jo izvajajo odrasli. Spodbudim jih, da z žogicami poskušajo masirati 

vrstnike. 

 

Datum: 26.1. 2017 Izvajalka: Ana Medved  

Skupina: prva stopnja posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja CUDV Zaporedna številka delavnice: 15. 

UČNI CILJI 

- upoštevajo navodila dejavnosti in pri njej vztrajajo 

- izberejo glasbilo in na njega zaigrajo poljuben ritem sami in skupaj z vrstniki 

- počakajo na vrsto 

- podajo glasbilo v roke nekomu od vrstnikov 

- pogledajo v oči in pomahajo enemu od vrstnikov 

- pohvalijo/nagradijo otroka s ploskanjem izberejo glasbilo in na njega zaigrajo 

- vodijo ostale otroke z narekanjem ritma igranja na glasbila 

- spremljajo in upoštevajo vodjo pri igranju na glasbila 

- razlikujejo tihe, glasne zvoke in počasen in hiter ritem 

- primejo za roke ali objamejo otroke čez ramena  

- se sprostijo in umirijo na predvajano glasbo z milnimi mehurčki 

 

KLJUČNE BESEDE: pozdrav, očesni stik, sodelovanje, hitro, počasi, glasno, tiho, telesni 

stik 

UČNE OBLIKE: 

 

    frontalna                                                             v paru 

    individualna                                                       skupinska 

UČNE METODE 

 

Metode poustvarjalnega petja: 
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   pripevanje 

   petje z učiteljem 

   izvajanje ritma pesmi 

   petje ob predvajanju pesmi iz zgoščenke 

 

Metode igranja na glasbila: 

   reproduciranje instrumentalnih vsebin 

   poustvarjalno spremljanje 

   ustvarjanje instrumentalnih vsebin 

 

Metode poslušanja skladbe: 

   doživljajsko poslušanje 

   analitično poslušanje 

 izražanje doživetij in predstav glasbenega dela z gibalno, likovno ali verbalno 

komunikacijo 

 

Metode ustvarjanja glasbenih vsebin: 

   ustvarjanje melodije in besedila 

   ustvarjanje melodije na dano besedilo 

   ustvarjanje instrumentalnih skladb 

   ustvarjalno spremljanje 

 

Metode glasbeno – didaktičnih iger: 

   primerjanje in razlikovanje 

   reproduciranje 

   ugibanje 

   ustvarjanje  

PRIPOMOČKI: glasbila (tamburin, palčke, ropotulja, strgalo), računalnik, blazina, CD 

predvajalnik, milni mehurčki 

LITERATURA: 

- Bevc, M. (2012). Otroške gibalne igre v skupini 1–2 leti. Pridobljeno s 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/  

- Pušenjak, M. (2015). Pleši, pleši, črni kos [Zvočni CD]. Ljubljana: Mladinska 

knjiga 

- MacLeod, K. (25. oktober 2015). Stunning Aquarium & The Best Relax Music - 2 

Hours - Sleep Music - HD 1080P [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=bdnHKdb-Oss  

- Hegedus, F. (17. november 2015). Happy Relaxing Music For Children - Relax 

Music For Kids [audio]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=R7ChMy3qROI  

POTEK DELA 

 

Masaža za začetek dneva (5 min) 

Otrokom podam navodilo, da se uležejo na blazine in sprostijo ob mirni glasbi. Medtem jih 

odrasli masiramo po telesu. Pri tem jih spodbujam, da pridejo v stik z vrstniki – začnejo tudi 

oni masirati ostale otroke, vendar jih s tem ne silim, ampak poskušam, da do tega pride 

čimbolj spontano.   

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/
https://www.youtube.com/watch?v=bdnHKdb-Oss
https://www.youtube.com/watch?v=R7ChMy3qROI
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Pozdrav (10 min) 

Otroke povabim, da si ogledajo glasbila, ki sem jih prinesla, poskusijo na njih igrati in si 

enega izmed njih izberejo. Nato z igranjem na glasbilo pozdravijo enega od otrok tako, da z 

glasbilom nekaj zaigra, poda glasbilo otroku, ga pogleda v oči in pomaha. Vsak otrok se 

predstavi na enak način s pomočjo igranja na glasbilo.  

Vsakega otroka posebej pohvalimo za njegov trud in ga nagradimo s skupinskim ploskanjem. 

Na koncu na glasbila zaigrajo skupaj. 

 

Orkester (10 min) 

Z otroki se razporedimo v polkrogu. Vsakemu otroku podam glasbilo, ki si ga lahko izbere 

sam. Nato začnem sama kot vodja narekovati ritem – hitro, počasi in glasno, tiho. Med vsemi 

pojmi je nekajkratna ponovitev igranja. Potem spodbudim vsakega od otrok, da nastopi v 

vlogi vodje in narekuje ritem igranja na glasbila. Posameznemu otroku zaploskamo za 

uspešno vodenje »orkestra«. 

 

Mi se imamo radi (5 min) (Slovenska ljudska pesem) 

Otrokom podam navodilo, da bomo oblikovali krog, se prijeli za roke ali objeli čez rame in 

skupaj končali glasbene delavnice s pesmijo Mi se imamo radi, predvajano na CD 

predvajalniku. Med predvajanjem pesmi se gibamo v krogu levo in desno.  

Na koncu pohvalimo vsakega otroka posebej in skupino s ploskanjem. 

 

Mi se imamo radi,  

radi, radi, radi,  

mi se imamo radi,  

radi, radi, radi,  

mi se imamo radi,  

radi, radi, radi,  

mi se imamo radi, (Stojimo v krogu in se držimo za roke oz. čez rame (poljubno) in se 

zibljemo v levo in desno stran) 

radi prav zares! (Dvignemo roke v zrak) 

 

Sprostitev: Milni mehurčki (5 min) 

Otrokom podam navodilo, da oblikujejo krog. Nato jim predvajam mirno in tiho glasbo, 

medtem pa piham na sredini kroga mehurčke visoko v zrak. Milne mehurčke ponudim tudi 

vsakemu od otrok, da jih poskuša pihati. Pri tem spodbudim otroke, da se sprostijo in umirijo 

na predvajano glasbo. 
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Priloga 2: Polstrukturiran intervju s SRP pred izvajanjem GD 
 

Uvodni nagovor: Pozdravljeni, med nama bo pogovor tekel o socialnih veščinah, ki jih opazite 

pri Vašem/Vaši učencu/učenki v šolskih situacijah. Socialne veščine so sposobnosti, ki jih 

posameznik potrebuje za kvalitetnejše odnose z ljudmi skozi življenje, zato se zanje pogosto 

uporablja tudi izraz »življenjske veščine«. Vanje sodijo vzpostavljanje in ohranjanje interakcij 

z drugimi, vključevanje, sodelovanje, sledenje pravilom in medsebojno zaupanje. Pri otrocih so 

najbolj pogosti primeri socialnih veščin: upoštevanje pravil, poslušanje in spraševanje, 

pozdravljanje, zahvaljevanje, dajanje pohval ter nudenje pomoči. 
 

1. Pozdravljanje  

 

a) Kako učenec/učenka pozdravi (neverbalno: npr. mahanje, očesni kontakt, rokovanje in 

verbalno: npr. dober dan, živijo, nasvidenje, adijo,…)?  

b) Pri katerih osebah uporabi socialno veščino pozdravljanja? 

c) V katerih situacijah učenec/učenka uporabi omenjeno socialno veščino (prosim navedite 

primer)? 

č) Kako se učenec/učenka odziva, če je pozdrav namenjen njemu/njej? 

d) Kakšno pomoč potrebuje pri pozdravljanju? 

 

2. Očesni in telesni stik 

 

a) Ali učenec/učenka vzpostavi očesni stik z drugo osebo. Če ga, s katerimi osebami (odrasli, 

vrstniki, sorojencem)? 

b) V katerih situacijah učenec/učenka vzpostavi očesni stik (pri poslušanju, spraševanju, če želi 

pritegniti pozornost ali dobiti določen predmet…)?  

c) Ali učenec/učenka pri vzpostavljanju očesnega stika potrebuje pomoč (opozarjanje, 

spodbujanje, demonstracija …)? 

č) Na kakšen način učenec/učenka vzpostavi telesni stik z odraslimi in vrstniki? 

d) V katerih situacijah učenec/učenka vzpostavi telesni stik? 

e) Se pojavijo pri vzpostavljanji telesnega stika kakšne težave? 

f) Kako sam/a reagira na telesni stik, ki ga sproži na njem/njej nekdo drug?  

g) Kako drugi reagirajo na njegov/njen telesni kontakt (vrstniki)?  

h) Potrebuje pri vzpostavitvi telesnega kontakta dodatne spodbude in pomoč (demonstracija, 

verbalna spodbuda …)? 

 

3. Upoštevanja navodil in pravil 

 

a) Ali učenec/učenka sledi navodilom in jih upošteva pri skupinskih dejavnostih? 

b) Kakšno pomoč oz. prilagoditve potrebuje pri podajanju in sledenju navodil (koraki, vmesno 

opominjanje, slikovno, verbalno, fizično)? 

c) Kako učenec/učenka odreagirata na to, da morata slediti oz. upoštevati pravila pri različnih 

skupinskih dejavnostih? 

 

4. Sodelovanje z vrstniki  

 

a) Kakšno je sodelovanje učenca/učenke v skupinskih dejavnostih? 

b) Kakšno je pri tem njegovo/njeno vedenje oz. kako reagira na sodelovanje z vrstniki? 
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c) Kakšno pomoč in podporo potrebuje pri skupinskih dejavnostih? 

č) S kom učenec/učenka rad/a sodeluje pri dejavnostih, in s kom ne želi sodelovati? 

d) Ali z vrstniki na kakršenkoli način komunicira (neverbalno)? 

 

5. Igra pri skupinskih dejavnostih 

 

a) Kakšna je učenčeva/učenkina igra? Ali se pogosto igra sam/a, v paru ali v skupini?  

b) Če ste na vprašanje odgovori v paru ali skupini: S kom se najpogosteje igra? 

c) Koliko časa približno traja skupinska igra z vrstniki ali odraslimi? 

č) Ali je potrebno spodbujati interakcijo pri skupinski igri? Kakšen je odziv učenca/učenke na 

sodelovanje pri igri? 

d) Kako pogosto se zgodi, da učenec/učenka pristopi k vrstniku, da bi se skupaj igrala? 

Pri vprašanju si pomagajva si z lestvico od 1 do 7. Na lestvici od 1 do 7, kjer je 1 zelo redko, 7 

pa zelo pogosto. 

e) Kako učenec/učenka odreagira na povabilo k igri s strani vrstnikov in odraslih? 

f) Kako pogosto se zgodi, da nekdo od vrstnikov pristopi k učencu/učenki, da bi se skupaj 

igrala?  

Pomagajva si z lestvico od 1 do 7. Na lestvici od 1 do 7, kjer je 1 zelo redko, 7 pa zelo pogosto. 

 

 

 

Priloga 3: Polstrukturiran intervju s SRP po izvajanju GD 
 

Uvodni nagovor: Pozdravljeni, med nama bo pogovor tekel o napredku na področju štirih 

socialnih veščin pozdravljanja, vzpostavljanja očesnega in telesnega stika, upoštevanja navodil 

ter pravil pri skupinskih dejavnostih in sodelovanja z vrstniki, ki ste ga opazili pri Vašem/Vaši 

učencu/učenki tekom izvajanja glasbenih delavnic.  

 

1. Pozdravljanje 

 

a) Kako učenec/učenka pozdravi (neverbalno: npr. mahanje, očesni kontakt, rokovanje in 

verbalno: npr. dober dan, živijo, nasvidenje, adijo,…)? Ali se je način pozdrava po izvajanju 

glasbenih delavnic kaj spremenil, kako? 

b) Ali pozdrav nameni tudi vrstnikom? Kakšen je ta pozdrav? 

c) Ali otrok uporabi omenjeno veščino tudi v drugih situacijah, katerih?  

č) Kako se učenec/učenka sedaj odziva, če je pozdrav namenjeno njemu/njej? 

d) Kakšno pomoč potrebuje pri pozdravljanju? Ali jo je kaj manj? 

 

2. Očesni in telesni stik 

 

a) Ali učenec/učenka vzpostavi očesni stik z vrstniki? Ga vzpostavi le pri glasbenih dejavnostih 

ali tudi v drugih situacijah? 

b) Ali učenec/učenka pri vzpostavljanju očesnega stika potrebuje pomoč (opozarjanje, 

spodbujanje, demonstracija …)? Se je pomoč kaj zmanjšala? 

c) Ali in na kakšen način učenec/učenka vzpostavi telesni stik z vrstniki pri glasbenih 

dejavnostih? Ga vzpostavi tudi v drugih situacijah? 

č) Ali otrok bolj sproščeno, lažje sprejme telesni stik vrstnikov? Kako reagira na telesni stik, ki 

ga sproži na njem/njej nekdo drug?  

d) Kako vrstniki reagirajo na njegov/njen telesni stik?  
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e) Kakšno pomoč potrebuje pri vzpostavitvi telesnega stika? Ali je pomoči in spodbud manj kot 

pred začetkom glasbenih delavnic? 

 

3. Upoštevanja navodil in pravil  

 

a) Kako upošteva navodila in pravila pri skupinskih dejavnostih? Ali učenec/učenka lažje sledi 

in upošteva navodila kot pred izvajanjem glasbenih delavnic? 

b) Kakšno pomoč oz. prilagoditve potrebuje pri podajanju in sledenju navodil in pravil pri 

sodelovalnih dejavnostih? Ali se je pri podajanju in upoštevanju navodil pomoč kaj spremenila, 

zmanjšala? 

c) Kako učenec/učenka odreagira na to, da morata upoštevati pravila pri različnih skupinskih 

dejavnostih? Ali se je reakcija, odziv učenca/učenke pri tem kaj spremenil? 

 

4. Sodelovanje z vrstniki  

 

a) Kakšno je učenčevo/učenkino sodelovanje v skupini? Ali učenec/učenka raje oz. z veseljem 

sodeluje pri skupinskih dejavnostih kot pred izvedbo glasbenih dejavnosti z vrstniki? 

b) Kakšno je pri tem njegovo/njeno vedenje oz. kako reagira na sodelovanje z vrstniki? Se je 

kaj spremenilo? 

c) Ali z vrstniki na kakršenkoli način komunicira? 

č) Kako učencu/učenki pomagate, spodbujate k sodelovanju z vrstniki? Ali se je pomoč kaj 

zmanjšala, spremenil? 

 

5. Igra pri skupinskih dejavnostih 

 

a) Kakšna je učenčeva/učenkina igra v skupini z vrstniki, se je v tem času kaj spremenila? 

b) Kakšno pomoč potrebuje pri spodbujanju interakcij pri skupinski igri?  

c) Kakšen je odziv učenca/učenke na spodbujanje k igri? 

č) Ali učenec/učenka sam/a da kdaj poda pobudo za igro?  

d) Kako učenec/učenka odreagira na povabilo k igri s strani vrstnikov in odraslih? 
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Priloga 4: KVALITATIVNA VSEBINSKA ANALIZA – kodirni postopek 

SRP o otrocih pred izvajanjem GD  
 

SKUPNI PREPIS: SRP o otrokovih socialnih veščinah pred glasbenimi delavnicami 

TEME OZ. VSEBINSKI 

SKLOPI 
POJMI OZ. KODE 

KATEGORIJE (veljajo za 

oba otroka) 

1. POZDRAVLJANJE  

Marija: Redko pozdravlja, 

če pa pozdravi, je to z 

neverbalnim načinom tako, 

da pomaha. Pri pozdravljanju 

je potrebno opozoriti. Očesni 

kontakt pri tem vzpostavi z 

osebami, ki jih dobro pozna.  

Pozdravi s fizičnim 

vodenjem družinske člane, 

varuhe, pedagoge, oziroma 

osebe, ki jih dobro pozna. 

Otroke ne pozdravi. 

Ko se nekdo od znanih oseb 

od nje poslovi, sama sprva ne 

pozdravi in ne ve, kaj 

narediti, to jo zmede. 

Pozdrav vrne le, če se jo pri 

tem vodi. 

 

Franc: Sam ne pozdravi. Pri 

pozdravljanju ga je potrebno 

spodbujati in voditi, da 

pomaha. 

Oseb ne pozdravi in jim ne 

vrne pozdrava.  

 

Redko pozdravlja 

Pomaha  

Opozarjanje 

Dobro poznane osebe 

Fizično vodenje 

Vrstnikov ne pozdravi 

Zmedenost  

Ne zna pozdraviti 

 

 

 

 

 

 

Ne pozdravlja 

Spodbujanje 

Fizično vodenje 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pozdravlja  

Spodbujanje  

Fizično vodenje 

Ne zna pozdraviti 

2. SOCIALNI STIKI 

(očesni in telesni stik) 

 

Vzpostavljanje očesnega 

stika 

Marija: Ne vzpostavi 

direktnega očesnega stika, 

pri tem je pogled usmerjen v 

obraz. Očesni stik vzpostavi s 

tistimi ljudmi, ki jih dobro 

pozna. Največkrat z 

 
 
 

Ni očesnega stika 

Dobro poznane osebe 

Odrasli  

Ni očesnega stika z vrstniki 
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odraslimi, saj jo bolj 

zanimajo kot vrstniki. 

Vzpostavi očesni kontakt, ko 

od odraslega nekaj želi, npr. 

da ji ponudi novo dejavnosti. 

 

Franc: Očesni stik vzpostavi 

le z mamo in SRP. Z vrstniki 

očesnega stika ne 

vzpostavlja. Ko nekaj želi, 

npr. žogo, takrat odraslega 

gleda v obraz. 

 

Želja po določeni dejavnosti 

 

 

 

 

 

 

Poznane odrasle osebe 

Ni očesnega stika z vrstniki 

Želja po določeni dejavnosti 

 

 
 

Poznane osebe 

Ni očesnega stika z vrstniki 

Interes 

Pomoč/podpora  

Marija: Pri tem jo je 

potrebno voditi tako fizično 

kot verbalno spodbujati.  

 

 

 

Franc: Očesni stik vzpostavi 

s fizičnim vodenjem in 

verbalnimi spodbudami. 

 
 

Vodenje  

Pomoč odraslih  

Verbalne spodbude  

 

 

Fizično vodenje 

Verbalne spodbude 

 

 
 
 
 
 
 

Fizično vodenje 

Spodbude  

 

Vzpostavljanje telesnega 

stika 

Marija: Odrasle prime za 

roko, sede in spleza na 

odraslega, rada se nosi v 

naročju. Rada se crklja s 

poznanimi odraslimi, ko želi 

neko novo dejavnost ali ko 

želi nekam iti, odraslega 

prime za roko. Z vrstniki ne 

vzpostavlja telesnega stika. 

Vrstnika odrine, če jo to 

moti.  

 

Franc: Telesnega stika se 

bolj izogiba, počasi se navaja 

na ljudi. Ne želi kontakta. Ko 

 
 
 

Odraslega prime za roko  

Sede v naročje odraslega 

Ljubkovanje z odraslim 

Želja po dejavnosti 

Ni telesnega stika z vrstniki  

Odrine vrstnika 

 

 
 
 

Odraslega prime za roko ali 

oblačilo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telesni stik z odraslimi  

Izogibanje in odvračanje 

vrstnikov 

Nezaupanje  

Interes 
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pa nekaj želi, potegne 

odraslega za roko ali 

oblačila. Rad ima, da se ga 

odrasli božajo po podlahti, 

rad se tudi masira. Vrstnikov 

se izogiba in jih ob 

vzpostavitvi tudi odrine. 

Vrstnikom ne zaupa, saj se ne 

znajo obvladovati, so 

nepredvidljivi in zanj 

predstavljajo nevarnost. 

 

Odvračanje vrstnikov 

Božanje s strani odraslih 

Masiranje s strani odraslih 

Nezaupanje do vrstnikov 

Izogibanje telesnega stika 

Nima želje po telesnem 

kontaktu 

Želja po dejavnosti  

 

 

Pomoč/podpora 

Marija: Pri vzpostavljanju 

telesnega stika jo je potrebno 

fizično voditi in jo verbalno 

spodbujati. 

 

Franc: Pri vzpostavljanju 

telesnega stika potrebuje 

fizično vodenje in verbalne 

spodbude. 

 

 
 

Fizično vodenje 

Verbalno spodbujanje 

 
 
 

Fizično vodenje 

Verbalno spodbujanje 

 

 
 
 
 
 
 

Fizično vodenje 

Verbalne spodbude 

3. UPOŠTEVANJE 

NAVODIL in PRAVIL 

 

Skupinske dejavnosti 

Marija: Ja, jim sledi, je zelo 

vodljiva. Pri individualnem 

delu odraslega upošteva, 

takrat delata skupaj. Pri 

skupinski dejavnostih z 

drugimi vrstniki pa mora biti 

odrasel zraven. Odvisno, če 

je glasba, sledi navodilom. 

Drugače pa ne sledi, ji ni 

všeč. Postane nestrpna, ne 

želi slediti.  

 

 

 
 

Sledi individualnim 

navodilom 

Vodljiva  

Ne upošteva navodil pri 

socialnih dejavnostih 

Prisotnost odraslega 

Upoštevanje navodil 

povezanih z glasbo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neupoštevanje navodil 

Samosvojost 

Neprilagodljivost   
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Franc: Redko sledi 

navodilom. Mu ne paše 

slediti navodilom pri 

skupinskih dejavnostih, se 

upira, je rad samostojen. Zanj 

predstavljajo vodene 

dejavnosti izziv. Sam je zato, 

ker mu paše. Skupinske 

dejavnosti mu morajo biti 

znane, da jih izvaja. 

Ne sledi navodilom 

Izziv  

Upiranje 

Poznane dejavnosti 

 

 

Znane in zanimive dejavnosti  

 

Pomoč/podpora  

Marija: Pri upoštevanju 

navodil jo je potrebno 

motivirat, opozarjati in 

voditi. Rabi starše, odrasle 

zraven, da je motivirana. 

Navodila se ji podaja po 

korakih. 

 

 

 

Franc: Potrebno ga je 

motivirati, da sodeluje oz. 

upošteva navodila. Ob tem 

potrebuje demonstracijo s 

fizičnim vodenjem. 

 
 

Pomoč odraslih 

Motiviranje  

Postopno podajanje pomoči 

Fizično vodenje 

Verbalne spodbude 

Opozarjanje  

 
 
 

Demonstracija  

Fizično vodenje 

Motiviranje  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fizično vodenje 

Verbalne spodbude 

Prisotnost odraslega 

Motiviranje  

 

4. SOCIALNI ODNOSI  

Sodelovanje  

Marija: Ne zanimajo je 

vrstniki, raje sodeluje z 

odraslimi. Sodeluje z 

odraslimi in starejšimi otroki. 

Ne želi sodelovati z vrstniki. 

Tudi z bratom ne sodeluje, ne 

vzpostavlja interakcij, ga 

odrine. Zanjo je sodelovanje 

z vrstniki pri dejavnostih 

najtežji del. Še vedno so ti 

otroci egoistični, na ravni 

majhnega otroka. Nimajo 

potreb, nimajo razvite 

potrebe po druženju. Tudi ko 

 
 

Ne sodeluje z vrstniki 

Ni zanimanja do vrstnikov 

Ne vzpostavlja interakcij 

Upiranje/nepripravljenost 

Najtežji del 

Ni potrebe po sodelovanju 

Individualnost 

Sodelovanje z odraslimi  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesodelovanje z vrstniki 

Izogibanje vrstnikov 

Nezanimanje  

Individualnost 

Sodelovanje z odraslimi 
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se organizira v telovadnici 

druženja z vsemi otroci, se 

drži sama zase. To druženje, 

sodelovanje ji je tuje, ni 

pripravljena na druženja, ga 

ne razume.  

 

Franc: Igra z žogo, vendar 

samostojna. Smo že 

poskušali, da bi se z žogo 

igrali skupaj tudi njegovi 

vrstniki, vendar se na tak 

način ni hotel igrati. Pravila 

pri igri z žogo si določa sam. 

Z vrstniki in starejšimi otroci 

pa ne sodeluje rad, jih kar 

odrine. Ne sodeluje rad, raje 

je sam zase, npr. rad posluša 

glasbo. Pri vodenih 

skupinskih dejavnostih ima 

težave s sledenjem. Drži se 

bolj zase, se izogiba 

vrstnikov.  

 

 

 

 

 

 

 

Težave s sledenjem 

Izogibanje vrstnikov 

Individualnost 

Upiranje  

 

 

 

Pomoč/podpora  

 

Marija: Ne, če ne bi bilo 

odrasle osebe, ne bi 

sodelovala pri skupinskih 

dejavnostih. Ta ji mora 

pomagati in jo spodbujati. 

 

 

Franc: Pri vseh skupinskih, 

novih in nepriljubljenih 

dejavnostih potrebuje 

prisotnost odraslih. 

 

 

 
 
 

Pomoč odraslega  

 
 
 
 
 

Prisotnost odraslih 

Nemotiviranost  

 

 
 
 
 
 
 
 

Prisotnost odraslega  

Motivacija   

Komunikacija  

Marija: Z vrstniki ne 

komunicira na kakršenkoli 

način. Z odraslimi pa 

komunicira preko dotika.  

 

 
 

Ni komunikacije z vrstniki 

Komunikacija z odraslimi 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ni komunikacije z vrstniki 

Komunikacija z odraslimi 
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Franc: Z vrstniki ne 

vzpostavlja komunikacije, z 

odraslimi pa komunicira, ko 

nekaj želi, največkrat je to z 

cukanjem za rokav oz. 

dotikom. 

Ni vzpostavljena 

komunikacija z vrstniki 

Komunikacija z odraslimi  

Igra  

Marija: Igra se sama ali s 

pomočjo odraslega. Igra se z 

odraslimi, ki jih dobro pozna, 

npr. s SRP, varuhinjo, starši. 

Pri igri z odraslim ni 

omejitve. Z vrstnikom se ne 

igra, pri tem je potrebna 

prisotnost odraslega, ki jo 

usmerja. 

Zelo redko da pobudo za 

igro. Zelo redko tudi dobi 

pobudo od vrstnikov, da bi se 

skupaj igrala, z njimi se ne 

druži. Z veseljem se igra z 

odraslimi.  

Franc: Igra se sam ali v paru 

z odraslimi, ki jim zaupa in 

jih dobro pozna. Igra je 

drugače pogosto samostojna, 

ne išče igre v paru ali skupini. 

Igra se do deset minut največ, 

samo z odraslo osebo. Pri tem 

ga je potrebno vodit – 

individualno. Stvari meče po 

tleh, odriva, če mu dejavnost 

ni všeč. 

Zelo redko prejme in da 

pobudo za igro odraslim kot 

vrstnikom. 

 
 

Samostojna igra 

Pomoč odraslega 

Ne igra z vrstniki 

Ne da pobude za igro  

Ne prejema pobude 

Ni druženja z vrstniki  

 

 

 

 
 
 

Samostojna igra 

Igra s poznanimi odraslimi 

Vodenje  

Ne da pobude za igro  

Ne prejema pobude 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individualna igra  

Pomoč odraslih 

Ni vrstniške igre 

Igra z odraslimi 
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Priloga 5: KVALITATIVNA VSEBINSKA ANALIZA – kodirni postopek 

SRP o otrocih po izvajanju GD 
 

SKUPNI PREPIS: SRP o otrokovih socialnih veščinah po glasbenih delavnicah 

TEME OZ. VSEBINSKI 

SKLOPI 
POJMI OZ. KODE 

KATEGORIJE (veljajo za 

oba otroka) 

1. POZDRAVLJANJE  

Marija: Spremembe na bolje 

so se pojavile iz srečanja v 

srečanje, ni pa bilo 

sprememb na področju 

socialnih veščin v drugih 

situacijah.  

Sedaj pogleda v oči in 

pomaha. Prej jo je bilo 

potrebno večkrat spodbujati 

in jo pri tem voditi. Sedaj 

potrebuje pri pozdravu manj 

pomoči. Pri tem je manj 

fizičnega vodenja in 

demonstracije. Je pozorna na 

navodilo, se obrne k osebi in 

s pomočjo pomaha.  

Še vedno pogosteje pozdravi 

odrasle kot vrstnike, pri 

katerih ji je potrebno večkrat 

pomagati. 

 

 

Franc: Še vedno ne 

pozdravi, je pa bolj dovzeten 

za učenje, saj je bil skozi 

srečanja pripravljen 

sodelovati z odraslim pri 

pozdravu tako, da ga je bilo 

treba pri tem voditi. Izboljšal 

se je očesni kontakt tako, da 

je z vodenjem lažje pogledal 

vrstnike v oči. 

Na pozdrav drugih se 

samostojno ne odziva, le z 

vodenjem pozdravi nazaj. 

Izboljšanje  

Ni generalizacije socialnih 

veščin 

Pomaha  

Pogleda v oči 

Manj spodbujanja 

Manj opozarjanja 

Manj fizičnega vodenja 

Manj demonstracij 

Pozornost na navodila  

Pozdravi vrstnike 

 

 

 

 

 

Ne pozdravlja 

Dovzetnost za učenje 

Vodenje  

Več očesnega stika z vrstniki 

Pripravljenost za sodelovanje 

Nesamostojno odzivanje  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdravi vrstnike 

Očesni stik z vrstniki 

Manj pomoči 

Pozornost  

Pripravljenost pozdraviti 
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2. SOCIALNI STIKI 

(očesni in telesni stik) 

 

Vzpostavljanje očesnega 

stika 

Marija: Da, z odraslim 

večinoma vzpostavi očesni 

stik, spontano tudi z vrstniki. 

Sedaj je očesni stik 

vzpostavljen tudi pri 

skupinskih dejavnostih z 

vrstniki. Še vedno pa 

primarno vzpostavi stik, ko 

nekaj želi od odraslih. 

Franc: Vzpostavi ga redko, 

ko ga, je to takrat, ko se mu 

približaš in ga božaš po roki. 

 
 
 
Več očesnega stika z vrstniki 

Spontano  

Skupinske dejavnosti z 

vrstniki 

Želja po določeni dejavnosti 

 

 

 

Redko vzpostavljanje  

Bližina 

Božanje po roki 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Več očesnega stika z vrstniki 

Sodelovanje z vrstniki 

 

Pomoč/podpora  

Marija: Očesni kontakt je 

potrebno še vedno verbalno 

spodbujati. Naučila se je tudi, 

da pri pozdravu z verbalno 

spodbudo vrstnika pogleda v 

oči. Z verbalno spodbudo se 

hitreje odzove in izvede. 

 

 

Franc: Očesni stik vzpostavi 

z vrstniki, če se ga pri tem 

fizično vodi in verbalno 

spodbuja. Te pomoči je za 

malenkost manj kot na 

začetku. 

 

 
 

Verbalne spodbude  

Pozdrav  

Hitrejše odzivanje in izvedba 

 

 

 

 

Manj fizičnega vodenja 

Verbalne spodbude 

Več očesnega stik z vrstniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manj pomoči  

Verbalne in fizične spodbude  

 

Vzpostavljanje telesnega 

stika 

Marija: Telesnega stika z 

vrstniki se manj upira, če so 

odrasli zraven, drugače s 

telesnim stikom nima težav. 

 

 

Manj upiranja 

Boljše sprejemanje 

Sproščenost 
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Sama ne bi nikoli 

samoiniciativno vzpostavila 

telesni stik z vrstniki. Je pa 

zagotovo boljši, to se je 

pokazalo med samimi 

srečanji, saj je pri masaži 

pustila Francu, da jo boža po 

laseh. Pri odraslih je kontakt 

še vedno bolj sproščen, 

vzpostavi ga tudi sama. Sama 

vzpostavi telesni stik, ko želi 

sodelovati z odraslo osebo, 

ne pa z vrstniki. Na telesni 

stik je drugače bolj navajena 

in pri tem nima težav. Mora 

pa biti pri kontaktu z drugimi 

vrstniki prisoten odrasel, saj 

se tako počuti bolj varno. Če 

se počuti varno, nima nič 

proti vrstniškim dotikom. To 

pomeni, da mora biti zraven 

nekdo od odraslih. Dotike 

lažje sprejema in jih pri tem 

ne odriva. Opazila sem, da so 

na srečanjih ostali otroci 

njene dotike sprejeli in se 

nanje niso odzivali v 

kakršnikoli negativni smeri. 

 

Franc: Vzpostavi ga redko, 

ko ga, je to takrat, ko se mu 

približaš in ga božaš po roki. 

Ne vzpostavi pa ga z vrstniki 

z namenom, da bi z njimi 

sodeloval in bil v interakciji. 

S srečanji pa sedaj bolje 

sprejme dotik drugih ljudi, 

tudi vrstnikov. Na začetku 

kazal nezanimanje in je tudi 

odrival dotik, sedaj ga lažje 

sprejme in se nanj odzove. 

Najbolj se je dotika naučil 

sprejemati z masažo, saj je 

pri masaži užival. Bolj je tudi 

vodljiv, saj pozna situacijo, 

Zaupanje  

Bližina odraslega 

Varnost  

Pozitivno odzivanje 

Motivacija  

Pripravljenost za sodelovanje 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redko vzpostavljanje 

Lažje sprejemanje 

Masaža  

Boljša vodljivost 

Poznavanje situacije 

Zanimanje za igro in gibanje 

Pripravljenost sodelovanja 

Prepustitev dotikom 

Pozitivno odzivanje 

Božanje odraslih 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprejemanje 

Zainteresiranost 

Sproščenost  

Varnost  

Pozitivno odzivanje 
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ve, da bo v njej sodeloval z 

drugimi otroki. Užival je pri 

močnih dražljajih, igranju in 

gibanju. Bolj je pripravljen 

na sodelovanje, dotikom se je 

prepustil in ni negativno 

odreagiral, npr. na masiranje. 

Božal je odrasle, vrstnike je 

pustil večinoma pri miru. 

Edino sestro je dvakrat božal 

po laseh.  

 

Večja zainteresiranost za 

vrstnike 

 

 

 

Pomoč/podpora  

Marija: Na začetku je 

moralo biti več 

demonstracije in fizičnega 

vodenja, sedaj so večinoma 

potrebne le verbalne 

spodbude. Tudi pohvale so 

pri tem igrale pomembno 

vlogo, saj je pripravljenost za 

sodelovanje močnejše. 

 

Franc: Še vedno ga je 

potrebno fizično voditi in mu 

pomagati. 

 

 

Manj demonstracije 

Manj fizičnega vodenja 

Verbalne spodbude 

Pohvale 

 

 

 

Fizično vodenje  

Pomoč  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spodbude/pohvale  

Manj pomoči  

 

  

 

 

 

3. UPOŠTEVANJE 

NAVODIL in PRAVIL 

 

Skupinske dejavnosti  

Marija: Da, opaziti je 

napredek, pri skupinskih 

dejavnostih zelo uživa. Lažje 

počaka na vrsto in se 

osredotoča tudi na druge 

udeležence v dejavnostih. 

Navodila pri skupinskih 

dejavnostih bolj upošteva, je 

potrpežljiva, bolj razume in 

sledi navodilom, da je 

potrebno nekaj narediti 

 
 
Sledenje/upoštevanje navodil 

Uživa 

Počaka na vrsto 

Osredotočenost na vrstnike 

Potrpežljivost 

Razumevanje navodil 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sledenje navodilom 
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skupaj z ostalimi otroki in ne 

sama.  

 

 

Franc: Da, lažje sledi 

navodilom in jih izvaja, na 

način, da ni več tako 

vznemirjen in želi sesti na 

sedežno. Na upoštevanje 

navodil pri skupinskih 

dejavnostih reagira manj 

vznemirjeno in je bolj  

pripravljen sodelovati. 

 
 

 

 

Lažje sledenje navodilom 

Manj vznemirjenja  

Pripravljenost upoštevanja 

 

 

Pozornost  

Prilagodljivost  

Pripravljenost upoštevati 

navodila 

Potrpežljivost 

Sproščenost  

 

 

Pomoč/podpora 

Marija: Manj je vodenja in 

bolj pogosto se za pomoč 

uporabi verbalne spodbude 

ali demonstracijo. 

 

 

Franc: Pomoč se ni veliko 

spremenila, še vedno ga je 

potrebno voditi in spodbujati. 

Hitrejše pa neko dejavnost 

dojame in jo skupaj  z odraslo 

osebo izvede. 

 

 
 

Manj fizičnega vodenja 

Verbalne spodbude 

Demonstracija 
 

 

 

Pomoč odrasle osebe 

Spodbujanje   

Hitrejše 

dojemanje/razumevanje 

Fizično vodenje 

 
 
 
 
 
 
 

Manj pomoči odraslih 

Spodbujanje  

Dojemljivost  

 

4. SOCIALNI ODNOSI   

Sodelovanje  

Marija: Pri sodelovanju z 

vrstniki pri glasbenih 

dejavnostih je bolj 

neodvisna, z njimi raje 

sodeluje kot na začetku. Bolj 

je dovzetna.  

 

 

Franc: Na začetku je bil zelo 

nefleksibilen, ni želel 

 
 

Lažje sodeluje z vrstniki 

Glasbene dejavnosti  

Več sodelovanja 

Pripravljenost  

Dovzetnost 

 

Dolgoročno navajanje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sodelovanje z vrstniki 
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sodelovat, želel je samo 

sedeti na sedežni in skakati, 

saj potrebuje ogromno časa, 

da se na neko novo stvar 

navadi. Sedaj je bolj 

fleksibilen pri skupinskih 

dejavnostih. Na skupinske 

dejavnosti se je bolj navadil, 

ni več tako vznemirjen in je 

bolj dovzeten za sodelovanje. 

Prilagodljivost  

Sodelovanje z vrstniki  

Navajenost 

Sproščenost  

Dovzetnost  

 

 

 

Sproščenost 

Prilagodljivost 

Pripravljenost sodelovati  

Dovzetnost  

 

Pomoč/podpora 

 

Marija: Brez vodenja 

odraslih Marija ne bi sama 

sodelovala. Potrebuje manj 

pomoči kot na začetku. Še 

vedno jo je potrebno 

verbalno spodbujati in 

pohvaliti, pri novih 

dejavnostih demonstrirati in 

voditi, potem pa ko se navadi 

dejavnosti, je bolj 

pripravljena sodelovati z 

vrstniki.  

 

Franc: Podobno kot na 

začetku ga je še vedno 

potrebno voditi  za 

sodelovanje z vrstniki. Pri 

vseh mu je potrebno 

pomagati z vodenjem. Sam bi 

potreboval še več 

ponavljanja teh dejavnosti in 

več situacij, v katerih bi 

socialne veščine razvijal in 

krepil. 

 
 

Vodenje odraslih 

Spodbujanje  

Motiviranje 

Pohvala  

Demonstracija  

Prisotnost odraslega 

 

 

 

 

Vodenje odraslih 

Ponavljanje 

Urjenje 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vodenje odraslih 

Motiviranje 

Trening  

Komunikacija  

Marija: Še vedno ne 

komunicirajo s svojimi 

vrstniki, če jih pri tem ne 

spodbujamo. Potrebno bo še 

veliko treninga in časa, da 

bodo brez pomoči 

 
 

Ni komunikacije z vrstniki 

Spodbujanje 

Več časa 
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komunicirali z vrstniki na 

kakršenkoli način. 

Pri sodelovanju vztrajamo, 

vendar zanje pogosto nima 

vrednosti. Za sodelovanje 

nimajo motivacije, na to 

vpliva tudi, da se med seboj 

ne razumejo.  

 

Franc: Z vrstniki nima 

vzpostavljene nobene 

komunikacije. Je pa preko 

glasbenih delavnic začel 

razvijati to nebesedno 

komunikacijo z igranjem na 

instrumente, z masažo,…  

 

Več vaje 

Ni interesa 

Ni motivacije  

Medsebojno nerazumevanje  

 

 

 

 

Ni komunikacije z vrstniki 

Neverbalna komunikacija 

Dotik 

Masaža  

  

 
 
 
 
 
 
 

Neprisotna komunikacija z 

vrstniki 

Čas 

Urjenje 

Spodbujanje 

Glasbena/neverbalna 

komunikacija  

Igra  

Marija: Spremembe so se 

pojavile le na srečanjih, v 

drugih situacijah je igra 

enaka, ne pristopa k drugimi 

vrstniki brez podpore. Pri 

drugih dejavnostih nisem 

spodbujala sodelovanja, 

ampak bolj individualno 

delo. 

 

 

 

Franc: Igra se še vedno 

najraje sam z žogo. Je pa 

postal bolj dovzeten za igro z 

vrstniki, če je pri njej 

prisoten odrasel in ga 

spodbuja ter pomaga.   

 
 

Pomoč/podpora odraslih 

Ni samoiniciativnosti  

Dostopnost  

Sprejemanje vrstnikov 

 

 

 

 

 
 

Samostojna igra 

Dovzetnost 

Vodenje odraslih 

Spodbujanje 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pomoč/podpora odraslih 

Sprejemanje vrstnikov 

Dovzetnost  
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Priloga 6: Paradigmatski model 1 pred GD    

                                                            

 

 

POZDRAVLJANJE 

Ni pozdravljanja 

Spodbude 

Fizično vodenje 

Neznanje  

SOCIALNI STIKI 

Vzpostavljanje 

očesnega stika 

Vzpostavljanje 

telesnega stika 

Pomoč/podpora 

Interes  

Ni očesnega stika z vrstniki 

Poznane osebe 
Izogibanje/odvračanje 

vrstnikov 

Interes   

Fizično vodenje 

 

Nezaupanje  

Spodbude/

motivacija  

Telesni stiki z 

odraslimi 

SOCIALNI ODNOSI 

Pomoč/podpora  

Sodelovanje  

Komunikacija  

Igra  

Prisotnost/pomoč 

odraslih 

Motiviranost  

Nesodelovanje/izogibanje  

vrstnikov 

  

Individualnost  Sodelovanje 

z odraslimi 
Komunikacija 

z odraslimi 

Igra z 

odraslimi 

Ni vrstniške igre  

Individualna 

igra 

Ni komunikacije 

z vrstniki  

UPOŠTEVANJE NAVODIL in PRAVIL 

Skupinske 

dejavnosti Pomoč/

podpora  Motiviranje/

spodbude 

Prisotnost 

odraslega 

Fizično vodenje 

Poznane/

zanimive 

dejavnost

i  

Neprilagodljivost 

Neupoštevanje 

Samosvojost  

Nezanimanje    
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Priloga 7: Paradigmatski model 2 po GD            
                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZDRAVLJANJE 

Pripravljenost  

Manj pomoči 

Pozdravi 

vrstnike  

Pozornost   

SOCIALNI STIKI 

Vzpostavljanje 

očesnega stika 

Vzpostavljanje 

telesnega stika 

Pomoč/podpora 

Skupinske 

dejavnosti  

Več očesnega stika z vrstniki 

Sproščenost  
Pozitivno odzivanje   

Sprejemanje   

Spodbude/

pohvale 

Varnost  

SOCIALNI ODNOSI 

Pomoč/podpora  

Sodelovanje  

Komunikacija  

Igra  

Vodenje  

odraslih 

Motiviranost  

Več sodelovanja z vrstniki 

  

Prilagodljivost  Sproščenost/ 

pripravljenost Glasbena/neverbalna 

komunikacija 

Pomoč odraslih 

Dovzetnost   

Sprejemanje 

vrstnikov UPOŠTEVANJE NAVODIL in PRAVIL 

Skupinske 

dejavnosti Pomoč/

podpora  Motiviranje/

spodbujanje 

Manj pomoči 

odraslih 
Pozornost  Potrpežljivost/

prilagodljivost 

Sproščenost  

Pripravljenost  

Dovzetnost    

Zainteresiranost  

Spodbujanje     
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Priloga 8: Opazovalna shema (Smrtnik Vitulić in Prosen, 2014) 
 
Čustva v skupini otrok v vrtcu  

Opazujte čustva izbranega otroka in odziv nanje (drugi otroci). V vsak predalček zaporedoma vpisujte značilnosti posameznih čustev. 

Ime opazovanega otroka: ___________________________  

Ime in priimek opazovalca: _________________________  

 

Ime čustva  Opis situacije       a) Ocena telesnih izrazov        Vedenje otroka       a) Moč doživljanja             Odziv drugih otrok 
       (1 = ni izrazov … 5 = veliko)         (1 = majhna … 5 = zelo velika)  

      b) Opis telesnih izrazov         b) Čustvo ustreza situaciji 
       (npr. usta navzdol …)           (1 = ne ustreza … 5 = zelo ustreza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


