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POVZETEK 
 

Otroci z Aspergerjevim sindromom (AS) zaradi narave svojih težav potrebujejo specifičen 

program dela. Največ pomoči in podpore potrebujejo na področju razvijanja socialnih veščin in 

učenja v konkretnih življenjskih situacijah, preko neposrednega učenja in igre. Krepitev in 

razvijanje socialnih veščin je najprimerneje izvajati v majhnih skupinah, je pa te oblike dela pri 

nas manj, saj prevladuje individualno nudenje dodatne strokovne pomoči otrokom z AS.  Prav 

tako programi, ki bi bili ciljno naravnani na področja primanjkljajev otrok z AS, niso ustrezno 

evalvirani. 

Eden izmed načinov razvijanja socialnih veščin so skupinske delavnice, preko katerih lahko 

otrokom nudimo potrebne interakcije ter vplivamo na medsebojno komunikacijo in 

sodelovanje. Individualen način dela je še vedno prevladujoč, zato je namen magistrskega dela 

oblikovati, izvesti ustrezen program ter ovrednotiti njegove učinke z vidika zadovoljstva otrok 

in staršev. Pri delu smo se osredotočili predvsem na igro otrok in na njihovo vedenje v skupini. 

Naš raziskovalni nabor oseb predstavljajo trije otroci z AS, stari med osem in devet let. Vsi 

imajo težave na področju socialnih interakcij, izkazujejo specifične interese in ponavljajoča se 

vedenja. Pri vseh je opazno pomanjkanje empatije, odsotnost intuitivnega razumevanja čustev 

in drugačno komuniciranje. Posebno pozornost je treba posvetiti tudi vodenju in učenju 

različnih oblik igranja. V sodelovanju s starši smo spoznavali funkcioniranje posameznega 

otroka. Otroke smo opazovali z opazovalnimi shemami, ki so bile za potrebe magistrskega dela 

pridobljene iz tuje literature. Smiselno je, da so skupine otrok z AS oblikovane tako, da jim 

nudijo priložnost razvijanja ter izboljšanja socialnih veščin v varnem, spodbudnem in 

strukturiranem okolju. Naš cilj je bil opazovati aktivno vključenost otrok v skupinske igre in 

dejavnosti, njihov interes za skupinske dejavnosti, način igranja v skupini in navezovanje 

odnosov z drugimi. Igralne dejavnosti smo izbirali glede na otrokovo starost, interese, potrebe 

ter druge individualne posebnosti. Individualni in skupinski odzivi ter interakcije so nam služili 

kot kriterij posameznikovega napredovanja. Intenzivna obravnava v obdobju šestih mesecev je 

pokazala uspešnost na področju sodelovanja s soudeleženci na delavnicah in vključenosti v 

dejavnosti. Pozitivni učinki so vidni v samostojnem vključevanju v skupinsko igro ter v 

pogostejšem iskanju stikov z drugimi otroki. Ugotovili smo, da je bilo težav z neustreznim 

vedenjem vedno manj. Menimo, da je bila za otroke ključna prosta igra v igralnici, saj je otroci 

v šoli in doma niso deležni v tolikšnem obsegu in na način, kakršen je bil prisoten na naših 

delavnicah. Otrokom se je med delavnicami uspelo dogovarjati in se skupaj igrati. Delavnice 

so pozitivno učinkovale na področje samostojnega dogovarjanja, reševanja problemov, 

sprejemanja in prilagajanja drug drugemu oziroma skupini. Ostajajo pa nekatera področja, kjer 

napredka ni bilo, saj naučenega iz situacije delovanja v majhni skupini, še niso zmogli prenesti 

v druga okolja. 

 

KLJUČNE BESEDE 

Avtistične motnje, Aspergerjev sindrom (AS), razvijanje socialnih veščin, igra 
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ABSTRACT 
 

Due to the nature of their condition children with Asperger syndrome (AS) need more help and 

support in developing their social skills and learning in real life situations, through direct 

learning and playing. In small groups such types of learning are seldom but since development 

of social skills takes place in a group the program presented in this master’s thesis is specific. 

In Slovenia there is no evaluation of programs that would focus on special needs of children 

with Asperger syndrome. Nowadays the importance of a child's social development is becoming 

more and more acknowledged. One of the ways to develop children’s social skills is through 

group workshops that enable needed interaction and influence mutual cooperation and 

communication. Individual work still prevails in Slovenia so the aim of this thesis is to design 

and implement a program and to evaluate its effects from the aspect of children's and their 

parents' satisfaction. The program activities focused on children’s playing and their behaviour 

in a group. The program included three kids with Asperger syndrome aged between 8 and 9. 

Their condition is characterised by problems in social interaction, a specific scope of interests 

and by repetitive behaviour patterns. Children with AS also lack empathy, understanding other 

people's emotions on intuitive basis and communicate differently in comparison to children 

without the condition. Since children don't develop all forms of playing spontaneously special 

attention needs to be paid to guiding and learning about different forms of playing. The 

information about individual children’s behaviours was gained through cooperation with 

parents. Children were observed by monitoring schemes acquired from foreign research. To 

form groups for the selected children the following needs to apply: the groups need to enable 

opportunities for development and improvement of children’s social skills and they need to 

represent a safe, encouraging, and structured environment. Through monitoring schemes it was 

observed whether a child was actively included into group playing and activities, their degree 

of shown interest for group work, their ways of playing in a group and a degree of established 

interaction in the group. Playing activities were selected according to child's age, interests, 

needs and individual abilities. The progress was measured on the basis of individual, group 

response as well as interaction. The 6-month monitoring process showed improvement in 

cooperation and degree of involvement in activities. Positive aspect was also seen in 

independent involvement in group playing, and in an increased search for interaction with other 

children. Also, less unwanted behaviour was observed. The key factor was unguided playing in 

a playroom the nature and scope of which is different from the one at taking place home or in 

school. During the workshops the children were able to interact and play together. The 

workshops had a positive impact on them making arrangements independently, on problem 

solving as well as accepting and adapting to other people and to the group. There are several 

fields where no progress was observed.  When working in groups the question about the transfer 

of learned skills to other environments remains. 

 

KEY WORDS: autistic disorders, Asperger syndrome (AS), development of social skills, 

playing 
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UVOD 
Pozdravljanje, rokovanje, gledanje v oči, začenjanje in vztrajanje v pogovoru, reševanje 

vsakdanjih problemov ter izražanje čustev v različnih situacijah, so vsakdanje stvari, ki pa 

nekaterim ljudem predstavljajo težave.  

Otroci z AS so osebe s posebnimi potrebami, ki predstavljajo skupino znotraj spektra avtističnih 

motenj (AM). Za otroke z AS so značilni primanjkljaji na področju socialne komunikacije in 

interakcije. Poleg primanjkljajev pri njih prepoznavamo tudi t. i. močna področja njihovega 

delovanja, ki jih je smiselno vključevati ter upoštevati pri neposrednem delu z njimi. 

V literaturi najdemo veliko različnih metod in pristopov za delo z otroki z AS. Obravnavana 

tema je pri nas razmeroma mlado področje raziskovanja, vendar se otrokom s težavami na 

socialnem področju po šolah in v različnih programih vzgoje in izobraževanja (VIZ) nudi vedno 

več pozornosti. Delo poteka v obliki delavnic, pogovorov, predstavitev, osveščanja javnosti ter 

z metodami dela, kot so na primer: pozitivna vedenjska podpora, strukturirano poučevanje po 

metodi TEACCH, metoda učenja na tleh − Floortime, kognitivno-vedenjska terapija, metoda 

modifikacije neželenega vedenja, v igro usmerjene terapije in druge. 

Delo v manjših skupinah je v obliki delavnic ena od priložnosti za socialno vključevanje in 

učenje. Otroci pri takšni obliki dela potrebujejo jasna navodila in vizualne opore, urnike 

dejavnosti, ustvarjanje rutine, omogočanje prostora za umik, jasno in konkretno komunikacijo. 

V Sloveniji obstaja kar nekaj društev, zavodov in nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z otroki 

z avtističnimi motnjami. Le ti običajno izvajajo tovrstne delavnice, v šolah pa je takšnega 

sistematičnega dela manj. Zato je pomembno, da zberemo dokaze o možnostih, pogojih in 

učinkih tovrstnega izvajanja pomoči otrokom z AS in s tem pripomoremo k uvajanju njihovega 

izvajanja po šolah. 

Pri našem delu smo se usmerili v razvoj socialnega učenja in igre, ki sta tesno povezana. S 

pomočjo igre se lahko otrok uči navezovati stike, se vključevati med vrstnike, upoštevati 

pravila, osvajati spretnosti izražanja ter sprejemanja čustev (Jurišić, Klemenc in Kompan Erzar, 

2015). S sprotnim opazovanjem in beleženjem opažanj smo iskali prednosti delavniške oblike 

dela ter iskali dejavnike, ki vplivajo na delo. Otroci so imeli težave pri premostitvi 

vsakodnevnih izzivov ter iskanju rešitve za probleme. Izziv pri delu je bil prenos naučenega v 

druge, vsakodnevne situacije. Vsaka ciljno usmerjena dejavnost prinaša nove izkušnje, ki lahko 

pozitivno vplivajo na socialni razvoj. 
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1 AVTISTIČNE MOTNJE 
V Sloveniji imamo več skupin otrok s posebnimi potrebami (OPP). Mednje uvrščamo tudi 

osebe z AM. Različni klasifikacijski modeli imajo znotraj spektra avtističnih motenj opisane 

različne motnje (model po DSM, ICD, Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev 

itd.). Različni modeli, poleg opredelitve AM, uporabljajo tudi različne termine, kot so: motnje 

avtističnega spektra (MAS), spektroavtistične motnje (SAM), avtizem, AM itd.  

Izraz Aspergerjev sindrom je natančneje opredeljen v nadaljevanju. Glede na uveljavljenost 

termina AM, ki je uporabljen tudi v Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, 

ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (2015), ga v nadaljevanju uporabljamo tudi mi.   

 

Novejše klasifikacije in diagnostični kriteriji so opredeljeni v DSM 5 (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) in v MKB 10 (Mednarodna klasifikacija bolezni). MKB 10 navaja 

glavne skupine težav pri osebah z AM: vzajemna socialna interakcija, komuniciranje in 

utesnjeno, stereotipno, ponavljajoče se vedenje (Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih 

zdravstvenih problemov za statistične namene, 2008). 

 

Po nekaterih modelih se v spekter AM uvrščata desintegrativna motnja in Rettov sindrom, 

drugje pa ne. AM so, na primer, v Smernicah za delo v oddelkih za predšolske otroke z 

motnjami avtističnega spektra – MAS (2009) ter v MKB 10 opredeljene kot pervazivne 

razvojne motnje med katere uvrščamo: avtizem v otroštvu, atipični avtizem, Rettov sindrom, 

druge vrste desintegrativne motnje v otroštvu, hiperaktivna motnja, povezana z motnjo v 

duševnem razvoju in AS ter druge pervazivne razvojne motnje. Skupina AM je zelo heterogena 

in ima genetsko osnovo.  

Obstajajo različni diagnostični modeli in kriteriji, v magistrskem delu so kriteriji opisani po 

modelu DSM 5.  

Po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj (2015) in po 

diagnostičnem modelu DSM 5 pri AM govorimo o lažjih, težjih in težkih primanjkljajih 

oziroma o blagi, srednji in hudi stopnji izraženosti motnje. Primanjkljaji se razprostirajo na 

celotnem kontinuumu. Iz mednarodnih klasifikacij (DSM 5) upoštevamo dve področji 

primanjkljajev kot osnovo za opredelitev motnje: 

 

1. Pomemben primanjkljaj na področju socialne komunikacije in interakcije, kar lahko 

zajema: težave na področju socialno-čustvene vzajemnosti, primanjkljaji na področju 

verbalne in neverbalne komunikacije, težave z vzpostavljanjem očesnega kontakta, 

nerazumevanje gest, mimike obraza, drže telesa, težko razumejo posamezne socialne 

situacije in ne znajo prilagoditi svojega obnašanja tem situacijam, težje se vključijo v 

igro z drugimi vrstniki in zato tudi težje sklepajo prijateljstva (DSM-5 Diagnostic 

Criteria, 2014). 

 

2. Prisotnost ozko usmerjenih in ponavljajočih se vedenj, dejavnosti, interesov: 

stereotipni, ponavljajoči se motorični gibi ali govor, nagnjenost k rutinam, zato se težko 

sprijaznijo s spremembami, zelo ozki interesi ali zanimanja za nenavadne stvari, 

predmete, uporaba predmetov na nenavaden ali vedno enak način, preokupiranost z 

interesnim področjem, hiper- ali hiposenzibilnost na senzorne dražljaje itd. (DSM-5 

Diagnostic Criteria, 2014). 

 

 

Za opredelitev motnje moramo upoštevati kriterij števila simptomov. Na področju socialne 

komunikacije in interakcije se morajo kazati stalni primanjkljaji v različnih kontekstih, trenutno 

ali v preteklosti. Na področju omejenih, ponavljajočih se vzorcev obnašanja, interesov ali 
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aktivnosti se morajo primanjkljaji pokazati v vsaj dveh točkah te kategorije, trenutno ali v 

preteklosti. 

Poleg izhodiščnega kriterija prisotnosti primanjkljajev na omenjenih dveh področjih, so dodatni 

kriteriji še prisotnost simptomov že v zgodnjem razvojnem obdobju in pojavljanje v takšni meri, 

da vplivajo na različna področja posameznikovega delovanja  (socialno, akademsko poklicno).   

AM se pogosto so-pojavljajo z drugimi motnjami (npr. z motnjami v duševnem razvoju). Če 

pride do so-pojavnosti, se moramo prepričati, da so intelektualne sposobnosti ter razvoj 

socialnih veščin nižje od pričakovane. Tako lahko otroka usmerimo v ustrezen program (DSM-

5 Diagnostic Criteria, 2014). 

 

1.1 DEFINICIJA ASPERGERJEVEGA SINDROMA 
Sama opredelitev AS se je v preteklosti izkazala za težavno. Pred več kot 50. leti je dunajski 

pediater Hans Asperger postavil osnovo za definiranje otrok, ki bi jim danes rekli otroci z AS. 

Opazoval in identificiral je ponavljajoče se vzorce obnašanja, večinoma pri dečkih. Bili so 

nezmožni vživljanja v čustva drugih, imeli so zmanjšano sposobnost sklepanja prijateljstev, 

posebne interese in nerodno gibanje. Asperger je v svoji doktorski disertaciji leta 1944 opisal 

štiri primere dečkov, starih med 6 in 11 let, ki so se težje vključevali v skupino vrstnikov, čeprav 

so imeli ustrezne govorne in kognitivne sposobnosti. V istem času je Leo Kanner v ZDA prav 

tako opisoval skupino otrok z mnogimi enakimi simptomi kot Hans Asperger. Simptomi pri 

otrocih so bili: slaba socialna interakcija, nezmožnost običajne komunikacije in izrazito 

zanimanje za določene teme ali stvari (Attwood, 2007). 

Izraz AS je leta 1981 prva uporabila Lorna Wing. Njene opisane klinične značilnosti leta 1983 

so zelo spominjale na tiste, ki jih je pred leti že omenjal Hans Asperger (Attwood, 2007). 

 

Danes velja, da je AS oblika AM, vseživljenjsko stanje in je pervazivna razvojno nevrološka 

motnja (Attwood, 2007; Smernice za celostno obravnavo oseb s spektroavtističnimi motnjami, 

2009). Pri AS gre za socialno nespretnost ter vzorec omejenega, ponavljajočega se vedenja. 

Razvoj govora običajno ni upočasnjen. Ti otroci imajo v svojih prvih treh letih razvoja 

razmeroma dobro ohranjene jezikovne sposobnosti in miselne zmožnosti. To vrsto AM 

velikokrat opisujejo kot avtizem brez motnje v duševnem razvoju ali blagi avtizem z visokimi 

sposobnostmi (Jurišić, 2016b). Število mladih oseb, diagnosticiranih za AS, je v zadnjih 

petnajstih letih občutno naraslo (Fombonne, 2005 v Beidel, Murray in Rao 2007). Tudi 

pojavnost AM danes narašča v primerjavi s podatki iz preteklosti (Sansosti in Powell-Smith, 

2006b v Beidel, Murray in Rao 2007). 

 

1.1.1 DIAGNOZA AS 

Diagnosticiranje navadno poteka v dveh korakih. Vir informacij v prvi fazi predstavljajo 

podatki, ki jih dobimo od staršev ali učiteljev. V ta namen imamo vprašalnike za ugotavljanje 

AS. Ker standardne lestvice za oceno AM niso prilagojene za otroke z AS, sta bili oblikovani 

dve novi lestvici, s pomočjo katerih zbiramo in iščemo več informacij o določenih značilnostih 

na ključnih področjih, ki so pomembne za diagnosticiranje AS (Ehlers in Gillberg, 1993; 

Garnett in Attwood, 1995 v Attwood, 2007). 

Drugi del obsega klinično presojo zdravnika specialista – pediatra, z dodatnim znanjem s 

področja AM ter dodatne preiskave pri psihologu. Zdravnik z uporabo uveljavljenih kriterijev 

lahko poda jasen opis, ali gre za sindrom ali ne. Neprecenljiv vir informacij o otrokovem 

razvoju ter obnašanju so starši in učitelji oziroma terapevti, ki delajo z otrokom (Attwood, 

2007). 

Pri ocenjevanju in postavljanju diagnoz se moramo zavedati, da noben otrok nima čisto vseh 

simptomov, ki so opisani za AS in da mora zdravnik pri postavljanju diagnoz pomisliti tudi na 

druge možne diagnoze in razlage. Posamezni podobni znaki kot pri AS, se kažejo tudi pri 
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otrocih z drugimi motnjami, na primer pri jezikovnih motnjah, specifičnih učnih težavah, pri 

motnji pozornosti itd. Diagnoza AS se največkrat postavi najkasneje do osmega leta starosti,  

čeprav je bil AS identificiran tudi pri mnogo mlajših otrocih, v nekaterih primerih pa šele v 

odraslosti (Attwood, 2007). 

 

1.1.2 ZNAČILNOSTI OSEB Z AS 

Poleg specifičnih značilnosti, ki so opisane v diagnostičnih kriterijih, kot so težave na področju 

socialne interakcije, komunikacije ter omejenih interesov, se pri otrocih z AS lahko pojavljajo 

še druge značilnosti, kot so fobije, motnje spanja in hranjenja, togotni izbruhi, agresija in motnje 

senzornega procesiranja. Primanjkljaji se lahko pokažejo že v zgodnjem otroštvu in vplivajo na 

socialna, kognitivna ter druga področja otrokovega funkcioniranja ter ovirajo otrokov razvoj v 

različnih okoliščinah (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev ovir oz. motenj 

otrok s posebnimi potrebami, 2015; Caf idr., 2009). 

 
1.1.2.1 ČUSTVA 

Ena izmed značilnosti oseb z AS je pomanjkanje empatije, vendar tega ne smemo enačiti s tem, 

da niso sposobni nekoga imeti radi. Težave imajo predvsem pri izražanju in prepoznavanju 

čustev, občutij. Znajo izraziti osnovna, preprosta čustva, težave pa imajo z ustreznim 

razumevanjem in izražanjem določenih, kompleksnejših čustev (Capps et al, 1992 v Atwood, 

2007). 

 
1.1.2.2 VEDENJE 

Otroci z AS imajo slabše prilagoditvene veščine, zato se velikokrat upirajo spremembam. Če 

okolje ne ustreza otrokovim potrebam, lahko otrokom ponavljajoče se vedenje, rituali in 

omejena zanimanja predstavljajo velike težave pri spoprijemanju z vsakdanjimi situacijami 

(Whitaker, 2011). Neprimerno vedenje je pogosto posledica stresa. Otroci z AS lahko nanj 

odreagirajo z jokom, strahom, nekateri postanejo jezni in zato tudi agresivni (Atwood, 2007). 

Vzroki za neprimerno vedenje so lahko tudi težave na področju jezikovnega procesiranja 

informacij, težave na področju sprememb in prehodov, nizka samopodoba, slabše 

organizacijske sposobnosti, anksioznost ter odkrenljiva pozornost (Moyes, 2002). 

 
1.1.2.3 POSEBNOSTI V GOVORU IN KOMUNIKACIJI 

Otroci z AS imajo poseben vzorec govornih sposobnosti. Otroci lahko imajo zelo bogat besedni 

zaklad, vendar besede uporabljajo na nenavaden način, včasih preveč uradno ali natančno. 

Lahko uporabljajo nenavaden naglas ali pa izgovarjajo besede z veliko natančnostjo. Napačna 

raba osebnih zaimkov je pogosta (Attwood, 2007). 

Zaradi težav na področju neverbalne komunikacije, se nekateri otroci izogibajo očesnemu stiku 

ter kazanju s prstom. Izogibajo se posnemanju zvokov ali kretenj, saj jih težje razumejo 

(Hannah, 2009). Ne razumejo nebesednih sporočil drugih, besedno mimiko tudi manj 

uporabljajo. Na področju komunikacije so poudarjene težave z neposrednim pripovedovanjem, 

imajo natančen slog in melodijo pripovedovanja, enosmernost komunikacije in težave z 

vzdrževanjem niti pogovora (Klemenc, 2012). 

 
1.1.2.4 PRILAGODLJIVOST MIŠLJENJA 

Težave s pomanjkanjem domišljije in prilagodljivostjo mišljenja lahko vključujejo naslednje 

(Hannah, 2009): 

 uporabo igrač kot predmetov, neskladno z njihovim namenom – na primer vrtenje koles 

na avtomobilčku, namesto da bi ga potiskali po tleh, 

 manjša sposobnost igrati se ali pisati z uporabo domišljije, 
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 upiranje spremembam, na primer histerično jokanje, če gredo v šolo po drugi poti, ali 

razburjenje, če je nekaj drugače urejeno, 

 igranje iste igre znova in znova – včasih na podlagi filmskega ali televizijskega lika – 

brez pripravljenosti, da bi poskusili zamisli drugih, 

 brez težav učenje stvari na pamet, a brez razumevanja, 

 nesposobnost videti stvari iz zornega kota drugih ljudi, 

 strogo upoštevanje pravil in nerazumevanje izjem, 

 omejena sposobnost predvidevanja ali priklica oziroma ponovne uporabe preteklih 

izkušenj. 

 
1.1.2.5 SOCIALNO ODZIVANJE 

Ko govorimo o vključevanju otrok s posebnimi potrebami v družbo, veljajo otroci z AS za eno 

izmed najbolj ranljivih skupin, saj na tem področju potrebujejo največ podpore, spodbud in 

priložnosti za učenje (Jurišić, Klemenc in Kompan Erzar, 2015). 

Največ odstopanj se kaže pri vzpostavljanju medsebojnih odnosov. To so, na primer, težave pri 

vzpostavljanju očesnega stika, težave zgodnjega posnemanja, težave čustvene navezanosti itd. 

(Milačić 2006). 

Kriterija, ki se nanašata na socialno vedenje, sta opisana v knjigi Attwooda (2007). Prvi kriterij 

je socialna nepravilnost, za kar velja: nezmožnost ali nezainteresiranost za interakcije s 

sovrstniki, nerazumevanje nepisanih socialnih pravil ter socialno in čustveno neobičajno 

vedenje.  

Drugi kriterij zajema neverbalno komunikacijo z odstopanji na področjih uporabe kretenj, 

nerodna govorica telesa, pomanjkljivo izražanje z obrazno mimiko, neprimerni obrazni izrazi 

in nenavaden pogled. Szatmari, Brenner in Nagy so leta 1989 objavili še nekaj diagnostičnih 

kriterijev, ki zajemajo socialno vedenje, in sicer: nezmožnost ali težave pri razumevanju čustev 

drugih, redko sledenje sogovornikovemu obrazu, težave pri vzpostavljanju očesnega kontakta 

ter prevelika bližina sogovorniku (Attwood, 2007). 

Značilne so težave pri vzpostavljanju sodelovalne igre z vrstniki, zanimanje za predmete je 

manjše, primanjkuje jim tudi empatije. Osebe z AS so pogosto neuspešne pri vzpostavljanju 

interakcije z drugimi, težave pa se kažejo tudi v odraslosti, kjer osebe z AS velikokrat niso 

sposobne samostojnega življenja (Milačić, 2006). 

 
1.1.2.6 RAZUMEVANJE SOCIALNIH PRAVIL 

Otroci z AS velikokrat počnejo stvari, ki lahko druge užalijo ali jih spravijo v zadrego. Pogosto 

imajo težave z razumevanjem nenapisanih pravil socialnega vedenja. Ko se jim pravila razložijo 

in se jih naučijo, potem se jih tudi togo držijo. Zaradi svoje impulzivnosti so s strani okolice 

pogosto razumljeni napačno (Attwood, 2007). Ljudje, ki jih ne poznajo, včasih mislijo, da so 

zaradi specifičnega načina komuniciranja in iskrenosti slabo vzgojeni (Milačić, 2006). 

 

2 RAZVIJANJE SOCIALNIH VEŠČIN 
2.1 SOCIALNO UČENJE JE UČENJE V SKUPINI 
Individualna obravnava oseb z AS je pomemben del učenja socialnih veščin, vendar ne 

izpolnjuje vseh potreb po socialnih stikih (Milačić, 2006). Delo na področju razvoja socialnih 

večin zahteva interakcijo z drugimi ljudmi (Anderson in Forden, 2011). 

Skupina predstavlja osnovni socialni in komunikacijski okvir. V njej lahko oseba zraste kot 

socialno bitje in razvija strategije socialnega vedenja (Kobolt, 2009). V manjših skupinah lahko 

bolj intenzivno potekata socialni vpliv in socialne interakcije. Minimalno število, da lahko 

govorimo o skupini, je število tri, čeprav že v dvojicah lahko prihaja do strukturiranih odnosov 

(MCDavid in Harari, 1989 v Vec, 2007). 
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2.2 UČENJE SOCIALNIH VEŠČIN 
Vključenost v skupine je prvi pogoj socialnega učenja in razvoja socialnih kompetenc. Socialno 

učenje je aktiven, kognitivno usmerjen proces predelave posameznikovih izkušenj. Ljudje se 

primarno učimo iz svojih izkušenj, a se hkrati učimo tudi na osnovi opazovanja, kar po Banduri 

(Bandura, 1979 v Bečaj, 1997) imenujemo modelno učenje – imitacija. 

Učenje socialnih veščin poteka v različnih življenjskih obdobjih. Začne se že zelo zgodaj v 

otroštvu. Otroci v domačem okolju (krog staršev, sorojencev) s posnemanjem pridobivajo 

socialne izkušnje, preko vpliva različnih medijev: televizije, časopisov itd. (Metelko Lisec, 

2004). 

 

Otrokom moramo ponuditi specialne interakcije s pomočjo katerih razvijamo spretnosti in mu 

s tem omogočimo izkušnje. Cilji pri socialnem učenju so: spoznavanje in razumevanje sebe in 

drugih, prepoznavanje čustev pri sebi in drugih in obvladovanje čustvenih reakcij, ozaveščanje 

in razumevanje svojih temeljnih potreb, vživljanje v različne vloge, razvijanje solidarnosti, 

medsebojne pomoči, spodbujanje občutka pripadnosti v skupini, razvijanje samostojnosti pri 

sprejemanju odločitev, razvijanje kritičnega mišljenja, razvijanje in spodbujanje 

komunikacijskih strategij, spodbujanje ustvarjalnosti v socialnih interakcijah, konstruktivno 

reševanje problemov, spodbujanje pozitivne samopodobe in razvijanje občutka za odgovorno 

delovanje v različnih socialnih okoljih (Plavčak, 2012). 

Večja socialna opremljenost pomaga pri izboljšanju kakovosti življenja. Socialne veščine kot 

preventivna dejavnost pomagajo v različnih situacijah ter delujejo kot spretnost reševanja 

problemov v življenju. Pripomorejo lahko tudi k izboljšanju odnosov z drugimi ljudmi (Metelko 

Lisec, 2004). 

 

2.3 PROGRAMI UČENJA SOCIALNIH VEŠČIN 
V literaturi se pri razvijanju socialnih veščin velikokrat srečamo z izrazom »trening«, vendar 

gre tu že za vnaprej oblikovano zaporedje korakov učenja. V nadaljevanju omenjamo 

določene programe učenja socialnih veščin. 

 

Namen programov za učenje socialnih veščin je zmanjšanje primanjkljajev v socialni 

kompetentnosti. Programi nudijo pomoč pri urjenju socialnih veščin, izboljšanju socialnega 

razvoja in pri zmanjšanju vedenjskih težav (Gresham, Van in Cook, 2006 v Lajmser in Okorn, 

2015). 

Programi se uporabljajo pri različnih skupinah in za razvijanje najrazličnejših veščin. Vezani 

so na starostno homogenost udeležencev. Vsak človek v določenem časovnem obdobju 

potrebuje določene veščine in znanja, ki mu omogočajo uspešnejšo socialno vključenost in 

delovanje. Tako so programi za učenje socialnih veščin lahko namenjeni otrokom (na primer: 

osnovna pravila obnašanja, poslušanje in spraševanje, zahvale in opravičila, prositi za pomoč 

itd.), mladostnikom (gradnja lastne identitete, osvajanje življenjskih veščin, veščine s področja 

krepitve samega sebe itd.), odraslim (veščine s področja osebnih odnosov, odgovornega 

starševstva, družinskih obveznosti, področje dela in zaposlovanja, brezposelnost, razporejanje 

s časom itd.) in starejšim (veščine za kakovostno doživljanje in preživljanje pokoja in staranja) 

(Metelko Lisec, 2004). 

Programi učenja socialnih veščin se lahko izvajajo v različnih oblikah, kot so delavnice, tabori, 

srečanja itd. Ti programi nimajo točno določene strukture s točno določenimi načini dela, so pa 

dobro definirani preko ciljev in strokovnega ozadja izvajalcev (Rozman, 2006). 

 

Delavnice v manjših skupinah so zaradi možnosti izkustvenega učenja najbolj primerne oblike 

programov učenja. Na delavnicah se osebam predstavijo teme, ki so zanje zanimive in starostno 
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ustrezne. Posredovane so lahko na različne načine, kot so na primer: socialne igre, igre vlog, 

asociacije, simulacijske igre, delo v parih itd. (Rozman, 2006). 

Skupine za razvijanje socialnih veščin, ki so se oblikovale v nekaterih dobrih tujih praksah, 

otrokom z AS nudijo priložnost za razvijanje, vajo ter izboljšanje svojih socialnih veščin v 

varnem, spodbudnem in strukturiranem okolju. Priporočeno je, da se programi izvajajo v 

otrokovem domačem okolju, kjer živi in dela. Skupine se sestajajo redno pod vodstvom 

strokovnjakov. Nekatere skupine so oblikovane samo za otroke z AS, v druge se vključijo tudi 

drugi otroci, ki so lahko model učenja ustreznih socialnih veščin. Delavnice po navadi potekajo 

po nekem določenem urniku. Vsebujejo strukturirane vaje o določeni spretnosti, igro z vajami, 

razpravo in individualno povratno informacijo (Social Skills Groups and Autism, 2016). 

Čas trajanja programov učenja je določen vnaprej. Obsegajo 12 do 24 srečanj, razporejenih v 

določenem časovnem obdobju. Po navadi so to programi, ki trajajo tri mesece s srečevanji 

enkrat tedensko. Dejavnosti so vnaprej načrtovane, strukturirane in so usklajene z značilnostmi, 

ki jih imajo člani skupine, tako da se sodelujoči učijo tistih socialnih veščin, ki jim jih 

primanjkuje in ki so primerne njihovi starosti (Žižak, 2009). 

 

2.3.1 RAZISKAVE UČINKOVITOSTI PROGRAMOV UČENJA SOCIALNIH VEŠČIN 

Pri raziskavah učinkovitosti programov učenja socialnih veščin smo še na začetku. 

Raziskovanje uspešnosti programov je zahtevno, vendar ključnega pomena za delo z otroki z 

AS. Do zdaj so raziskave temeljile na rezultatih opazovanj učiteljev, zdravnikov in drugih 

strokovnjakov pri majhnem številu otrok. Raziskave so temeljile na evalvacijah glede napredka 

na področju socialnih veščin. Iz pregledanih rezultatov so pri delu naprej identificirali težave, 

omejitve ter izpostavili strategije, priporočila za nadaljnje raziskovanje (Anderson in Forden, 

2011). 

Glede na povzete izide iz raziskav (Gresham, 1997; Evans, Axelrod in Sapia, 2000 v Žižak, 

2009) so ugotovili, da je uspeh programov učenja socialnih veščin različen – od 20-odstotna do 

60-odsotna uspešnost. To je seveda odvisno od populacije, ki ji je program namenjen.  

 

Veliko raziskav (DiSalvo in Oswald, 2002; Rogers, 2000; White, Keonig, in Scahill, 2007 v 

Beidel, Murray in Rao, 2007), je analiziralo vire, ki opisujejo programe za razvijanje socialnih 

veščin pri otrocih z AM, vendar ne posebej za otroke z AS. Programov, ki so oblikovani posebej 

za otroke z AS, je malo. S programi, ki so oblikovani za širšo populacijo otrok z AM, ne 

pokrijemo vseh tipičnih primanjkljajev otrok z AS, čeprav točno ta skupina oseb potrebuje 

intenzivno delo na socialnem področju (Cragar in Horvath, 2003, v Rao, Beidel in Murray, 

2007).  

 
2.3.1.1 OMEJTIVE PROGRAMOV 

Številne raziskave kažejo izboljšanja na področju učenja socialnih veščin (npr. Biermann 1986; 

Webster-Stratton, Reid in Hammond, 2001 v Ferlič in Naglič, 2011), spet druge niso pokazale 

nobenih pomembnih sprememb pri udeležencih ali pa so bile spremembe statistično 

nepomembne (npr. Preece in Mellor, 2009; Quinn, Kavale, Mathur, Rutherford in Forness, 1999 

v Ferlič in Naglič, 2011).  

 

Pregled uporabnosti programov učenja socialnih veščin je pokazal, da rezultati niso bili vedno 

spodbudni (Anderson in Forden, 2011). Študije razkrivajo, da lahko imajo programi učenja 

socialnih veščin kratkoročne učinke (Gresham, 1997; Evans, Axelrod in Sapia, 2000 v Žižak, 

2009, Social skills training, b. d.). Po pregledu 55 študij, ki so temeljile na razvijanju socialnih 

veščin v času osnovnošolskega šolanja, so raziskovalci na Univerzi v Indiani ugotovili 

minimalno učinkovitost oziroma uspešnost programov. Vodilni raziskovalec Scott Bellini je 

dejal, da rezultati niso vsi spodbudni. Izpostavili so težave, ki so se pojavljale pri izvajanju 
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programov. Največja težava je, da je bil obseg programov prekratek. Otroci so bili deležni 

premalo število ur učenja oziroma program učenja ni bil dovolj pogost in dovolj intenziven. 

Programe učenja socialnih veščin bi bilo najbolje zagotoviti v otrokovem domačem, znanem 

okolju, kjer se vsak dan giba (Anderson in Forden, 2011). Nekateri raziskovalci opozarjajo, da 

se otroci veščin niso učili v tistem okolju, kjer bi jih najbolj potrebovali (na primer: v domačem 

okolju). Posledica je lahko slabši prenos veščin v druga okolja in situacije (Mathur in 

Rutherford, 1996; po Quinn idr., 1999 v Ferlič in Naglič, 2011).   

Vzorci so v več raziskavah majhni, kar pomeni, da dobljeni rezultati pogosto niso statistično 

pomembni, četudi so nekatere spremembe vidne v vsakdanjem življenju (Bijstra in Jackson, 

1998 v Ferlič in Naglič, 2011). Raziskovalci pogosto ostajajo zgolj pri preverjanju statistične 

pomembnosti rezultatov, ki pa ne povedo ničesar o praktični pomembnosti rezultatov (Cankar 

in Bajec, 2003 v Ferlič in Naglič, 2011).  

 

Programe je treba jasno načrtovati in izvajati. Pri raziskovanju uspešnosti programov učenja 

socialnih veščin je pogosta težava pomanjkanje jasne opredelitve, kaj z njimi želimo doseči, 

kakšni so naši cilji, katere veščine želimo uriti, kako bomo merili napredek ter kako oblikovati 

manjšo skupino otrok, ki imajo podobne spodobnosti, zmožnosti in značilnosti (Anderson in 

Forden, 2011). 

 
2.3.1.2 POZITIVNI UČINKI PROGRAMOV 

Attwood (2007) je omenjal uspehe programov učenja socialnih veščin mladostnikov z AS. V 

skupino mladih z AS je priporočljiva vključitev otrok brez te motnje. Dobro je, da je število 

sodelujočih majhno, saj delo tako poteka lažje, večja pa je možnost individualnega učenja. Pred 

izvajanjem je priporočeno, da se vodja skupine, starši in učitelji pogovorijo o socialnih 

veščinah, ki otroku povzročajo največje težave. S pridobljenimi informacijami dobimo profil 

sposobnosti vsakega posameznika in ga tako bolje spoznamo. 

Dokazi govorijo v korist razvijanja socialnih veščin pri otrocih z AM, manj pa je dokazov in 

raziskav na področju dela z odraslimi osebami z AM. Skupine za razvijanje socialnih veščin 

bolj koristijo otrokom in mladim z AM, ki so povprečno ali nadpovprečno inteligentni in tistim, 

ki imajo razvit govor. Še bolj so učinkovita pri otrocih, ki se želijo aktivno družiti, vključevati 

v družbo in pri katerih sta anksioznost ter neprimerno vedenje izražena v tej meri, da je otrok 

obvladljiv v situacijah, kjer je hkrati več ljudi (Social Skills Groups and Autim, 2016). 

Strukturiran pouk v mali skupini in v varnem okolju se je pri učenju pokazal za učinkovitega. 

Za otroke z AS velja princip postopnega vključevanja v interakcijo, najprej z enim vrstnikom, 

kasneje z dvema ali več. Prednost programov učenja socialnih veščin je fleksibilnost dela. Delo 

lahko poteka individualno ali skupinsko (Social skills training, b. d.). 

 

Ferlič in Naglič (2011) v diplomskem delu povzemata različne avtorje o evalvaciji programov 

učenja socialnih veščin. Dowd in Tierney (2005 v Ferlič in Naglič, 2011) sta kot pozitivne 

učinke programov navedla, da pri izvajanju programov ni omejitve glede starosti udeležencev, 

udeleženci si med seboj izmenjujejo izkušnje, mnenja in se na tak način učijo. Raziskave 

kažejo, da je za merjenje učinkovitosti programov učenja socialnih veščin potrebno veliko 

število ur, vendar v praksi približno 70 odstotkov programov traja manj kot 15 ur (Beelmann, 

Pfingsten in Lösel, 1994 v Ferlič in Naglič, 2011). Za viden napredek na področju razvoja 

socialnih veščin je priporočenih vsaj 24 ur ozirom 30 ur učenja (Gresham idr., 2001 v Ferlič in 

Naglič, 2011; Preece in Melor, 2009; McIntosh idr., 1991 v Lajmser in Okorn, 2015). Srečanja 

naj bi bila čim bolj pogosta, vsaj dvakrat na teden. Za boljše in lažje spremljanje napredka ter 

individualno usmerjanje udeležencev je bolje, če je na srečanjih prisoten več kot en vodja 

skupine (Dowd in Tierney, 2005 v Ferlič in Naglič, 2011). 
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Pojavlja se potreba po obsežnejših raziskavah, ki vključujejo večje, nadzorovane študije za 

razvijanje socialnih veščin v skupini. Pomembno je raziskati, katere so družbeno pomembne in 

uporabne spretnosti socialnih veščin v različnih okoljih ter katere lahko razvijamo tako pri 

otrocih, mladostnikih kot pri odraslih (Social Skills Groups and Autism, 2016). Ker je 

raziskovanje področja razvijanja socialnih veščin še v povojih, je pomembno, da se učitelji, 

zdravniki, terapevti in starši izobražujejo in strokovno usposabljajo na tem področju dela 

(Anderson in Forden, 2011). 

 

2.4 IGRA KOT POSEBEN PRISTOP SOCIALNEGA UČENJA 
2.4.1 NAMEN, CILJI SOCIALNE IGRE 

Razvoj socialnega vedenja in razvoj igre sta tesno povezana. Socialne igre so pomembne pri 

oblikovanju identitete otrok, izboljšujejo komunikacijo ter pomagajo pri sprejemanju in dajanju 

povratnih informacij. S socialnimi igrami razvijamo intelektualno, čustveno in socialno stran 

otrokove osebnosti, prav tako razvijamo ustvarjalnost (Virk Rode, Belak Ožbolt, 1990, str. 5).  

S pomočjo socialnih iger lahko posameznik bolje spozna sebe, svoje potrebe in čustva ter tako 

izboljša komunikacijo s samim sabo in z drugimi. Rezultat uspešnega učenja je socialna 

kompetenca. To je skupek vedenj, veščin, ki otroku pomagajo vključiti se v socialno okolje 

(Virk Rode in Belak Ožbolt, 1990). 

Socialne igre se lahko uporabljajo pri pouku, v vrtcu, pri VIZ delu v knjižnici, pri delu s starši, 

svetovalnem delu z manjšimi skupinami, pri interesnih dejavnostih itd. Njihov namen je 

sprostitev in razvedrilo, saj vključujejo humor in predstavljajo zanimiv način spoznavanja 

(Žemljič, 2012). 

Socialne igre omogočajo interakcije in nastajanje socialnih odnosov z drugimi. Otrokom 

omogočajo, da se učijo iz lastnih izkušenj, omogočajo medsebojno spoznavanje ter učijo 

poslušanja drug drugega. S pomočjo iger otroci razumejo in se vživljajo v druge udeležence, 

sprejemajo in rešujejo konfliktne situacije ter namesto tekmovanja gradijo odnose sodelovanja. 

Od vseh metod učenja se ravno z igro omogoča učenje sprejemanja drugih, strpnosti, 

spoštovanja občutkov in vedenja drugih članov skupine. Otrokom igre omogočajo medsebojni 

stik in povezovanje, razvijajo se solidarnost, medsebojna pomoč in upoštevanje različnosti. 

Otrokom s težavami pri navezovanju stikov igra pomaga pri lažjem vključevanju v skupino, 

ostalim otrokom, pa pomaga sprejeti take posameznike. Otroci se tako naučijo ceniti 

edinstvenost in drugačnost (Virk Rode in Belak Ožbolt, 1990). 

Te igre niso tekmovalne in pri njih ne gre za izpadanje in kaznovanje napak. Največji poudarek 

je na osebnostni rasti, pridobivanju in izboljšanju socialnih spretnosti (Čas, Kotnik v Žemljič 

2012).  

Strokovni delavci lahko preko socialnih iger vzpostavljajo enakopraven in neposreden odnos z 

vsemi otroki v skupini. Na ta način jih tudi bolje in celostno spoznajo ter vidijo, kako se 

posameznik obnaša in odziva v skupini (Belak Ožbolt in Virk Rode, 1991). 

 

2.4.2 POSEBNOSTI PRI IGRI OTROK Z AS 

V zgodnjih letih otrokovega življenja se komunikacijske sposobnosti prekrivajo s sposobnostmi 

socialne interakcije ter z igro. Otroci z AS imajo lahko omejena zanimanja za stvari. Igrajo se 

po navadi raje sami, pogosto na ponavljajoč način (Hannah, 2009). V socialni igri otrokom z 

AS primanjkuje vzajemnih delitev interesov, čustev in prilagajanja vedenja socialnemu 

kontekstu (Milačić, 2006). Prav tako težko razvijajo domišljijsko igro. Več časa posvetijo 

realistični igri, ki je po navadi stereotipna in se ponavlja. Tako kot v otrokovem vedenju je tudi 

v igri opazen odpor do sprememb in vztrajanje v istosti (Dobnik Renko, b. d.). Konstrukcijska 

igra je lahko njihovo močno področje, vendar so konstrukcije omejene glede na njihove 

zmožnosti in interese. Otroci so pri igri najbolj prikrajšani v zmožnostih sodelovanja v 

skupinskih dejavnostih, saj le te zahtevajo uporabo veščin vzajemne komunikacije in 
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sodelovanje (Dobnik Renko, b. d.). Težave se pojavljajo tudi na področju spretnosti igranja. Pri 

igri se zaposlijo na drugačen način. Zaradi svojih posebnih interesov bodo v določenih fazah 

otroci morda imeli željo po metanju stvari naokrog, skakanju po pohištvu, čečkanju po stenah, 

ali pa bodo vedno znova želeli gledati določen posnetek (Dickinson in Hannah, 2008).    

 

Otroci z AS se večinoma izogibajo socialnim situacijam, namenjenim igranju (na primer: 

odmori, prosti čas, prosta igra na igrišču itd.). Večje zanimanje kažejo za računalnik ali 

določeno igračo, s katero se igrajo sami oziroma za specifično aktivnost, ki jim je tisti trenutek 

najljubša (Jurišić, Klemenc in Kompan Erzar, 2015). 

Njihova igra je pogosto omejena na preprosto obvladovanje predmetov. Na primer, otroka z AS 

lahko bolj prevzame obračanje koles na avtomobilčku kot pa vožnja avtomobilčka ali dirkanje 

z njim, zato je kakovost igre nižja. Spontane, simbolne igre običajno ni ali pa je nepopolna 

(Roeyers in van Berckelaer-Onnes, 1994 v Igra in avtizem, b. d.). Otrok z AS se na tak način 

igra, četudi mi njegovega vedenja ne dojemamo kot igro. Obračanje koleščkov na avtomobilčku 

lahko izpolnjuje kriterije igre. Raziskave so pokazale, da so se otroci z AS sposobni vključiti v 

igro pretvarjanja, če je le ta dobro strukturirana in če uporabimo pripomočke, ki spodbujajo 

pretvarjanje (Igra in avtizem, b. d.). 

 

2.4.3  IGRA OTROK Z AS V SKUPINI 

Otroci z AS imajo slabše zmožnosti sodelovanja v skupini in niso vedno motivirani za igro s 

sovrstniki – ne kažejo želje po tem, ali pa ne vedo, kako se igrati. Igro tako velikokrat 

opazujejo od daleč ali pa se raje igrajo sami (Atwood, 2007). 

Običajno nimajo najboljšega prijatelja. Redko obiskujejo vrstnike ali se družijo z njimi. Otroci 

z AS se raje kot z vrstniki, družijo z mlajšimi otroki ali odraslimi osebami. Mlajšim otrokom 

lažje vsilijo aktivnosti po lastnem izboru, odrasle osebe pa se lažje prilagajajo otrokovim 

zahtevam in pokažejo več potrpljenja (Milačić, 2006; Atwood, 2007). 

 

Otroci z AS sebe težje sprejemajo kot člana skupine, saj jih ne zanimajo interesi drugih otrok. 

Osredotočajo se na svoje interese, kar jim povzroča težave pri vključevanju v ekipne in 

tekmovalne športe. Skupinski športi in igre jih ne zanimajo, saj ne razumejo poraza in zmage. 

Težave imajo pri učenju pravil iger in športov. Težje se vključujejo v dejavnosti, kjer je več 

ljudi. Težave jim predstavlja prilagajanje pravilom igre, kjer morajo upoštevati ideje drugih 

otrok. Zaradi želje po kontroli nad igro se včasih aktivnostim izogibajo, saj vključevanje drugih 

otrok v igro lahko pomeni, da se aktivnosti ne bodo odvijale po njihovem scenariju, ter da bo 

treba upoštevati tudi ideje drugih. Če pa se vključujejo v skupinsko igro, velikokrat želijo voditi, 

biti glavni v aktivnosti, želijo sami postavljati pravila igre in imeti popolno kontrolo nad igro. 

Pogosto jih zmoti, če se drugi otroci želijo vključiti v njihovo igro, saj to prekine njihovo 

aktivnost. Če otrok z AS želi biti sam, drugi otroci pa se želijo z njim igrati, lahko prihaja do 

agresivnega vedenja (Attwood, 2007).  

 

2.4.4 UČENJE IGRANJA OTROK Z AS 

Otrok se mora v igri z drugimi naučiti vključevanja v skupino, pomagati drugim ter povedati 

tudi, kdaj bi se rad igral sam. Zaradi težav s komunikacijo je priporočljivo, da na začetku otrok 

navezuje interakcije z manjšim številom ljudi (Attwood, 2007). 

Pri učenju veščin je pomembno, da z otrokom oblikujemo tak odnos, da se bo rad igral z nami 

in se bo z veseljem vključil v dejavnosti. Otrok naj bi v igranju užival. Ker otroci težje razumejo 

interakcije z drugimi, moramo ustvarjati timske situacije, kjer se lahko otrok uči stvari, kot so 

deljenje igrač, čakanje na vrsto, posnemanje itd. Vedeti moramo, da je včasih potrebno otrokom 

z AS razložiti najbolj preprosta pravila iger, saj se morajo osnovnih spretnosti igre naučiti. 

Druge otroke, ki nimajo težav, lahko uporabimo kot model ustreznega vedenja. To lahko 
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velikokrat uporabimo v učilnici, če se otrok neprimerno vede, ustrezno pa bi bilo tudi na 

delavnicah, kjer bi bil vključen otrok brez posebnosti v razvoju (Hannah, 2009). 

 

Pri igri z otroki z AS se je dobro zavedati naslednjih pogojev učenja igranja (Igra in avtizem, 

b. d.): 

- jasna struktura, sledenje spretnosti in dejavnosti, ki sta potrebni za dosego cilja, 

- igra mora biti sama po sebi zabavna, sicer ni več igra, 

- otroku moramo ponuditi sredstvo, material, ki ga zanima in mu nekaj pomeni, tako bo 

izkušnja zanj imela pomen. Če na primer uporabimo odlomek iz najljubšega filma ali 

risanke, bo to bolj spodbudilo njegovo vključenost v igro in samo pretvarjanje, 

- predvidljivost in ustaljenost sta zelo pomembna v samem procesu igranja, saj tako 

otrokom omogočimo lažje prehode iz ene igre pretvarjanja v drugo, 

- jezik mora biti ustrezen, navodila enostavna in konkretna. 

 

Če otroke z AS učimo, kako naj se igrajo, lahko to pripelje do bolj tekočih miselnih procesov 

in zmanjša konceptualno razdrobljenost (Sherratt in Peter, 2002 v Igra in avtizem, b. d.). 

Pomaga jim, da se znebijo ponavljajočih in togih vedenjskih vzorcev ter spodbudijo razvoj 

komunikacije. Naloga strokovnih delavcev je, da imajo pravo mero razumevanja za otroško 

igro ter da na ustrezen način spodbujajo otrokovo ustvarjalnost v igri (Čas, Polšak, Jazbec, 2008 

v Žemljič, 2012). Za doseganje višjih ravni igre je pomembna prisotnost odraslega, ki lahko 

zagotavlja ustrezen material, organizira in strukturira situacije, daje predloge z 

demonstriranjem in ustvarja neki okvir igre (Čas, Polšak, Jazbec, 2008 v Žemljič, 2012). 

 

2.4.4.1 UPORABA POZITIVNIH STAVKOV 

Dobra komunikacija je pogoj za uspešno delo, vzpostavljanje odnosa in napredek učenca. Pri 

delu v skupini in med aktivnostmi je dobro, da otroku govorimo, kaj mora narediti in ne, česa 

ne sme. Na primer (Fox, Lentini in Vaughn, 2005):  

- namesto »Ne teci«, rečemo: »Hodi počasi« ali »Hodi, ostani ob meni, primi me za roko«, 

- namesto »Ne deri se, ne kriči«, rečemo: »Govori tišje«,   

- namesto »Ne dotikaj se« rečemo: »Roke imej pri sebi, roke daj na kolena.«,  

- namesto »Ne pretepaj se« rečemo: »Roke imej ob telesu.« 

Stavki naj bodo kratki in jasni. Naša pričakovanja naj bodo prilagojena glede na otrokovo 

starost in sposobnosti. Pri komunikaciji z otrokom si lahko pomagamo s slikami in 

fotografijami. Zavedati se moramo, da je vedenje otroka verjetno neustrezno, ko otrok še ni 

ponotranjil pravil družbe oziroma nima usvojenih socialnih veščin ter veščin komuniciranja. 

Otrok naj bo deležen veliko spodbud, pohval in pozitivnih besed – tega otroci nikoli nimajo 

dovolj (Fox, Lentini in Vaughn, 2005). 

 

3 IZHODIŠČNA PRIPOROČILA AVTORJEV IN Z DOKAZI 

PODPRTA PRAKSA V POMOČ STROKOVNIM DELAVCEM 

PRI DELU V SKUPINI 
 »Pri sami izvedbi delavnic morajo strokovni delavci biti pozorni na velikost in strukturo 

skupine, jasno predstavitev pravil in ciljev igre, vključenost posameznikov v skupinsko 

dogajanje, potrebe skupine, spoštovanje želja, identitete posameznikov in vzdušje 

posameznikov.« (Virk Rode, 1998, str. 22). Pri socialnih igrah je treba biti pozoren in upoštevati 

starost otrok in njihovo stopnjo razvoja. Pomembno je, da so dejavnosti raznolike, strukturirane, 

sistematične ter povezane z otrokovim interesom in izkušnjami (Žižak, 2009; Caf idr., 2009; 

Milačić, 2006). Pri izvajanju iger je priporočljivo, da vodja skupine sproti beleži opažanja pri 



  

12 
 

otrocih ter samo dogajanje v skupini. S tem si vodje pomagajo in lažje sledijo dogajanju med 

igro (Virk Rode, 1998 in Belak Ožbolt in Virk Rode, 1991). 

Poleg jasne strukture in načrta programa je pomembna tudi prožnost, spontanost. Odprti 

moramo biti pri izbiri dejavnosti, strategijah in pri organizaciji dela (Žižak, 2009). 

Dobro je spodbujati samozavest in samospoštovanje pri delu na področju razvijanja socialnih 

veščin, saj sta ti področji močno povezani s socialno motivacijo in z duševnim zdravjem 

(Anderson in Forden, 2011). Samospoštovanje, skrb zase, spoštovanje drugih in skrb zanje, 

občutek socialne odgovornosti, zavezanost učenju in občutek pripadnosti so ključne vrednote 

socialnega učenja (Caf idr., 2009).             

 

Zbrali smo priporočila in smernice različnih strokovnjakov za pomoč strokovnim delavcem pri 

učenju socialnih veščin (povzeto po: Kobolt, 2009; Milačić, 2006; Anderson in Forden, 2011; 

Žižak, 2009):  

- uporaba jaz sporočil, 

- motnje imajo prednost: prekinitev pogovora, dela, če ne moreš sodelovati, se jeziš, nisi 

več pozoren, 

- z otroki v skupini govorimo neposredno, kar pomeni, da se osebno obračamo na tistega, 

ki mu želimo nekaj povedati in uporabimo očesni stik, uglasitev, sprejetje iniciative; 

- opazovanje in spremljanje neverbalnih znakov komunikacije, 

- dogovor o tem kdo govori – več naenkrat jih ne more govoriti, zato se moramo 

dogovoriti za pravilo ali vrstni red. 

 

Tako kot Milačić (2006) so Kasny in kolegi (Anderson in Forden, 2011) na podlagi pregleda 

petih študij opisali, da je treba pri razvijanju socialnih veščin zagotavljati strukturo in 

predvidljivost. Zagotavljati moramo jezikovno podporo, na primer: poenoten jezik, prilagajanje 

komunikacije glede na starost in sposobnosti otrok, omogočiti moramo multisenzorno učenje 

in različne priložnosti za učenje (Anderson in Forden, 2011). Otroci z AM se velikokrat naučijo 

nekega vedenja v določeni situaciji, vendar se v drugi situaciji ne znajo ustrezno odzvati. Zato 

je treba ustvarjati možnosti za prenos naučenega v druge situacije, v druga okolja (Anderson in 

Forden, 2011). V razredu ali skupini je dobro ohraniti miren glas. Ena od možnosti je miren 

kotiček za otroka, kjer lahko dela, če ima težave v skupini. Dejavnosti naj postanejo rutina. 

(Hannah, 2009). 

 

Attwood (2007) je v knjigi opisal svoje predloge za delo v skupinah: 

- priporočeno je ponoviti situacije, v katerih se otrok z AS ni znašel ali si je situacijo 

napačno razlagal in ni uporabil primernih besed. Z otrokom se izvajajo vaje za 

primernejše odzivanje; 

- neprimerno socialno vedenje je možno demonstrirati in s sodelovanjem otrok ugotoviti 

napake. Kot zanimivost se lahko uporabijo primeri neustreznega socialnega vedenja iz 

posnetkov; 

- v ospredje postavimo močna področja otrok z AS in iz tega izhajamo. Lahko oblikujemo 

zgodbo iz teh prednosti, kjer je ta otrok junak. 

 

Treba je paziti, da otroke učimo tistih spretnosti in veščin, ki jih otroci z AS resnično 

potrebujejo oziroma si jih želijo učiti, ne pa tistega, kar družba in okolje pričakuje od njih, kako 

bi se morali obnašati ter kaj naj bi znali (Social Skills Groups and Autism, 2016). 
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4 UMEŠČENOST VSEBIN SOCIALNEGA UČENJA V 

KONTEKST ŠOLE IN PODROČJE PODPORE DELA Z AS V 

SLOVENIJI 
V šolskem sistemu otrokom z AS podporo, pomoč in enake pravice za pridobivanje znanja ter 

izobrazbe omogoča Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2013).  

Strokovnjaki opozarjajo na potrebe po skrbi in nudenju podpore otrokom z AS, predvsem na 

področju zgodnje obravnave in vključenosti v ustrezne programe, kar lahko s primernimi 

prilagoditvami in nudenjem pomoči pripomore k razvijanju socialnih, komunikacijskih in 

igralnih spretnosti (Hannah, 2009).  

Šole in vrtci imajo programe in smernice učenja socialnih veščin, prav posebej tudi za otroke z 

AM oziroma AS. Razvijanje socialnih veščin je za te osebe zajeto v nekaterih učnih načrtih, 

predmetnikih in programih VIZ (Smernice za delo v oddelkih za predšolske otroke z 

avtističnimi motnjami, Navodila za delo v posebnih programih VIZ, v prilagojenih programih 

z enakovrednim in nižjim izobrazbenim standardom, kjer je kot specialno-pedagoška dejavnost 

v predmetniku, vključeno tudi socialno učenje). Zaradi celovitejšega pristopa, ki bo segal v vse 

segmente otrokovega življenja in bo tako lahko dal boljše rezultate, šola ne sme delovati 

izolirano, ampak se je dobro povezati in sodelovati z drugimi strokovnjaki oziroma 

institucijami. Povezovanje in vključenost širšega družbenega prostora spodbudi možnosti za 

zdravo in kakovostno življenje otrok. Preventivni programi socialnega učenja naj bi bili 

usmerjeni na celotno populacijo otrok in čim bolj vključeni v šolski program. Nekatere tehnike 

učenja lahko učitelji in strokovni delavci vključujemo v šolske predmete, nekatere dejavnosti 

pa se morajo izvajati posebej. Pri izvajanju dejavnosti ne smemo pozabiti tudi na starše otrok, 

ki so včasih premalo vključeni v programe (Rozman, 2003). 

Socialno učenje ne sme biti omejeno samo na predvidene učne ure v šoli, ampak mora biti 

prisotno v vsakodnevnem VIZ procesu, to so: interesne dejavnosti, kulturni, naravoslovni, 

športni, tehnični dnevi, tabori, kolonije, projekti, delavnice, šola v naravi, medšolske izmenjave, 

prav tako pa mora segati izven šol – v življenje otrok, v različne ustanove, zavode, v lokalno in 

širše okolje (Caf, Gramc in Šah Štrok, b. d.).  

Poleg različnih načinov razvijanja socialnih veščin v šolah pa programe ali individualna 

svetovanja nudijo tudi Centri za socialno delo, Svetovalni centri za otroke in mladostnike, 

Mladinski centri ter najrazličnejša društva, zavodi in posamezniki (Ferlič in Naglič, 2011).  

V Sloveniji poznamo različne ustanove (zavodi, centri, društva idr.), nekatere so ustanovljene 

preko Zveze nevladnih organizacij za avtizem Slovenije, ki delajo z osebami z AS in se 

ukvarjajo s področjem razvijanja socialnih veščin. To so: Zavod inštitut za avtizem in sorodne 

motnje, Center za avtizem DAN, Društvo za avtizem Dan Maribor, Društvo za pomoč otrokom 

z avtističnimi motnjami Školjke, Svetovalnica za avtizem, Center Jaz, midva, mi – Zavod – 

Center za pomoč otrokom in staršem, Žalec, Svetovalnica za avtizem, Društvo za ABA terapijo 

za pomoč osebam z motnjami avtističnega spektra, Center PIKA, Zavod Modri december, 

Društvo za pomoč odraslim osebam z motnjo avtističnega spektra – Aspergerjev sindrom, 

Združenje Bodi zdrav, Društvo za spodbujanje socialne vključenosti Tudi jaz in Društvo za 

pomoč osebam z avtizmom Oko (Zveza za avtizem, b. d.). 

 

Leta 2014 se je oblikovala vseslovenska iniciativa za enake možnosti oseb z AM, sestavljena 

iz različnih predstavnikov ministrstev, društev, strokovnjakov in staršev, s čimer so želeli 

doseči spremembe na področju dela z osebami z AM. Želeli so opozoriti in spodbuditi 

institucije k celostni obravnavi teh oseb, ki bi skrbele za podporo, informacije, izobraževanje 

na področju sodobnih metod in načinov dela, diagnosticiranje, diagnostično gradivo, svetovanje 

in supervizijo samega dela. Izboljšal naj bi se sistem stalnega strokovnega izobraževanja in 

izpopolnjevanja strokovnjakov. Kot so izpostavili, bi bilo dobro oblikovati strokovno krovno 
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ustanovo, kjer bi bili zbrani sektorji in vse informacije, kar se tiče oseb z AM (Močilnikar, 

2014). Izhajali so tudi iz predlogov Bele knjige (2011) o predlagani ustanovitvi mreže 

strokovnih in podpornih centrov, referenčnih vrtcev in šol, ki je v Sloveniji še ni. OPP so 

vključene v specializirane šole oziroma so usmerjene v programe s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo. Med šolami ni izmenjave strokovnjakov, tudi samo sodelovanje 

med šolami je šibko. Boljše izvajanje procesa inkluzije bi bilo mogoče doseči z organizirano 

mrežo vrtcev in šol. To bi omogočilo ustrezne prilagoditve in nudenje pomoči glede na naravo 

otrokovih težav. Omogočili bi več sodelovanja strokovnjakov, na ta način bi se izmenjavali 

med programi dela ter delili znanja, izkušnje med seboj (Bela Knjiga o vzgoji in izobraževanju, 

2011). 
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EMPIRIČNI DEL  
 

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
V dosedanjih programih področje neposrednega učenja socialnih veščin v konkretnih situacijah 

za otroke z AS eksplicitno ni zajeto. Pri nas poteka obravnava otrok z AS večinoma 

individualno, vendar je učenje socialnih veščin treba načrtovati tudi v skupini. Eden izmed 

načinov razvijanja socialnih veščin so skupinske delavnice, preko katerih lahko otrokom 

nudimo potrebne interakcije ter vplivamo na medsebojno sodelovanje in komunikacijo. V ta 

namen preizkušamo obliko delavnic, v katero je vključenih več otrok. S spremljanjem in 

opazovanjem otrok na delavnicah pridobimo določene podatke, ki so nam lahko v pomoč pri 

delu s populacijo z AS. S pomočjo pridobljenih informacij pred začetkom izvedbe delavnic, 

končne evalvacije in sprotnih beleženj opažanj smo poskušali identificirati dejavnosti in 

dejavnike, ki vplivajo na vedenje, aktivno vključevanje, sodelovanje in navezovanje stikov med 

otroki z AS.  

 

Avtorji si niso enotni o vlogi igre pri razvijanju veščin. P. J. Wolfberg (1999) je že v svoji 

recenziji priročnikov o AM oziroma AS ugotavljala, da je imela igra, zlasti z vrstniki, 

relativno majhno vlogo v izobraževanju otrok z AS. Nobeden od priročnikov ni obravnaval 

vprašanja, kako je igra povezana z družbenim in simbolnim razvojem otrok. V literaturi je 

manj dokazov, kako igra vpliva na razvoj in funkcioniranje otrok z AS. Retting (1994 v P. J. 

Wolfberg, 1999) je izražal dvom, da imajo prizadevanja za več igre pri otrocih z AS sploh 

kakšen trajni učinek na njihovo vedenje. Drugi avtorji v raziskavah pa trdijo, da igra lahko in 

mora biti dragocen del šolskega načrta za učence z AS, saj pospešuje vse vidike otrokovega 

razvoja (Jordan in Libby, 1997 v P. J. Wolfberg, 1999). 

 

5.1 CILJI RAZISKAVE 
Namen magistrskega dela je oblikovati, izvesti program delavnic ter evalvirati njihove učinke 

(napredek posameznega otroka) z vidika zadovoljstva otrok in njihovih staršev. S skupinskimi 

dejavnostmi preko proste in vodene igre smo opazovali, merili učinkovitost delavnic za 

razvijanje socialnih veščin v smislu vpliva le teh na vedenje, komunikacijo, odnose, 

sodelovanje in vključenost otroka v skupino, z upoštevanjem njihovih individualnih potreb in 

sposobnosti. Merilo uspešnosti izbora dejavnosti je bil odziv otroka na samo dejavnost ter 

možnost interakcije z drugimi. Zbrane dejavnosti (Priloga: Priročnik z naborom dejavnosti za 

razvijanje socialnih veščin), za katere imamo informacije o določenih učinkih, lahko ponudimo 

drugim strokovnim delavcem v praktično uporabo pri delu in vključevanju otrok z AS. 

 

Cilji: 

- oblikovati, izvesti program in evalvirati učinke skupinskih iger in dejavnosti (vodena, 

prosta igra, skupinske dejavnosti). Pri izboru iger smo upoštevali starost otrok in 

dejavnosti prilagodili, da so primerne za skupinsko obravnavo otrok z AS določene 

starostne skupine; 

- spremljati različne dejavnike in analizirati kontekste, ki vplivajo na otrokova odzivanja, 

sodelovanje, vedenje in na samo izvedbo delavnic; 

- pripraviti nabor dejavnosti, ki se bodo v raziskavi izkazale kot ustrezne in priporočila 

za izvedbo teh dejavnosti. Dejavnosti je mogoče uporabiti v VIZ programih ali v drugih 

oblikah dela. Preko vodene in proste igre smo otrokom nudili ustrezne situacije za 

razvijanje socialnih veščin (sodelovanje, razvijanje vztrajnosti pri dejavnostih, 

reševanje konfliktov, navezovanje stikov in prijateljstev itd.). 
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5.2  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
- Kako pogosto se otrok na delavnici pozitivno odzove in da pobudo za interakcijo in 

sodelovanje? 

- Ali opažamo napredek v izbiri različnih dejavnosti v prosti igri pri otrocih? 

- Kako pogoste so interakcije pri otrocih med prosto igro otrok na začetku in na koncu 

izvedbe delavnic?  

- Je prosta igra otrok smiselna, ima pravila in kontekst? 

- Ali lahko pri otrocih opazimo razlike v pogostosti navezovanja interakcij in sodelovanja 

med vodenimi dejavnostmi? 

- Kako učinkovita je metoda proste igre v primerjavi z vodeno igro, glede na medsebojno 

sodelovanje otrok in interakcije?  

 

5.3 METODA 
V raziskavi uporabljamo akcijsko kvalitativno interpretativno metodo raziskovanja. Vsebuje 

študijo primera, ki temelji na metodi opazovanja z udeležbo s sprotnim zapisom opažanj. 

Rezultati bodo predstavljeni kvalitativno, z elementi kvantitativne frekvenčne distribucije in 

obdelave podatkov za vsakega posameznega otroka. Srečanja oziroma delavnice smo sprotno 

prilagajali glede na odzive otrok. 

 

5.4  POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 
Sprotna opažanja in ugotovitve smo beležili z opazovalnima shemama, ki sta dostopni na 

internetnih straneh (The Center on the Social and Emotional Foundations for Early Learning, 

b. d.). Prevedli smo ju za namene raziskave in za lažje sledenje odzivanja otrok. 

S shemama smo opazovali vedenje, odzivanje ter sodelovanje otrok v skupinskih dejavnostih 

in igri. Ob koncu delavnic smo z otroki izvajali evalvacije, kjer so poročali o svojem počutju s 

pomočjo vizualnih ponazoril (mimičnih izrazov). Opisi otrok so bili pridobljeni na podlagi 

vprašalnikov, ki so jih izpolnili starši na začetnem in končnem srečanju. 

Dobili smo vpogled, ali kratkotrajna skupinska obravnava vendarle lahko pokaže učinke na 

področju učenja socialnih veščin pri otrocih z AS. Srečanja so bila načrtovana in strukturirana, 

z dopuščanjem prilagajanja tem in dejavnosti, glede na motivacijo, interese in potrebe otrok. 

Pri izbiri dejavnosti in iger smo upoštevali razvojne značilnosti otrok, njihova zanimanja ter 

močna področja. V igro smo vključili različna področja razvoja socialnih veščin, na primer: 

verbalna, neverbalna komunikacija, izražanje in prepoznavanje, razumevanje čustev, 

medosebni odnosi, reševanje konfliktov, urjenje igralnih spretnosti, pravila obnašanja v skupini 

itd. 

Rezultati so podani opisno in so prikazani za vsakega otroka posebej, opisi in opažanja pa so 

tudi skupni. Teh rezultatov ne poskušamo generalizirati. V pomoč so nam bili opisi socialnih 

spretnosti otrok s strani staršev pred in po izvedbi delavnic. Povratne informacije smo pridobili 

na osnovi informacij, pridobljenih od staršev, ter z lastnimi opažanji. Dodatna opažanja 

predstavljajo sprotne opombe in komentarje, ki smo jih pridobili med izvajanjem srečanj. Bili 

so nam v pomoč pri oblikovanju usmeritev za nadaljnje delo in raziskovanje na tem področju. 
 

5.5 IZBOR OPAZOVANIH OSEB 
Izbor oseb je priložnostni. Osnovna baza za izbor so bili tisti otroci, ki so obravnavani v Centru 

za pomoč otrokom in staršem – Jaz, midva, mi in imajo postavljeno diagnozo AS. V raziskavo 

so bili vključeni trije otroci, stari med 8 in 9 let iz različnih osnovnih šol (1. vzgojno- 

izobraževalno obdobje osnovne šole). Vsi udeleženci so bili moškega spola. 
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5.6  OPIS OPAZOVANIH OSEB 
Otroci, ki so enkrat tedensko obiskovali delavnice, obiskujejo 2. in 3. razred osnovne šole. Vsi 

imajo postavljeno diagnozo AS. Imena otrok v nadaljevanju so zaradi varovanja osebnih 

podatkov izmišljena. Opise otrok smo pridobili s pomočjo vprašalnika za starše (Priloga). 

Zanimala so nas predvsem naslednja področja funkcioniranja otroka: čustva, komunikacija, 

interakcija z drugimi ter igra. Enak vprašalnik smo dali staršem na začetku in na koncu srečanj, 

da bi videli, če starši poročajo o napredku ali spremembi v otrokovem vedenju. 

Poleg treh otrok je delavnice enkrat na štirinajst dni obiskoval desetletni Peter in se vključeval 

v našo skupino. Peter je obiskoval 5. razred in ga zaradi majhnega števila srečanj nismo vključili 

v raziskavo, je pa z vključevanjem v skupino vplival na potek dela in dinamiko. 

 

Pri naslednjih opisih otrok smo se v celoti opirali na informacije, pridobljene s strani staršev. 
 

5.6.1 LAN 

Lan je star 8 let in obiskuje 2. razred osnovne šole. S fantom trenutno delata in sodelujeta 

specialni in rehabilitacijski pedagog ter psihologinja. Lan je dodatno strokovno pomoč imel že 

v vrtcu. Pred tem je bil obravnavan v Pedopsihološkem dispanzerju. V okviru razvojne 

ambulante je dve leti obiskoval delovno terapijo v Zdravstvenem domu. 

Lan prepoznava osnovna čustva, vendar ni pozoren na čustvena stanja drugih ljudi in nanje ne 

odreagira. Kadar je nekdo žalosten, po navadi ne pokaže interesa in empatije, je pa odvisno, s 

katero osebo je v stiku.   

Dobro se odziva na pohvale, verbalne in materialne. Kritike najraje presliši, tako da si zatisne 

ušesa. Včasih se zaradi njih vznemiri in lahko postane agresiven ter glasen. Jezo izraža z 

glasnim govorjenjem in pogovarjanjem s samim seboj. Če ga pri tem kdo zmoti, postane 

agresiven. 

Lan kontrolira svoja čustva odvisno od situacije. V določeni meri svoje izbruhe agresije 

kontrolira, vendar se pomiri le takrat, ko mu je omogočen umik ter mir. Veselje pokaže s 

smehom, poskakovanjem in mahanjem z rokami. Težave ima z izražanjem želj in zahtev, zato 

pogosto sledi vedenjski izbruh. V slabo voljo ga spravi ravno nerazumevanje njegovih želj in 

zahtev. Ko je žalosten ali jezen, mu pomaga, da ga preusmerimo na nekaj, kar ima rad.  

Razume in uporablja verbalno in neverbalno komunikacijo. Odzivi na vprašanja so pogosto 

neustrezni. Slabo prenaša spremembe, razen, če je z njimi seznanjen, zato potrebuje jasen, 

vnaprej postavljen urnik. 

Lan se od ljudi in družbe večinoma umika. Mama ne zaznava tesne navezanosti na družino in 

sorodnike. Drugače ga bližina ljudi (na primer: dotikanje, sedenje blizu) ne moti. Lan med 

pogovorom delno vzpostavlja očesni stik. Velike težave ima s prejemanjem in sledenjem 

pravilom. Najbolje se razume s starši, babico in dedkom, sestro, bratranci in s psihologinjo v 

šoli. V skupini z drugimi otroki išče pozornost na neprimeren način – mama pravi, da je njegovo 

vedenje videti, kot da se ne bi znal obnašati letom primerno. 

Lan zelo nerad sodeluje v skupinskih dejavnostih in igrah. Pri teh pokaže upor in nestrinjanje. 

Hitro podleže skupinskemu pritisku vrstnikov. V tekmovalnih športih ne sodeluje. Socialna 

pravila razume, vendar jih zelo težko sprejema in izvede. Avtoriteto staršev sprejema in jih 

upošteva, avtoriteto drugih ljudi in učiteljev manj.  

Lan se raje igra sam kot z drugimi otroki. Drugim niti ne dovoli, da se mu pridružijo v 

dejavnostih. Raje pristopi do odraslih oseb kot do vrstnikov. Pri dejavnostih v skupini želi biti 

glavni in imeti prvo besedo. Lan se zna vživeti v namišljeni svet in zna posnemati igro ter 

dejavnosti, ki se odvijajo. Lanove najljubše dejavnosti so: lego kocke, igra zunaj, računalniške 

igre, risanje vedno istih risb in načrtov. Najljubše igre so igre, ki se jih igra sam, te so: lego 

kocke, kocke živali, zanimivosti v zvezi s svetom, izumi, načrti, vesolje in ladje. Ne mara 
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pobarvank, igre Človek ne jezi se, risanja po navodilu in iger z žogo. Motivacija za igro je 

daljša, če gre za dejavnost, ki ga zanima. 

Njegova močna področja so: govor, širok besedni zaklad, poznavanje živali in sveta, 

praktičnost, konstrukcija. Tekom dneva pri Lanu ni opaziti posebnosti, ima pa nihanja v 

počutju. 

 

5.6.2 TOMAŽ 

Tomaž obiskuje 2. razred osnovne šole. Trenutno ni v nobeni obravnavi, obiskuje samo 

delavnice v Centru. Diagnoza je bila postavljena junija 2015. Do zdaj je bil deček obravnavan 

pri logopedu, delovnem terapevtu in pri psihologu enkrat letno. 

Tomaž prepozna osnovna čustva in je pozoren na čustvena stanja drugih ljudi. V nekaterih 

situacijah se odziva in pokaže skrb, ko je nekdo žalosten. Tomaž pohvalo sprejme s smehom, 

poskakovanjem in tako, da se pohvali sovrstnikom. Jezo izraža s kričanjem in jokom, kar se 

pogosto dogaja. Ko ga nekaj razveseli, postane zelo hiperaktiven. S smehom, skakanjem in 

hitrimi odzivi pokaže, da si nečesa želi. Ko je žalosten, mu pomaga pogovor. V slabo voljo ga 

največkrat spravi, če nekdo grdo ravna z njegovimi stvarmi. Na splošno pa je Tomaž zelo vesel 

otrok. V komunikaciji se pri Tomažu kažejo odstopanja v intonaciji, jakosti glasu ne prilagaja 

situacijam. Uporablja zelo formalen govor. Dobro prenaša spremembe čez dan in je pripravljen 

spreminjati dejavnosti ter prilagajati svoje delo. Pri komunikaciji uporablja geste, mimiko. 

Tomaž je navezan na starše in sorodnike, od drugih ljudi se ne umika, tudi bližina ljudi in dotiki 

ga ne motijo. Med pogovorom vzpostavlja očesni kontakt. Navodila in  pravila upošteva v 

različnih situacijah drugače. Če je Tomaž v skupini navdušen, vzhičen, se obnaša hiperaktivno 

- skače, brezciljno divja, meče se po tleh, oponaša različne živali in proizvaja nerazločne zvoke, 

predvsem cviljenje.  

Tomaž sodeluje v skupinskih dejavnostih in se igram ne izogiba. Včasih podlega skupinskemu 

pritisku drugih vrstnikov, drugače pa se vključuje tudi v tekmovalne športe in razume, sprejema 

socialna pravila ter upošteva avtoriteto učiteljev in staršev. Zelo uživa v igri z drugimi otroki, 

jih sprejema in vključuje v svojo igro. Nima potrebe in želje voditi igro in imeti glavno besedo, 

je pa njegova igra večinoma ponavljajoča. Zna se vživeti v namišljeni svet in zna posnemati 

igro drugih. Tomaževe najljubše dejavnosti so: sestavljanje lego kock, risanje, igra z 

avtomobili, boj med dvema ognjema in računalniške igre. Ne mara iger za razmišljanje, kot so 

karte in šah. Motivacija za igro je daljša, če gre za dejavnost, ki ga zanima, drugače sta njegova 

pozornost in koncentracija kratkotrajni. Njegova močna področja so plavanje, ljubezen in 

zanimanje do živali, narave in risanje. 

 

5.6.3 ANDREJ 

Andrej je star 8 let in obiskuje 3. razred osnovne šole. Trenutno s fantom dela specialna in 

rehabilitacijska pedagoginja, v preteklosti pa je deček obiskoval delovno terapijo in bil 

obravnavan pri specialnem pedagogu v Zdravstvenem domu na Dispanzerju za psihohigieno 

otrok.  

Andrej prepoznava osnovna čustva, kot so veselje, sreča, jeza, žalost. Ni pozoren na čustvena 

stanja drugih ljudi in ne kaže posebne skrbi, ko je nekdo žalosten ali v bolečini. Jezo izraža z 

jokom. Tisti trenutek velikokrat meče stvari po sobi in razmetava prostore. 

Andrej ima občasne vedenjske izbruhe, ki jih težje kontrolira sam, zato potrebuje spodbudo 

drugih. Pomaga mu umik v drug prostor za lažjo umiritev, preusmerjanje pozornosti na druge 

stvari in mamin objem. Največkrat ga v slabo voljo spravijo prepiri z mlajšo sestro ter prepovedi 

nečesa, kar si želi. Veselje pokaže z občasnim smehom in poskakovanjem. Največkrat ga 

razveseli računalnik, za katerega pravi, da brez njega ne bi mogel živeti. Osrečujejo ga še obiski 

bazenov s tobogani in otroška igrišča. Z besedami izrazi svoje želje in nestrinjanja.  
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Andrejev način govora je večinoma monoton. Mama ocenjuje, da pri verbalni komunikaciji 

nima težav. Pri neverbalni komunikaciji pa izrazov na obraz drugih ljudi ne opazi. Kakršne koli 

spremembe sprejema počasi in postopoma. 

Andrej je zelo navezan na starše in sorodnike. Ne moti ga bližina drugih ljudi. Očesni kontakt 

z drugimi ljudmi je delno prisoten. Navodila upošteva in jih sprejema v različnih situacijah 

drugače. Najbolje se razume z mamo, sestro, obema babicama in z nekaj prijatelji. Andrej je 

družaben in v družbi zelo rad prevzema voditeljski položaj. Težave ima pri sodelovanju v 

dejavnostih, ki zahtevajo skupinsko sodelovanje. Potrebuje jasna navodila in jasno določeno 

vlogo. Skupinskim igram se ne izogiba, vendar je v njih konflikten. Skupinskemu pritisku 

vrstnikov za zdaj še ne podlega. Občasno sodeluje v tekmovalnih, moštvenih športih, vendar 

socialnih pravil ne razume dobro in jih tudi ne sprejema. 

Mamo najbolj upošteva in uboga, pri drugih ljudeh in učiteljih velikokrat preizkuša meje 

dovoljenega. Raje se igra z drugimi, kot samostojno, zato druge sprejema v svojo igro in družbo. 

Njegova igra je ponavljajoča. Zna se vživeti v namišljeni, domišljijski svet in zna posnemati 

gibe, igro, dejavnosti. 

Andrejeve najljubše dejavnosti so: računalniške igre, vožnja s kolesom, igre na igralih, odbojka 

z napihljivo žogo. Ne mara pobarvank, sestavljank in drobnih lego kock. Njegova močna 

področja so: matematično-logično razmišljanje, jezikovno področje (branje), angleščina. Za 

delo ga motivirajo računalniške igre in vožnja s kolesom. 
 

5.7  PREDSTAVITEV PROGRAMA IN POTEKA DELA V SKUPINI 
Delo je potekalo v prostorih Centra za pomoč otrokom in staršem, vsak četrtek ob 17.15 uri. 

Otroci v skupini so bili čez leto stalni, tako da se je vzpostavljala čvrsta struktura in povezanost 

skupine. Spremljevalke na delavnicah so se na srečanjih menjavale, glede na razpoložljivost. 

 

5.7.1 POTEK DELA IN STRUKTURA DELAVNIC 

Delavnice smo začeli po predhodnem dogovoru in določeni strukturi. 

 

Potek srečanj: 

- prihod na delavnice, 

- prosta igra (na začetku ali na koncu delavnic), 

- uvodni krog (pregled slikovnega urnika in seznanitev s pravili, pogovor o poteku dela), 

- vodene igre, druge dejavnosti 

- zaključek, evalvacija. 

 

Med prehajanjem iz ene dejavnosti v drugo smo uporabljali dogovorjene znake, kot je slikovni 

urnik, odštevalnik časa ali zvočni signal za lažje odzivanje na spremembe ter za lažje sledenje, 

kar je podrobneje opisano v interpretaciji. Spremembe v poteku dela, menjavanje dejavnosti in 

novosti smo uvajali sproti in postopoma. Na srečanjih smo za otroke uporabljali individualne 

pisne in ustne pohvale.  

14. delavnica je predstavljala obisk v tuje okolje zunaj centra, zato srečanja nismo opazovali in 

ocenjevali po ocenjevalnih shemah. V grafičnih prikazih smo to srečanje izpustili, zato je skupaj 

vrednotenih 23 delavnic. Na 24. srečanju je potekala končna evalvacija z otroki, ki je opisana 

posebej. 

 

5.8 MERSKI INSTRUMENTARIJ 

5.8.1 SHEMI ZA SPREMLJANJE SODELOVANJA IN VEDENJA 

Za potrebe opazovanja smo uporabili shemi za sprotno beleženje sodelovanja in vedenja, ki 

smo jih priredili in prevedli za potrebe magistrskega dela. Primeri, ki smo jih uporabili, so 
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dostopni na spletnih straneh, ki smo jih navedli v literaturi (Sample behaviour rating scale 1, b. 

d.; Sample behaviour rating scale 2, b. d.). 

Shemi sta objavljeni tudi na spletni strani: The Center on the Social and Emotional Fundations 

for Early Learning. CSEFEL je nacionalni raziskovalni center, kjer se posvečajo razvijanju 

socialnega in čustvenega področja pri otrocih. S pomočjo opazovalne sheme opazujemo 

področja, kot je otrokovo sodelovanje, vključenost v dejavnosti ter vedenje, ki se pojavlja v 

različnih delih srečanj.  

Pri shemi za spremljanje sodelovanja smo uporabili tristopenjsko lestvico, kjer številka 1 

pomeni, da otrok ne sodeluje v dejavnostih, številka 3 pa, da otrok sodeluje v dejavnostih z 

drugimi otroki.  

Pri shemi za spremljanje vedenja smo uporabili štiristopenjsko lestvico, kjer številka 1 pomeni, 

da otrok ne povzroča težav, številka 4 pa, da otrok kaže znake neželenega vedenja v posameznih 

delih delavnic. Z 0 smo označili otrokov izostanek na delavnici. 
 

SHEMA ZA SPROTNO BELEŽENJE VEDENJA NA DELAVNICAH 

Ime in priimek …………………………………………………………………………………  

Datum, št. delavnice ………………………………………………………………………...... 

 

Aktivnosti/št. srečanja (+ SLIKE) 1. Delavnica/posebnosti (interakcija z 

drugimi otroki) 

Prihod na delavnice 0 1 2 3 4  

Prosta igra v igralnici 0 1 2 3 4  

Zbiranje – uvodni krog, pozdrav 

(pregled urnika) 

0 1 2 3 4  

Glavna dejavnost, (socialne igre) 0 1 2 3 4  

Zaključek (evalvacija, pogovor) 0 1 2 3 4  
Tabela 1: Ocenjevalna shema vedenja 
 

LEGENDA: 

0 – otrok je na delavnici manjkal; 

1 – otrok ne povzroča težav med dejavnostjo in ne moti poteka dela; 

2 – otrok se pritožuje, moti komunikacijo, prekinja dejavnost; 

3 – otrok s kričanjem, jokom moti delo; 

4 – otrok udarja, se meče po tleh in joka ob dejavnostih/med delom je agresiven do sebe in 

drugih. 
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SHEMA ZA SPROTNO BELEŽENJE SODELOVANJA 

ŠT. 

SREČANJA/ 

AKTIVNOST 

PROSTA IGRA 

V IGRALNICI 

UVODNI 

KROG, 

POZDRAV 

GLAVNA 

DEJAVNOST, 

AKTIVNOST 

ZAKLJUČEK 

1. delavnica 

  

OPOMBE: 

AKTIVNOST: 

 

___Otrok se ne 

igra/ne sodeluje v 

dejavnosti. 

 

___Otrok se igra 

samostojno/sodel

uje v dejavnosti 

samostojno. 

 

___Otrok se igra v 

paru, v skupini, 

sodeluje v 

dejavnostih z 

drugimi otroki. 

AKTIVNOST: 

 

___Otrok se ne 

igra/ne sodeluje 

v dejavnosti. 

 

___Otrok se igra 

samostojno/sode

luje v dejavnosti 

samostojno. 

 

___Otrok se igra 

v paru, v 

skupini, sodeluje 

v dejavnostih z 

drugimi otroki. 

AKTIVNOST: 

 

___Otrok se ne 

igra/ne sodeluje 

v dejavnosti. 

 

___Otrok se igra 

samostojno/sode

luje v dejavnosti 

samostojno. 

 

___Otrok se igra 

v paru, v 

skupini, sodeluje 

v dejavnostih z 

drugimi otroki. 

 

AKTIVNOST: 

 

___ Otrok se ne 

igra/ne sodeluje 

v dejavnosti. 

 

___Otrok se igra 

samostojno/sode

luje v dejavnosti 

samostojno. 

 

___Otrok se igra 

v paru, v 

skupini, sodeluje 

v dejavnostih z 

drugimi otroki. 

Tabela 2: Ocenjevalna shema sodelovanja 

 

LEGENDA: 

0 – otrok ni prisoten, 

1 – se ne igra/ne sodeluje v dejavnosti, 

2 – otrok se igra samostojno/sodeluje v dejavnosti samostojno,  

3 – otrok se igra v paru, v skupini, sodeluje v dejavnostih z drugimi otroki.  
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6 IZVAJANJE IN SPREMLJANJE IZVAJANJA PROGRAMA 
Osnovna struktura izvajanja delavnic je bila večinoma enaka, so pa bile posamezne aktivnosti 

znotraj strukture različne. Pri izvedbi programa smo upoštevali strukturiranost, potek 

aktivnosti, vizualno označeno zaporedje, nagrajevanje in pohvale. Rezultati naših opazovanj so 

grafično predstavljeni. Beležili smo skupinska in individualna opažanja pri otrocih. 

 

6.1 ZAČETNA PRIPRAVLJENOST OTROKA OB PRIHODU 

 

 
Grafikon 1: Prihod na delavnice: vedenje 
 

VEDENJE 

LEGENDA: 

0 – otrok je na delavnici manjkal; 

1 – otrok ne povzroča težav med dejavnostjo in ne moti poteka dela; 

2 – otrok se pritožuje, s komunikacijo moti, prekinja dejavnost; 

3 – otrok s kričanjem, jokom moti delo; 

4 – otrok udarja, se meče po tleh in joka ob dejavnostih/med delom je agresiven do sebe in 

drugih. 

 

Vsi otroci so radi prihajali na delavnice. Njihovi starši so na srečanjih ter na končni evalvaciji 

poročali o zadovoljstvu otrok pri obiskovanju delavnic. Tomaž sprašuje, kdaj bodo delavnice 

in komaj čaka četrtke. Obiskovanje delavnic je otroke motiviralo, da so pred prihodom na 

delavnice opravili vse šolske stvari in napisali domače naloge. Andrejeva in Tomaževa mama 

sta v enem izmed pogovorov povedali, da ima Tomaž sicer nekaj prijateljev za druženje, Andrej 

pa nima nikogar in jima skupni trenutki na delavnicah veliko pomenijo. 

Pri nikomer ni bilo opaziti izrazito slabe volje ob prihodu. Pri Lanu se je včasih zgodilo, da ni 

odzdravil nazaj, drugače pa je na delavnice prihajal večinoma miren in dobre volje. Na 22. 

delavnici se je ob prihodu razburil, ker ni našel svojih copat. Situacija s copati ga je vznemirila 

in vplivala na njegovo vedenje tekom celotnega srečanja. 

Na 12. srečanju je Lanova babica izrazila skrb za Lanovo obnašanje na delavnicah, zaradi 

slabega dneva v šoli. Zanimivo, da je tisti dan na delavnice prišel zelo umirjen, dobre volje in 

čez celotno srečanje ni bilo težav s sodelovanjem. 
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Tomaž in Andrej sta imela med 18. in 20. srečanjem nekaj težav zaradi spremembe, ki smo jo 

uvedli na srečanjih. Prosta igra v igralnici je po novem potekala na koncu delavnic in ne takoj 

ob prihodu, kot prej. Na teh srečanjih so bila prisotna pritoževanja, metanje po tleh in kričanje, 

ker sta hotela v igralnico takoj ob prihodu. Težave so imeli s sprejemanjem novih pravil in s 

spremembami na urniku. S pomočjo sprotnega pregleda slikovnega urnika, ponavljanjem pravil 

in s podajanjem jasnih navodil, so se na spremembe navadili in jih sprejeli. Na 21. srečanju ni 

nihče več spraševal po igralnici ali se pritoževal ter hotel brez dovoljenja vstopiti vanjo.  

 

Delavnice morajo zagotavljati varno in spodbudno klimo za lažje sodelovanje in vključevanje 

udeležencev (Rozman, 2006). Center je prostor, ki ga otroci že dobro poznajo, kjer se dobro 

počutijo, verjetno predvsem zaradi glavnega motivatorja in to je igralnica. Za otroke je 

pomembno okolje, kjer se dobro počutijo, okolje, ki jim je znano, kamor radi prihajajo. V 

igralnici so potekale vodene, načrtovane situacije, nimamo pa dokazov, če bi naučene veščine 

lahko prestavili v druga okolja in situacije. Težko predvidevamo reakcije in vedenje otrok 

drugje. 

 

6.2 UVODNI KROG 

 

 
Grafikon 2: Uvodni krog: vedenje 
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Grafikon 3: Uvodni krog: sodelovanje 
 

SODELOVANJE, VKLJUČENOST V DELO 

LEGENDA 

0 – ni prisoten; 

1 – se ne igra/ne sodeluje v aktivnosti; 

2 – otrok se igra samostojno/sodeluje v aktivnosti samostojno;  

3 – otrok se igra v paru, v skupini, sodeluje v aktivnostih z drugimi otroki. 

 

Uvodni krog je na prvi polovici srečanj potekal po prosti igri v igralnici, ko so se zbrali vsi 

otroci. Prosta igra je potekala na začetku, ker so bili otroci navajeni, da počakajo druge iz 

skupine v igralnici. Običajno smo krog začeli s pogovorom o otrokovih počutjih ter o njihovih 

zanimivih dogodkih. V usmerjenih pogovorih, kot so na primer: počitnice, pustovanje, Miklavž, 

delo v šoli in delo doma, so otroci zelo radi sodelovali, predvsem Tomaž in Andrej. Z veseljem 

so opisovali, razlagali o svojem življenju in vsakdanjih stvareh. Zaradi kratkotrajne 

koncentracije otroci niso zmogli dolgo vztrajati v usmerjenem pogovoru, hitro so postali 

nemirni, zato so pogovori bili zelo kratki. Težave so se pojavljale pri poslušanju drug drugega, 

s čakanjem na vrsto za odgovor in pri skakanju v besedo. Vedenjske težave so se pojavljale 

predvsem na prehodu iz proste igre v vodeno dejavnost oziroma pri zbiranju v krog. Zaradi 

kratkotrajne pozornosti in koncentracije v uvodnih krogih so potrebovali veliko časa za 

umiritev. Pogosto so z besedami dražili drug drugega, kričali, se brcali, metali drug po drugemu 

in s prekinjanjem motili potek dela, zato smo po igri v igralnici vedno potrebovali nekaj minut 

časa za umiranje, da smo lahko začeli s pogovorom in dejavnostmi. Med srečanji smo 

preizkušali različne načine, ki bi otrokom pomagali pri hitrejšem umirjanju za uvodni krog. 

Načini, kot so: sedenje na tleh, sedežni red, blazine za sedenje, označevanje mesta z barvnim 

lepilnim trakom, žoga za usmerjanje pogovora (tisti, ki ima žogo, tisti govori), so bile včasih v 

pomoč, vendar so otroci še vedno imeli težavo dlje časa sedeti na mestu. Da pa bi lahko poročali 

o učinkovitosti, bi morali en način dela uporabljati dlje časa. 

Otrokom smo poskušali omogočiti čim bolj strukturirano okolje in aktivnosti. S pomočjo 

slikovnega urnika (opisani v nadaljevanju: prehodi) smo otroke seznanjali z aktivnostmi med 

srečanji. Otroci so tako bili pripravljeni in so vedeli, kaj sledi. Urnik smo intenzivno in dosledno 

začeli uporabljati od 11. delavnice dalje. 
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Otrokom so bila postavljena jasna, kratka, konkretna navodila ter pravila. Pravila otrokom z AS 

predstavljajo pomoč pri vsakdanjih opravilih za lažjo organizacijo ter sistematično delo 

(Brower, 2007). 

V okolju so moteči dejavniki lahko vplivali na otrokova vedenja in sodelovanje. Te smo med 

srečanji poskušali omejiti in odstraniti. Na začetku je bila v sobi za usmerjene dejavnosti (zelena 

soba) mehka vreča za sedenje, na kateri so hoteli sedeti vsi naenkrat. Strinjali so se z 

dogovorom, da je vsako delavnico na vreči nekdo drug. Naredili smo urnik srečanj in sedežni 

red, vendar so imeli težave z upoštevanjem pravil. Zaradi težav s čakanjem na vrsto so vsako 

srečanje želeli biti vsi na vreči. Vrečo smo kasneje odstranili iz prostora, ker je bila samo ena. 

Težavo smo poskušali rešiti z blazinami iz igralnice. Zaradi enakih pogojev sedenja se niso več 

prepirali. 

Na srečanjih smo iz sobe odstranili vse stvari, ki jih otroci niso potrebovali, in ki bi jih lahko 

motile pri delu ali bi jim odvračale pozornost. Blazine so kljub navodilom in pravilom po nekaj 

srečanjih začeli uporabljati za igro in se obmetavali z njimi. Prepirali so se, ker so včasih želeli 

vsi trije enako blazino iz igralnice, čeprav je bilo za vse dovolj blazin. Začeli smo sedeti samo 

na tleh, kar se je izkazalo kot najbolj učinkovito. Ko so otroci sedeli na tleh, smo jih posedli 

tako, da so bili dovolj oddaljeni drug od drugega, vodje pa smo sedeli med njimi, za lažje 

posredovanje in vzpostavljanje interakcij. 

Peter, ki je delavnice obiskoval vsak drug teden, je velikokrat vplival na dinamiko in potek dela 

že v uvodnem krogu. Pri uvodnem dogovarjanju se je želel igrati in početi druge stvari, prekinjal 

je delo in skakal v besedo, na trenutke je bil agresiven do drugih: otroke je odrinil, jih prijel za 

roko, uščipnil, kričal nanje itd. To je počel takrat, ko je imel občutek, da ga nihče ne posluša, 

ali ko je želel nekaj povedati in ni mogel počakati. 

Na 4. in 7. delavnici sta bila na delavnici prisotna samo Andrej in Tomaž, ki v uvodnem krogu 

in v nadaljevanju delavnic nista imela težav s sodelovanjem. Fanta se dobro poznata in družita 

v prostem času, zato sta navajena biti skupaj in sodelovati. 

Na 6. delavnici smo poskusili usmerjati pogovor in zmanjšati prekinjanja z uporabo mehkega 

črva. Pravilo je bilo, da je govoril tisti, ki je držal črva, drugi so poslušali. Črv je pozitivno 

učinkoval pri Tomažu in Andreju, Lan pa je zaradi njega imel večje težave z usmerjanjem 

pozornosti. Zaradi igrače se ni odzival v komunikaciji in ni bil pozoren na okolico. Pogovoru 

ni sledil, na vprašanja je težko odgovarjal. Poleg večkratne ponovitve vprašanj je bilo v pomoč, 

da smo Lana poklicali po imenu. Tako je vedel, da je na vrsti on. Njegovi odgovori na vprašanja 

velikokrat niso bili povezani s temo pogovora. Črva smo na naslednjih srečanjih zamenjali z 

žogo, ki je Lanu ponovno predstavljala moteč dejavnik v usmerjenih pogovorih. 

Na 10. delavnici je prišlo do spremembe pri spremljevalkah na srečanjih. Novo spremljevalko 

so otroci poznali, z njo so že večkrat sodelovali, zato so jo brez težav sprejeli. Otroke pa smo 

zaradi lažjega dela, o spremembi predhodno obvestili. 

Kot smo že omenili, je na 14. delavnici prišlo do spremembe urnika. Vstop v igralnico takoj po 

prihodu ni bil dovoljen. Opaziti je bilo vznemirjenost zaradi spremembe. Pred odhodom v 

igralnico smo ponovili pravila in pregledali urnik. Andrej je povedal, da pozna pravila, in sicer, 

da moramo biti prijazni drug do drugega, da se moramo spoštovati in se ne smemo pretepati. 

Tomaž je ponovil za Andrejem. Lan pa je dodal, da pozna pravilo, in sicer, če se v igralnici 

lepo igrajo to pomeni daljšo igro. 
Tudi na 17. delavnici smo, takoj po prihodu, naredili uvodni krog in se ob slikovnem urniku 

pogovorili o spremembah ter o pravilih. Na novem urniku je čas za prosto igro bil na koncu, 

kar je otroke zmedlo. Na 19. delavnici smo ponovno začeli z uvodnim krogom, tokrat v drugi 

sobi in ne tam kot po navadi. To smo naredili nenačrtovano in izjemoma. Ta soba je bila večja, 

z igračami in didaktičnimi pripomočki, ki so otroke še dodatno zmotili pri delu. Ker so navajeni 

sedenja v krogu na tleh, smo potrebovali kar nekaj časa, da smo se posedli na stole za mizo. 

Tomaž in Andrej sta sedela, vendar sta bila bolj nemirna kot po navadi. Ležala sta na kavču ter 
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se stalno presedala. Lanu je bilo v novem prostoru zelo težko usmeriti pozornost in se zbrati na 

delo. Ko sta Andrej in Tomaž že sedela, je Lan tekal po sobi, vonjal in si ogledoval rože, 

raziskoval pod mizo, se skrival podnjo, pregledoval igrače in knjige. Kljub večkratnim 

opozorilom ni sedel in se ni odzival na ljudi okrog sebe. Verjetno je, da ni slišal, kaj se mu 

govori in ni šlo za to, da bi nas nalašč ignoriral. Lan v sobi ni bil razburjen ali glasen, le v 

pogovoru se ni odzval. Dajal je vtis, da je z mislimi v drugem svetu. Takojšnjega odziva ni bilo 

tudi, ko smo ga poklicali po imenu in ga fizično osredotočili na osebo, ki mu govori. K mizi je 

čez nekaj časa prišel samostojno, saj je začel kazati interes za stvari, ki smo jih počeli. 

Na 19. delavnici smo spremenili sedežni red in Andreja ter Tomaža razsedli. Večkrat sta z 

besedami in dotiki motila drug drugega. Lan ni sedel v krog, ampak je legel v kot, zraven omare. 

To ni bilo prvič, da Lan ni želel sedeti bližje drugim. Če je bil nemoteč, smo mu dovolili, da je 

sedel ali ležal oddaljen od nas. Takrat smo ga pri delu usmerjali tako, da je spremljevalka sedla 

bliže k njemu. Na 20. delavnici smo poskusili z zbiranjem v uvodni krog tako, da so hodili v 

sobo vsak posebej. Čas, ki smo ga drugače porabili za umirjanje, smo porabili za stranišče in 

pitje vode. Sedežni red smo določili z barvnimi trakovi. Vsak otrok si je izbral barvo in ga 

prilepil na mesto, kjer bo sedel. Sedeža in izbire jim v prostoru nismo omejevali. Tomaž in 

Andrej sta v polkrogu naredila oznako eden zraven drugega, Lan se je odmaknil iz kroga in si 

označil mesto na preprogi ob vratih, vendar je tam do konca ure tudi vztrajal. Po navadi se je 

večkrat premikal po prostoru, zdaj je obsedel na svojem mestu. Bil je umirjen in tiho.  

Na 21. delavnici se je najbolj opazilo, da so otroci pravila in potek dela ponotranjili. Brez težav 

in prerekanj so upoštevali pravila. Ob znaku so takoj prenehali z igro in zapustili igralnico. Šli 

so pit vodo, se umirili ter sedli na tla. Lan je brez prerekanja pospravil igračo in sedel na tla. 

 

Fox, Lentini in Vaughn (2005) so podali ideje z dejavnostmi za usmerjanje otrokovega vedenja 

ter motiviranje k sodelovanju v uvodnih krogih. Nekatere izmed njih smo preizkusili tudi mi.  

Če je otroku dolgčas in ne želi sedeti ter sodelovati v krogu ali za mizo, mu lahko ponudimo 

zaposlitev oziroma vlogo vodje skupine ali pomočnika. Uporaba slikovnega urnika se izkaže 

za pozitivno, saj otrok tako vidi, katera dejavnost sledi. Na urniku je lahko otrokova najljubša 

igra ali nekaj, kar ga motivira. Otrok, ki je moteč, naj sedi blizu vodje. Spremljevalec na 

delavnicah naj med delom otroke spodbuja, motivira s spodbudnimi besedami, šepetom ali z 

neverbalnimi znaki, ki so vnaprej določeni. V aktivnosti vključimo dvigovanje rok, ko želi 

nekdo nekaj povedati (Fox, Lentini in Vaughn, 2005). 

Hannah (2009) v svoji knjigi opisuje, da je tudi za otroke z AS lahko sedenje v skupini težava, 

zaradi preobčutljivosti na bližino drugih, prostori jih lahko tudi prestrašijo. Včasih mislijo, da 

bodo morali sedeti zelo dolgo, zato postanejo razburjeni in jih je treba spodbuditi k 

dokončevanju nalog oziroma sledenju navodilom. Nimajo notranje želje po zadovoljevanju 

želja drugih, zato se jim katera dejavnost ne zdi smiselna. Nekateri otroci ne bodo razumeli, 

zakaj se morajo nehati igrati, zato je konec igre lahko povezan z neprimernim vedenjem. V 

pomoč nam je lahko sistem nagrajevanja in podajanje jasnih sporočil poteka dejavnosti. Če je 

otrok nemiren pri sedenju na preprogi, lahko uporabimo stol. Nekaterim otrokom je lažje, če 

točno vedo, kje morajo sedeti. Njihovo mesto lahko označimo z blazino ali barvnim lepilnim 

trakom. Ustno, vizualno z znakom ter s kretnjo opozorimo otroka, naj bo tiho in posluša. Ko 

otroku postavljamo vprašanja, ga prej pokličemo po imenu. Tako pritegnemo njegovo 

pozornost. Vedno tudi preverimo, ali je otrok navodilo razumel. 

Za uvodni krog si lahko pomagamo s socialnimi zgodbami, ki so v angleškem jeziku objavljene 

na spletnih straneh. Ena od njih je: Teaching Tools for Young Children With Challenging 

Behaviour (Fox, Lentini in Vaughn, 2005). Gre za izbor idej v obliki zgodb za lažje delo v 

krogu, na primer, otrokom lahko na različne načine določimo sedežni red, da ne pride do 

presedanja in motenja dela, znotraj kroga lahko uporabimo urnik s pravilom »najprej – potem«, 

uporabimo pa tudi določena pravila in dogovorjene znake, ki veljajo v krogu. 
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6.2.1 ZAPOMNITEV IMEN 

Otroci na delavnicah velikokrat niso vedeli oziroma so pozabljali, s kom se pogovarjajo in kako 

je ime drugim sodelujočim. Zaradi težav z imeni niso vedeli, s kom se igrajo, samoiniciativno 

pa so en drugega po imenu zelo redko vprašali. Skupaj smo skoraj vsako delavnico, vsaj v 

uvodnih krogih, ponavljali imena. Z zapomnitvijo imen je imel največ težav Lan. Na prvih 

srečanjih ni vedel, kako je ime Andreju in Tomažu. Ime vodij si je hitreje zapomnil, ker jih je 

večkrat izgovarjal, ostale otroke je redko klical po imenu. Lan je na prvi polovici srečanj 

nekajkrat manjkal. Takrat smo imena najbolj vadili, zato je potreboval več časa za zapomnitev. 

Na delavnicah se je velikokrat igral sam oziroma se v dejavnosti in v interakcije z drugimi ni 

vključeval, zato ni kazal potrebe za klicanje drugih po imenu, sam pa jih tudi ni vprašal. 

Da poznamo imena udeležencev, je ena izmed osnovnih in pomembnejših stvari za delo v 

skupini. Na ta način se skupina med sabo lažje poveže, komunicira in sodeluje. Vsi otroci so 

po prvi polovici srečanj poznali in klicali drug drugega po imenih.  
 

6.3 PREHODI 

 

 
Grafikon 4: Prehodi: vedenje 
 

»Prehod je proces, ki se odvije pri premiku od ene situacije k drugi.« (Molek, 2017, str. 6) 

Nekateri prehodi so zelo obsežni in se zgodijo le nekajkrat v življenju, na primer: prehod iz 

vrtca v osnovno šolo, poroka, zaposlitev itd. Drugi so del našega vsakdana na primer: od mame 

k vzgojiteljici, od zajtrka k poslušanju pravljice, od risanke v posteljo itd. Prehodi so lahko 

stresni. Povezani so s spremembami in prilagajanje nanje je tako za odrasle kot tudi za otroke 

pogosto zahtevno, ne glede na to, ali prehod predstavlja nekaj prijetnega ali ne (na primer: otrok 

pred odhodom v vrtec joka, čeprav vemo, da mu je tam lepo; pred odhodom na počitnice so v 

družinah pogosti prepiri, čeprav se počitnic veselijo itd.) (Molek, 2017). 

Rutina in ponavljajoče se aktivnosti, ki si sledijo v predvidljivem vrstnem redu, otroka 

pomirjajo in mu dajejo občutek varnosti. Prehod pa je običajno nepredvidljiv in deluje kot 

napad na rutino, ker (Molek, 2017, str. 7): 

- »se kar naprej nekaj spreminja,  

- je veliko hrupa, vpitja, gneče, 
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- je treba opraviti mnogo opravil v določenem vrstnem redu,  

- je veliko nerazumljivih navodil, 

- je veliko čakanja,  

- je treba takoj, ko si odrasli zamislijo, prekiniti s priljubljeno dejavnostjo,  

- odrasli v vsakdanjih situacijah ravnajo različno,  

- pogosto vsak počne nekaj drugega in otroci težko razberejo pričakovanja iz okolja. Vse 

našteto pa so pogosti povodi za moteče vedenje, ki ga je med prehodi več kot običajno.«  

 

Otroci pri delu, še posebej pri prehodih, potrebujejo jasna navodila in vizualno oporo, urnike 

dejavnosti in ustvarjanje dnevne rutine. Otroku lahko omogočimo prostor, kamor se lahko 

umakne. Pri komunikaciji moramo biti jasni in konkretni (Bergant, 2017). 

Za otroke s posebnimi potrebami so prehodi še posebej zahtevni. Ti otroci imajo večje težave s 

prilagajanjem, težje sprejemajo spremembe, imajo šibek samonadzor, šibke organizacijske 

spretnosti in jezikovne ovire. To lahko izrazijo z večjimi odkloni v vedenju ravno pri prehajanju 

(Molek, 2017). Raziskave kažejo, da med prehodi lahko narašča moteče vedenje pri otrocih 

zaradi: preveč ljudi naenkrat, preveč prehodov, različna odzivanja odraslih, dolgo čakanje, 

nerazumljiva pravila in pričakovanja. Velikokrat se ne upoštevajo otrokove posebne potrebe, 

ki so lahko: težave s sprejemanjem sprememb, primanjkljaji na področju komunikacije in 

socialno čustvenih spretnostih, primanjkljaji izvršilnih funkcij ter senzorna preobčutljivost 

(Jurišić, 2016a). 

 

Nasveti za preprečevanje motečega vedenja so (Jurišić, 2016a):  

- otroke moramo načrtno učiti, kaj od njih zahtevamo, 

- pravila morajo biti jasno določena, na primer: »Vstani, pospravi igrače in se postavi v 

kolono«, 

- da so otroci v želenih vedenjih uspešni, je potrebno veliko vaj in priložnosti s 

podkrepitvami in pohvalami oziroma nagradami,  

- ko otroci med prehodi čakajo, jih je dobro zaposliti z določeno nalogo, 

- med prehodom iz aktivne v bolj umirjeno dejavnost jim lahko za hitrejšo umiritev 

ponudimo gibalne aktivnosti, na primer: »Dvigni roke, kot robot se sprehodi do stola, 

usedi se, zapri oči in sam pri sebi štej do10 itd.«  

 

 

Otroci so s spremembami in prehodi imeli veliko težav, še posebej na prehodu iz proste igre v 

uvodni krog oziroma v vodeno, usmerjeno dejavnost ali obratno. Težave so se pojavljale pri 

čakanju na vrsto in s tekmovanjem – biti prvi. Tako je največkrat prihajalo do prerivanja in 

govorjenja en čez drugega. Prehod med prosto igro in vodenimi dejavnostmi je bil za otroke 

težak, ker so bili otroci po prosti igri zelo energični, vznemirjeni. Težje smo jih umirili ter 

motivirali za nadaljnje delo. Odhod iz igralnice in prenehanje z igro je bil za otroke izziv. Ko 

je prosta igra potekala na začetku srečanj, so imeli večje težave z zbiranjem v uvodni krog. 

Nekaj manj težav je bilo, ko je prosta igra potekala na koncu.  

Ostali, krajši prehodi med dejavnostmi (na primer v vodenih dejavnostih je lahko bilo več 

različnih dejavnosti na enem srečanju) otrokom niso delali težav. Po nekaj srečanjih so usvojili 

potek dela in rutino s pomočjo slikovnega urnika. Tako so spremembe sprejeli brez neprijetnih 

izbruhov. 

Na prvih treh delavnicah, zaradi nedosledne uporabe slikovnega urnika, nismo imeli jasno 

določenih prehodov, sploh med prosto igro in usmerjenimi dejavnostmi. Prav tako smo 

poskušali različne načine za lažje prehajanje in ene dejavnosti na drugo. Za konstruirano, 

sistematično delo je bilo kasneje zelo koristno slediti urniku. V igralnici smo na 3. delavnici 

poskusili z odštevanjem minut na uri in s predhodnim opozarjanjem, koliko minut igre še imajo 
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do konca. Konec igre smo naznanili še z ugašanjem luči v igralnici. Na 4. delavnici smo 

namesto navadne ure uporabili uro, ki ima barvni odštevalnik časa in ki je z zvočnim signalom 

nakazala konec igre. Ta način se je pokazal kot uspešen, ker so otroci vizualno spremljali, kdaj 

čas poteče in na koncu dobili še zvočni signal. Otroci so samostojno prenehali z igranjem in šli 

v sobo za uvodni krog. Lan je z igro velikokrat končal zadnji, ampak je med srečanji brez večjih 

posredovanj zapustil igralnico in šel v zeleno sobo.  

Vse spremembe smo na delavnicah uvajali namensko. Na 15. in 16. delavnici smo, za lažje 

umirjanje in zbiranje, z otroki izvedli tehniko umirjanja po Menih in Srebot (1996). Gre za 

tehniko tihega govorjenja, globokega dihanja, štetje vdihov in izdihov ter za vajo otresanje 

mravelj. Cilj je bil sproščanje telesa in notranje napetosti. Otroci so v igri zelo uživali. 

Med 21. in 23. delavnico smo prehod iz proste igre v uvodni krog izkoristili za pitje vode. Na 

stranišče so hodili en za drugim. Tako so se med prehajanjem umirili in zadihali. Opazili smo, 

da otroci za umiritev in pripravo na delo potrebujejo čas. Ta čas jim je treba omogočiti. 

 

Lan je zaradi težav z neprimernim vedenjem med prehodi velikokrat zapustil prostor in se 

umaknil na samo – včasih samostojno, včasih z našo pomočjo. »Time out« kotički (opisani v 

nadaljevanju) so mu pomagali in niso bili namenjeni igranju. Namenjeni so bili umirjanju na 

mehki blazini ter umik od ljudi. Težave je bilo smiselno reševati sproti in se o tem pogovoriti. 

Pogrevanja in obnavljanja otrokovih napak nismo prakticirali.  

 

Rutina in stalnost sta na delavnicah bila pomembna dejavnika pri delu. Spremembe v poteku 

dela, menjavanje aktivnosti (na primer: prosta igra na koncu, namesto na začetku) in 

vpeljevanje novosti (različne spremljevalke na delavnicah), smo uvajali postopoma. Otroke 

smo pred nekaterimi spremembami predhodno obveščali in jih nanje navajali z omenjenimi 

slikovnimi urniki, odštevalnikom časa, z zvočnimi signali, z ugašanjem luči, s prehajanjem iz 

znanega k neznanemu in z določenimi neverbalnimi znaki, na primer: prst na usta in dvig roke. 

Povratne informacije so otroci prejemali takoj. Tako so lažje razumeli naša pričakovanja. 

Sistematično delo jim je pomagalo pri aktivnejšem sodelovanju in sledenju zaporedju 

dogodkov.   

 

 
Slika 1: Ura Time timer (Audible Time Timer 12 Clock, b. d.) 

 

 
Slika 2: Ura na slikovnem urniku 

 



  

30 
 

Omenili smo uporabo slikovnega urnika s prikazanimi dejavnostmi (v prilogi). Vsem je najbolj 

ustrezal urnik z ježki, kjer so otroci fizično odlepili ali obrnili sliko z dejavnostjo, ki smo jo 

opravili. Tako so otroci jasno videli potek delavnic in koliko dejavnosti še sledi. Otroke smo 

vključili kot pomočnike, ki so obkljukali ali obrnili sličico na urniku, ko je bila ta dejavnost 

zaključena.  

Vizualni urniki so zelo uporaben pripomoček, saj tako otroci z AS vedo, kaj jih čaka. Ena od 

oblik pomoči je lahko urnik »najprej–potem«, kjer sta na urniku prikazani dve fotografiji in 

zraven obrazložitev, kaj je treba storiti najprej in kaj potem (Eggett, Davidson, Howe in Old, 

2008). 

 

NAJPREJ POTEM 

 

 

 

 
Slika 3: Primer urnika: NAJPREJ - POTEM 
 

Vizualni urniki so dober pripomoček za učenje, saj je dokazano, da se otroci z AS zanašajo na 

vizualni sistem za lažje razumevanje okolice in sveta. Tako si lažje predstavljajo, kaj sledi in 

kaj pričakovati naprej. Slike so v pomoč pri odpravljanju frustracij pri razumevanju navodil. 

Pomagajo pa tudi pri razčlenitvi dejavnosti. Najbolje pri tem pripomočku je, da ni učinkovit in 

uporaben samo pri osebah z AS, ampak pri vseh otrocih, še posebej pri tistih, ki imajo 

nevrološke težave (na primer: težave na področju senzornega procesiranja, AM, otroci z 

motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo – ADHD). Urnik lahko nadgradimo tudi z uro, ki je 

otrokom v pomoč pri odštevanju časa oziroma je kot opozorilo, koliko časa imajo za določeno 

aktivnost (Delaney, 2009). 

 

Molek (2017) v napotkih za učitelje in starše še svetuje, kako se lotiti sprememb pri delu z 

otroki. Opredeliti moramo, kaj naj bi otroci med prehodi delali, zato je pomembno oblikovati 

jasna pravila, za lažje razumevanje pričakovanj in dejanj. Pravila naj bodo pozitivno oblikovana 

in naj nosijo informacijo, kaj je tisto, kar želimo, da otroci delajo med prehodi. Vedno lažje 

naštevamo vedenja, ki jih ne želimo od otrok, na primer ne prerivaj se, ne divjaj, ne vpij itd. 

Prepovedi usmerijo pozornost zgolj na neželeno vedenje. Namesto »ne ropotaj s priborom«, 

lahko uporabimo »roke imaš na kolenih in počakaš na dober tek« ali »ne prerivaj se« uporabimo 

»stoj v koloni, tiho se pogovarjaj, počakaj na prosto stranišče«. Kot primer »ne divjaj po sobi« 

uporabimo »tiho glej knjigo na blazini«. Nerazumljivim frazam, kot so: »Bodi priden, lepo se 

obnašaj!« se izogibajmo. To so fraze, ki jih otroci težko razumejo. Vizualne opore imajo 

posebno sporočilno moč pri poučevanju. Nadomestijo pojasnjevanje in dodatne razlage 

odraslih. Slike otrokom omogočajo, da lažje razumejo, kaj od njih pričakujemo in si to tudi 

hitreje zapomnijo (Molek, 2017). 
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6.4 PROSTA IGRA 

 
Grafikon 5: Prosta igra – vedenje 

 

 
Grafikon 6: Prosta igra: sodelovanje 
 

Prosta igra v igralnici je večino srečanj potekala na začetku, po prihodu na delavnice. Igra na 

začetku srečanj (do 17. delavnice) je vplivala na vedenje v uvodnih krogih. Od 17. delavnice 

naprej, je prosta igra potekala na koncu srečanj, pred zaključno evalvacijo. Izražanje 

zadovoljstva otrok s pomočjo mimičnih izrazov pred prosto igro ni imelo velikega učinka, ker 

so otroci velikokrat pohvalili igro v igralnici, ki je še sploh ni bilo. 

Prosta igra v igralnici je otrokom veliko pomenila. Predstavljala jim je motivacijo za delo. Kljub 

občasnemu neprimernemu vedenju, so v igralnici uživali. S prosto igro smo želeli, da se otroci 

sprostijo, širijo domišljijo in se zabavajo. Ponudili smo jim možnost, ki je v šoli ali doma 

velikokrat nimajo: v igralnici smo dopuščali glasno pogovarjanje, kričanje ter zadovoljevanje 

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

V
ED

EN
JE

DELAVNICE

PROSTA IGRA

LAN TOMAŽ ANDREJ

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

SO
D

EL
O

V
A

N
JE

DELAVNICE

PROSTA IGRA

LAN TOMAŽ ANDREJ



  

32 
 

senzomotoričnih potreb s prerivanjem, skakanjem in valjanjem drug po drugemu, obmetavanje 

z blazinami, lovljenje itd. Pomemben vidik igre je bil pustiti otrokom samostojno reševati 

probleme, se učiti dogovarjati ter deliti igrače. V igro smo se vključili in posredovali le takrat, 

ko se nam je zdelo smiselno ali nujno. Včasih smo se v igro otrok vključili načrtno (na primer 

na 14. delavnici). Z njimi smo se igrali, jih z besedami spodbujali in vodili pri sprejemanju ter 

spreminjanju pravil in ciljev igre. Odvzemali, ali dodajali smo jim izbor igrač kot pomoč pri 

iskanju novih idej pri igri. Pojavljali so se pomisleki, kdaj je pravi čas igro prekiniti ter kdaj je 

treba vedenje otrok usmeriti, da se igra ne bi razvila v prepir. Opazovali smo, kolikšen je 

optimalen čas za igranje, da otroci še niso vznemirjeni, nemirni ter da je njihova igra še smiselna 

– usmerjena, sodelovalna ter brez agresivnega vedenja. 

Velikokrat, sploh na začetku srečanj, se otroci niso hoteli ali niso imeli želje po skupnem 

igranju. Težave so imeli z dogovarjanjem in reševanjem problemov.  

Z otroki smo poskušali vsako srečanje ponoviti pravila obnašanja v igralnici. Če so pravila 

upoštevali, smo prosto igro podaljševali. Če pravil niso upoštevali, smo igro prekinili ali jo 

zaključili hitreje. Prekinitev ali skrajšanje proste igre ni bilo mišljeno kot kaznovanje, ampak 

kot logično posledico ob neupoštevanju pravil ter neprimernem obnašanju. 

Njihova prosta igra je bila velikokrat ponavljajoča. Največkrat so se gugali na gugalnici, vrteli 

in poganjali, se lovili in bežali ter se igrali pošasti, ki jih poznajo iz računalniških igric. Igra je 

bila na trenutke videti brezciljna in nesmiselna, predvsem ko so začeli metati igrače drug v 

drugega in se valjati po tleh, divjati in kričati. Med igranjem je bilo prisotno veliko dotikanja 

in fizičnega stika. Med njimi je na začetku potekalo malo verbalne komunikacije, večinoma so 

kričali in se smejali. Novih igrač in načinov igre brez vodenja in usmerjanja niso raziskovali in 

so to samostojno redko uporabljali. Če so že izbirali in dajali predloge za igro, so predvsem na 

začetnih srečanjih izbirali tekmovalne igre, igre streljanja, obmetavanja s predmeti. Zaradi težav 

z dogovarjanjem in prilagajanjem pravilom, se je vsak želel igrati nekaj drugega brez 

upoštevanja želja drugih. Otroci so se razlikovali v odzivanju na nastale situacije. Lan je 

odreagiral z neprimernim vedenjem (kričanje, metanje po tleh, agresija do drugih). Tomaž in 

Andrej sta večino časa ostala mirna in sta se po navadi umaknila, ko Lan nečesa ni želel. Ker 

sta se bila navajena igrati skupaj, nista imela težav z igranjem sama zase. Tako sta Lana 

največkrat na začetnih srečanjih pustila pri miru in se ga izogibala. 

 

Med srečanji se je predvsem Lan vedno več vključeval v skupinske igre, manj je bilo prepirov 

in zato potrebe po prekinjanju in posredovanju med igro. Bolj so bili dovzetni, manj občutljivi 

na bližino ter dotike drugih otrok. Na prvih srečanjih Lan ni nikomur dovolil, da se mu približa 

ali dotakne. Negativen odziv na dotike in bližino drugih je skozi srečanja izginjal. Na koncu so 

izbirali kontaktne igre, kot so: skupinsko guganje, skakanje drug po drugemu, valjanje, plazenje 

itd. Včasih so izgubili občutek za nežnost in niso zaznali, kako grobi so lahko drug do drugega. 

 

Med igranjem so bili trenutki, ko so otroci samostojno sprejemali pravila in si izmišljevali 

različne igre. Ideje in predloge za igranje je večinoma dajal Andrej. Na delavnicah je pokazal 

veliko mero domišljije pri dajanju idej za igre, na primer: lovljenje s črvom, prevcanje – 

skakanje iz gugalnice na blazino, reševanje iz gugalnice, dodajal je igrače pri guganju na 

gugalnici itd. Med igro ni bil konflikten in je mirno odreagiral v situacijah. V igro je sprejemal 

vse otroke in se vključeval v igre z drugimi, kar je prišlo najbolj do izraza od 17. delavnice 

naprej. Spodbujal je otroke ter dajal in sprejemal predloge za igranje. Zaradi njegove vodstvene 

naravnanosti je prihajalo do občasnih verbalnih konfliktov z Lanom. Oba sta rada glavna v 

odločitvah in sta vodila igro po svoje. Kljub temu je navadno Andrej določil potek igre (kdo se 

bo na gugalnici najprej vrtel in kdo bo poganjal). Največkrat je dal prvi povod za skupinsko 

igro. Komuniciral je z ostalimi otroki in jim razlagal, kaj počne oziroma kaj bo naredil, 

spraševal je po dejanjih ter o poteku igre. Želel je vedeti, ali je drugim otrokom všeč njegova 
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ideja za igro. Ustne in pisne pohvale si je Andrej največkrat prislužil zaradi idej in povezovanja 

otrok v skupinsko igro. Pohvale so letele na njegovo sodelovalno naravnanost, način vodenja 

igre v igralnici ter na domiselne ideje za skupinsko igro. Na 12. delavnici je dal idejo, da bi se 

gugali v dvojicah. Razdelil je vloge in določil dvojice. Dva sta sedela in dva poganjala, nato so 

se zamenjali. Na začetku se je največ igral in družil s Tomažem, vendar je v igro vedno sprejel 

tudi druge otroke. S sodelovanjem ni imel težav, tudi če na delavnicah ni bilo Tomaža (5. 

delavnica). 

 

Tako kot Andrej je bil Tomaž v igralnici nekonflikten. Največ se je igral z Andrejem, čeprav z 

drugimi otroki ni imel večjih težav. Sprejemal jih je v igro. Če je prosta igra trajala dlje časa v 

nestrukturiranem okolju, kot je igralnica, je Tomaž postajal zelo živahen, hiperaktiven in 

nemiren. V ne-vodenih in nestrukturiranih situacijah je tako včasih težje presojal, kaj je prav in 

kaj ne. V efektu je večkrat začel nenadzorovano kričati, se metati po tleh, oponašati živali, začel 

v šali udarjati otroke po zadnjici, kar se je občasno sprevrglo v prepir. Ni imel občutka, kako 

močno lahko nekoga zaguga, se vrže nanj ali ga objame. Težje je ločil resničnost od 

domišljijske igre. Takšno vedenje se je izraziteje začelo pojavljati od 17. delavnice dalje. Na 

delavnicah je bil prepirljiv in nasilen, vendar ni dajal občutka, da to počne nalašč, ampak samo 

brez občutka. Včasih smo ga za kratek čas odstranili iz igre, da se je umiril, kar mu je pomagalo.  

 

Lan je bil v igralnici velikokrat agresiven do drugih. Ko igra ni potekala po njegovih pravilih, 

se je odzval z jokom, kričanjem in agresivnim vedenjem. Otroke je verbalno zmerjal in se 

fizično znašal nad njimi (agresija, kričanje, »klovnovsko« obnašanje: kazanje zijal, pačenje 

itd.).  

Največje težave je imel pri deljenju igrač in pri upoštevanju pravil. V igralnici ni upošteval 

pravil vedenja kljub večkratnemu opominu. Zato so mu bile igrače, po predhodnem opozorilu, 

velikokrat odvzete. Na začetku je zbiral tekmovalne igre, ki so morale potekati po njegovih 

pravilih. Če česa ni želel, je postal agresiven. Po približno desetih minutah v igralnici je 

večkrat postajal nemiren. Vzrok bi lahko bil prevelika občutljivost na dražljaje ali prevelika 

gneča ljudi v njegovi bližini. V takih situacijah se je med igro pogosto sam umaknil stran: 

skril se je v tunel, šel je med blazine, sedel na vrteč stol ali v kot. V trenutkih vznemirjenosti 

in slabe volje je Lanu pomagal umik iz igralnice na samo, kjer se je po določenem času 

umiril. Po navadi je sam šel v hiško na toboganu v predsobi in tam obsedel nekaj minut. V 

mirnem prostoru, brez ostalih otrok, se je Lan zmogel umiriti, poslušati ter se pripraviti na 

nadaljnje delo. V takih situacijah je bila z njim vedno ena od vodij. V situaciji, kjer je bil Lan 

agresiven do sebe ali drugih, je bilo pomembno, da smo ostali mirni in da smo počakali, da se 

je pomiril.  

Zaradi neupoštevanja pravil v igralnici je potreboval spodbudne besede, motivacijo v obliki 

verbalnih in fizičnih nagrad ter individualno podporo. V pogovorih in med igranjem se ni vedno 

odzival. Bil je nemiren, težko je sedel in dlje časa vztrajal v igri. Pri prosti igri je pokazal 

zanimanje za streljanje, za tekmovalne igre in igre z roboti. Ko je prišel na delavnice, ni kazal 

zanimanja za druge vrstnike. Šel je v svoj kot, kjer je imel mir in se začel igrati. Med srečanji 

je začel opazovati igro drugih in kazati zanimanje. Opazoval je početje drugih in poslušal 

pogovore. Včasih se je drugim pridružil v igri, včasih ne. Težave je imel predvsem s Petrom, ki 

ga ni sprejemal v svojo družbo. Prisvajal si je gugalnico, ki je ni želel z nikomer deliti (do 9. 

delavnice). Vse je želel početi sam in v bližino ni spustil nikogar. Tomaža in Andreja je naganjal 

stran od sebe, saj ni imel želje za skupinsko igro.  

Med 11. in 14. delavnico so otroci postajali bolj odprti za navezovanje stikov, strpni in 

potrpežljivi drug do drugega. Začeli so se skupaj igrati. Med igranjem so mirneje odreagirali. 

En drugega so začeli prositi za pomoč (na primer: Tomaž je prosil Lana za pomoč na gugalnici 

in on mu je pomagal. Tomaž ga je nato objel, česar Lan ni želel, vendar se ni vznemiril, tako 
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kot po navadi, ampak mu je z mirnim glasom rekel, naj ga pusti pri miru). Od 11. srečanja dalje, 

najbolj na 18. in 19. srečanju, se je opazilo pozitivno odzivanje in navdušenje nad skupinskim 

igranjem v igralnici. Lan se je vedno več vključeval v skupinsko igro, sodeloval je z drugimi, 

vendar je njegovo počutje in vedenje vsak teden nihalo. Na 12., 13., 14. in 15. delavnici je Lan 

prvič brez težav sprejel ostale fante v svojo bližino in jim pustil, da se igrajo skupaj. Večino 

časa so se igrali na gugalnici, kjer so se s pomočjo dogovorov izmenjevali v poganjanju in 

vrtenju.  

Na 16. delavnici je Lan prvič povedal, da ima Tomaža in Andreja ima za prijatelja, prej ju je 

poimenoval sovražnika. Na 20. delavnici sta Tomaž in Andrej prosila Lana, če se lahko igra z 

njima na gugalnici. To se je ponovilo na 23. delavnici, ko se je Lan najprej igral sam. Tomaž in 

Andrej sta ga vabila in prosila, da pride na gugalnico. Med seboj so sodelovali, se skupaj igrali, 

sami dogovarjali, kdo je na vrsti za gugalnico. Za mesto na gugalnici se od 11. srečanja naprej 

niso prepirali in tekmovali. Med njimi je potekalo več verbalne komunikacije, na primer: 

Tomaž: »Ga lahko skupaj poženeva«, Andrej: »Želim samo poganjati, lahko gre kdo drug na 

gugalnico namesto mene, zdaj je Lan na vrsti«. Lan: »Lahko vključimo še žogo v guganje«. 

 

6.4.1 NEUSTREZNO VEDENJE 

Za neustrezno vedenje obstajajo vzroki, ki so lahko: želja po pozornosti, imeti dostop do nečesa, 

neprimerno izražena zahteva po igrači, neupoštevanje besede »ne«, težave s čakanjem, 

prehajanje iz ene dejavnosti v drugo, prezahtevna naloga, premalo pozitivnih podkrepitev, 

posebne senzorne potrebe itd. (Korošec Zavšek, 2015). Vedenje moramo poskusiti razumeti iz 

otrokovega vidika. Najtežavnejše vedenje je izbruh jeze, agresivnost in nepripravljenost 

izpolnjevati zahteve. Nobena strategija ne deluje takoj, zato je dobro biti potrpežljiv. Pri delu 

moramo biti dosledni in vztrajni. Jeza in razburjenost otroku ne bodo pomagali, zato ostanimo 

mirni in predvsem bodimo ustvarjalni ter preizkušamo nove zamisli za delo. Pomembno je, da 

smo naravnani pozitivno. Otroka nagradimo za primerno vedenje, namesto da ga kaznujemo za 

neprimerno vedenje (Hannah, 2009). 

Do vedenjskega izbruha pri osebah z AS pride ne glede na občinstvo. Zdi se, kot da otrok nad 

vedenjem nima nadzora, čez nekaj časa se umiri sam od sebe, vendar pri tem potrebuje čas. 

Stika z osebami v bližini si takrat ne želi. Do kričanja lahko pride, ker daje občutek, da se želi 

izprazniti. Ni sposoben komunicirati in se odzivati na govor drugih (Jurišić, 2016b). 

Razumeti moramo, da je otrok v stiski in da nas v takih primerih nalašč redko jezi. Zelo koristno 

je mirnejše okolje ter umik na samo po izbruhu. Potrebno je ostati miren, vendar hkrati določiti 

trdne meje (Korošec Zavšek, 2015).  

 

Pri Lanu so se največkrat pojavili napadi jeze in verbalna ter fizična agresija. Vzrokov za jezo 

in agresivno vedenje je lahko bilo več: stiska in anksioznost zaradi sprememb, omejene 

zmožnosti komuniciranja, preveč stimulativno senzorično okolje, hipersenzibilnost, čustveno 

okolje s preveč izzivi, utrujenost, senzorični ali čustveni sprožilec, ne sprejemanje besede »ne«, 

pravila so bila preveč nejasna ali abstraktna, slabo razumevanje socialnih pravil, pomanjkljive 

spretnosti socialne interakcije, iskanje pozornosti, pomanjkanje stimulacij itd. Otroci z AS se 

lahko na senzorne dražljaje odzovejo šibko ali močno (zvok, okus, vonj, vid, dotik). Senzorno 

procesiranje je drugačno in to vpliva na njihovo pozornost, nemir (Bergant, 2017). 

 

B. Žnidarko (2017) je povzela še nekaj strategij za spodbujanje želenega vedenja. To so: 

- pozitivna podkrepitev, 

- motivatorji (v tem primeru igra v igralnici), 

- žetoniranje,  

- spodbude, ki so lahko fizične, geste, verbalne, 

- ignoriranje,  
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- preusmerjanje pozornosti na drugo aktivnost in strategije umirjanja ter »time out«, 

podprt z razlago in vizualnimi ponazorili, ki traja nekaj minut (ne kot kazen, ampak kot 

možnost umiritve). 

 

6.5 VODENE DEJAVNOSTI 

 
Grafikon 7: Vodene dejavnosti: vedenje 
 

 

 
Grafikon 8: Vodene dejavnosti: sodelovanje 
 

Otroci so zaradi kratkotrajne pozornosti in koncentracije, specifičnih interesov in 

individualnosti različno dolgo vztrajali v dejavnostih.  

Za otroke so bile primernejše sodelovalne in ne tekmovalne igre. Trudili smo se zbirati igre 

sodelovanja, kjer je treba komunicirati, si pomagati, se dogovarjati in počakati drug na drugega. 
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Spodbujanje sodelovanja se je izkazalo za pozitivno, tekmovalne igre so na otroke vplivale 

razdiralno, negativno, prav zaradi specifičnosti v primanjkljajih, ki veljajo za otroke z AS. 

Dejavnosti smo poskušali motivacijsko usmeriti. Na 3. delavnici, kjer smo iskali izgubljeni 

zaklad, je bila za otroke nagrada igračka, iz najdene kinder jajčke. Vsak otrok je imel svoje 

najljubše dejavnosti, specifične interese, ki smo jih poskušali vpletati v dejavnosti. Na primer, 

otroci so si lahko včasih igro ali dejavnost izbrali sami. Včasih je bil namen, da si jo izberejo 

skupaj ter se z izbiro strinjajo. 

 

Pri dejavnostih, kot so sestavljanje mostu (7. delavnica), sestavljanje poligona (6. delavnica) in 

sestavljanje kock (19. delavnica), so imeli težave s skupinskim sodelovanjem in igranjem. 

Pokazala se je potreba po postavljanju specifičnih, jasnih navodil za delo. Pri teh dejavnostih 

niso dobili določenih navodil, ampak so imeli možnost sestavljati po svoji volji, z edinim 

pravilom, da sestavijo nekaj skupaj. Vsak se je začel igrati po svoje, med njimi je naprej 

potekalo zelo malo komunikacije in interakcij. Z vmesnim spodbujanjem, vodenjem in 

demonstracijo so se otroci začeli igrati skupaj in vsako dejavnost skupinsko tudi dokončali. 

Med usmerjenimi dejavnostmi, sploh pri družabnih igrah, so otroci poleg večkratne ponovitve 

navodil ter demonstracije, potrebovali tudi usmerjanja med igro za lažje poslušanje drug 

drugega ter spremljanje dela. Za dejavnosti so bili motivirani, ko so jim bila navodila jasno in 

konkretno postavljena, seznanjeni so bili, kdaj je igre konec. 

 

Otroci so imeli slabo samopodobo in nizko zaupanje vase. Še pred začetkom dejavnosti so 

obupali in niso želeli delati ali poskusiti. Povedali so, da ne bodo sodelovali, ker nimajo 

znanja in so leni. Na 13. delavnici smo praznično ustvarjali. Lan je rekel, da je len in da tega 

ne bo delal, še preden je poskusil. Ko pa je poskusil, ni želel nehati. Ti otroci so velikokrat 

spregledani, ker delo z njimi poteka drugače. Njihove ideje so drugačne in izstopajo. 

6.5.1 INDIVIDUALNA OPAŽANJA PRI OTROCIH 

Lan je s sodelovanjem in vključevanjem v skupino imel največje težave. Večinoma se je 

vključeval v tematske pogovore, vendar je v njih vztrajal zelo kratek čas, razen če smo se 

pogovarjali o temi, ki mu je bila zanimiva ali blizu, na primer o računalniških igricah.  

V vodenih aktivnostih je nerad sodeloval oziroma je bil za sodelovanje motiviran zelo kratek 

čas. Na primer, na 6. srečanju, se je med sestavljanjem poligona nekajkrat priključil Andreju in 

Tomažu ter jima pomagal, vendar ni kazal navdušenja nad sodelovanjem, ker igra ni potekala 

po njegovih željah. Vmes se je po poligonu začel igrati igre s svojimi pravili, Tomaža in Andreja 

ni upošteval. Na 6. in 9. delavnici je izpostavil, da mu je vse dolgočasno in da bi se rad sam 

igral. Ko ni sodeloval, se je zamotil po svoje oziroma opazoval otroke med delom. Pokazal je 

malo zanimanja za kakršno koli vodeno dejavnost, zato je bil med delom moteč in je velikokrat 

prekinjal dejavnosti. Valjal se je po tleh, udarjal po stvareh in ustvarjal hrup. Težje je sprejemal 

pravila iger, razen če so bile v njegovo korist. Pravila iger in dejavnosti je razumel, jih znal 

ponoviti, vendar jim med delom ni vedno sledil ali upošteval. S svojim vedenjem je motil potek 

dela v skupini (riganje, prdenje, norčevanje in pačenje). Pri Lanu je bil prisoten neprestan 

motoričen nemir (valjanje po tleh, nezmožnost sedeti na mestu itd.). V komunikaciji so se 

pojavljale težave s poslušanjem drugih in smiselnim odgovarjanjem na vprašanja. Hitro so ga 

zmotili dražljaji iz okolja, zato se ni odzival na vrstnike. Očesni kontakt je bil redko prisoten 

(pri klicanju po imenu in pri individualnem delu). V pogovoru in pri dejavnostih se je aktivno 

odzival samo pri individualnem delu.  

Na nekaterih srečanjih je bil zaradi pomanjkanja interesa za sodelovanje ali zaradi 

neprimernega vedenja, del delavnice ločen od skupine (na primer: 9., 11., 19. delavnica). Na 

prvih srečanjih je bilo to pogosteje. Potreboval je mir in tišino, da se umiri. S pomočjo umika v 

drug prostor in z individualnimi pogovori o pravilih, o poteku dela, se je Lan vedno umiril in 

se priključil skupini.  
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V grafih so prikazani napredki na področju vedenja in sodelovanja. Na začetnih srečanjih je 

bilo njegovo vedenje izrazitejše in bolj moteče za skupino kot v drugi polovici delavnic. Čez 

čas je začel izražati željo, biti del skupine in sodelovati z drugimi. Na zadnjih nekaj srečanjih 

je kazal vedno več zanimanja za skupinsko delo. Tako kot med prosto igro v igralnici se je tudi 

med vodenimi dejavnostmi na trenutke ustavil, prenehal z delom in se umaknil iz skupine. 

Četudi ni sodeloval, ni bil več tako moteč kot na prvih srečanjih. Med umikom iz dejavnosti je 

v tišini opazoval ostale otroke ali delal stvari z drugo vodjo. Na 17. srečanju smo opazili 

mirnejše odzivanje v konfliktnih situacijah z manj vedenjskimi izbruhi.   Na 18. in 19. delavnici 

ni aktivno sodeloval v dejavnosti, vendar se ni pritoževal in ni motil drugih pri delu. Opazoval 

in poslušal je, kaj delajo ostali otroci in se medtem občasno vključil v pogovor. Z besedami, 

demonstracijo in nudenjem pomoči smo ga neprestano poskušali vključevati v dejavnosti, otrok 

pa v sodelovanje nismo silili. Ko Lan ni sodeloval, so dejavnosti nemoteno potekale naprej, saj 

je bila z njim vedno ena izmed vodij. 

Lan je bil fant, ki je poleg doslednosti, postavljanja mej in reda, potreboval in iskal tudi bližino, 

toplino. Velikokrat je samostojno prišel in sedel v naročje. Želel je objeme in iskal bližino 

odrasle osebe. 

 

Tomaž je brez večjih težav sodeloval in nadaljeval z začeto temo in pogovorom. Pogovorom in 

dejavnostim je sledil ter se vanje smiselno vključeval, vendar je pri tem potreboval dodatno 

usmerjanje odraslih ter pomoč pri vztrajanju. Očesni kontakt je vzpostavljal. Ni imel večjih 

težav s prilagajanjem igri, idejam in pravilom. Velikokrat se je obnašal letom neprimerno. To 

vedenje je bilo izraziteje opaziti v drugi polovici srečanj. Na 18., 19. in 20. delavnici je bilo 

prisotno veliko cviljenja in kričanja. Delal je grimase, se pačil in oponašal dojenčke. Tomaževa 

mama je na 21. srečanju opozorila na podobno vedenje, ki se dogaja tudi v šoli. 

S Tomažem smo se med srečanji individualno pogovarjali o njegovem vedenju ter o tem, kaj bi 

bilo bolj primerno. Pogovor mu je pomagal, da se je umiril in začel komunicirati na način, 

ustreznejši njegovi starosti. Zelo rad je ponavljal za Andrejem. Sledil mu je pri delu in ponavljal 

za njim, sedel je tja, kamor je sedel on, ponavljal odgovore in počel, kar je delal Andrej. V 

uvodnih krogih in na zaključkih smo zato za odgovor najprej prosili Tomaža, nato Andreja. 

 

Andrej je rad sodeloval v aktivnostih, je pa na zadnjih nekaj delavnicah bil manj motiviran in 

osredotočen na delo. V dejavnostih je vztrajal krajši čas. Včasih je bil videti odmaknjeno in 

zasanjano. Na primer, na 18. delavnici je sodeloval, vendar je težko sledil dejavnostim, ni se 

odzival in ni imel energije kot po navadi. Tako kot Lan in Tomaž je tudi Andrej imel največ 

težav na področju usmerjanja pozornosti ter vztrajanja pri delu. V pogovorih je večkrat želel 

hkrati povedati 10 različnih stvari, ki so se mu zgodile in je pri pripovedovanju skakal iz ene 

teme na drugo. Potreboval je verbalna usmerjanja in pomoč s podvprašanji. V pogovorih je 

neprestano prekinjal ostale otroke. Veliko motivacijo mu je predstavljala igra v igralnici. Lego 

kocke so bile njegova najljubša igrača, zato je na primer na 20. delavnici sodeloval in delal ves 

čas.  

 

6.5.2 VIZUALNE OPORE IN STRUKTURA DEJAVNOSTI 

Otroci z AS so izrazito vizualni učenci. Zaradi težav na področju izvršilnih funkcij imajo lahko 

težave opraviti naloge, ki jih sicer zmorejo, z nadzorovanjem impulzov, predvidevanjem, 

načrtovanjem nalog (Jurišić, 2016a). Skupinske dejavnosti lahko prilagodimo z vizualno 

ponazoritvijo korakov v aktivnostih, označen, dogovorjen prostor za čakanje (na tleh, pri 

vratih), vizualna podpora za čakanje v vrsti in vizualna ponazoritev pravil. Pri deljenju igrač 

lahko izdelamo kartončke (Žnidarko, 2017). 
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JAZ SEM NA VRSTI 

 

 
 

TI POČAKAJ 

 

 

Slika 4: Vizualna ponazoritev navodil 

 

 
Slika 5: Vizualna ponazoritev odmora za stranišče 
 

Poleg slikovnih opor moramo otrokom dati možnosti, da pomagajo drug drugemu. Jasno jim 

razložimo, kaj od njih pričakujemo in osmislimo dejavnosti. Na tak način jih poskusimo 

motivirati k aktivnemu sodelovanju. Otroka pokličemo po imenu, preden podamo navodilo, da 

pridobimo njegovo pozornost (Žnidarko, 2017). Otroci z AS včasih potrebujejo več časa za 

procesiranje, zato je pomembno, da na odziv in odgovor počakamo nekaj sekund. Zaradi težav 

na področju časovne, prostorske organizacije potrebujejo predvidevanja z jasnim začetkom in 

zaključkom aktivnosti. Težave na področju izvršilnih funkcij povzročajo težave z vzdrževanjem 

pozornosti, težave organiziranja in usmerjanje pozornosti, nefleksibilnost, težave s prehajanjem 

iz ene dejavnosti na drugo. Težave imajo na področju prenosa naučenih spretnosti v druge 

situacije. Niso zmožni dajati pomena lastnim izkušnjam. Zaradi težav na področju pozornosti 

počasneje procesirajo dražljaje. Težje si organizirajo prostor in čas, zato se pojavijo težave s 

čakanjem, naloge opravijo zelo hitro ali zelo počasi. Zaradi specifičnih interesov se redkeje 

vključujejo v skupne aktivnosti, ko pa se vključijo, jih je težko preusmeriti na drugo dejavnost 

(Šilc, 2016). 
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6.6 ZAKLJUČEK IN EVALVACIJA Z VIDIKA ZADOVOLJSTVA 

 

 
Grafikon 9: Zaključek, evalvacija: vedenje 
 

 
Grafikon 10: Zaključek, evalvacija: sodelovanje 
 

Zaključek delavnic je potekal s skupnim pregledom urnika. Opravili smo kratke evalvacije z 

vidika zadovoljstva otrok s pomočjo mimičnih vizualnih znakov. Na evalvacijske liste so se 

otroci podpisali in pobarvali mimični znak. Ocenili so svoje počutje ter zadovoljstvo na 

delavnicah. Sledil je pogovor o zadovoljstvu in izboljšavah za naslednja srečanja. Na listu so 

starši dobili obvestilo o poteku dela na delavnici in pohvalo za otroka. 
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Slika 6: Evalvacijski list 
 

Otroci na zaključkih niso imeli večjih težav s sodelovanjem. Nekaj težav na začetnih srečanjih 

je imel samo Lan. Tako kot v uvodnih krogih je potreboval podporo in motivacijo za 

sodelovanje s pomočjo spodbudnih besed in gest. Na 1. delavnici je evalvacijo opravil sam, v 

kotu in se ni pridružil drugim v krogu. Po nekaj srečanjih se je aktivno vključeval v evalvacijske 

kroge. Težave je imel s poslušanjem drugih, vendar je sodeloval, četudi za kratek čas. Redko je 

bil pri miru. Velikokrat je sedel v naročje. Želel je objeme ter trepljanje po glavi. Na pohvale 

in spodbude je pozitivno odreagiral. 

 

6.6.1 POVRATNE INFORMACIJE OTROK 

Največkrat so otroci obkrožili nasmejani obraz in povedali, da so jim bile delavnice všeč. 

Andrej je resen obraz pobarval samo na 14. delavnici, ker je bil slabe volje zaradi krajše proste 

igre v igralnici. Po povratnih informacijah sodeč, jim je bila najbolj všeč igra v igralnici oziroma 

igra na gugalnici. Andrej je na 15. delavnici rekel, da mu je bilo všeč, ko je Lan vrtel njega in 

Tomaža. Na 21. delavnici je bilo Andreju najbolj všeč, ko si je izmislil novo igro »prevcanje«. 

Lanu je bilo poleg lego kock najbolj všeč pripovedovanje izmišljenih zgodb, ker je lahko 

povedal svoje ideje, ki niso bile napačne. 

 

Povzetih je še nekaj misli otrok. Lanu je bilo na 6. delavnici najbolj všeč, da se ni nihče pretepal. 

Na 19. delavnici je izpostavil, da bi lahko bil bolj priden. S pomočjo podvprašanj je razložil, da 

bi lahko bolj sodeloval v igri z drugimi. Na 20. delavnici je bilo Lanu najbolj všeč, ker sta se 

Tomaž in Andrej na delavnicah lepo obnašala. S tem je mislil na skupinsko igro brez prepiranja. 

Na 21. delavnici si je Andrej izmislil igro prevcanje po skakalcu Domnu Prevcu, kjer je vsak 

skakal iz gugalnice na blazino. Najbolj mu je bilo všeč, ker je novo igro lahko pokazal ostalim 

fantom. Želje za naslednja srečanja so bile večinoma lego kocke in več igre v igralnici.  

 

6.6.2 POHVALE IN NAGRADE 

Otroci z AS nimajo vedno potrebe po zadovoljevanju želj drugih ljudi. Včasih ne razumejo, 

zakaj bi morali narediti nekaj, česar ne želijo storiti. Pri soočanju z neznanimi stvarmi lahko 

otroka zajame strah, saj raje počne stvari, ki jih pozna, ima rad in ki mu dajejo občutek varnosti. 

Da otroke spodbudimo dokončati naloge, je velikokrat potrebno, da jih nagradimo. Nagrada 

mora biti za otroke spodbudna, kot na primer najljubša igrača. Nagrade morajo biti 

pospremljene s socialnimi pohvalami. Pohvale morajo biti jasne, jedrnate. Otrok jih mora dobiti 

takoj, ko se pravilno odzove ali zadovoljivo konča dejavnost. Vedeti mora, da bo nagrado dobil 

po opravljeni dejavnosti, kar je lahko označeno tudi na urniku (Hannah, 2009).  
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Ena izmed stvari, ki je otroke pri našem delu zelo motivirala, so bile pohvale, ki smo jih 

zapisovali v prvi osebi. Starši so bili do pohval zelo pozitivno naravnani. Poročali so, da si tega 

želijo še več, saj v šoli otroci pohval ne dobijo pogosto. 

Pohvala je ustna ali pisna trditev ter obsega opis želenega, pozitivnega vedenja, ki ga je otrok 

izkazal. Pohvala je lahko način poučevanja in krepi socialne ter učne oblike vedenja. Lahko je 

učinkovita, če jo otrok doživlja kot nekaj prijetnega. V pohvalo ne vključujemo splošne 

pridnosti, mirnosti ali pasivnosti, ampak natanko določeno dejavnost, ki jo je otrok naredil 

(Jurišić, 2016b). 

Otrokom so pohvale predstavljale motivator. Bile so nagrada za uspešno delo. Veliko ustnih 

pohval smo dajali sproti. Pohvale so bile namenjene posameznemu otroku ali celotni skupini. 

Večina pohval se je navezovala na upoštevanje pravil, na sodelovalno igro ter na primerno 

vedenje (na primer, če je otrok brez pregovarjanja in težav slišal navodilo in opravil, kar se od 

njega zahteva; če je otrok poslušal in upošteval navodila; če so se otroci drug do drugega 

spoštljivo, prijateljsko obnašali). 

Na srečanjih smo bili naravnani k iskanju pozitivnih stvari in močnih področjih pri otrocih. 

Na 8. srečanju smo se z otroki pogovarjali, kdaj so v šoli bili nazadnje pohvaljeni. Tomaž se je 

spomnil, da je bil nazadnje pohvaljen, ker je vljudno čakal v vrsti za kosilo, drugi se konkretne 

pohvale iz šole niso spomnili. 

 

V tabeli so zbrani primeri pohval, ki so jih otroci pisno prejeli na delavnicah. 

Otrok  Primeri pohval iz delavnic 

LAN  »Čestitam za potrpežljivost. Dvignil si roko, ko si želel kaj 

povedati. Delo poteka lažje na način, da ko eden govori, drugi 

posluša in počaka do konca. Takšno pravilo imamo tudi na 

delavnicah.« 

 »Čestitam, ker si se brez težav in z zanimanjem vključil v dejavnost: 

socialni krogi, pri čemer si vztrajal do konca. Bravo.«  

 »Zelo lepo in velikodušno od tebe, ker si Petru pomagal na 

gugalnici, ko te je prosil za pomoč. Prijatelju v stiski pomagamo.« 

 »Velika pohvala, ker si zelo nežno potrepljal Petra po glavi, ko se 

je vključil v tvojo igro, in ker si ga sprejel v svojo bližino.« 

 »Čestitam, ker si proti koncu delavnic našel motivacijo in interes za 

priključitev v skupino in skupinsko dejavnost. Umiril si se, se mirno 

priključil krogu in v tišini opazoval, kaj smo počeli.« 

 »Lan, zelo pohvaljen za tvoje sodelovanje na delavnici. Čestitam za 

tvoje domiselne ideje pri prosti igri.« 

 »Bravo, prijazno in potrpežljivo si počakal, ko je nekdo govoril in 

si dvignil roko, ko si želel nekaj povedati.« 

TOMAŽ  »Tomaž, velika pohvala, ker si upošteval vsa navodila in si brez 

opozarjanj sodeloval v aktivnostih.« 

 »Pozorno si poslušal Andreja, ko je govoril in si brez težav obnovil, 

kar je povedal. Ko sem te vprašala, kaj je Andrej povedal, si znal 

ponoviti in si zapomnil pogovor. Prijatelje je dobro poslušati, ko 

nekaj govorijo.« 

 »Bravo, ker si se potrudil in spodbujal ostale otroke, da se igrate 

skupaj. Pri tem si dajal zelo domiselne ideje za skupinsko igro.« 

 »Odlično poznaš in upoštevaš pravila, ki veljajo na delavnicah.« 

 »Pohvalim te, ker si po prepiru s Petrom pametno odnehal in takoj 

upošteval navodila ter prijateljsko sprejel opravičilo.« 
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 »Tomaž, pri pogovoru in igri: kaj te jezi in kaj počneš, ko si jezen, 

si bil zelo odkrit in si jasno, brez zadržkov povedal, kaj te jezi. Nič 

ni narobe, če si jezen in če odkrito poveš, kaj te jezi in zakaj. Tudi 

jeza je čustvo, ki ga ni treba skrivati ali zanikati.« 

 »Pohvaljen, ker si takoj upošteval navodila v igralnici. Pomembno 

je, da pravila upoštevamo, kar tebi odlično uspeva.« 

ANDREJ  »Andrej, zelo lepo od tebe, ker si se iskreno opravičil Tomažu, ko 

si ga spotaknil med igro.« 

 »V igralnici si odlično sodeloval in se igral z drugimi otroki, še 

posebej dobro si se izkazal pri iskanju skritega zaklada. Zaklad si 

iskal skupaj z drugimi in pri tem pokazal veliko zanimanja za 

skupinsko delo.« 

 »Čestitke za tvojo potrpežljivost. Ko je bilo treba, si vztrajno čakal 

v vrsti, da bi nekaj povedal, saj je pred tabo govoril nekdo drug. 

Brez prekinjanja si dovolil, da so otroci lahko povedali do konca.« 

 »Odlično si povezoval igro, dajal ideje in predloge ter v igro 

vključeval, povezoval vse fante v skupini.« 

 »Na začetku igre si pokazal trud in poskušal v igro vključiti vse 

otroke na delavnici, bravo!« 

 »Odlično si nam pokazal veliko ustvarjalnosti in domišljije pri igri 

vlog z lego kockami, bravo!« 

 Pohvaljen si, ker si fante spet odlično povezoval v skupino, želel si 

vključiti vse, kar ti je zelo dobro uspelo.« 
Tabela 3: Tabela pohval 
 

Jurišić (2016c) v gradivu za učitelje in starše omenja dnevnike pohval. Dnevnik pohval je zapis 

pozitivnih oblik vedenja, ki jih lahko otrok čim večkrat uporabi v podobnih okoliščinah, na 

primer:  

- »Lepo si se predstavil Mihi. Ko te nekdo vpraša, kako ti je ime, mu to povej. Svoje ime 

povej tudi, ko ti nekdo drug pove svojega. Predstaviš se lahko tudi sam od sebe, kadar 

te nekdo ne pozna in se hočeš z njim igrati.« 

- »Ponosna sem bila, ko sem videla, kako si poslušal Miho in sprejel njegove predloge 

med igro. Otroci se radi igrajo, če nekdo upošteva njihove predloge.« 

- »Mihi je bilo všeč, ker si med igro pripovedoval, kaj delaš.« (Jurišić, Klemenc in 

Kompan Erzar, 2015) 

- » Zelo lepo od tebe, da si dvignil roko in počakal na vrsto za odgovor. Tako nisi prekinil 

otroka, ki je nekaj govoril. Ko nekdo govori, ga drugi poslušamo. Če želimo kaj reči, 

dvignemo roko in počakamo, da nas učiteljica pokliče.« 

- »Pohvaljen si, ker si med igro sodeloval z drugimi otroki in se prijazno pogovarjal z 

njimi. Ko se igramo skupaj z drugimi otroki, moramo biti prijazni do njih in jih sprejeti 

v svojo družbo.« 

- »Drugim otrokom je bilo zelo všeč, ko si jim pokazal svojo igračo, igro. Tako so jo 

lahko tudi drugi videli in razumeli, zakaj je tako posebna. Igrače si včasih moramo deliti 

tudi z drugimi otroki in jim pokazati, kako se z njimi igra, da bodo tudi oni vedeli.« 

- »Odlično, lepo si počakal na vrsto za risanje. Enkrat je prvi na vrsti en, drugič drug. Nič 

hudega. Tako se naučimo mirno počakati.« 
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7 EVALVACIJA PROGRAMA Z VIDIKA ZADOVOLJSTVA 

OTROK IN STARŠEV 
7.1 POVZETI ODGOVORI OTROK 
Končno evalvacijo smo z otroki izvedli na 24. srečanju. Na vprašanja so otroci odgovarjali 

samostojno, da se odgovori med njimi niso ponavljali. Otroci so dobili trditve, ki so jih morali 

oceniti z lestvico od 1 do 5, kjer je 1 pomenilo: zelo slabo, ni mi bilo všeč, in 5: zelo dobro, 

zelo mi je bilo všeč. Pod ocenami so v pomoč bile dodane vizualne opore v obliki mimičnih 

znakov, kot kaže slika spodaj. 

 

OCENI OD 1 DO 5 (OBKROŽI ŠTEVILKO) 

(1: ZELO SLABO, NI MI BILO VŠEČ, 5- ZELO DOBRO, ZELO MI JE BILO VŠEČ) 

     1                    2                 3                 4                 5 

                                             
Slika 7: Vprašalnik: primer evalvacije 

Odgovore na vprašanja smo zapisovali namesto otrok. Celotna tabela z odgovori na vprašanja 

je dodana v prilogi. 

Otroci so vse postavke ocenili s 5. Samo Lan je učiteljice ocenil z oceno 4 do 5. Kot posebnost 

omenjamo, da je Lan s svojevrstnimi komentarji, že vnaprej sporočal, da ne razume v celoti 

pomena teh ocen. Menil je, da mora odgovarjati v skladu s pričakovanji staršev. Z njim smo 

evalvacijo opravljali v dveh delih, saj je imel prvič težave z vztrajanjem in odgovarjanjem na 

vprašanja. Med spraševanjem je postal zelo razburjen in začel govoriti, da so vprašanja 

brezvezna, da jih ne razume in ne ve, kaj naj odgovori. Na nekatera vprašanja ni želel 

odgovarjati. Rekel je, da mora vsepovsod obkrožiti številko 5.  
 

Otroci so ocenjevali: slikovni urnik, pravila na delavnicah, prosto igro na delavnicah, družabne 

igre, igro s prijatelji, učiteljice, ostale otroke na delavnicah, igrače, podali so končno oceno vseh 

delavnic skupaj, upoštevanje pravil na delavnicah, dvigovanje rok, poslušanje drug drugega, 

sodelovanje z drugimi otroki.  

Tomaž in Andrej sta povedala, da sta se na delavnicah naučila novih stvari, kot so pravila, ki 

veljajo ter spoznala nove igrače. Andrej je rekel, da se je naučil imeti svoje prijatelje. Lan je 

rekel, da se ni naučil nič novega in da ga nihče ne more spremeniti, ker je rad tak, kot je. Rekel 

je, da uživa, ko nagaja. Vsem je bila na delavnicah najbolj všeč skupna igra na gugalnici v 

igralnici. Tomaž je na delavnicah pogrešal več lego kock, Andrej pa si je v prihodnje zaželel še 

več igre v igralnici. Na vprašanje, kaj jim je na delavnicah najbolj uspelo, Lan najprej ni želel 

odgovoriti. Na naslednjem srečanju je odgovoril, da mu je uspelo, ko se je družil s prijatelji. 

Andrej je bil najbolj ponosen na svoje ideje, ki jih je dajal za igro na gugalnici. Tomažu je po 

njegovem mnenju uspelo upoštevati navodila in v tišini poslušati druge. Dodal pa je, da bi na 

delavnicah lahko bil bolj nežen do Lana. Andrej bi se lahko bolj kulturno igral v igralnici in 

gugalnico več delil s prijatelji. Lan na vprašanje ni odgovoril. 

Vsi otroci so radi prihajali na delavnice. Lan zaradi Tomaža in Andreja, Tomaž in Andrej pa 

zaradi igre v igralnici. Delavnice se jim niso zdele naporne. Vsi so si želeli delavnice obiskovati 

še naprej. Lan je dodal, da bi delavnice še obiskoval, ker bi tako dobil še več prijateljev, Tomaž 

bi delavnice obiskoval, ker se lahko igrajo in ni domačih nalog in Andrej zato, ker bi lahko šli 

še kdaj v kino. 
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7.2 POVZETI ODGOVORI STARŠEV 
Na prvi in zadnji delavnici smo staršem razdelili vprašalnike. Del vprašalnika je bil enak tako 

na začetnem kot na zadnjem srečanju. V prilogi so priloženi rešeni končni vprašalniki staršev.  

Starši so izkazovali zadovoljstvo nad delavnicami, kar nam pokaže obojestransko pripravljenost 

in motiviranost za nadaljnje sodelovanje. 
 

7.2.1 LAN 

Lanova mama je delavnice ocenila z najvišjo oceno 5. Dejavnosti na delavnicah so se ji zdele 

primerne, saj po treh letih Lanovega vključevanja v delavnice, opaža spremembe v vedenju na 

bolje, predvsem doma in v manjšem krogu ljudi. Zaradi sistematičnega in konstruiranega učenja 

pravil v skupini se ji zdi način dela v skupini primeren. Pravi, da je Lan med obiskovanjem 

delavnic pridobil znanja na področju socialnih veščin, vendar naučenega še ne zmore udejanjiti 

v šoli. 

Doma je vedno povedal, da se je na delavnicah imel lepo in tako mama sklepa, da je na 

delavnicah užival. Mama poroča, da delavnice za Lana niso bile prenaporne. Mami se delavnice 

zdijo pomembne, ker ima tako vsaj eno izven šolsko dejavnost. 

Mama dodaja, da ne opaža večjih sprememb na področju komunikacije, saj Lan ves čas niha v 

razpoloženju in mama ne ve, čemu naj pripiše dobre ali slabe dneve. Na področju vedenja mama 

pri Lanu opaža spremembe doma. Individualno delo z njim poteka lažje. V šoli in pri delu v 

skupini ne opaža napredka. Po mnenju nekaterih njegovih učiteljic ni sprememb. 

Na področju čustvovanja Lan lažje izrazi svoja čustva in jih bolje prepoznava pri drugih 

sorodnikih doma. Pokaže tudi več empatije do družinskih članov. 

Na področju vodenih dejavnosti mama pravi, da se Lan za krajši čas prilagodi pravilom 

skupinskih iger, vendar se jih tudi hitro naveliča in odneha.  

Mama je prepričana, da so delavnice odlično zastavljene. Se pa ves čas sprašuje, kako to 

prenesti v drugo okolje, na primer v šolsko. Pravi, da bo Lan tudi naslednje leto obiskoval 

delavnice. 

 

7.2.2 TOMAŽ 

Tomaževa mama je delavnice ocenila z oceno 5. Dejavnosti na delavnicah so se ji zdele 

primerne, način dela ustrezen, saj zaupa v našo strokovnost. Tomaž je rad prihajal na delavnice, 

ki mu niso bile naporne, ampak so mu predstavljale sprostitev. Obiskovanje delavnic se mami 

zdi pomembno, saj meni, da je Tomaž pod okriljem strokovnjakov, ki ga razumejo in mu 

skušajo pomagati. Na področjih vedenja, komunikacije in igre mama ne opaža posebnih razlik, 

zaveda se, da v eni uri na teden velikih sprememb v kratkem času ne more pričakovati. Tomaž 

bo tudi v naslednjem šolskem letu obiskoval delavnice, za katere pravi, da mu bodo pomagale 

na področjih, kot so razumevanje navodil, reševanje konfliktov, socializacija in komunikacija 

med prijatelji. 
 

7.2.3 ANDREJ 

Andrej delavnice obiskuje tretje leto. Mama delavnice ocenjuje z oceno 5. Dejavnosti na 

delavnicah so se ji zdele primerne in za otroka koristne, čeprav še ne opaža izrazitih sprememb 

na boljše. Zaveda se, da je učenje dolgotrajen proces. Zdi se ji, da je Andrej verjetno pridobil 

znanja na področju razvijanja socialnih veščin, vendar med otroki še vedno velja za 

konfliktnega in porednega. Na področju komunikacije opaža, da pri igri s svojo sestro zna 

popustiti, sprejeti tudi njen predlog in se prilagajati. Delavnic se bo v naslednjem letu ponovno 

udeležil, saj Andrej zelo rad prihaja na delavnice in mamo to zelo veseli. 
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8 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Kako pogosto se otrok na delavnici pozitivno odzove in da pobudo za interakcijo in 

sodelovanje? 

Kljub možnostim in priložnostim za interakcije je bilo le teh med otroki na prvih srečanjih manj 

kot na drugi polovici srečanj. Otroci se med seboj še niso dobro poznali, težko so navezovali 

stike, motila jih je bližina drug drugega. Pri tem je imel težave predvsem Lan.  

Andrej in Tomaž nista imela težav z medsebojnim sodelovanjem, se je pa več prepirov pojavilo, 

ko se je v igro vključeval Lan. Zaradi prepirov in agresivnega vedenja sta se druženju z njim 

izogibala, razen v primeru tekmovalnih iger: metanje žog v Lana, igre streljanja itd. Med 

srečanji je bilo takšne igre vedno manj. Tudi Lan se je vedno več vključeval v skupinsko igro. 

Andrej in Tomaž sta Lana vedno bolj sprejemala in ga vabila v svojo igro. 

Tomaž in Andrej sta se na vsaki delavnici igrala skupaj, nikoli sama zase. Tekom srečanj sta 

neprestano kazala željo po sodelovanju in skupinski igri. Sodelovala sta v aktivnostih z drugimi 

otroki, jih vabila in sprejemala v svoje igre. Lan je imel več težav z medsebojnim sodelovanjem 

ter z dajanjem pobud za interakcije. Interes za skupinsko igro je bil pri njem redko prisoten. 

Velikokrat se je umaknil od družbe in se igral sam. Če se ni igral, je opazoval igro drugih. Od 

vseh otrok na delavnicah je bil samo Lan tisti, ki ni vedno izrazil in kazal želje po interakciji in 

sodelovanju z drugimi otroki. Druge je začel sprejemati in vabiti v svojo igro na zadnjih nekaj 

srečanjih. 

Pogostost pozitivnih odzivov in pobud za interakcijo je nihalo, so se pa pozitivne interakcije 

začele povečevati s trajanjem in številom srečanj.  

Za otroke z AS je značilno, da so izolirani in se v družbi vedejo neobičajno. Bega jih medosebno 

zbliževanje. Pogoste težave imajo pri interaktivni igri zaradi omejenih zanimanj. Igra poteka na 

ponavljajoč se način, ker primanjkuje interesa za vključevanje drugih oseb v igro. K 

vključevanju v interaktivno igro jih lahko spodbudimo z izbiro zanimivih igrač in predmetov, 

s pridruževanjem in posnemanjem njegove igre, s spodbujanjem zanimanja v povezavi z ljubimi 

predmeti in igrami ter nadgrajevanjem le teh, z vključitvijo časa za igro v otrokov urnik, s 

postopnim prehodom od odraslega soigralca do enega, dveh otrok itd. (Hannah, 2009). Če 

otroke z AS silimo v delo z drugimi ljudmi, lahko postanejo panični, saj tega sodelovanja včasih 

niso sposobni (Asperger, 1991 v Attwood, 2007). 

 

Ali opažamo napredek v izbiri različnih dejavnosti v prosti igri pri otrocih? 

Njihova prosta igra na delavnicah je bila velikokrat ponavljajoča se. Največkrat so se gugali na 

gugalnici, vrteli in poganjali, se lovili in bežali ter se igrali pošasti, ki jih poznajo iz 

računalniških igric. Med igro je med njimi potekalo malo verbalne komunikacije. Novih igrač 

in načinov igre brez vodenja in usmerjanja niso raziskovali in so to samostojno redko 

uporabljali. Če so že izbirali in dajali predloge za igro, so predvsem na začetnih srečanjih 

izbirali tekmovalne igre, igre streljanja, obmetavanja s predmeti. Med srečanji je dejavnosti in 

igre izbiral ter dajal predloge zanje, predvsem Andrej. Večinoma je bila to igra na gugalnici, 

vendar so otroci v guganje vpletali nove ideje in načine igranja (skakanje iz gugalnice, lovljenje, 

gugalnica kot raketa, ki leti v vesolje, streljanje in bombardiranje drug drugega z blazinami itd.) 

 

Ena izmed lastnosti otrok z AS je, da težko razvijajo domišljijsko igro. Več časa posvetijo 

realistični igri, ki pa je navadno stereotipna in ponavljajoča se. Tako kot v otrokovem vedenju 

je tudi v igri opazen odpor do sprememb in vztrajanje v istosti (Dobnik Renko, b. d.). 

Ekipne, skupinske igre so otrokom lahko zahtevne zaradi upoštevanja vseh pravil in ker je vsaka 

igra drugačna. Ker imajo težave s sprejemanjem poraza, imajo težave pri tekmovalnih igrah. 

Pri le teh se pokažeta njihov egocentrizem in fokus na cilj – težnja po uspehu, zmagi. Zato je 
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zanje pomembna ponovitev pravil pred igro. Pri delu v skupinah je dobro, da otrokom razdelimo 

jasne vloge, kaj je od koga naloga in kaj od njega pričakujemo (Žnidarko, 2017). 

Otroci z AS težje osmislijo in razumejo svet okoli sebe, težko razumejo druge ljudi. Imajo 

slabše razvito domišljijo in manj prilagodljivo mišljenje. Pri njih to lahko vpliva na način 

igranja. Zaradi težav na področju posploševanja naučenih stvari se zmedejo, če jim naloga ni 

poznana ali se rutina spremeni. Spremembam se lahko tudi upirajo in postanejo zelo 

vznemirjeni. Otrokom lahko pomagamo tako, da jim pokažemo, kaj lahko počnejo z različnimi 

igračami. Spodbujajmo jih k posnemanju, igro večkrat ponavljajmo in vsako spremembno prej 

napovemo (Hannah, 2009). 

 

Kako pogoste so interakcije pri otrocih med prosto igro otrok na začetku in na koncu 

izvedbe delavnic? 

Lan je v interakcijah z odraslimi (vodja in pomočnik) bolje in več sodeloval kot v interakcijah 

s svojimi vrstniki. Potreboval je veliko individualne pomoči in vodenja med dejavnostmi. Pri 

individualnem delu z vodjo je brez težav sodeloval v dejavnosti in pogovoru, težave so se 

pojavile pri delu v skupini. 

Na začetnih delavnicah je bilo med otroki, sploh pri Lanu, opazno manj sodelovanja in 

interakcij med prosto igro kot na zadnjih srečanjih. Med igro v igralnici se velikokrat ni vključil 

v skupinske dejavnosti, ampak se je igral sam. Igralnico in igrače je na začetnih srečanjih želel 

imeti samo zase in se igrati ter biti v igralnici takrat, ko on želi in tako dolgo kot on reče. Za 

razliko od Lana, sta Andrej in Tomaž imela željo po interakcijah. Pokazala sta željo in interes 

za igro v skupini. Večinoma sta se igrala drug z drugim, vendar sta v bližino in družbo spustila 

vse otroke. V drugi polovici delavnic od 17. delavnice naprej, se niso želeli več igrati drug brez 

drugega. Napredek je bil viden predvsem pri Lanu. V drugi polovici srečanj je začel kazati 

zanimanje in opazovati igro ostalih od daleč. Njegovi umiki so bili krajši in bilo jih je manj.  

Do največjih sprememb je prišlo ravno na področju sodelovanja v skupinski igri v igralnici. 

Brez prepiranja in tekmovanja so se bili sposobni dogovarjati, sprejeli in upoštevali so pravila 

ter se skupaj igrali. Prisotno je bilo manj motečega in agresivnega vedenja. Na nekaterih 

srečanjih jih sploh ni bilo več. Težave, ki so nastajale, so reševali sproti, na zadnjih srečanjih 

že tudi samostojno.  

Nekateri avtorji navajajo, da otroci z AS nimajo želje po interakciji z drugimi vrstniki, 

(Attwood, 2007). Drugi pišejo, da ti otroci pokažejo željo za interakcije, vendar nimajo 

usvojenih veščin, spretnosti za uspešno vključevanje v socialne interakcije, zato ne znajo 

pristopiti do drugih. Nekateri otroci z AS se raje kot z vrstniki, družijo z odraslimi. Otrok sebe 

ne dojema kot člana skupine in tako ne sledi interesom drugih, ampak svojim lastnim (Milačić, 

2006). 

 

Je prosta igra otrok smiselna, ima pravila in kontekst? 

Pri osebah z AS prosta igra ni nekaj samoumevnega in naravnega. Njihova igra je stereotipna 

in ponavljajoča se, pogosto delujejo, kot da nimajo idej, kaj bi počeli in vztrajajo v svojem 

vedenju. Zato smo otroke spodbujali, da razširijo svoj spekter igre in jih prepustili čim bolj 

samostojnemu reševanju problemov, dogovarjanju o deljenju igrač. V igro smo se vključili in 

posredovali le takrat, ko se nam je zdelo smiselno ali nujno. Včasih smo se v igro otrok vključili 

načrtno. Z njimi smo se igrali, jih z besedami spodbujali in vodili pri sprejemanju ter 

spreminjanju pravil in ciljev igre. Odvzemali, ali dodajali smo jim izbor igrač kot pomoč pri 

iskanju novih idej ter rešitev v igri.  

 

Igra je bila na trenutke videti brezciljna in nesmiselna, ko so začeli metati igrače drug v drugega 

in se valjati po tleh, divjati in kričati. Med igranjem je bilo prisotno veliko dotikanja in fizičnega 

stika. Večino časa so se vrteli in gugali na gugalnici. Največ je bilo prerivanja, skakanja drug 
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po drugemu, valjanja, vrtenja, kričanja, plezanja in plazenja. Med igro so bili videti zadovoljni, 

vedno pogosteje so se igrali vsi skupaj, manj je bilo prepiranja in tako ni bilo potrebe po 

posredovanju ali prekinjanju igre.  

Na srečanjih, med prosto igro, so bili tudi trenutki, ko so otroci samostojno sprejemali pravila 

igre, se postavljali v vloge in si izmišljevali različne igre. Ideje in predloge za igranje je 

večinoma dajal Andrej. Na delavnicah je pokazal veliko mero domišljije. Dajal je predloge in 

si izmišljal ideje za igro (na primer: lovljenje s črvom, prevcanje – skakanje iz gugalnice na 

blazino, reševanje iz gugalnice, dodajal je igrače pri guganju na gugalnici). Andrej je zaradi 

svojih pobud in idej za skupinsko igro dajal občutek vodje skupine, saj je dobro povezoval igro 

in vanje vključeval vse otroke. Po navadi je določil, kako bo igra potekala in dal povod za 

medsebojno sodelovanje (kdo se bo na gugalnici najprej vrtel in kdo bo poganjal). Z drugimi 

otroki je največ komuniciral, na glas je govoril, kaj počne oziroma kaj bo naredil, spraševal je 

druge, kaj počnejo in če so jim všeč njegove ideje za igranje. 

Čeprav so se igrali skupaj, je na začetnih srečanjih med njimi bilo prisotno veliko tekmovalnosti 

(kdo bo prvi na gugalnici, kdo se bo vrtel in kdo ne, kdo bo poganjal). Niso se znali uskladiti 

in se dogovoriti o deljenju za gugalnice. Velike težave so na začetku imeli z razumevanjem 

socialnih pravil, ki veljajo v skupinski igri in tako težave z igro v skupini ali v paru. 

 

Ali lahko pri otrocih opazimo razlike v pogostosti navezovanja interakcij in sodelovanja 

med vodenimi dejavnostmi? 

Otrokova pripravljenost za sodelovanje se je spreminjala vsako srečanje, prav tako motivacija 

za delo. Včasih so vztrajali le nekaj minut zaradi občutljivosti na dražljaje iz okolja. 

Lan se je na začetku izogibal usmerjenim aktivnostim, tako pri delu z odraslimi kot z vrstniki, 

saj mu je bilo velikokrat vse brezvezno ali dolgočasno. Med dejavnostmi je bil s svojim 

vedenjem in govorjenjem moteč za ostale otroke v skupini. Zahteval je nenehno pozornost ter 

vodenje. Prisotno je bilo agresivno vedenje. Za umiritev in nadaljnje delo mu je zelo pomagal 

umik iz skupine in umirjanje v ločenem prostoru. Izogibal se je skupnim, sodelovalnim 

dejavnostim.  

Za razliko od Lana sta Andrej in Tomaž neprestano iskala interakcije z ostalimi udeleženci. 

Pokazala sta željo in interes za delo v skupini.  

Lan se je proti koncu delavnic več vključeval v vodene dejavnosti. Sprejemal je pravila in 

upošteval navodila, zato se je delu lažje prilagajal. Preko vizualnih podpor, dogovorov, zvočnih 

informacij so otroci lažje sprejemali spremembe in prehode med dejavnostmi. Navadili so se 

na rutino in način dela. To se je opazilo pri upoštevanju navodil. Naučili so se počakati na vrsto, 

več je bilo medsebojnega sodelovanja. 

 

Otroci z AS imajo lahko omejena zanimanja za stvari. Igrajo se po navadi raje sami, pogosto 

na ponavljajoč se način (Hannah, 2009). V socialni igri primanjkuje vzajemnih delitev 

interesov, aktivnosti, čustev in prilagajanja vedenja socialnemu kontekstu (Milačić, 2006). 

 

Kako učinkovita je metoda proste igre v primerjavi z vodeno igro, glede na medsebojno 

sodelovanje otrok in interakcije? 

Urnik proste igre (na začetku ali na koncu srečanj) ni vplival na spremembe v sodelovanju. 

Res pa je, da je igra v igralnici bila eden izmed razlogov, da so radi obiskovali delavnice. 

Vedenjskih težav je bilo več med prosto igro, vendar je bil napredek na področju sodelovanja 

in skupinske igre tam bolj viden. Verbalne komunikacije je bilo manj med prosto igro, kot pa 

med vodenimi dejavnostmi.  

Pravila in meje so bile jasno postavljene, tako med prosto igro in vodenimi dejavnostmi ter so 

jih morali upoštevati vsi. Otroci so potrebovali red, pravila, doslednost pri delu, včasih tudi 

vodenje in učenje, kako se igrati v skupini, reševati probleme in se en drugemu prilagajati. 
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Neustrezno vedenje se je pri otrocih največkrat pojavilo, ko dejavnosti niso bile strukturirane, 

na primer pri prosti igri oziroma med prehodi iz ene dejavnosti v drugo zaradi sprememb. 

Težave so se pojavile, če naloge in dejavnosti niso ustrezale otrokovim interesom. 

Za delo v skupini je bil potreben stalen nadzor. Najtežje je bilo ohraniti motivacijo in 

koncentracijo pri vodenih aktivnostih. Otroci so imeli velike težave z osredotočanjem na 

aktivnosti in vztrajanjem v aktivnosti dlje časa. Težje so usmerjali in ohranjali pozornost na 

osebo, ki je govorila. Prekinjanje govora smo reševali s slikovnimi znaki in s pravilom 

dvigovanja rok. 

Otroci z AS se težko vživijo v perspektivno drugega. Zato so igre, ki zahtevajo pretvarjanje in 

uporabo igralnih sposobnosti velikokrat pretežke. Z vključevanjem v skupinske igre se pojavijo 

težave, ker ne razumejo pričakovanega. Do agresivnega odziva v teh situacijah pride lahko 

zaradi nerazumevanja neverbalnih gest, mimike obraza in telesne govorice (Grimm, 2011). 
 

9 DEJAVNIKI, KI SO VPLIVALI NA VEDENJE IN 

SODELOVANJE OTROK 
V poglavju povzemamo dejavnike, ki so lahko vplivali na vedenje in sodelovanje otrok. Dodana 

so priporočila in povzete ideje različnih virov.  

Na otroka in njegovo vedenje lahko vpliva veliko dejavnikov, kot so na primer: razmere in 

odnosi v družini, primanjkljaji na področju komunikacije, socialne razmere, prehajanje iz ene 

situacije v drugo itd. Na samo igro otrok lahko poleg razvojne stopnje, vplivajo še drugi 

dejavniki, kot so: osebnostne značilnosti, spol otroka, trenutno fizično in čustveno stanje, 

trenutna situacija, ožje okolje in kultura (Batistič Zorec, 2002). 

Ugotavljali smo, da na počutje in klimo v naši skupini ni vplivalo samo vedenje in odzivanje 

otrok, ampak tudi odzivanje nas, strokovnih delavcev (na primer: slaba volja, utrujenost, 

razburjenje, jakost glasu). 

Nobena strategija ne deluje takoj, zato je dobro biti potrpežljiv. Pri delu moramo biti dosledni 

in vztrajni. Jeza in razburjenost otroku ne bosta pomagali, zato ostanimo mirni in predvsem 

bodimo ustvarjalni ter preizkušamo nove zamisli za delo (Hannah, 2009). 

Vedenje, motivacija in sam potek igre je bil včasih odvisen, koliko in kateri otroci so bili skupaj 

na delavnici. Manj otrok je pomenilo lažje usmerjanje in vodenje. Peter je delavnice obiskoval 

vsak drug teden, kar je rušilo rutino in vplivalo na delo in dinamiko v skupini. Ko so bili na 

delavnicah štirje otroci, je bilo za lažjo organizacijo pomemben dogovor, kako si bomo vodje 

razdelile delo. 

Na sodelovanje in vedenje je lahko vplivala nedosledna uporaba slikovnega urnika. Na delo je 

vplivala nestalnost in menjava vodij na delavnicah. Včasih smo vodje nehote preveč pozornosti 

in časa posvečale enemu otroku. Eden izmed vzrokov, ki je vplival na sodelovanje in vedenje, 

je bila izbira dejavnosti in igre. Igre, ki so bile otrokom zanimive (to so bile predvsem kratke, 

dinamične, gibalne in skupinske igre), so pozitivno vplivale na sodelovanje. Na njihovo 

sodelovanje je vplivala tudi obljuba, da bodo za svoje opravljeno delo nagrajeni oziroma 

pohvaljeni (na primer z igro v igralnici). Nagrada, kot je daljša prosta igra ali igra pred odhodom 

domov, je zanje predstavljala motivacijo pri delu. Pomemben dejavnik je, da otroka nagradimo 

za primerno vedenje, namesto da ga kaznujemo za neprimerno vedenje. 

 

Okolje in delo v igralnici ni bilo vedno sistematično, kar je lahko vplivalo na Lanovo odzivanje 

v različnih situacijah. Mogoče so mu spremembe in nove, neznane situacije povzročile stiske 

in posledično neprimeren odziv. Lan je na prvi polovici delavnic veliko manjkal (4., 5., 7. in 8. 

delavnica), kar je lahko vplivalo daljše prilagajanje in navajanje na delo ter ljudi. 

Sama igra v igralnici je včasih trajala predolgo. Neprimerno vedenje se je večkrat pojavilo tik 

ob zaključku proste igre (po približno desetih minutah). Otrokom je bilo tako v pomoč mirno 

reagiranje na situacijo. 
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SOCIALNO 
UČENJE V 
SKUPINI

PROSTOR

skupinska klima,

urejeno, 
strukturirano 
okolje, brez 

motečih 
dejavnikov

KOMUNIKACIJA

jasna, kratka, konkretna 
navodila, pozitivni stavki, 

jaz sporočila

ZUNANJI MOTIVATORJI, 
NAGRADE

prosta igra v igralnici

STRATEGIJE DELA

žoga za usmerjanje pogovora, slikovni urnik, 

označbe za sedenje na tleh, blazine za 
sedenje, 

odštevalnik časa, slikovne označbe,

pravila, kotiček, prostor za umik

NOTRANJA 
MOTIVACIJA

interes za delo,

želja po učenju

VODJE, POMOČNIKI NA 
DELAVNICAH

počutje vodij, 

reagiranje v situacijah,

menjavanje vodij

ŠTEVILO OTROK NA 
DELAVNICAH IN VPLIV 

OTROK, KI NISO REDNO 
HODILI NA DELAVNICE

stalnost skupine in 
otrok

MOTEČI DEJAVNIKI V OKOLJU

hrup, igrače, urejenost prostora: 
miza, stoli, velikost prostora, 

spremembe v rutini, na urniku

TRAJANJE IGRE V IGRALNICI

predolga ali prekratka

UPOŠTEVANJE OTROKOVIH 
MOČNIH PODROČIJ, INTERESOV –

izbira dejavnosti, iger glede na 
močna področja in interese

USTNE IN PISNE POHVALE

POGOSTOST DELAVNIC IN 
TRAJANJE LE TEH

preredko izvajanje,

prekratek čas trajanja 
delavnic
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10 PRIPOROČILA, ZBIRKA IDEJ ZA IZVEDBO DELAVNIC 
Strokovnjaki iz Ameriške akademije znanosti so dosegli soglasje, da ne obstaja samo en pristop, 

ki bi bil najboljši in najbolj učinkovit za vse osebe z AS. Skozi daljše časovno obdobje in skozi 

različna življenjska obdobja moramo v praksi uporabljati različne tehnike in pristope ter se 

prilagajati potrebam vsakega posameznika (Jurišič, 2011). Pri izvajanju delavnic je pomembno 

vztrajanje in doslednost pri uporabi različnih strategij. Pri našem delu bi bilo dobro eno tehniko 

in način dela preizkušati daljše časovno obdobje. 

Za otroke je pomembno okolje, kjer se dobro počutijo, okolje, ki jim je znano, kamor radi 

prihajajo (Rozman, 2006). 

Otrokom morajo biti postavljena jasna, kratka, konkretna navodila in pravila. Pravila otrokom 

z AS predstavljajo pomoč pri vsakdanjih opravilih za lažjo organizacijo ter sistematično delo 

(Brower, 2007). 

 

Povzetek primerov dobre prakse iz naših delavnic: 

- strukturirano okolje, 

- večkratna ponovitev navodil, 

- dosledna uporaba slikovnega urnika, 

- uporaba žoge, balona ali drugega predmeta za vodenje in usmerjanje pogovora, 

- kratka, jasna, konkretna navodila in pravila, 

- upoštevanje otrokovih interesov za pogovor in dejavnosti, 

- iskanje močnih področij otrok in izkoriščanje le teh pri delu, 

- poiskati zunanje ali notranje motivatorje, ki otroke motivirajo za delo, 

- otroke predhodno obvestiti o spremembah (druge učiteljice, sprememba urnika, prostora 

itd.).  

 

Povzemamo načine za lažje prehajanje med dejavnostmi in ki so bile otrokom iz naše delavnice 

v pomoč: 

- ugašanje luči, 

- predhodno opozarjanje na uro, 

- odštevalnik časa, 

- zvočni signali, 

- slikovni urnik, 

- zapisana pravila, ki veljajo na delavnicah, 

- kretnje z rokami. 

 

10.1 PREDLOGI ZA SPREMEMBE IN NADALJNJE DELO 

Koristno in dobro je, da s treningi razvijanja socialnih veščin začnemo čim prej in čim bolj 

zgodaj v otrokovem razvoju. 

Z otroki smo delavnice izvajali tudi po končanih meritvah. S pomočjo povratnih informacij 

staršev ter z lastnimi opažanji se je izkazalo, da so imeli otroci največje težave s prenosom in 

generalizacijo naučenega v druga okolja in situacije. Opazovanje in spremljanje bi bilo mogoče 

dobro začeti najprej v otrokovih znanih okoljih, oziroma naučene strategije čim bolj prenašati 

v druge situacije.  

V nalogo ni bila vključena kontrolna skupina, zato merjenje ni bilo izvedeno v obliki 

eksperimenta. Težko je trditi, da so spremembe, izboljšanja ali poslabšanja rezultat in vpliv 

delavnic. Raziskavo brez kontrolne skupine vidimo kot pomanjkljivost pri vrednotenju in 

primerjanju rezultatov. Za kontrolno skupino se na koncu nismo odločili zaradi težav pri 

oblikovanju skupine otrok iste starosti, podobnih značilnosti in posebnosti. Zaradi specifik 

otrok bi bilo to težje izvedljivo. 
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Vzorec za raziskavo je bil majhen. Srečanja so potekala enkrat tedensko. Za optimalno 

opazovanje bi srečanja morala potekati dlje časa in večkrat zaporedoma, vsaj dvakrat tedensko. 

Zaradi denarnih, časovnih in organizacijskih razlogov meritev nismo izpeljati na ta način. Če 

bi imeli večje število opazovalnih oseb, bi se verjetno jasneje videl napredek. 

Anketne vprašalnike za starše bi bilo dobro izvesti v živo, z možnostjo dodajanja podvprašanj. 

V delo bi vključili še več dejavnosti, upoštevajoč otrokove interese. Prednosti pri izvajanju 

delavnic so aktivno preživljanje prostega časa, druženje z vrstniki ter odraslimi in sprememba 

okolja. Mogoče bi bilo smiselno v delavnice vključevati tudi otroke brez posebnih potreb in 

motenj. 

Za naslednje delavnice bi bilo dobro preizkusiti, da si otroci sami določijo, kolikokrat so lahko 

opozorjeni pred odvzemom oziroma skrajšanjem igre. Tako bi sami imeli nadzor nad svojim 

vedenjem.  
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11 SKLEP 
Vsem otrokom z AS je skupen primanjkljaj na področju socialnih interakcij, ki pa se pri 

vsakemu izrazi na drugačen način. To področje je za delo z otroki ključno. Številne možnosti 

izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja učiteljev ter asistentov za otroke in odrasle osebe 

z AS nakazujejo več zanimanja in boljšo ozaveščenost družbe glede motnje. Možen razlog za 

to je tudi, da je otrok z diagnozo AS vedno več. Diagnostični instrumenti so bolj občutljivi na 

težave, ki včasih pri otrocih niso tako izrazite. Otroci so zato bolj prepoznani.  

Pri delu z otroki z AS je pomembno sistematično in strukturirano delo, timski pristop in sprotno 

sodelovanje s starši. Zaradi težav s prenosom naučenega v druge situacije je pomembno 

sodelovati z okoljem, kjer se otrok nahaja. V delo je smiselno vključiti osebe, s katerimi se 

otrok vsakodnevno srečuje v različnih okoljih – učitelji, starši, sovrstniki, sorojenci. 

Zavedati se moramo, da pri delu z otroki z AS, ni enakega pristopa za vse. Vsak otrok je zase 

individuum, zato je pomembno preizkušati nove načine, metode in tehnike dela. Slediti je 

potrebno otrokovim potrebam in se učiti prepoznati njihovo funkcioniranje v posameznih 

situacijah. Predvsem pa ne smemo pozabiti na močna področja otrok, na njihove sposobnosti 

ter na spodbujanje le teh. 

Magistrsko delo nudi informacije na področju razvijanja socialnih veščin z otroki z AS in na 

kaj vse je dobro biti pozoren, kaj je pomembno upoštevati pri delu z njimi. Delo z otroki z AS 

nam je predstavljal izziv, predvsem njihovo neprimerno vedenje, nerazumevanja pravil okolice 

in drugačno procesiranje informacij.  

Izkušnje z vodenjem delavnic so pozitivne. Delo v manjših skupinah z otroki z AS je lahko 

uspešno. To je mogoče doseči z nenehnim učenjem in iskanjem možnosti ter s povezovanjem 

strokovnih delavcev in staršev, predvsem pa z vzpostavljanjem pristnega odnosa z otroki. 

Ključnega pomena za otroke so bile nenehne interakcije s pomočjo igre. Ti otroci imajo 

pomembne primanjkljaje na področju sodelovanja, odločanja in samokontrole, v odrasli dobi 

pa vse to lahko vpliva na počutje, kvaliteto odnosov ter na sklepanje prijateljstev. Za uspešne 

odnose je za otroke z AS pomembna igra in druženje. Prepričanje, da osebe z AS ne potrebujejo 

druženja, ne drži, saj pri sklepanju prijateljstev niso tako spontani. Potrebujejo pomoč pri učenju 

navezovanja stikov in pri medsebojni komunikaciji. Izvajanje delavnic vidimo kot dobro 

priložnost učenja in druženja v manjših skupinah. Odzivi staršev in otrok kažejo na potrebo po 

nadaljnjem izvajanju teh delavnic, za ugotavljanje dolgoročnih učinkov pa bi bilo merjenje 

dobro izvajati daljše obdobje in na večjem številu otrok. Delavnice v manjših skupinah lahko 

pozitivno vplivajo na otroke, še vedno pa imajo le ti težave s prenosom naučenega v druge 

situacije in okolja, zato spremembe niso vidne v tolikšni meri. Pomembno je, da otrokom z AS 

lahko ponudimo različne priložnosti za učenje v stiku z drugimi ljudmi, preko katerih lahko 

pokažejo in razvijajo svoje sposobnosti. 

 

 »Delo z otroki z motnjami avtističnega spektra bogati, zato vztrajajte!« (Hannah, 2009) 
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13 PRILOGE 
 

KONČNA EVALVACIJA OTROK – ODGOVORI 

PRIMER ZAPISANIH PRAVIL NA DELAVNICAH 

PRIMER SLIKOVNEGA URNIKA 

PRIROČNIK Z NABOROM DEJAVNOSTI  
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13.1 KONČNA EVALVACIJA OTROK – ODGOVORI 

 

OCENI OD 1 DO 5 (OBKROŽI ŠTEVILKO) 

(1: ZELO SLABO, NI MI BILO VŠEČ, 5- ZELO DOBRO, ZELO MI JE BILO VŠEČ) 

     1                    2                 3                 4                 5 

                                             
 

OCENA / OTROCI LAN TOMAŽ ANDREJ 

Slikovni urnik 5 3 5 

Pravila na delavnicah 5 3 5 

Prosta igra v igralnici 5 5 5 

Družabne igre in delo v skupini 4 5 5 

Druženje, igranje s prijatelji 4 5 5 

Učiteljice na delavnicah 4–5 5 5 

Otroci na delavnicah 5 5 5 

Igrače na delavnicah 5 5 5 

Končna ocena vseh delavnic skupaj 5 5 5 

Upošteval sem pravila na delavnicah 5 3 5 

Ko sem želel kaj povedati, sem dvignil roko 5 5 5 

Druge otroke sem poslušal in bil potrpežljiv 5 5 5 

V igri sem sodeloval s prijatelji 5 5 5 

 

VPRAŠANJA 

 

Si se na delavnicah naučil kaj novega? Naštej kaj. 

LAN DA         NE         NE VEM 

- rekel je, da se ni naučil nič novega in da ga nihče ne more spremeniti, ker 

je rad tak, kot je. Rekel je, da je dobro, da je poreden in da si je všeč, tak 

kot je. 

TOMAŽ DA         NE         NE VEM 

- da se ne brcamo in da se ne tepemo, 

- Če smo pridni, lahko gremo v igralnico. 

ANDREJ DA         NE         NE VEM 

- prej ni poznal viseče mreže in takšne gugalnice, ki je v Centru, zdaj to 

pozna, 

- naučil se je novo igro »prevcanje«, ki si jo je izmislil sam, 

- naučil se je, da lahko ima svoje prijatelje. 

 

Povej dve pravili, ki si si jih najbolj zapomnil in ki sta veljala na delavnici. 

LAN - dvigneš roko, 

- kadar učiteljica reče, da gremo v igralnico ali zeleno sobo, to naredimo. 

TOMAŽ - ko učiteljica reče, da moramo iti v zeleno sobo, moramo iti. 

ANDREJ - poslušamo drug drugega 

- ko želimo kaj povedati, dvignemo roko. 
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Kaj ti je bilo na delavnicah najbolj všeč? Zakaj? 

LAN - tabor – Logarska dolina (junij 2016), 

- igralnica in gugalnica, ker se je lahko gugal s svojimi prijatelji. 

TOMAŽ - ko so bili v rumeni sobi (igralnica), ker so tam igrala in igrače in ker se 

tam lahko vrtijo na gugalnici. 

ANDREJ - ko smo dali drugo, okroglo gugalnico s črno piko (tega si je zaželel še 

enkrat za naslednjo delavnico), 

- da se lahko skupaj igram s prijatelji. 

 

Kaj si na delavnicah pogrešal? 

LAN - rekel je, da vprašanj ne razume, da so mu pretežka (četudi smo se 

pogovarjali na primerih in smo mu vprašanje večkrat ponovili). Rekel je, 

da je to brezvezno in da ne bo razmišljal o tem. 

TOMAŽ - več lego kock, 

- želel bi še več gugalnice z mrežo, ker se jo je navadil. 

ANDREJ - drugo, okroglo gugalnico, ne mreže, ker jo je na delavnicah pogrešal, ko 

je ni bilo. 

 

Rad sem prihajal na delavnice. Zakaj? 

LAN DA      NE       NE VEM 

Zaradi prijateljev – Andreja in Tomaža. 

TOMAŽ DA      NE       NE VEM 

Ker smo se s prijatelji igrali v rumeni sobi (igralnica). 

ANDREJ DA   NE      NE VEM 

Da se je kaj naučil in da se je lahko veliko igral. 

 

Kaj ti je na delavnicah najbolj uspelo? Na kaj si ponosen? 

LAN - ni želel, ni imel interesa odgovarjati na to vprašanje. 

TOMAŽ - ko je bil pohvaljen od učiteljic (na primer, ko je bil tiho in počakal na 

vrsto ter je upošteval pravila za odhod iz rumene sobe). 

ANDREJ - ponosen je bil nase prav na končni evalvaciji, ker je dajal intervju, saj ga 

ni še nikoli nihče intervjuval in ga še nihče ni spraševal toliko stvari, 

- ponosen je na izum igre in skakanje iz gugalnice na vrečo. 

 

Kaj bi na delavnicah lahko naredil bolje, bi se lahko bolj potrudil? 

LAN - rekel je, da mu je težko odgovarjati na vprašanja. Vprašanje smo mu 

morali večkrat ponoviti, ker ni poslušal in ni vedel kaj ga sprašujemo). 

rekel je, da vprašanja ne razume in da je to še hujše kot test v šoli. 

TOMAŽ - da je bil malo bolj nežen do Lana. 

ANDREJ - bolj kulturno igranje v rumeni sobi, da je več delil gugalnico s prijatelji v 

skupini. 

 

Na delavnicah sem užival. Zakaj? 

LAN DA   NE      NE VEM 

- omenil je, da je najbolj užival na taboru v Logarski dolini. Ko smo ga 

vprašali za delavnice je odgovoril z: »Blablablabla«. 

TOMAŽ DA   NE      NE VEM 

- igra s prijatelji. 

ANDREJ DA   NE      NE VEM 
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- v rumeni sobi, ker sem imel prijatelje, ki so me poganjali. 

 

Delavnice so bile zame naporne, neprijetne. Zakaj? 

LAN DA   NE      NE VEM 

- ker imamo veliko igrač.  

TOMAŽ DA   NE   NE VEM 

- ni znal z besedami opisati, zakaj se na delavnicah ni počutil neprijetno. 

ANDREJ DA   NE      NE VEM 

- »Zato ker ste bili vi zelo prijazna učiteljica.« 
 

Na delavnicah sem spoznal nove ljudi in prijatelje. Katere? 

LAN DA   NE      NE VEM 

- Tomaž, Andrej, Peter, Kaja. 

TOMAŽ DA   NE      NE VEM 

- Peter, Lan, Lucija, Kaja, Sabina. 

ANDREJ DA   NE      NE VEM 

- spoznal je Lana in Petra. 

 

Na delavnicah mi je uspelo: _________________________________ 

LAN - »Da sem se družil s prijatelji.« 

TOMAŽ - »Da sem bil tiho in poslušal druge, ko smo se pogovarjali.« 

ANDREJ - »Ko sem fantom rekel, da ne smemo obupati in da se vse lahko popravi 

in sem bil potem zadovoljen, ker smo šli v igralnico.« 

 

Delavnice želim obiskovati še naprej. Zakaj? 

LAN DA   NE      NE VEM 

- da bi dobil še več prijateljev. 

TOMAŽ DA   NE      NE VEM 

- ker je fajn, ker se vedno igramo in ker nimamo domače naloge. 

ANDREJ DA   NE      NE VEM 

- ker bomo mogoče še šli kdaj v kino. 

 

RAZDELITEV POHVAL EN DRUGEMU 

LAN ZA ANDREJA: »Pohvaljen, ker si zelo pameten in dober v ugankah.« 

 

ZA TOMAŽA: »Pohvaljen, ker si otročji in se zelo rad igraš.« 

TOMAŽ ZA ANDREJA: »Pohvaljen, ker me vedno poslušaš in ker dvigneš roko.« 

 

ZA LANA: »Bravo, ker tako močno vrtiš mene in Andreja na gugalnici.« 

ANDREJ ZA LANA: »Pohvaljen, ker naju s Tomažem tako lepo vrtiš na viseči mreži.« 

 

ZA TOMAŽA: »Pohvalil bi te, ker si moj najboljši prijatelj. S tabo se velikokrat 

družim in uživam v igranju.« 

 

PODVPRAŠANJA (USTNO) 

Kaj si si najbolj zapomnil iz vodenih dejavnosti? 

LAN - ko smo se pogovarjali in pripovedovali zgodbe: Želvak Bine. 

TOMAŽ - urnik dejavnosti, 

- tepih na tleh, na katerem smo sedeli. 
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ANDREJ - legokocke 

 

Kaj si si najbolj zapomnil iz proste igre v rumeni sobi? 

LAN - gugalnica in guganje s prijatelji. 

TOMAŽ - gugalnica, bazen blazin. 

ANDREJ - gugalnica in igro »prevcanje«. 

 

Ti je skupina prijateljev bila všeč? 

LAN da, povedal je, da mu je v tej skupini čisto fajn in da v drugo skupino otrok ne bi 

šel, saj sta mu Andrej in Tomaž zelo pri srcu. 

TOMAŽ da. 

ANDREJ da - ker so bili vsi prijazni z njim in ker se niso več toliko prepirali in pretepali. 
 

13.2 PRIMER ZAPISANIH PRAVIL NA DELAVNICAH 

 

PRAVILA NA DELAVNICAH 

 

 

 

 

DRUG DRUGEGA POSLUŠAMO (počakamo, da drug 

pove do konca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO ŽELIMO KAJ POVEDATI,  

DVIGNEMO ROKO. 
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SMO PRIJAZNI DRUG DO DRUGEGA 

(govorimo vljudno – ne kričimo, ne zmerjamo, 

se ne žalimo). 

 

 

 

ROKE IN NOGE IMAMO PRI SEBI (ne 

potiskamo, tepemo, brcamo ali ščipamo drugih). 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO ZAZVONI URA ALI  

SE UGASNE LUČ, JE  

KONEC IGRE V IGRALNICI. 

 

 

 

 

 

KO JE KONEC IGRE, V  

TIŠINI ZAPUSTIMO  

IGRALNICO, SE USEDEMO  

NA TLA IN SE UMIRIMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČE UPOŠTEVAMO PRAVILA:  

VEČ IGRE V  

RUMENI SOBI. 
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13.3 PRIMER SLIKOVNEGA URNIKA 
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Priročnik je nastal v okviru magistrskega dela Igra in razvijanje 

socialnih veščin pri otrocih z Aspergerjevim sindromom. Dejavnosti 

so zbrane in povzete iz različnih virov.  

 

Pri izboru iger smo upoštevali starost otrok in individualne 

značilnosti. Dejavnosti smo prilagodili, da so primerne za skupinsko 

obravnavo otrok z AS. 

 

Zbrane dejavnosti, za katere imamo informacije o določenih učinkih, 

lahko ponudimo drugim v praktično uporabo pri delu in vključevanju 

otrok z AS v različna okolja in skupine.  
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1 SPOZNAVNA IGRA 
  

1.1 VSE O TEBI 

 

Prirejeno po:  

- Kavčnik, B. (2007). Igre za spoznavanje. Ljubljana. Salve. 

- Pregelj, V. (2014). Socialno interaktivne igre pri delu s 

skupino na letovanju (Diplomsko delo). Pedagoška fakulteta, 

Univerza v Ljubljani. 

 

Način dela: delo v skupini, sodelovalno delo, delo v krogu. 

 

Cilji: spoznavanje, vzpostavljanje začetnega kontakta (poslušati drug 

drugega, povedati nekaj o sebi, počakati na vrsto za pogovor itd.). 

 

Potek: 

Udeleženci se posedejo v krog, razložimo jim, da bomo prebrali 

trditve. Če zanje posamezna trditev drži, se morajo nanjo ustrezno 

odzvati, če pa trditev zanje ne velja, počakajo na mestu. 

Opombe: vprašanja lahko spreminjamo glede na starost in spol 

udeležencev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRDITVE 

- Če imaš brata, zaploskaj z rokami. 

- Če živiš na vasi, dvigni levo nogo. 

- Če rad smučaš, si pokrij usta. 

- Če je tvoja najljubša barva modra, si z rokami pokrij oči. 

- Če imaš rad čokolado, si oblizni ustnice. 

- Če rad bereš, pokimaj z glavo. 

- Če se rad družiš s prijatelji, si zatisni nos. 

- Če si vesel, ko imaš počitnice, udari z nogami ob tla. 

- Če rad igraš igrice na računalniku, pomahaj z roko. 

- Če rad poslušaš glasbo, se primi za ušesa. 

- Če imaš dve sestri, poskoči. 

- Če si zaljubljen, potapkaj po kolenih. 

- Če rad hodiš v šolo, prekrižaj prste na rokah. 

- Če rad plešeš, pomežikni. 

- Če imaš rad poletje, se nasmehni. 

- Če se rad smeješ, potrepljaj svojega desnega soseda  

po ramenih. 

- Če rad plavaš, naredi tri počepe. 

- Če rad ješ pico, zamenjaj sedež. 

- Če ti je bila všeč ta igra, teci en krog okrog kroga. 

- … 



  

2 
 

Primer dejavnosti: Pozorko 

 
Slika 1: Pozorko: Ploskaj z menoj 

 

 

 

 

 

 

 

*DODATNA IDEJA 

BINGO 

Prirejeno po: 

- Eggett A., Davidson, L. A., Howe, C. in Old, K. (2008). 

Groupwork for Children with Autism Spectrum Disorder: An 

integrated approach, Ages 5–11. Speechmark Publishing Ltd. 

- Kranjčan, M. (2011). Igre v doživljajski pedagogiki. 

Ljubljana: Društvo za doživljajsko pedagogiko. 

Cilji: 

- razvijanje zmožnosti spraševati in odgovarjati na vprašanja, 

- razvijanje poslušanja, pozornosti, opazovanja, 

- razvijanje zavedanja prisotnosti drugih ljudi, 

- spoznavanje en drugega, 

- vaja za spreminjanje položaja v prostoru pri navezovanju 

stika, komunikacije, 

- razvijanje povezanosti v skupini, zaupanje, 

- vzpostavljanje odnosov drug z drugim. 

 

Prilagajanje: individualno vodenje otrok in spodbujanje k 

spraševanju, besedno spodbujanje k igri, demonstracija igre z enim 

primerom. 

 

Potek: 

Poiščite osebe, za katere veljajo naslednje trditve. Zraven trditev 

zapišite imena teh oseb oziroma se te osebe same podpišejo v 

kvadratek. Če na trditve ne znate odgovoriti, potem nekoga vprašajte. 

Poskusite čim hitreje najti vse osebe, za katere te trditve držijo. Ko 
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zberete podpise pri vseh trditvah, zakličete »bingo« in igre je konec. 

Skupaj v skupini preverimo vse trditve. 

 

IMA RJAVE OČI 

 

Ime:_____________ 

 

NOSI ČOP 

 

Ime:_____________ 

 

IMA DOLGE LASE 

 

Ime:_____________ 

 

 

NOSI ČRNE HLAČE 

 

Ime:_____________ 

IMA TEMNE LASE 

 

Ime:_____________ 

 

IMA OBUTE COPATE 

 

Ime:_____________ 

 

PIŠE Z DESNO ROKO 

 

Ime:_____________ 

 

 

IMA BRATA ALI SESTRO 

 

Ime:_____________ 

 

ŽIVI V HIŠI 

 

Ime:_____________ 

IMA DOMAČO ŽIVAL 

 

Ime:_____________ 

 

 

 

 

DODATNA LITERATURA S PODOBNIMI DEJAVNOSTMI 

- Draksler, S. in Korpnik, D. (2016). Pozorko. Zakladnica idej 

za spodbujanje aktivne pozornosti. Tabor: samozaložba. 

- Eggett A., Davidson, L. A., Howe, C. in Old, K. (2008). 

Groupwork for Children with Autism Spectrum Disorder: An 

integrated approach, Ages 5–11. Speechmark Publishing Ltd. 

- Levec, A. (2000). To smo mi. Priročnik za učenje socialnih 

veščin. Center Kontura. Ljubljana. 

- Pregelj, V. (2013). Socialno interaktivne igre. Interni 

priročnik za vzgojitelje na letovanju. 

- Shapiro E., L. (2004). 101 ways to teach children social skills. 

A ready – to – Use reproducible activity book. Promoting 

Growth Through Knowledge. 
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2 DIDAKTIČNA IGRA: KDO SEM JAZ IN 

KDO SI TI 
Avtorica: Mirjana Kelavić, specialna pedagoginja 

 

Igra je didaktični pripomoček, prirejena po komunikacijski igri 

Ungame iz leta 1972 avtorice Rhee Zakrich. Vsebuje različne sklope 

vprašanj in ne spodbuja tekmovalnosti, ampak pogovor o temah, o 

katerih želi spregovoriti učenec ali učitelj. Otroci preko igre razvijajo: 

aktivno poslušanje, potrpežljivost, sprejemanje različnosti, zavedanje 

lastnih čustev in čustev drugih. 

Igra vsebuje različne sklope vprašanj: šola, prijateljstvo in učenje. 

 

Cilji:  

- izboljšanje medosebnih odnosov med udeleženci ter večanje 

povezanosti, 

- izražanje in izmenjevanje različnih mnenj ter razlikovanje 

čustev, 

- spodbujanje komunikacije med učiteljem in učenci na zabaven 

in sproščujoč način, 

- spodbujanje aktivnega poslušanja, potrpežljivosti, 

sprejemanja različnosti, zavedanja lastnih čustev in čustev 

drugih. 

 

 

 

 

 

Pripomočki: 

- podlaga za igranje, 

- kartice z vprašanji, 

- prazne kartice, na katere lahko učenci zapišejo svoja 

vprašanja, 

- figurice (velikosti igračk iz kinder jajčk), 

- igralna kocka. 

 

Navodila za igranje: 

Vsak igralec si izbere figuro in jo položi na poljubno mesto na 

podlagi. Igralec, ki je na vrsti, meče kocko in se premakne za toliko 

polj, kot kaže kocka. 

 

Polja: 

- ? – tisti, ki je na vrsti, vzame kartico z vprašanjem in nanj 

odgovori. kartico lahko zamenja, če na vprašanje ne želi 

odgovoriti. 

- ! – igralec lahko drugim soigralcem pove o sebi, kar želi. 

- KAJ ŽELITE – igralec lahko izbere, ali bo vzel kartico z 

vprašanjem, ali pa bo povedal skupini nekaj o sebi. 

- »če si bil pred kratkim VESEL (JEZEN, ŽALOSTEN, 

PRESTRAŠEN), pojdi na polje VESELJE (JEZA, ŽALOST, 

STRAH)«. Če igralec pred kratkim ni bil vesel (jezen, 

žalosten, prestrašen), ostane na tem polju. Na teh poljih nato 

igralec opiše situacijo, ko je bil vesel (žalosten, jezen ali 

prestrašen). 

Interaktivna igra je namenjena raziskovanju odnosov in 

komunikacije. Posameznik izrazi svoje mnenje in se uči sprejemati 
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mnenja drugih, uri tudi veščino aktivnega poslušanja. 

Vodja igre mora pozorno poslušati igralce, jih usmerjati in voditi 

njihov pogovor. Aktivno mora vključevati vse igralce. Glede na potek 

igre lahko vodja postavlja podvprašanja ter igralcem kakšno vprašanje 

obrazloži. 

Na koncu igre je čas za evalvacijo, kjer igralci povedo, kako so se 

počutili med igranjem. Vodja igre lahko naredi povzetek pogovora ali 

povratno informacijo o medsebojni komunikaciji ter aktivnem 

poslušanju. 

 
Slika 2: Igra: Kdo sem jaz in kdo si ti? 

VIR: lasten 

 

 

 

       

 

SKLOPI VPRAŠANJ 

PRIJATELJSTVO 

1. Kaj ti pomeni prijateljstvo? 
2. Kdo je zate pravi prijatelj? Kako veš, da je tvoj prijatelj? 

3. Ali imaš pravega prijatelja in ali si komu pravi prijatelj? 

4. Koliko prijateljev imaš? Kaj narediš, če želiš, da je nekdo tvoj 

prijatelj? 

5. Kaj najraje počneš s prijateljem v prostem času? 

6. Ali se prijateljstvo lahko preneha? Ali si kdaj izgubil 

prijatelja? 

7. Kako rešuješ konflikte s prijatelji? Kaj narediš? 

8. Kaj si pripravljen narediti za prijatelja? 

9. Ali lahko prijatelju rečeš »ne«? 

10. Ali sta lahko fant in dekle samo prijatelja? 

11. Si ohranil prijatelja iz otroštva? 

12. Kako veš, da je nekdo tvoj prijatelj? 

13. Ali imaš več prijateljev doma ali v šoli? 

14. Ali težko ohraniš prijateljstvo? 

15. Bi želel imeti več prijateljev? 

16. Kaj bi naredil, če bi tvoj prijatelj prišel v slabo družbo? 

17. Ali lahko ohraniš prijateljstvo s prijateljem iz tujine? 

18. Je pomembno, da imata prijatelja enake hobije in interese? 

19. Kako stojiš ob strani prijatelju, ki je v stiski? 

20. Je bilo tvoje prijateljstvo kdaj na preizkušnji? 

21. Je tvoj družinski član ali žival lahko najboljši prijatelj? 

22. Predstavi prijatelja, ki ga najbolj občuduješ. Povej, zakaj. 

23. Na mojem prijatelju mi je všeč … 

24. Kaj želiš, da bi tvoji vrstniki vedeli o tebi? 

25. Kaj narediš, če se s prijateljem skregaš? 
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ŠOLA 

1. Navedi šolsko pravilo, ki ga ne razumeš ali bi ga spremenil. 
2. Kateri šolski predmet ti je najbolj všeč in zakaj? 

3. Kateri šolski predmet ti ni všeč in zakaj? 

4. Predstavljaj si, da si učitelj. Kakšen učitelj bi bil? 

5. Ali si v šoli kdaj pohvaljen? Pripoveduj. 

6. Opiši dogodek, ki se ti je zgodil v šoli in se ga rad spominjaš. 

7. Katera knjiga ti je najljubša? 

8. Si že kdaj kršil kakšno šolsko pravilo in kakšen ukrep je sledil? 

9. Opiši značilnosti svojega najljubšega učitelja? 

10. Tvoj najljubši prostor v šoli je … 

11. Kaj najraje počneš med odmori? 

12. Kako se počutiš v razredu? 

13. Ali obiskuješ kakšen krožek na šoli? Katerega in kaj tam počneš? 

14. Si že v šoli kdaj nastopal in kako si se takrat počutil? 

15. Ali rad hodiš v šolo? Zakaj? 

16. Kaj najraje počneš v šoli? 

17. Stvar, ki te v šoli najbolj moti, je … 

18. Kako rešuješ spore z drugimi učenci? 

19. Kateri dnevi dejavnosti so ti najbolj všeč? 

20. Kaj običajno počneš po pouku? 

21. Katerih šolskih počitnic se najbolj veseliš? 

22. Ali kdaj zamudiš k pouku? 

23. Opiši, kakšna osnovna šola bi bila zate popolna. 

24. Kaj najraje ješ v šoli? 

25. Ali si kdaj imel tremo pred govornim nastopom in kako si jo 

premagal? 

UČENJE 

1. Šolski predmet, ki mi je najtežji, je … Zakaj? 
2. Šolski predmet, ki mi je najlažji, je … Zakaj? 

3. Še posebej občudujem učitelja, ki … 

4. Kdaj se najraje učim? Zjutraj, popoldne ali zvečer? 

5. Opiši, kako se učiš matematiko. 

6. Opiši, kako se učiš angleščino. 

7. Opiši, kako se učiš slovenščino. 

8. Ali se raje učiš sam, v paru ali v skupini? 

9. V katerem prostoru se učiš? 

10. Kmalu boš pisal test. Kdaj se začneš učiti? 

11. Kako se pripraviš na učenje? 

12. Ali pri učenju potrebuješ pomoč? Kdo ti po navadi 

pomaga in na kakšen način? 

13. Kaj te ovira pri učenju? Kaj bi ti pomagalo, da bi se bolje 

učil? 

14. Kako se najlažje učiš (ob poslušanju glasbe, glasnem 

ponavljanju, ob slikah ali če se med učenjem gibaš? 

15. Koliko časa si lahko zbran pri šolski uri? 

16. Koliko časa dnevno se učiš? 

17. Koliko časa na dan nameniš domači nalogi? 

18. Ali si v koledar zapišeš datume pisnih in ustnih 

preizkusov znanja? 

19. Ali obiskuješ dopolnilni ali dodatni pouk? 

20. Se ti zdi trenutna šolska snov težka? 

21. Ali imaš med učenjem rad odmore? 

22. Ali pri pouku vprašaš, če česa ne razumeš? 

23. Ali redno delaš domače naloge? 

24. Kateri predmet se najraje učiš? 

25. Ali ti starši pomagajo pri učenju in kako? 
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VIRI IN LITERATURA: 

Kelavić, M. (2016). Uporaba igre Kdo sem jaz in kdo si ti? Kot most 

med različnimi udeleženci učnega procesa. 10. mednarodni simpozij 

Avtonomija v šoli. 

- Igra: Ungame; https://www.amazon.com/TaliCor-4101221-

The-Ungame/dp/B000QX9Y9O 

 

3 ISKANJE SKRITEGA ZAKLADA 
 

Prirejeno po: 

- Eggett A., Davidson, L. A., Howe, C. in Old, K. (2008). 

Groupwork for Children with Autism Spectrum Disorder: An 

integrated approach, Ages 5–11. Speechmark Publishing Ltd. 

-  

Potek: 

En otrok zapusti sobo in izbere mesto, kjer bo skril zaklad. Za zaklad 

lahko uporabimo kinder jajčke, kamor skrijemo lutke, namige ali 

različne naloge. Ko je zaklad skrit, je naloga ostalih članov v skupini, 

da zaklad najdejo. Najbolje je, da iščejo skupaj, lahko se držijo za roke 

ali hodijo v koloni kot kača. Tisti, ki je zaklad skril, daje navodila (na 

primer: hodi naravnost, zavij desno, skloni se, naredi tri korake nazaj/ 

naprej, počepni, iztegni roke itd.). Ko drugi najdejo zaklad, se 

zamenjajo v skrivanju in iskanju. Igre je konec, ko skrijejo in najdejo 

vse skrite kinder jajčke, odgovorijo na vsa vprašanja oziroma rešijo 

vse naloge. 

Otroke se med igro individualno vodi in spodbuja k sodelovanju. Igra 

se lahko najprej tudi demonstrira. 

Cilji: 

- razvijanje aktivnega poslušanja, pozornosti, opazovanja, 

- sledenje verbalnim navodilom, 

- skupinsko reševanje težav, 

- vživljanje v drugega in ga voditi, 

- orientacija v prostoru, 

- razvijanje zmožnosti spraševati in odgovarjati na vprašanja, 

- razvijanje zavedanja prisotnosti drugih ljudi, 

- spoznavanje drug drugega, 

- razvijanje povezanosti v skupini, zaupanje, 

- vzpostavljanje odnosov drug z drugim, 

- počakati na vrsto in menjanje vlog v igri. 

 

https://www.amazon.com/TaliCor-4101221-The-Ungame/dp/B000QX9Y9O
https://www.amazon.com/TaliCor-4101221-The-Ungame/dp/B000QX9Y9O
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Slika 3: Kinder jajčka 

Vir: lasten 

 

*DODATNA IDEJA 

ROKE GOVORIJO 

Pri tej igri potrebujemo nekoga, ki je zelo radoveden. Njegova naloga 

je, da išče žogo (ali kakšen drug predmet), ki ga bomo skrili v 

prostoru. Tisti, ki bo iskal, mora zapustiti učilnico. Ostali igralci bodo 

žogo skrili, nato pa poklicali učenca, ki je zunaj. Ko bo iskal žogo, mu 

drugi lahko pomagajo tako, da ploskajo glasno, ko bo blizu nje in tiho, 

ko bo daleč. Bliže bo, glasneje bodo ploskali. Žoga se išče približno 

dve minuti. Če je otrok v tem času ne najde, mu lahko pomagamo z 

besedami. 

 

 

VPRAŠANJA 

KATERA JE TVOJA NAJLJUBŠA BARVA? 

IMAŠ DOMA KAKŠNO ŽIVAL? 

KAJ NAJRAJE JEŠ? 

KAJ SE NAJRAJE IGRAŠ? 

ČESA SPLOH NE MARAŠ POČETI? 

SE UKVARJAŠ S KAKŠNIM ŠPORTOM? 

GLEDAŠ RISANKE? KATERE? 

KAJ IMAŠ V ŠOLI NAJRAJE? 

IMAŠ KAKŠNEGA BRATA ALI SESTRO? 

V KATERI STVARI SI ZELO DOBER? 

ČESA V ŠOLI NE MARAŠ? 

KOLIKO SI STAR? 

DANES SEM … 

ŽELIM SI … 

NE MARAM … 

RAD IMAM … 

KO BOM VELIK, BOM … 

NAŠTEJ 3 STVARI, KI JIH NAJRAJE POČNEŠ. 

NAREDI TRI ŽABJE POSKOKE. 

BREZ BESED OPONAŠAJ ENO ŽIVAL. 

V PROSTORU POIŠČI ENO STVAR NA ČRKO … 

POIŠČI PREDMET RDEČE BARVE. 

… 
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4 ACTIVITY MALO DRUGAČE 
Prirejeno po:  

- Eggett A., Davidson, L. A., Howe, C. in Old, K. (2008). 

Groupwork for Children with Autism Spectrum Disorder: An 

integrated approach, Ages 5–11. Speechmark Publishing Ltd. 

- Virk- Rode, J. in Belak- Ožbolt, J. (1991). Razred kot socialna 

skupina in socialne igre. Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. 

 

 
Slika 4: Activity - moj prvi 

Vir: lasten 

 

Za igro potrebujemo otroški Activity, kinetični pesek ali riž in kinder 

jajčke. V slednje skrijemo slike in navodila, ki jih morajo otroci 

izpolniti, da dobijo točko in na koncu zlato zvezdico – nalepke. Vsak 

učenec poišče in izvleče eno kinder jajčko s sliko in se odloči, ali bo 

ostalim soigralcem sliko pokazal brez besed (pantomima), opisal z 

besedami ali narisal. 

Igra lahko poteka tudi tako, da vsak izvleče eno sliko ali dve, ter si 

skupaj izmislijo, ali zaigrajo kratko zgodbico iz stvari, ki jih je 

izvlekel. 

 

DODATNA LITERATURA (NEVERBALNA KOMUNIKACIJA, 

PANTOMIMA): 

- Brumen, N. (2012). Motivacija za izobraževanje in 

vseživljenjsko učenje. Motivacijske delavnice za mlajše 

osipnike. Ljudska univerza Jesenice. 

 

5 RIBOLOV 
 

Cilji: 

- počakati na vrsto, 

- v stvareh in življenjskih situacijah iskati dobre, pozitivne 

stvari, ne samo slabih, 

- poslušati drug drugega, 

- se ob igri zabavati in sprostiti. 

 

 

Potek: 

Skupaj z učenci sestavimo akvarij oziroma ribnik in vanj položimo 

ribe. Dogovorimo se, da bomo danes ribiči in bomo lovili ribe. 

Njihova naloga je, da z ribiškimi palicami ulovijo ribe. Ribe so 

označene z določenimi številkami. Vsaki številki pripada trditev. 

Učenec za vsako situacijo poišče pozitivne in negativne plati. Skupaj 
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ugotavljamo, da situacije niso vedno nujno samo slabe ali dobre, 

ampak kombinacija obojega. 

 

 
Slika 5: Igra Ribolov 

Vir: lasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRDITVE: DOBRE IN SLABE STVARI 

 

ZBOLEL SEM 

ZLOMLJENA NOGA 

SLABA OCENA V ŠOLI 

DOMAČA NALOGA 

ZAČETEK ŠOLE 

KONEC POČITNIC 

NI INTERNETA 

PREPIR S SOŠOLCEM 

ZMANJKA ELEKTRIKE 

IZGUBIL SEM IGRAČO 

POUK ODPADE 

DEŽEVEN DAN 
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6 IGRE NA TEMO ČUSTEV 

 

6.1 IGRA: SPOZNAVANJE ČUSTEV 

 

 (Ječnik d. o. o. Trgovina na debelo in drobno z učili in didaktičnimi 

pripomočki) 

 
Slika 6: Igra: Spoznavanje čustev 

 

 

 

 

 

 

 

Cilji: 

- spoznavanje čustev in ravnanje z njimi, 

- učenje pomena obrazne mimike, izražanje čustev z gestami, 

mimiko, 

- spoznavanje in razumevanje svojih čustev in čustev drugih. 

 

Vsebina igre: 

- Igralna površina 

- 20 situacijskih kart z zelenim robom 

- 32 kart z upodobljenimi čustvi 

- 4 barvne figurice 

- Podstavki za karte 

- Igralna kocka 

- Navodila za igro 

 

Navodila za igro: 

V tej igri se uporabljajo štiri čustva, ki jih otroci najbolj poznajo: 

sreča, jeza, strah in žalost. Pred igro z igralci pogledamo 4 karte z 

upodobljenimi čustvi in nekaj situacijskih kart. Igra se igra na različne 

načine oziroma igro lahko prilagajaš glede na sposobnosti otrok in 

število igralcev.  

Na igralni podlagi so kvadrati različnih barv, igralec meče kocko in 

pride na naslednje kvadratke: 

- RUMENA BARVA: igralec vleče rumeno karto z 

upodobljenimi čustvi. Glede na narisan simbol mora igralec 

opisati situacijo z narisanim čustvom, lahko pa čustvo prikaže 

z mimiko in telesnimi gibi. Ostali igralci poskušajo ugotoviti, 

katero čustvo je prikazano na sliki. 
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- ZELENA BARVA: igralec vleče zeleno situacijsko karto in 

poskuša uprizoriti situacijo in čustvo. Pri tem si pomaga s 

celim telesom. Ostali igralci izmed rumenih kart z 

upodobljenimi čustvi izberejo tisto, za katero mislijo, da jo 

igralec uprizarja. 

- RDEČA BARVA: na vrsti je naslednji igralec. 

- BELA BARVA: na tem mestu je označeno število, ki pomeni, 

za koliko polj mora naslednji igralec prestaviti svojo figurico. 

 

Igra se lahko nadaljuje, dokler niso porabljene vse rumene in zelene 

karte. Igro lahko zaključimo s kratko evalvacijo o čustvih, otrokom 

lahko preberemo knjigo ali odlomek o čustvih, ki so se pojavljala v 

igri. Igra se lahko igra tako, da učenci narišejo čustvo, ki ga imajo na 

karti, ostali igralci pa ugotavljajo, kaj karta prikazuje. Čustva lahko 

igralci prikazujejo tudi z zvokom z različnimi predmeti. Igralci nato 

poskušajo razložiti, zakaj so izbrali določen zvok za posamezna 

čustva. 

 

 

 

 

 

 

6.2 ČUSTVA (PREPOZNAVANJE, IZRAŽANJE, 

SAMOKONTROLA, SAMOREGULACIJA ČUSTEV) 

 

Cilji: 

- prepoznati čustva z izrazi na obrazih in pridobiti besedišče o 

čustvih, 

- učenje pomena obrazne mimike, izražanje čustev z gestami, 

mimiko, 

- spoznavanje in razumevanje svojih čustev in čustev drugih. 

 

Potek: 

Vsak otrok napihne balon, otrok na svoj balon nariše, kako se danes 

počuti oziroma kako se je počutil ta teden. Vprašamo ga tudi, zakaj se 

je tako počutil. Narisano opišejo, lahko tudi zaigrajo. Igra je lahko kot 

uvod v uro ali naslednjo dejavnost. Z otroki se pogovarjamo, zakaj so 

narisali posamezno čustvo in kdaj ter zakaj se tako počutijo. 

Analiziramo lahko tudi barve, ki so jih otroci uporabili za risanje 

posameznih čustev, če imajo različne barve na voljo. Balone lahko 

uporabimo tudi za podajanje in igro. Če so na balonih narisana 

različna čustva, potem otroci med podajanjem opišejo, katero čustvo 

je narisano na balonu in kdaj ter zakaj se oni počutijo tako. Pogovor 

lahko razširimo in se pogovarjamo, kaj otroci naredijo, ko so veseli, 

žalostni itd. 
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Slika 7: Čustva 

VIR:https://www.google.si/search?q=learning+about+feeling&source=lnms&tbm=isch&s

a=X&ved=0ahUKEwiR97rK-

vvUAhXBPhQKHcaoCpgQ_AUICigB&biw=1536&bih=686#imgrc=gjjtqoDnj-thnM: 

 

Učencem ponudimo različne slike, ki prikazujejo čustva. Otrok izbere 

tisto, ki mu je najbolj všeč in jo opiše. Pove, kaj vidi in zakaj mu je 

všeč. Pregledamo slike in opišemo čustva, ki so upodobljena. Nato 

otrokom razdelimo plakate s čustvi. V kvadratke nalepijo slike s 

čustvi ali pa otrok v okvir sam napiše, kdaj je on najbolj vesel, česa 

ga je strah, kdaj je jezen in kdaj žalosten.  

Slikovni material in plakati so dostopni na spletni strani: 

http://arbeitsmaterial.blogspot.si/search/label/Emotionen. 

 
Slika 8: Plakat: jezen 

 
Slika 9: Plakat: prestrašen 

 

https://www.google.si/search?q=learning+about+feeling&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiR97rK-vvUAhXBPhQKHcaoCpgQ_AUICigB&biw=1536&bih=686#imgrc=gjjtqoDnj-thnM
https://www.google.si/search?q=learning+about+feeling&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiR97rK-vvUAhXBPhQKHcaoCpgQ_AUICigB&biw=1536&bih=686#imgrc=gjjtqoDnj-thnM
https://www.google.si/search?q=learning+about+feeling&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiR97rK-vvUAhXBPhQKHcaoCpgQ_AUICigB&biw=1536&bih=686#imgrc=gjjtqoDnj-thnM
http://arbeitsmaterial.blogspot.si/search/label/Emotionen
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Slika 10: Plakat: vesel 

 

 
Slika 11: Plakat: žalosten 

 

 

RAZLIČNE DEJAVNOSTI O ČUSTVIH, POČUTJU: 

- Sprašujemo po splošnem počutju otrok in kaj lahko naredijo, 

da bi se otroci bolje počutili. 

- Pogovor in zapise lahko razširimo in se z otroki pogovarjamo, 

kako se odzovejo, ko so jezni, žalostni, veseli ali prestrašeni 

in med seboj primerjamo odgovore. Dejavnosti na slikah lahko 

otroci tudi sami zaigrajo.  

- KAKO SE POČUTIŠ: otroci si pozorno ogledajo obraze na 

slikah. Vsak izbere eno ali dve in opišejo, kaj pomislijo ob 

vsaki sliki. Otrokom postavljamo različna vprašanja: »Katero 

čustvo predstavlja vsak od teh obrazov, kako se odzivajo 

ljudje ob vsakem od teh čustev, kdaj si ti žalosten, kaj se ti 

mora zgoditi, da občutiš to čustvo, kako se odzivaš nanje, kaj 

narediš, ko si žalosten itd.?« Pogovor razširimo na to, da se 

ljudje različno odzivamo v danih situacijah in vsako čustvo 

izrazimo na drugačen način: jokamo, se smejemo, kričimo, se 

potimo idr. 

 

6.3 KAKO BI SE POČUTIL? 

 

Povzeto po: 

- Akin, T., Cowan, D., Palomares, S. in Schillind, D. (2000). 

Pomoč otrokom pri spoprijemanju z žalostjo, strahom in jezo. 

Priročnik za učitelje in svetovalce. Ljubljana: Educy. 

- Lajmsner, T. in Okorn A. (2015). Trening socialnih veščin pri 

učencih z motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo. 

Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. 
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- Musek Lešnik, K. in Lešnik Musek, P. (2011). Vedenje, takšno 

in drugačno. Priročnik za 2. triletje OŠ Ljubljana: IPSOS. 

 

Cilji: 

- povezava, osmišljanje čustev z vsakodnevnimi dogodki, 

- razmišljanje o občutkih in odzivih na situacije, 

- spoprijemanje z negativnimi čustvi, 

- spoznavanje različnih strategij za konstruktivno in socialno 

sprejemljivo premagovanje frustracij. 

 

 

Z učenci se pogovarjamo ali jim razdelimo učni list »Kako bi se 

počutil« in ga skupaj preberemo ter rešimo. Učenci razmišljajo, kako 

se počutijo v danih situacijah in zapišejo svoje občutke, vedenjske 

odzive. Zraven lahko tudi narišejo svoje občutke. Pogovor lahko 

razširimo, da se z učenci pogovorimo o njihovih odzivih in kako bi jih 

ublažili, spremenili. Za mlajše otroke lahko namesto zapisovanja 

občutkov pripravimo obraze, ki prikazujejo različna čustva in jih 

pobarvajo. 

 

PRIMERI TRDITEV: 

 

VIRI IN LITERATURA: 

- Bisquerra Alzina, R., Cuadrado Bonilla, M., Filella Guiu, G., 

Lopez Cassa, E., Obiols Soler, G. in Perez Escada, N. (2009). 

Čustvena inteligenca otrok. Priročnik za učitelje in starše z 

vajami. Tehniška založba Slovenije. 

- Eggett A., Davidson, L. A., Howe, C. in Old, K. (2008). 

Groupwork for Children with Autism Spectrum Disorder: An 

integrated approach, Ages 5–11. Speechmark Publishing Ltd. 

- Voziš se s kolesom in padeš. 

- Ponoči te tlači mora in se nenadoma prebudiš. 

- Umrl ti je pes. 

- Med poukom naloge ne rešiš pravilno. 

- Na dvorišču padeš in se poškoduješ. 

- Doma si pozabil sendvič za malico, zato si lačen. 

- Učiteljica te pred celim razredom graja, da si nekaj storil 

narobe. 

- Spreš se s svojim najboljšim prijateljem. 

- Zboliš in ne moreš na izlet. 

- Imaš vročino. 

- Sošolec ti uniči risbo, za katero si se zelo trudil. 

- Starši te kaznujejo za to, kar je storil tvoj brat ali sestra. 

- Učiteljica ti je vrnila test. Čeprav si se trudil, je ocena bila 

zadostna. 
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- Fox, L., Lentini, R. in Vaughn, B. J. (2005). Teaching tools 

for Young children with challenging behaviour. University of 

south Florida. Louis de la parte Florida Mental health Institute. 

Division od applied research and educational support. 

- Levec, A. (2000). To smo mi. Priročnik za učenje socialnih 

veščin. Center Kontura. Ljubljana. 

 

DODATNI VIRI IN LITERATURA: 

- Brower, F. (2007). 100 Ideas for Supporting Pupils on the 

Autistic Spectrum. Continuum International Publishing group. 

- Shapiro E., L. (2004). 101 Ways to Teach Children Social 

Skills. A ready - to - Use reproducible activity book. 

Promoting Growth Through Knowledge. 

- Elsa support (2016). Supporting emotional literacy, pridobljeno s: 

http://www.elsa-support.co.uk/ 

Autismus Arbetsmaterial (b. d.). Emotionen. Pridobljeno s: 

http://arbeitsmaterial.blogspot.si/search/label/Emotionen 

 

 

 

 

 

 

 

7 SPROSTITVENE IGRE IN VAJE ZA 

SPROŠČANJE, IGRE ZA PREMORE, 

TIMSKE IGRE 
 

7.1 STOLP 

 

Cilji: 

- skupno dogovarjanje,  

- deljenje dela pri sestavljanju – dogovor, kdo bo kaj naredil, 

kako se bodo stvari lotili …), 

- spodbujanje občutka pripadnosti skupini, 

- počakati na vrsto (pri avtomobilčkih). 

 

Gre za timsko igro, ki člane skupine spodbudi, da si med seboj 

pomagajo. 

Člane razdelimo na skupine ter vsaki skupini damo enako časopisnega 

papirja in enak lepilni trak. Naloga članov je, da v določenem času (na 

primer 30 sekund) sestavijo najvišji stolp (lahko tudi najmočnejšega 

– članom v skupini damo nalogo, da mora stolp zdržati določeno 

število kovancev). Nalogo in delo lahko otežimo tako, da se med 

delom člani v skupini ne smejo pogovarjati med seboj. 

 

 

 

 

 

 

http://arbeitsmaterial.blogspot.si/2009/04/emotionen-ausdruck-malen.html
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Ali: 

GNEZDO ZA JAJCE 

Člane razdelimo na skupine ter vsaki skupini damo enako časopisnega 

papirja in enak lepilni trak. Naloga članov skupine je, da v določenem 

času sestavijo gnezdo, ki bo ujelo surovo jajce in se jajce ne bo 

razbilo. Ko ekipe delo končajo, vzamemo jajce v roko in ga dvignemo 

na 1,5 m visoko. Skupina potem postavi svojo stvaritev pod jajce. 

Jajce spustimo in preverimo kakovost. 

 

7.2 POLIGON 

 

Prirejeno po: 

- Eggett A., Davidson, L. A., Howe, C. in Old, K. (2008). 

Groupwork for Children with Autism Spectrum Disorder: An 

integrated approach, Ages 5–11. Speechmark Publishing 

Ltd. 

 

Cilji: 

- spodbujanje občutka pripadnosti skupini, 

- spodbujanje sodelovanja in komunikacije med soigralci, 

- zavedanje telesa in prostora, 

- razvijanje grobe motorike, 

 

Potek: 

Igralci dobijo nalogo, da morajo s predmeti, ki so jim na voljo v 

igralnici, na hodniku sestaviti progo oziroma poligon, ki ga bodo na 

koncu tudi preizkusili. Pomembno je, da sodelujejo vsi in da se med 

igro spodbujata dogovarjanje in sprejemanje različnih idej. Postavljen 

poligon lahko preizkusijo naprej posamezni člani v skupini, nato jim 

damo nalogo, da se primejo vsi skupaj za rame ter ga opravijo skupaj, 

v koloni. Igro lahko otežimo, da ima samo prvi v koloni odprte oči, 

drugi v koloni mižijo in zaupajo ter sledijo premikanju prvega. 

Igro lahko izvedemo tudi tako, da skupini damo navodilo, da si 

predstavljajo, da morajo progo razložiti nekomu, ki je slep. 

 

Podobna tej igri je igra: KAČA, ki jo oblikujejo igralci tako, da se 

primejo za roke in zaprejo oči. Prvi v koloni odpre oči in vodi druge 

po prostoru, lahko čez namišljene ali čez prave ovire. Za gibanje ni 

omejitev – skupina se lahko giba v počepu, hodi po prstih na nogah, 

tudi po vseh štirih. Signali so lahko zvočni ali pa si jih dajejo s prsti 

na rokah. 

 

DODATNA LITERATURA: 

- Schmidt, G. (2007). Igre zaupanja in sodelovanja med otroki. 

Pedagoška fakulteta. Oddelek za predšolsko vzgojo. Priročnik 

za metodiko plesne vzgoje. 

- Schmidt, G. (2011). Igre zaupanja in sodelovanja v trojicah. 

Priročnik za izbirni predmet: Izražanje z gibom – pomoč z 

umetnostjo. Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta. 
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7.3 IGRA NEVIDNI 

 

Prirejeno po: 

- Levec, A. (2000). To smo mi. Priročnik za učenje socialnih 

veščin. Center Kontura. Ljubljana. 

Cilj: 

- spoznavanje skritih želj otrok, bojazni, strahov. 

 

Otrok si predstavlja, da je našel čarobno čepico. Če si jo natakneš na 

glavo, si neviden. Ti lahko vse vidiš, tebe pa nihče ne more. Ko 

snameš čepico, si spet viden. Kaj bi naredil, če bi bil neviden? Igra je 

lahko uvod ali zaključek v daljšo dejavnost. V pomoč lahko za 

dejavnost prineseš klobuk ali kapo, ki si jo otroci položijo na glavo. 

 

7.4 IZMISLI SI IGRO 

 

Prirejeno po: 

- Levec, A. (2000). To smo mi. Priročnik za učenje socialnih veščin. 

Center Kontura. Ljubljana. 

Cilj: 

- spodbujanje sodelovanja in sprostitev, 

- spodbujanje domišljije in ustvarjalnosti. 

 

Potek: 

Otrokom damo določen čas, da si izmislijo igro in jo potem odigrajo. 

Otrokom lahko za usmerjanje dela ponudimo določeno igračo ali 

pripomoček, s katerim morajo sestaviti igro, na primer lego kocke, 

lesene palice idr. 

7.5 SOCIALNI KROGI 

 

Cilji: 

- pogovor o družini in prijateljih, 

- spoznavati in prepoznati različne odnose z ljudmi, 

- spoznavati, da se do različnih ljudi različno vedemo in 

pogovarjamo. 

 

Potek: 

V sredino kroga vsak otrok napiše svoje ime. Na rumeno črto napišejo 

svoje ožje sorodnike (mama, oče, brat, sestra). Na zeleno črto napišejo 

širšo družino, predvsem tiste osebe, ki jim nekaj pomenijo, na modro 

črto zapišejo imena prijateljev, sošolcev, ki so jim blizu. Na zadnjo, 

zunanjo črto napišejo druge pomembne ljudi v njihovem življenju.  

 

Med delom si lahko pomagamo z vprašanji za usmerjanje pogovora 

in dela: 

- Kdo je naš prijatelj? Zakaj ga imate za prijatelja, zakaj je vaš 

prijatelj? Kaj najraje počneš s prijatelji? So tudi otroci na 

delavnicah tvoji prijatelji? 

- Kdo je naš sorodnik? Kaj pomeni, da ste si v sorodu, kaj 

počnete s sorodniki? 

Pogovorimo se lahko, koga tikamo, koga vikamo, s kom se lahko 

»cartamo«, s kom ne ipd.  

V kroge morda označijo še osebo, ki ji lahko zaupajo svoje 

težave. Kdo je zanje še pomemben, poleg prijateljev in sorodnikov? 
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- ožja družina 

- širša družina  

- sošolci  

- drugi pomembni ljudje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 VODENA VIZUALIZACIJA 

 

Prirejeno po: 

- Schmidt, G. (2006). Vodena vizualizacija. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

 

Cilji: 

- aktivno poslušanje in usmerjanje pozornosti, 

- vživljanje v zgodbo,  

- razvijanje domišljije in predstavljivosti. 

 

Potek: 

Dejavnost je primerna za uvod ali zaključek določene dejavnosti ter 

za pomiritev. Otrokom povemo, da jim bomo prebrali zgodbico. 

Naročimo jim, da si poiščejo primeren, udoben kotiček v prostoru. 

Svetujemo jim, da naj imajo zaradi boljšega občutka med branjem 

zgodbe zaprte oči. Zgodbo lahko le poslušajo, lahko pa jim podamo 

navodilo, da si zgodbo čim bolje predstavljajo in zraven z gibanjem 

pripovedujejo zgodbo. Na koncu se pogovorimo o občutkih otrok in 

kaj jim je bilo pri vaji najbolj všeč. 
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PRIMER VODENE VIZUALIZACIJE 

 

 

 

 

PRIMER VAJE: POZORKO 

Draksler, S. in Korpnik, D. (2016). Pozorko. Zakladnica idej za 

spodbujanje aktivne pozornosti. Tabor: samozaložba. 

 
Slika 12: Pozorko: Kaj slišiš? 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUŽEK NA TRAVNIKU (Špela Marolt) 

Sedimo po turško. Zapremo oči, roke počivajo na kolenih. 

Mirno dihamo. Predstavljaj si, da sediš na travniku. Lep in 

sončen dan je. Malo nam je vroče. Nobenega oblačka ni na 

nebu. Zapiha sapica vetra in ti na rahlo premika lase. Sediš 

in globoko dihaš. Uživaš v tako lepem dnevu. Mmm, 

zavohal si cvetlice. Cvetlice s travnika. Kako lepo dišijo! 

Slišiš tam zadaj kužka, ki je šel z lastnikom na sprehod? Če 

boš zelo pozoren, ga boš slišal. Res slišiš kužka, ki veselo 

laja, vedno bolj razločno ga slišiš. Zdaj je že prav blizu tebe. 

Kako je majhen! Kakšne lepe barve je. Gleda te v oči. 

Počasi približaš svojo roko pred njegov gobček. Da, polizal 

jo je. Pobožaš ga po glavi. Kuža se zvrne na hrbet in ti ga 

božaš po mehkem trebuščku. Dlako ima tako mehko. Slišiš 

gospodarja, ki zažvižga svojemu kužku. Kuža se hitro 

postavi na tace in te še enkrat pogleda. Pomaha z repom in 

steče proč. Povohaš svojo dlan in ugotoviš, da diši po kužku. 

Tudi ti moraš domov. Pretegni svoje roke. Pomencaj si oči 

in jih odpri. Zdaj ste spet v igralnici. Ali naše roke še dišijo 

po kužku? Povohaj jih (Schmidt, 2006:25). 
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7.7 VERIŽNA, VODENA ZGODBA 

 

- Virk - Rode, J. in Belak - Ožbolt, J. (1991). Razred kot 

socialna skupina in socialne igre. Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. 

 

Cilji: 

- opazovanje vzrokov, zaradi katerih se neka informacija 

popači. 

 

Potek: 

Skupina se zbere v krogu in vsi, razen enega, zapustijo prostor. Vodja 

tistemu otroku, ki je ostal v prostoru pove ali prebere kratko zgodbo. 

Nato pokliče prvega od članov, ki so zunaj. Otrok, ki je ostal v 

prostoru, interpretira zgodbo, tako kot si jo je zapomnil. On pove 

zgodbo naslednjemu, ki vstopi itd. Igra se nadaljuje toliko časa, dokler 

ne pridejo vsi člani nazaj v skupino. Končno verzijo zgodbe nato 

primerjajo z originalom. 

Končna verzija zgodbe je navadno popačena. Skupina se lahko 

pogovori o vzrokih: »Kaj se je zgodilo z zgodbico, kako se je 

spremenila, zakaj je prišlo do sprememb, kako nastajajo zgodbice, ali 

jim lahko verjamemo itd.«. Vzroki so lahko: subjektivna 

interpretacija, nepozorno poslušanje, informacija ni bila sprejeta na 

način, kot ga je predvideval tisti, ki je pripovedoval zgodbo, različni 

interesi in predsodki otrok. 

 

 

7.8 ZGODBA V NADALJEVANJIH 

Prirejeno po: Rotar, 1996 v Pregelj, 2014 

 

- Pregelj, V. (2014). Socialno interaktivne igre pri delu s 

skupino na letovanju (Diplomsko delo). Pedagoška fakulteta, 

Univerza v Ljubljani. 

 

PRIPOVEDUJEMO ZGODBO SKUPAJ 

Cilji: 

- otrok sodeluje pri nastajanju skupne zgodbe, 

- aktivno poslušajo en drugega, 

- imajo možnost podati ideje, ki so upoštevane, 

- učenje spretnosti za učinkovito komuniciranje – otrok 

prisluhne, razume in se kreativno naveže na besede 

predhodnika. 

PRIMER VERIŽNE ZGODBE: 

»Marko in Jure sta dobra prijatelja. Zjutraj gresta v šolo, popoldne 

se skupaj vračata domov. Ko prideta domov, napišeta najprej 

domačo nalogo. Potem ju čakajo še druga opravila. Marko rad 

pomaga mami pri kuhanju, Jure ima raje delo na vrtu z očetom. Po 

delu odideta skupaj na igrišče, kjer ju že čakajo prijatelji. Najraje 

igrajo nogomet. Čas jim hitro mine. Proti večeru odidejo domov z 

mislijo, da se drugi dan spet srečajo. Na poti domov se Marku in 

Juretu pridruži še Miha. Preden se razidejo, si zaželijo lahko noč.«  
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Potek: 

Vodja razloži otrokom, kaj pomeni »zgodba v nadaljevanjih«. Za 

pomoč pri pripovedovanju zgodbe lahko uporabimo žogico. Tisti, ki 

ima žogo, pripoveduje. Učitelj začne z izmišljanjem zgodbe, nato vrže 

žogico naslednjemu v krogu, ki doda dvoj del nadaljevanja. Tako vsak 

igralec po vrsti dodaja en smiseln stavek zgodbi in jo nadaljuje. 

Zgodbo otroci nadaljujejo, dokler učitelj ne presodi, da je zgodba 

končana. Na koncu zgodbi lahko damo tudi naslov. 

Zgodbe lahko tudi posnamemo in jih znova poslušamo, lahko jih z 

otroki zapišemo in ilustriramo. 

Pomembno je, da vsi poslušajo en drugega, da rdeča nit zgodbe 

ostane. Če se tisti, ki je na vrsti, ne more spomniti nadaljevanja 

zgodbe, lahko da prednost in besedo naslednjemu. 

 

Primeri začetkov zgodb: 

- Nikoli ne bom pozabil, ko … 

- Nekoč je živel deček, ki … 

- Zgodba govori o fantu, ki … 

 

Pri pripovedovanju zgodbe si lahko pomagamo z didaktično igro s 

kockami: Imagidice ali Story Cubes. Na kockah so narisane različne 

slike, ki si jih vsak lahko predstavlja po svoje. Vsak v skupini meče 

kocko. Otroci si glede na slike na kockah izmišljuje zgodbo. 

Prepletanje zgodbe mora biti povezano in smiselno. 

 

 
Slika 13: Imagidice 

Vir: lasten 
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7.9 SPREHODI SE PO MOJEM HRBTU 

 

- Pregelj, V. (2013). Socialno interaktivne igre. Interni 

priročnik za vzgojitelje na letovanju. 

 

Cilji: 

- poslušanje in razumevanje navodil, 

- navajanje na bližino in dotike drug drugega, 

- razvijanje domišljije, 

- vaja taktilnega občutenja in predstav. 

 

Potek: 

Otroci sedejo na tla drug za drugim v kolono, tako da se gledajo v 

hrbte. Prvi v koloni si izmisli črko, besedo ali obliko in jo s prstom na 

roki ali na nogi nariše otroku pred seboj. Drugi naredi isto naprej, 

dokler kolone ni konec. Zadnji v koloni pove, ali nariše na list, kar je 

čutil na hrbtu. Igro lahko nadgradimo, da otrokom učitelj pripoveduje 

zgodbo, otroci pa en drugemu sproti rišejo zgodbo. 

 

7.10 GORDIJSKI VOZEL 

(Prirejeno po: Günther, 2007 v Preglej, 2014) 

 

Cilji: 

- dobra igra za povezovanje in skupinsko delovanje, 

- iskanje rešitev, 

- timsko sodelovanje, 

- povezovanje skupine. 

Potek: 

Igralci stojijo v krogu z ramo ob rami in z zaprtimi očmi. Roke 

iztegnejo proti sredini kroga in poiščejo prosti roki (poskušajo se 

izogniti rokam njihovih sosedov in rokama ene in iste osebe). Nato 

odprejo oči in se poskušajo razvozlati, ne da bi se spuščali. 

Pomembno je, da vsi člani skupine sodelujejo med seboj in se 

dogovarjajo. 

 

VIRI IN LITERATURA: 

- Günther, T. (2007). 100 imenitnih iger. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

- Pregelj, V. (2013). Socialno interaktivne igre. Interni 

priročnik za vzgojitelje na letovanju. 

 

7.11 KROŽNA POT 

 

Prirejeno po: 

- Fox, L., Lentini, R. in Vaughn, B. J. (2005). Teaching tools 

for Young children with challenging behaviour. University of 

south Florida. Louis de la parte Florida Mental Health 

Institute. Division od applied research and educational 

support. 

- Mrak Merhar, I., Umek L. in Vidmar K. (2013). Uporaba igre 

v andragoških procesih. Založba Salve d. o. o. Ljubljana. 

Cilji: 

- dobra igra za povezovanje in skupinsko delovanje 

- iskanje rešitev, 

- timsko sodelovanje, 

- povezovanje skupine. 
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Udeleženci se postavijo v krog in se primejo za roke. Med dva 

udeleženca, ki se držita za roke, se namesti hulahop obroč, ki mora 

viseti na njunih rokah. Naloga udeležencev je, da v čim krajšem času 

spravijo obroč preko vseh udeležencev, ne da bi se z rokami spustili. 

To lahko ponovijo večkrat. Vodja igre lahko meri čas, ki ga porabijo 

za en krog, ki ga skušajo izboljšati.  

Možnost: lahko vključimo še en obroč, ki ga namestimo na nasprotni 

konec kroga. Naloga drugega obroča je, da ulovi prvega, naloga 

prvega pa, da ubeži pred drugim. Ulovi ga takrat, ko se dotakneta 

oziroma srečata. 

 

7.12 OPROSTI, ZASMEJAL SI SE! 

 

Igre. (2006). Kadrovsko izobraževalni tabor - taborjenje za popotnike 

in popotnice. Zveza tabornikov Slovenije, Škofja Loka. Nacionalna 

skavtska organizacija.  

 

Cilji: 

- vzpostavljanje komunikacije, interakcije z drugimi, 

- sprostitev in užitek, 

- spremljanje in poslušanje drug drugega, 

- razvijanje domišljije. 

 

Potek:  

Gre za bitko za smeh. Kdor se zasmeje, izpade iz igre. Igralec ali 

skupina se postavi na nasprotno stran drugih soigralcev. Ta poskuša 

ostale soigralce spraviti v smeh. Dovoljeni so vsi načini, razen 

fizičnega kontakta. Igra je končana, ko igralec vse igralce v skupini 

spravi v smeh. Če pa se igrajo po skupinah in če se igralec v nasprotni 

ekipi nasmeji, se mora priključiti nasprotni skupini. Igra se konča, ko 

je ena od skupin na svojo stran pridobila vse igralce iz druge skupine. 

Če igra traja predolgo, jo lahko zaključimo sami. 

 

7.13 VODENJE SLEPEGA 

 

Povzeto po: 

- Musek Lešnik, K. in Lešnik Musek, P. (2007). Mi in naši 

odnosi: Modul 1. Didaktična mapa za 3. triletje osnovne šole. 

Ljubljana: IPSOS. 

- Lajmsner, T. in Okorn, A. (2015). Trening socialnih veščin pri 

učencih z motnjo v duševnem razvoju (Magistrsko delo). 

Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru.  

- Virk- Rode, J. in Belak - Ožbolt, J. (1991). Razred kot socialna 

skupina in socialne igre. Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo.  

 

Cilji: 

- vživljanje drug v drugega, 

- poslušanje in upoštevanje navodil drugih, 

- povezovanje, 

- učenje sodelovanja in prilagajanja, 

- razvijanje neverbalne komunikacije in zaupanja, 

- razumevanje pojma zaupanje. 
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Potek:  

Igralce razdelimo v pare. Eden v paru zapre oči in pusti, da ga drugi 

soigralec vodi po prostoru in opozarja na ovire. Vodi ga lahko z 

besedami, rokami, enim prstom itd. Vloge se po določenem času 

zamenjajo. 

Po končani igri z igralci lahko sedemo in se pogovorimo o tem, v 

kateri vlogi so se bolje počutili in kako so se počutili kot slepci in kako 

kot vodje. Izkušnje so pokazale, da se otroci med igro dobro počutijo, 

če se med seboj poznajo in so prijatelji. Za potek igre je potrebna 

tišina. 

 

DODATNI VIRI IN LITERATURA (TIMSKE IGRE): 

- Bisquerra Alzina, R., Cuadrado Bonilla, M., Filella Guiu, G. 

Lopez Cassa, E., Obiols Soler, G. In Perez Escada, N. (2009). 

Čustvena inteligenca otrok. Priročnik za učitelje in starše z 

vajami. Tehniška založba Slovenije. 

- Draksler, S. in Korpnik, D. (2016). Pozorko. Zakladnica idej 

za spodbujanje aktivne pozornosti. Tabor: samozaložba. 

- Fox, L., Lentini, R. in Vaughn, B. J. (2005). Teaching tools 

for Young children with challenging behaviour. University of 

south Florida. Louis de la parte Florida Mental health Institute. 

Division od applied research and educational support. 

- Pregelj, V. (2013). Socialno interaktivne igre. Interni 

priročnik za vzgojitelje na letovanju. 

- Pregelj, V. (2014). Socialno interaktivne igre pri delu s 

skupino na letovanju (Diplomsko delo). Pedagoška fakulteta, 

Univerza v Ljubljani. 

- Razredne ure za vse nas (2011). Priročnik za učitelje. Osnovna 

šola Prežihovega Voranca, Ravne na Koroškem. 

- Rotar, U. (Ur). (1996). Interakcijske vaje. Piran: Center za 

socialno delo Piran. 

- Schmidt, G. (2006). Vodena vizualizacija. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

- Schmidt, G. (2007). Igre zaupanja in sodelovanja. Priročnik 

za metodiko plesne vzgoje. Pedagoška fakulteta, Univerza v 

Ljubljani. 

- Žemljič, M. (2012). Igre zaupanja in sodelovanja med otroki 

(Diplomsko delo). Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 
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8 USMERJANJE VEDENJA 
 

8.1 DOKONČEVANJE STAVKOV 

 

Povzeto po: 

- Lajmsner, T. in Okorn, A. (2015). Trening socialnih veščin 

pri učencih z motnjo v duševnem razvoju. (Magistrsko delo). 

Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru.  

- Žižak, A. (2009). Pomen interaktivnih igralnih dejavnosti za 

trening socialnih veščin. Socialna pedagogika. Vol. 13, št. 4, 

str. 399–416. 

 

Cilji: 

- aktivno poslušanje drug drugega, 

- počakati na vrsto, 

- smiselno pripovedovati in nadaljevati stavek glede na 

tematiko, 

- širiti besedni zaklad in uriti domišljijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATNA LITERATURA (SAMOKONTROLA): 

- Bodine, R. J., Crawford, D. in Schrumpf, F. (2010). 

Vrstniška mediacija: reševanje konfliktov v šolah. Vrstniški 

priročnik. Ljubljana: CIP. 

- Musek Lešnik, K. in Lešnik Musek, P. (2011). Vedenje, 

takšno in drugačno. Riročnik za 2. triletje OŠ Ljubljana: 

IPSOS. 

 

 

DANES SE POČUTIM … 

VČERAJ SEM … 

V ŠOLI … 

JUTRI BOM … 

ŽELIM SI … 

RAD … 

NAJBOLJ SEM SREČEN … 

NE MARAM … 

KO BOM VELIK … 

MOJ SKRITI TALENT JE … 

NAJRAJE IMAM … 

KO PRIDEM DOMOV … 

NA DELAVNICAH … 

NAJBOLJŠI SEM V … 

ŽALOSTEN SEM, KO … 

STRAH ME JE … 
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8.2 SOCIALNE ZGODBE 

 

Prirejeno po: 

- Delaney, T. (2009). 100 Games and Activities for Children with 

Asperger´s and Sensory Processing Disorders. Library od Congress 

Cataloging - in- Publication Data. 

- Fox, L., Lentini, R. in Vaughn, B. J. (2005). Teaching tools for 

Young children with challenging behaviour. University of south 

Florida. Louis de la parte Florida Mental health Institute. Division 

od applied research and educational support. 

- Gray, C. (2010). The New Social Story Book. Future horizons. 

Arlington, Texas. 

- Klemenc, A. (1012). Kako je biti jaz. Knjiga o fantu z 

Aspergerjevim sindromom. DZC Janeza Levca. Ljubljana. 

 

CILJI:  

- učinkovito spoprijemanje z jezo in frustracijami, 

- nadzorovanje lastnih čustev v različnih situacijah, 

- aktivno poslušanje, 

- vživljanje v igralce v zgodbah. 

 

 

  

 

 
 

PRIMER SOCIALNE ZGODBE 

(Vir: http://www.avtizem.net/socialne-zgodbe) 

 

Zakaj se v vrsti za kosilo ne prerivam? (naslov) 

MOJA ŠOLA IMA VELIKO PROSTOROV. (opis) 

EN PROSTOR SE IMENUJE JEDILNICA. (opis) 

OTROCI PO NAVADI JEDO KOSILO V JEDILNICI. (opis) 

OTROCI SLIŠIJO ZVONEC, KI JIH POKLIČE H 

KOSILU. (predvidevanje) 

OTROCI VEDO, DA SE MORAJO TAKRAT POSTAVITI V 

VRSTO PRI VRATIH. (predvidevanje) 

V VRSTI ČAKAMO ZATO, DA SMO POŠTENI DO TISTIH, KI 

ČAKAJO ŽE DLJE ČASA. (predvidevanje) 

VSAK, KI PRIDE NA NOVO, SE POSTAVI NA KONEC 

VRSTE. (navodilo) 

KO PRIDEM TJA, SE BOM POSKUSIL POSTAVITI NA KONEC 

VRSTE. (navodilo) 

OTROCI SO LAČNI. ŽELIJO JESTI. (opis) 

POSKUSIL BOM STATI TIHO V VRSTI ZA KOSILO, DOKLER 

NE PRIDEM NA VRSTO. (navodilo) 

VRSTE ZA KOSILO IN ŽELVE SO POČASNE. (dejstvo) 

MOJ UČITELJ BO VESEL, ČE BOM MIRNO 

ČAKAL. (predvidevanje) 
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ŽELVAK BINE 

 

 

Avtorica: Rochelle Lentini, 2005, the “Turtle 

Technique” 

Prevedla: Lucija Polenik 

 

Želvak Bine je majhna želva. 

Rad se igra s prijatelji v jezeru. 

 

 

 

 

 

Včasih se zgodijo stvari, ki želvaka Bineta zelo 

razjezijo.  
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»Auuuuu, boli!« Bineta je zadela žoga. 
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Ko se Bine razjezi, udari, brcne ali se dere na svoje 

prijatelje. Ko jih Bine pretepa, brca ali se dere 

nanje, so njegovi prijatelji jezni, žalostni in 

razburjeni. 

 

 

 

 

 

 

Bine zdaj pozna način, kako umiriti svojo jezo. 

Reče se ji: MISLI KOT ŽELVA. 
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Bine se ustavi (si reče STOP), ustavi svoje roke in 

noge pred pretepanjem. Roke in noge se umirijo in 

so ob telesu. Tudi kriči ne več. 

 

 

 

Bine se skrije v svoj oklep, trikrat globo zadiha in 

se umiri. 
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Bine v svojem oklepu premisli in se spomni rešitve, 

kako lahko popravi stvari, da bo drugič bolje. 

 

 

 

 

Binetovi prijatelji so veseli, ko se Bine lepo, 

prijazno igra in jih ne tepe. Prijateljem je všeč tudi, 

ko Bine uporablja lepe, prijazne besede pri igri in 

ne kriči, ali pa za pomoč prosi učiteljico, ko je 

jezen. 
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KONEC 
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NAVODILA UČITELJEM: 

• otroka po korakih učimo, kako nadzirati jezo, čustva 

in kako se umiriti misli kot želva, 

• 1. korak: prepoznaj svoja čustva – prepoznaj, ko si 

jezen, 

• 2. korak: sam pri sebi razmisli in si reci STOP, 

• 3. korak: skrij se v svojo lupino in trikrat globoko 

zadihaj, 

• 4. korak: pridi iz lupine, ko se pomiriš in razmisli o 

rešitvi problema, 

• korake pogosto ponavljajmo, 

• otoku ponudimo nekaj rešitev, 

• vključitev družine, 

• ko otrok ostane miren, ga pohvalimo. 

 

 

 

1. KORAK: PREPOZNAJ SVOJA ČUSTVA 

– PREPOZNAJ, KO SI JEZEN. 

 



  

35 
 

2. KORAK: USTAVI SE, RAZMISLI IN SI 

RECI: STOP 

 

 

3. KORAK: SKRIJ SE V SVOJ OKLEP IN 

TRIKRAT GLOBOKO ZADIHAJ 
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4. KORAK: KO SE POMIRIŠ, PRIDI IZ 

SVOJEGA OKLEPA IN RAZMISLI O 

REŠITVI PROBLEMA 

 

REŠITVE ZA OTROKA 

- poišči učiteljico, 

- vprašaj prijazno, 

- ignoriraj, 

- reči »Stop, dovolj je«, 

- reči »prosim«, 

- posojaj, deli igrače, 

- počakaj na vrsto idr. 

 

 

 



  

37 
 

DODATNA LITERATURA (USMERJANJE VEDENJA); 

- Akin, T., Cowan D., Palomares S. in Schilling D. (2000). 

Pomoč otrokom pri spoprijemanju z žalostjo, strahom in jezo. 

Priročnik za učitelje in svetovalce. Ljubljana. 

- Delaney, T. (2009). 100 Games and Activities for Children 

with Asperger´s and Sensory Processing Disorders. Library 

od Congress Cataloging - in - Publication Data. 

- Shapiro, E. L. (2004). 101 Ways to Teach Children Social 

Skills. A ready – to - Use activity book. The Bireai For At-

Risk Youth: Promoting Gowth Through Knowledge. 

- Trdan, K. (2013). Razvijanje socialnih veščin pri odrasli osebi 

z Aspergerjevim sindromom (Diplomsko delo). Pedagoška 

fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

- Warden, D. in Christie, D. (2001). Spodbujanje socialnega 

vedenja. Dejavnosti za spodbujanje prosocialnih medosebnih 

veščin in vedenja. Inštitut za psihologijo osebnosti. Ljubljana. 

- Rožnata učiteljica. (2015). razmišljajmo o svojih dejanjih in 

čustvih. Pridobljeno s: 

http://roznatauciteljica.blogspot.si/2015/09/razmisljamo-o-

svojih-dejanjih-in-custvih.html 

 

Socialne zgodbe: 

 http://carolgraysocialstories.com/social-stories/ 

 http://www.wikihow.com/Use-Social-Stories 

 https://www.iidc.indiana.edu/pages/Behavioral-Issues-and-

the-Use-of-Social-Stories 

 http://www.naeyc.org/files/tyc/file/TYC_V4N1_BriodyMcG

Fsarry.pd 

 http://www.autism.org.uk/about/strategies/social-stories-

comic-strips.aspx 

 http://www.avtizem.net/socialne-zgodbe 

 

 

8.3 IGRA VLOG MALO DRUGAČE 

 

Povzeto po: 

- Musek Lešnik, K. in Lešnik Musek, P. (2011). Vedenje, takšno 

in drugačno. Priročnik za 2. triletje OŠ Ljubljana: IPSOS 

- Lajmsner, T. in Okorn A. (2015). Trening socialnih veščin pri 

učencih z motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo. 

Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. 

- Rožnata učiteljica: http://roznatauciteljica.blogspot.hr/ 

 

CILJI: 

- učenje vedenja in reakcij v konfliktnih situacijah. 

 

IGRA VLOG Z LEGO KOCKAMI 

 Dejavnost je namenjena učinkovitemu, konstruktivnemu reševanju 

konfliktov. Z igro vlog otroci utrjujejo različne strategije reševanja 

konfliktov. 

Učenci prejmejo kartice z napisanimi ali narisanimi situacijami za 

igro vlog. Vsak zase razmisli o napisanih ali narisanih situacijah, ki 

lahko sprožijo konflikte. Situacije nato zaigrajo – lahko kot igralci, 

oziroma v tem primeru z lego kockami. Pozorni naj bodo na reševanje 
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konfliktov. Po odigranih situacijah se lahko pogovorimo o situacijah, 

vedenjih in uporabljenih strategijah za reševanje konfliktov. 

Postopki pri igranju vlog so lahko različni: 

- lahko izžrebamo par, ki bo igral skupaj, 

- ponudimo situacije ali prepustimo otrokom, da si jih izberejo 

sami, 

- vodja lahko vloge med igro zamenja. 

 

Izkušnje kažejo, da so otroci pri tej igri lahko zelo domiselni. Po 

različnih igrah in reakcijah se je smiselno o njih pogovoriti in si 

zapomniti pozitivne izkušnje, saj jih lahko koristno uporabimo v 

življenju. 

 
Slika 14: Igra vlog 

Vir: lasten 

 
Slika 15: Rožnata učiteljica - jeza 
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Slika 16: Rožnata učiteljica: vedenje 

 

PRIMERI KARTIC S SITUACIJAMI ZA IGRO VLOG: 

SOŠOLEC TI NE VRNE 

SVINČNIKA, KI SI GA JE 

IZPOSODIL OD TEBE. KAJ 

BOŠ STORIL? 

SOŠOLSKA JE PO NESREČI 

POLILA TVOJO RISBO. KAJ 

JI BOŠ REKEL? 

MAMA JE JEZNA NA SINA, 

KER NI POSPRAVIL SVOJE 

SOBE. 

 

UČITELJICA SE PREPIRA Z 

UČENCI, KER SO SE GRDO 

OBNAŠALI V JEDILNICI. 

 

UČENEC SE PRITOŽI 

UČITELJICI ZARADI SLABE 

OCENE. 

 

OČE MI VZAME 

RAČUNALNIŠKE IGRICE, 

ZATO SEM ŽALOSTEN. 

 

UČENEC POVE UČITELJICI, 

DA JE SOŠOLEC 

NESRAMEN DO NJEGA. 

 

ANDREJ SE IGRA S 

PRIJATELJI. ANDREJ POVE 

JANEZU, DA SE NE MORE 

IGRATI Z NJIMI.  

 

MIHA NE ZNA REŠITI 

DOMAČE NALOGE. ZA 

POMOČ PROSI SOŠOLCA 

DAVIDA, VENDAR MU 

NOČE POMAGATI. 

BORIS JE V BOLNIŠNICI, 

KER JE BOLAN. DAVID GA 

OBIŠČE.  

 

DAVID VIDI SKUPINO 

OTROK, KI TEPEJO MITJA. 

STOPI K NJIM IN ZAKRIČI: 

PRENEHAJTE.  

PETER PONUDI NEJCU 

SVOJE BOMBONE.  
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DARKO SE JE SPOTAKNIL 

IN POŠKODOVAL. ŽIGA MU 

POMAGA VSTATI IN GA 

POSPREMI DOMOV.  

 

MATEVŽ IMA TEŽAVE PRI 

ŠOLSKI NALOGI. ŽIGA MU 

SKUŠA POMAGATI. 

 

UČENEC V RAZREDU SE 

PRITOŽI ZARADI OCENE. 

 

 

UČENEC SE PRITOŽI 

RAZREDNIKU ZARADI 

NESRAMNEGA ODNOSA 

SOŠOLCA. 

TVOJ PRIJATELJ SI ZLOMI 

NOGO IN SE NE POČUTI 

NAJBOLJE. KAJ BI MU 

REKEL, DA BI SE BOLJE 

POČUTIL? 

TVOJ SOŠOLEC SE 

NORČUJE IZ TEBE PRED 

TVOJIMI PRIJATELJI. KAKO 

BI MU POVEDAL, DA NAJ 

PRENEHA S TEM? 

IMAŠ ROJSTNI DAN. 

PRIJATELJ TI PRINESE 

DARILO, KI TI NI VŠEČ IN 

GA NOČEŠ. KAJ MU BOŠ 

REKEL? 

MAMA JE JEZNA NATE, KER 

SI POZABIL POSPRAVITI 

IGRAČE. OPRAVIČI SE JI. 

TVOJ BRAT GLEDA 

TELEVIZIJO, AMPAK TI BI 

RAJE IGRAL VIDEOIGRICE. 

KAJ MU BOŠ REKEL? 

TVOJ BRAT SE ŽE DOLGO 

IGRA Z IGRAČO, ZDAJ BI SE 

RAD IGRAL TI. KAJ MU BOŠ 

REKEL? 

PRIJATELJ TE JE 

PREMAGAL V IGRI 

ČLOVEK NE JEZI SE. KAJ 

MU BOŠ REKEL? 

UČITELJICA JE MED URO 

MATEMATIKE DALA 

NAVODILA, TI PA JIH NE 

RAZUMEŠ IN NE VEŠ, KAJ 

MORAŠ NAREDITI. KAJ BOŠ 

NAREDIL, KAJ BOŠ REKEL 

UČITELJICI? 

MED POUKOM SE POČUTIŠ 

SLABO IN BI RAD ODŠEL 

DOMOV. KAJ BOŠ REKEL 

UČITELJICI? 

ZAMUDIŠ V ŠOLO, KER TI JE 

NA KOLESU POČILA GUMA. 

POJASNI TO UČITELJICI. 

ČAKATE V VRSTI ZA 

MALICO. SOŠOLEC SE 

VRINE V VRSTO PRED 

TABO. KAJ MU BOŠ 

REKEL? 

TVOJ PRIJATELJ SE JE 

ZAČEL DRUŽITI IN IGRATI Z 

DRUGIM SOŠOLCEM. 

KADAR KOLI SE JIMA ŽELIŠ 

PRIDRUŽITI, REČE, DA SE 

NE MOREŠ IGRATI ZRAVEN. 

SOŠOLEC TI JE REKEL, DA 

SI NEUMEN, KER SI V 

RAZREDU EN ODGOVOR 

POVEDAL NAPAČNO. 

S PRIJATELJEM SI V 

TRGOVINI. PRIJATELJ TE 

NAGOVORI, DA UKRADEŠ 

MAJHNO SLADKARIJO. KAJ 

BOŠ NAREDIL? 

SOŠOLCU POSODIŠ 

IGRICO, VENDAR TI JE NE 

VRNE. KAJ BOŠ NAREDIL? 

ŽELIŠ GLEDATI FILM, 

VENDAR JE TVOJ BRAT 

ZELO GLASEN IN TE MOTI. 

KAJ MU BOŠ REKEL? 
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9 POZITIVNO SAMOVREDNOTENJE 

 

9.1 KAJ VSE ZNAM 

 

Povzeto po: 

- Lajmsner, T. in Okorn A. (2015). Trening socialnih veščin pri 

učencih z motnjo v duševnem razvoju (magistrsko delo). 

Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. 

- Musek Lešnik, K. in Lešnik Musek, P. (2010). 

Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba. 

Priročnik za 1. Triletje OŠ. Ljubljana: IPSOS. 

- Musek Lešnik, K. in Lešnik Musek, P. (2011). Vedenje, takšno 

in drugačno. Priročnik za 2. triletje OŠ Ljubljana: IPSOS. 

 

Cilji: 

- spodbuditi razmišljanje o sebi, 

- razmišljanje o svojih sposobnostih in spretnostih, 

- spodbujanje pozitivnega samovrednotenja, 

 

Potek:  

Učenci s pomočjo učnega lista »Kaj vse znam« razmislijo, kaj vse 

znajo, zmorejo narediti, početi. Narišejo sonce s svojim imenom. 

Narišejo toliko žarkov, kolikor je stvari, ki jih znajo, zmorejo opraviti 

in v čemer so dobri. Sonce lahko izrežejo, pobarvajo in predstavijo 

sošolcem oziroma ostalim otrokom v skupini. 

Z otroki se lahko pogovorimo o tem, ali so imeli težave se spomniti 

stvari, ki jih znajo, ter kako se počutijo, ko jim kaj uspe? 

Z delavnico spodbujamo učence k razmišljanju o sebi, o stvareh in 

dejavnostih, kjer so uspešni in ponosni nase. 

 

Delovni list: KAJ VSE ZNAM? 

Razmisli, kaj vse zmoreš početi, kaj vse znaš narediti. Nariši 

sonce, vanj vpiši svoje ime in dodaj toliko žarkov, kot se spomniš 

stvari, ki jih zmoreš, znaš, si v njih dober. 
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9.2 POHVALA 

 

Povzeto po: 

- Lajmsner, T. in Okorn A. (2015). Trening socialnih veščin pri 

učencih z motnjo v duševnem razvoju (magistrsko delo). 

Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. 

- Musek Lešnik, K. in Lešnik Musek, P. (2010). 

Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba. 

Priročnik za 1. Triletje OŠ. Ljubljana: IPSOS. 

- Musek Lešnik, K. in Lešnik Musek, P. (2011). Vedenje, takšno 

in drugačno. Priročnik za 2. triletje OŠ Ljubljana: IPSOS 

 

Z delavnico spodbujamo otrokovo pozitivno samovrednotenje. 

Otroke usmerjamo, da prepoznajo, se zavedajo svojih uspehov in 

dosežkov.  

 

Potek: 

V pokal na delovnem listu napišejo vsaj tri stvari, ki so jim uspele in 

zaradi katerih so ponosni nase. Vsak otrok predstavi svoj pokal 

drugim otrokom v skupini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delovni list: POHVALA 

 

Razmisli o svojih uspehih in dosežkih, na katere si ponosen. V 

pokal napiši 3 stvari, ki so ti dobro uspele in zaradi katerih si 

ponosen nase. V spodnji kvadratek napiši svoje ime, pokal lahko 

pobarvaš in ga izrežeš. 
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10 IGRE ZA RAZVIJANJE AKTIVNE 

POZORNOSTI 

 

Prirejeno po: 

- Draksler, S. in Korpnik, D. (2016). Pozorko. Zakladnica idej 

za spodbujanje aktivne pozornosti. Tabor: samozaložba. 

 

Cilji:  

- pozorno poslušati navodila, slediti navodilom, usmerjanje 

koncentracije in pozornosti, preverjanje drug drugega, če 

nalogo prav izvajata. 

 

Naloga: 

Ob pripovedovanju zgodbe izmed slik izberi tisto, ki najbolj ustreza 

povedi, ki si jo slišal. Za vsako poved izberi eno ustrezno sliko. 

Postavi jih v vrsto, kot si sledijo povedi. Ob slikah pripoveduj zgodbo 

še ti. Izmed slik, ki ti ostanejo, lahko izbereš še kakšno sliko in 

nadaljuješ zgodbo po svoje.  

 

Možnost: 

- Ob pripovedovanju zgodbe nariši v tabelo sliko, znak, simbol, 

ki najbolj ustreza povedi, ki si jo slišal. Za vsako poved nariši 

eno ustrezno sliko. Ob slikah pripoveduj zgodbo. V prazne 

kvadratke lahko narišeš še kakšen simbol in si nadaljevanje 

zgodbe izmisliš.  

 

 

- Otroci namesto slik vsako poved v zgodbi zaigrajo oziroma 

prikažejo z gibi brez besed. 

 

Zgodba: 

Bor je zaljubljen v Petro. Poleti se grejeta na sončku. Jeseni 

opazujeta listje, ki pada z drevja. Pozimi tekata med snežinkami. 

Spomladi pa nabirata zvončke in trobentice. Želita si veliko 

družino. Doma bi rada imela psa in dve mački.  
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Delovni list - K nalogi »Spomin z gibanjem« 

 

VAJE: POZORKO 

 

 
Slika 18: Pozorko: spomin z gibanjem 
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Slika 13: Pozorko: Gibalna zgodba 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


