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Povzetek  

Naloge, v katerih se uporabljajo čutila, so poseben izziv za otroke, ker zahtevajo vzdrževanje 

koncentracije na lastnih čutilih in večjo ozaveščenost o posameznem čutilu. Pri tem ima 

veliko vlogo senzorna integracija, s pomočjo katere možgani predelajo čutilne dražljaje in jim 

dajo pomen. Čutila, še posebej vid in tip pri mlajših otrocih, lahko razvijamo skozi igro, ob 

kateri se otrok zabava, uči in spoznava svet, ki ga obkroža. Otrok pri igri uporablja različne 

didaktične igrače, ena izmed igrač je tudi tipna knjiga, ki na zabaven način spodbuja otroka k 

učenju različnih spretnosti, zlasti finomotoričnih. 

Izvedena je bila študija primera z dve leti in deset mesecev staro deklico z Apertovim 

sindromom. Gre za redko genetsko motnjo, ki zaradi izkrivljenih kosti lobanje, ki povzroča 

senzorne težave, težave z vidom, sluhom in dihanjem, in zraščenih prstov na rokah in nogah 

omejuje otroka pri gibanju. Predvsem pa povzroča finomotorične primanjkljaje, ki sem jih 

ocenila kot manj razvite glede na dekličino kronološko starost in se ne skladajo s spoznanji o 

razvoju fine motorike, ki sem jih opisala v teoretičnem delu.  

Namen raziskave je bil izdelati individualizirano tipno knjigo, jo preizkusiti, opazovati 

dekličin odziv in napredek na področju fine motorike ter analizirati vpliv knjige na njeno 

vključevanje v predpisani predšolski kurikulum. Izvedenih je bilo 27 individualnih obravnav, 

na katerih je deklica preizkusila in izvedla različne didaktično-igralne naloge iz tipne knjige, 

ki zajema deset strani. 

Rezultati trimesečnega dela z deklico so pokazali njen napredek pri usvajanju posameznih 

vsebin predšolskega kurikuluma s prilagojenim programom. Napredek je opazen pri večji 

gibljivosti, spretnosti in natančnosti pri prijemanju predmetov, spretnejšem pincetnem prijemu 

in boljši koordinaciji oko–roka in roka–roka. Napredek je bil opazen tudi pri njeni 

samostojnosti pri večini dnevnih opravil (npr. oblačenje, hranjenje ...). Interpretacijo 

dobljenih rezultatov sem podkrepila z neposrednim opazovanjem in s pogovorom z dekličino 

specialno pedagoginjo. S pomočjo dobljenih rezultatov sem izdelala smernice za izdelavo 

nove tipne knjige in smernice za usmerjeno finomotorično igro, s katero razvijamo 

finomotorične spretnosti otrok z Apertovim sindromom. Omenjene smernice so uporabne tudi 

pri otrocih z različnimi težavami s fino motoriko.  

KLJUČNE BESEDE: fina motorika, senzorna integracija, didaktična igra, tipna knjiga, 

Apertov sindrom. 
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Abstract 

Tasks, where senses are used, represent a special challenge for children, because they demand 

maintaining the concentration, based on their own senses, and bigger awareness about certain 

sense. A sensory integration plays an important part here, since with its help the brain 

reshapes sensory stimuli and gives them meaning. Senses, especially sight and touch in young 

children, can be developed through play, where the child is having fun, learns and gets to 

know the world, which surrounds him. When playing the child uses various didactic games, 

one such toy is also a touch book, which in a fun way stimulates the child to learn different 

skills, especially fine motor skills. 

We carried out a case study with a girl of two-and-a-half years with Apert syndrome. This is a 

rare genetic disturbance, which due to the distorted skull bones causes sensory difficulties, 

difficulties with sight, hearing and breathing, and due to fused fingers and toes hinders child’s 

movements. Above all it also causes deficiencies in fine motor skills in young children, which 

I assessed as less developed regarding the girl’s chronological age, and they also aren’t 

consistent with the knowledge about the development of fine motor skills, which were 

described in the theoretical part.   

The purpose of the research was to create an individualized touch book, test it, observe the 

girl’s reaction and progress in the area of fine motor skills and analyse the influence of the 

book on her inclusion in the prescribed pre-school curriculum. 27 individual trials were 

carried out, where the girl tried and performed different didactical-playing tasks from the 

touch book with ten pages.  

The results of the three months work with the girl have shown her progress with adopting the 

contents of the pre-school curriculum with adapted program. The progress is seen in better 

movability, skills and accuracy when holding the objects, more skilful tweezer grip and better 

coordination eye–hand and hand–hand. The progress is also seen in her independence when it 

comes to most daily routines (e. g. dressing, eating …). The interpretation of the acquired 

results have been corroborated with the direct observation and with the conversation with the 

girl’s specialized pedagogue. With the help of the acquired results I formed the guidelines for 

creating a new touch book and guidelines for a directed game for fine motor skills, with which 

we develop the fine motor skills in children with Apert syndrome. The mentioned guidelines 

are also useful for children with different difficulties with fine motor skills. 

KEY WORDS: fine motor sills, sensory integration, didactic game, touch book, Apert 

syndrome. 
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1. UVOD 

Otrok se v prvih treh letih svojega življenja – v obdobju dojenčka in malčka – uči nadzorovati 

glavo in svoje gibe ter kontrolirati svoje telo. Razvijati začne tudi bolj natančne in drobne 

gibe oziroma fino motoriko (Marjanovič Umek, 2009). Postopoma postanejo ti drobni gibi 

bolj usklajeni, nadzorovani in natančni (Papalia, 2003).  

Razvoj finomotoričnih spretnosti se prepleta s spoznavnim, psihosocialnim, čustveno-

osebnostnim in socialnim področjem. V tem obdobju otrok spoznava okolje na podlagi lastnih 

čutil in gibov (Marjanovič Umek, 2009). Avtorji D. E. Papalia (2003), L. Marjanovič Umek 

(2009) in M. Terihaj (2017) to obdobje imenujejo obdobje senzomotoričnega razvoja. M. 

Terihaj (2017) navaja, da je za razvoj vseh psihomotoričnih funkcij pomembna senzorna 

integracija, ki otroku omogoča obdelavo dražljajev v možganih, na podlagi katerih bo 

oblikoval svoje funkcije, ki mu bodo omogočale ustrezen odziv in vedenje. Zato je treba 

majhnemu otroku ponujati čim več različnih izkušenj, ki jih večinoma pridobiva skozi igro, s 

katero preoblikuje svoj pogled na svet in se po njem ravna (Papalia, 2003).  

Raziskovanje, odkrivanje in preizkušanje so ključni elementi igre v zgodnjem otroštvu. Prav 

tako je igra tesno povezana z igračo, s katero se otrok igra (Kavčič, 2006). U. Fekonja (2006) 

kot eno izmed vrst igrač izpostavlja didaktično igračo, s katero se otrok uči, ne da bi se 

zavedal, da je učenje cilj igrače.  

Med didaktične igrače uvrščamo tudi t. i. tipne knjige. Gre za knjige, ki vsebujejo različne 

naloge, ki otroka spodbujajo k reševanju problemov in so namenjene predvsem dotiku (Šupe, 

2011). Tipne knjige spodbujajo otrokovo zaznavanje in prepoznavanje različnih materialov, 

tekstur in površin predvsem s čutilom za tip (Dunst in Gorman, 2011). Izboljšujejo 

finomotorične spretnosti, koordinacijo oko–roka ter prepoznavo in razlikovanje barv in 

geometrijskih likov. Spodbujajo pozitiven odnos do knjig in otroka stimulirajo k obračanju 

strani knjige, s čemer ga pripravljajo na zgodnje opismenjevanje (Šupe, 2011).  

Otroci z Apertovim sindromom imajo zaradi zraščenih prstov oteženo fino motoriko, zato jim 

je potrebno nuditi pravočasno pomoč in podporo pri razvoju finomotoričnih spretnosti. 

Zanimalo me je, kako lahko z intenzivnimi kratkotrajnimi obravnavami vplivam na razvoj 

fine motorike pri deklici z Apertovim sindromom s tipno knjigo, ki je bila izdelana posebej 

zanjo.  
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Človekov razvoj 

Človekov razvoj je kompleksen proces, ki poteka večsmerno in hkrati na več različnih 

področjih, ki so med seboj prepletena. Gallahue in Ozmun (1998) zagovarjata povezanost 

motoričnega razvoja s telesnim, kognitivnim, čustvenim in socialnim razvojem. Na drugi 

strani L. Marjanovič Umek (2009) področja razvoja deli na telesno, spoznavno, psihosocialno, 

čustveno-osebnostno in socialno področje, pri čemer se strinja, da gre za usklajen in celosten 

proces, pri katerem se povezujejo različne psihične funkcije. Pišot in Planinšec (2005) 

poudarjata, da gre za proces, ki poteka skladno s telesno rastjo in z zorenjem funkcij v okolju.  

Sodobne razvojne teorije trdijo, da človekov razvoj poteka v značilnih stopnjah, ki se pojavijo 

v približno enakih starostnih obdobjih, za katera je značilno tipično vedenje otrok (Gallahue 

in Ozmun, 1998). L. Marjanovič Umek (2009) deli razvoj na osem razvojnih obdobij: 

1. prednatalno obdobje (od spočetja do rojstva); 

2. dojenček in malček (od rojstva do tretjega leta); 

3. zgodnje otroštvo (od tretjega do šestega leta); 

4. srednje in pozno otroštvo (od šestega leta do začetka pubertete); 

5. mladostništvo (od začetka pubertete do 22.–24. leta); 

6. zgodnja odraslost (od 22.–24. do 40.–45. leta); 

7. srednja odraslost (od 40.–45. do 65. leta); 

8. pozna odraslost (od 65. leta do smrti). 

V nadaljevanju se bom osredotočila na obdobje dojenčka in malčka, v katerem je deklica, ki 

je bila vključena v študijo primera. V prvih treh letih življenja je razvoj najhitrejši, nato se 

nekoliko upočasni, vendar je še vedno intenziven in traja vse do konca mladostništva, kar pa 

ne pomeni, da do sprememb ne prihaja tudi v odraslem obdobju. Dojenčki in malčki naglo 

rastejo in razvijajo svoje motorične sposobnosti. Že v prvih tednih življenja so sposobni 

učenja in pomnjenja, saj so možgani takrat najbolj občutljivi na vplive iz okolja (Papalia, 

2003). Otrokova težnja k napredovanju in razvoju na eni ter težnja po ohranjanju obstoječega 

stanja na drugi strani otroka pripelje do konflikta. Zato mora otrok ves čas ohranjati 

ravnovesje, da se lahko prilagaja novim potrebam in možnostim, ki jih prinaša zorenje (Pišot 

in Planinšec, 2005). Proti koncu drugega leta otrok rešuje probleme in uporablja simbole ter 

vzporedno s tem napreduje tudi na govorno-jezikovnem področju. Oblikuje navezanost na 

starše in druge bližnje osebe, začne biti vse bolj samostojen in se začne zanimati za druge 

otroke (Papalia, 2003). Prva tri leta otrokovega življenja so izjemno pomembna zaradi 

otrokovih doživetij in izkušenj, ki vplivajo na njegov razvoj (Forbes, 2004). 
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2.2 Gibalni razvoj  

Osnovna otrokova potreba je gibanje. Z gibanjem otrok pridobiva različne občutke. Več 

pozitivnih spodbud in občutkov ponudimo otroku, bolj je motiviran za nadaljnje gibanje, kar 

omogoča ustrezen razvoj gibalne in telesne sheme (Kurikulum za vrtce, 1999). E. Thelen 

(2000) meni, da je gibanje medij, skozi katerega se otrok neprestano vključuje v okolje, ga 

raziskuje, hkrati pa pridobiva bogate izkušnje in doživetja, kar mu omogoča celovito 

spoznavanje sveta. 

2.2.1 Potek gibalnega razvoja 

Gibalni razvoj je proces, ki od prenatalnega obdobja naprej poteka v določenem zaporedju in 

v skladu z dvema načeloma. Prvo načelo je načelo cefalokavdalne smeri razvoja, kar pomeni, 

da poteka v smeri od glave navzdol. Otrok se mora najprej naučiti obvladovati glavo, nato 

zgornje okončine in trup, šele nato spodnje okončine, preden bo samostojno sedel in shodil. 

Drugo načelo je načelo proksimodistalne smeri razvoja, po kateri razvoj poteka v smeri od 

osrednjega dela k bolj oddaljenim delom telesa. Otrok torej najprej nadzira gibanje tistih 

delov telesa, ki so bližje hrbtenici, kasneje pa tiste dele, ki so od nje bolj oddaljeni. Dojenčki 

tako najprej usvojijo gibe, ki potekajo iz ramena, nato gibe iz komolca, potem iz zapestja, šele 

nato gibe prstov. Otrok postopno postaja sposoben nadzirati in učinkovito izvajati tudi 

zahtevnejše gibe (Marjanovič Umek, 2009).  

Gibalni razvoj je povezan s kronološko starostjo, ni pa od nje odvisen, zato ne smemo otroka 

siliti, da izvaja določena kompleksna gibanja, dokler ne obvlada osnovnih gibov (Malina, 

Bouchard in Bar-Or, 2004).  

Otrokov gibalni razvoj praviloma poteka v smeri od splošnih k posebnim oblikam vedenja, 

kar je posledica postopne diferenciacije sposobnosti. Tako iz splošnih sposobnosti nastanejo 

vse bolj ozko usmerjene sposobnosti. Vsaka nova pridobljena sposobnost otroka pripravi na 

naslednjo in mu omogoča, da jo začne usvajati. Pojavlja se tudi proces integracije, pri čemer 

se posamezne specializirane sposobnosti postopno povezujejo. Ta integracijska funkcija pri 

človeku povzroči opravljanje kompleksnejših dejavnosti (Pišot in Planinšec, 2005).  

2.2.2 Stopnje gibalnega razvoja 

Gibalni razvoj poteka po razvojnih stopnjah skozi različna obdobja, za katera je značilno 

določeno vedenje, ki velja za večino otrok. Vsaka razvojna stopnja je pogoj za vzpostavitev 

naslednje, višje stopnje. Večinoma se posamezne razvojne stopnje pojavljajo v enakih 

razvojnih obdobjih in trajajo približno enako dolgo (Gallahue in Ozmun, 1998).  

Gallahue in Ozmun (1998) sta gibalni razvoj razdelila na štiri razvojne stopnje, ki so opisane 

v nadaljevanju. 

1. Refleksna gibalna stopnja (od prenatalnega obdobja do 1. leta) 

Že pri fetusu opazimo refleksne gibe, ki so značilni za to stopnjo. Gre za vedenje, ki ga 

samodejno sproži določen dražljaj (svetloba, zvok, dotik, premiki telesa) in se nanj 

novorojenček odzove z nehotenim gibanjem. Refleksi novorojenčku omogočajo preživetje in 

z njimi začne spoznavati svoje telo in okolje. Novorojenček ima 27 različnih refleksov, 
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vendar večina refleksov v prvih šestih mesecih izgine, saj ne predstavljajo več ustreznega 

vedenja (Gallahue in Ozmun, 1998). Refleksna gibalna stopnja se deli na: 

– obdobje zbiranja informacij (prenatalno obdobje do 4. meseca), ko so refleksi 

odgovori na dražljaje in so možgani slabše razviti, ter na  

– obdobje procesiranja informacij (od 4. meseca do 1. leta), ko prehaja nadzor nad 

skeletnimi mišicami na zavestno raven (Cemič, 1997, v Mohorič, 2012). 

 

2. Začetna (rudimentalna) gibalna stopnja (od rojstva do 2. leta) 

V začetni gibalni stopnji se pojavijo prva in osnovna namerna gibanja, ki so še nepopolna. Pri 

dojenčku so v prvem mesecu življenja prisotni spontani ritmični gibi (mahanje, zibanje ...), ki 

so odziv na znane dražljaje in niso usmerjeni k cilju (Gallahue in Ozmun, 1998). Začetna 

gibalna stopnja se deli na:  

– obdobje inhibicije refleksov (od rojstva do 1. leta), v katerem refleksi počasi izginejo, 

gibi pa postanejo bolj zavestni, vendar so še slabo diferencirani, grobi, nekoordinirani 

in imajo pomanjkljivo kontrolo, ter na 

– predkontrolno obdobje (od 1. do 2. leta), v katerem se otrok nauči ohranjati ravnotežje, 

rokovati s predmeti in se gibati z večjo stopnjo kontrole (Cemič, 1997, v Mohorič, 

2012). 

 

3. Temeljna gibalna stopnja (od 2. do 7. leta) 

Na tej stopnji otrokovo gibanje postane vse učinkovitejše in bolj usklajeno. Otrok aktivno 

preizkuša, raziskuje in odkriva svoje gibalne sposobnosti in zmogljivosti. Ob koncu tega 

obdobja naj bi obvladal večino temeljnih gibalnih spretnosti. Za to potrebuje spodbudno 

okolje, ki otroku ponuja priložnosti za dejavnosti in učenje. Če otrok ne doseže najvišjega 

obdobja temeljne gibalne stopnje, bo lahko imel kasneje težave (Gallahue in Ozmun, 1998). 

Temeljna gibalna stopnja se deli na:  

– začetno obdobje (od 2. do 3. leta), v katerem so opazni prvi poskusi k cilju usmerjene 

temeljne gibalne aktivnosti, na  

– osnovno obdobje (od 4. do 5. leta), v katerem je otrokovo gibanje že bolj 

koordinirano, vendar še vedno omejeno, ter na  

– obdobje zrelosti (od 6. do 7. leta), za katerega so značilni še bolj usklajeni, učinkoviti 

gibi, ki so bolj kontrolirani pri izvajanju gibalnih nalog (Cemič, 1997, v Mohorič, 

2012). 

 

4. Specializirana gibalna stopnja (od 7. leta naprej) 

Na tej stopnji se začnejo kombinirati temeljna gibanja v vse bolj zahtevnejše oblike gibanja 

(Gallahue in Ozmun, 1998). Specializirana gibalna stopnja se deli na:  

– prehodno ali splošno obdobje (od 7. do 10. leta), ko začne otrok uporabljati temeljne 

gibe, s katerimi rešuje gibalne probleme pri izvajanju specializiranih športnih 

spretnosti; 
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– obdobje prilagoditve ali specifično obdobje (od 11. do 13. leta), v katerem je otrok 

bolj osredotočen na obliko, natančnost, ritmičnost in hitrost izvajanja gibov, njegovi 

interesi postanejo ožji in otroci se začnejo usmerjati v športe; ter na 

– obdobje trajne upornosti ali specializirano obdobje (od 14. leta naprej), v katerem se 

otrok osredotoči na ožji izbor športnih dejavnosti, s katerimi se ukvarja bolj intenzivno 

skozi daljše obdobje, pri čemer si pomaga z znanjem, ki ga je pridobil na predhodnih 

stopnjah (Cemič, 1997, v Mohorič, 2012). 

Vsak človek gre skozi te stopnje v času svojega življenja, vendar je njihovo zaporedje odvisno 

od dozorevanja posameznih funkcij, ki so genetsko pogojene. Zaradi individualnih razlik 

posameznikov se lahko posamezne razvojne stopnje pojavijo v različnih starostnih obdobjih, 

čeprav je vrstni red njihovega pojavljanja praviloma enak. Vsak otrok je poseben in edinstven 

individuum z lastnim tempom razvoja (Pišot in Planinšec, 2005).  

2.2.3 Dejavniki, ki vplivajo na otrokov gibalni razvoj 

Dedna zasnova, potek razvoja v prenatalnem obdobju, možnosti, ki jih ima otrok za normalen 

gibalni razvoj v svojem okolju, in spodbude staršev vplivajo na gibalni razvoj otroka 

(Videmšek in Jovan, 2002). Pišot in Planinšec (2005) poudarjata, da so za otrokov gibalni 

razvoj pomembni različni dednostni dejavniki, okolje, v katerem otrok odrašča, in njegova 

lastna aktivnost, katere pomembnost se v različnih obdobjih spreminja.  

Dednostni dejavniki predstavljajo biološko osnovo, ki je temelj razvoja človekovih 

sposobnosti in značilnosti (Pišot in Planinšec, 2005). Odločilni so predvsem za živčno-

mišično zorenje, morfološke značilnostih (pri čemer gre za velikost, razmerja in kompozicijo 

telesa), fiziološke značilnosti ter tempo rasti in zorenja (Malina idr., 2004). Izkušenjsko 

bogato okolje (življenjski stil, prehranjevanje, bolezni, gibalna dejavnost ipd.), v katerem 

otrok odrašča s primerno kakovostjo ponujenih izkušenj v posameznem razvojnem obdobju, 

pomembno vpliva na razvoj nadaljnjih otrokovih predispozicij (Pišot in Planinšec, 2005). Na 

drugi strani ima lahko nespodbudno okolje, v katerem otrok ne dobi primerne spodbude v 

določenem kritičnem obdobju, negativne posledice na njegov razvoj (Gallahue in Ozmun, 

1998). Zelo pomembna dejavnika sta tudi otrokova lastna aktivnost in njegov odnos do 

okolja, ki je lahko aktiven ali pasiven. Otroci naj bi bili aktivni soustvarjalci lastnega znanja, 

spretnosti in lastnega razvoja. Pri tem nikakor ne smemo pozabiti, da imajo odločujočo vlogo 

na otrokov razvoj tudi način dela, pristop in odnos, ki ga vzgojitelji in učitelji uporabljamo pri 

delu z otrokom (Pišot in Planinšec, 2005). 

2.2.4 Mejniki gibalnega razvoja 

Mejniki gibalnega razvoja so določena ključna gibanja, ki so pomembna za posamezno 

razvojno obdobje in se pojavljajo po točno določenem zaporedju (npr. plazenje, hoja, tek) 

(Marjanovič Umek, 2009), s čimer lahko napovedujemo otrokov nadaljnji razvoj. Gre za 

pridobljene dosežke, ki se razvijajo sistematično in otroku postopno omogočajo vse bolj 

raznoliko in natančno gibanje ter vse večji nadzor nad njegovim okoljem (Papalia, 2003). 

Otrok se najprej nauči enostavnih spretnosti, kot so sedenje, hoja in tek, šele nato začne 

naučene spretnosti kombinirati v celovite sisteme gibanja, kot so skakanje, podajanje žoge in 

kolesarjenje. Tako otrok raziskuje sebe in okolje (Marjanovič Umek, 2009).  
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V otrokovem razvoju obstajajo kritična obdobja, ki so najbolj primerna, da se otrok bolj 

učinkovito nečesa nauči in pridobi določeno spretnost na najbolj učinkovit način (Gallahue in 

Ozmun, 1998). Blakemore (2000, v Forbes, 2004) trdi, da obstajajo obdobja, ko je 

občutljivost za določeno vrsto učenja večja.  

Tabela 1: Razvojni mejniki (prirejeno po: Acceto idr., 1998, v Marjanovič Umek (2009)) 

Iz tabele 1 so razvidni razvojni mejniki oziroma pričakovana starost slovenskih otrok za 

usvajanje določene gibalne sposobnosti. Če otrok ni pridobil naštetih spretnosti v določenem 

obdobju, je bolj verjetno, da bo prišlo do zaostankov v telesnem razvoju (Papalia, 2003). 

T. Brajović (2010) trdi, da ni nujno, da bo otrok zaostajal za svojimi vrstniki, če se določen 

razvojni mejnik ne pojavi pravočasno. Pozorni moramo biti takrat, ko pri otroku zaostaja 

pojavljanje več zaporednih oblik vedenja, ki so tipične za njegove vrstnike (Berk, 2006, v 

Brajović, 2010). Pomembno je, da vzgojitelji in pedagogi poznamo koncept kritičnih obdobij 

in razvojne mejnike, da bi lahko ob pojavu zaostankov v gibalnem razvoju čim prej začeli z 

obravnavo in nudenjem pomoči. 

2.2.5 Zaostanki v gibalnem razvoju 

Nepravilen razvoj možganov je eden od vzrokov za nastanek zaostankov v gibalnem razvoju. 

Motnje so lahko različne, od blagih, ki se kažejo v okornosti, nedovršenosti in nespretnosti 

gibanja ali v samo posameznih elementih gibanja, do izrazitejših, kompleksnejših zaostankov, 

ki povzročajo težave pri gibanju, premikanju, sedenju, vzdrževanju pokončnega položaja, hoji 

in posledično tudi pri zahtevnejših kognitivnih nalogah, kot so branje, pisanje ipd. (Žgur, 

2011). 

Razvoj otrok z zaostanki v gibalnem razvoju v primerjavi z otroki tipičnega razvoja je lahko 

(Herbert, 2003): 

− upočasnjen: otrok prehaja skozi iste stopnje in procese razvoja, vendar ne doseže iste 

ravni kot otroci s tipičnim razvojem;  

− netipičen: pojavljajo se vedenja, ki jih pri otrocih s tipičnim razvojem ni;  

Gibalna sposobnost 

50 % slovenskih otrok 

usvoji določeno sposobnost 

v starosti 

90 % slovenskih otrok 

usvoji določeno sposobnost 

v starosti 

Sedi brez opore 6 mesecev in 4 dni 8 mesecev in 13 dni 

Stoji ob opori 7 mesecev in 20 dni 10 mesecev in 2 dni 

Pincetni prijem 9 mesecev in 3 dni 13 mesecev in 24 dni 

Dobro hodi 12 mesecev in 21 dni 15 mesecev in 7 dni 

Zgradi stolp iz dveh 

kock 
13 mesecev in 25 dni 17 mesecev in 8 dni 

Preriše krog 37 mesecev in 8 dni 47 mesecev in 8 dni 

Poskakuje na eni nogi 42 mesecev in 10 dni 55 mesecev in 9 dni 

Ujame vrženo žogo 50 mesecev in 1 dan 73 mesecev in 17 dni 
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− kompenzatoren: otrok pride do končne točke v razvoju na drugačen način kot otroci s 

tipičnim razvojem; 

− odsotnost razvoja: otrok se na določenem področju ne razvija; 

− otrok razvije značilna vedenja, ki se ne razlikujejo od otrok s tipičnim razvojem. 

Zaostanki v gibalnem razvoju se lahko kažejo na področju grobe oziroma velike motorike, ki 

zajame razvoj drže, lokomocije in koordinacije ter zahteva usklajenost velikih mišičnih 

skupin. Kažejo se tudi na področju fine oziroma drobne motorike, ki vključuje manipulacijske 

veščine, kot so hranjenje, oblačenje, igranje ipd. (Žgur, 2011).  

Ker je v študijo primera magistrskega dela vključena deklica z izrazitimi težavami na 

področju fine motorike, se bom v nadaljevanju osredotočila na razvoj in zaostanke na tem 

področju. 
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2.3 Fina motorika 

Fina motorika zajema vse spretnosti, ki vključujejo gibe ali kombinacijo gibov malih mišic 

rok in oči. Zajema tudi konceptualne oziroma pojmovne spretnosti, kot sta npr. sposobnost 

prepoznavanja barv in sposobnost reševanja problemov, ter t. i. predšolske spretnosti, ki so 

osnova za nadaljnje učenje branja, pisanja in matematičnih spretnosti (Pieterse, Treloar in 

Cairns, 2000). S. Goldberg (2003) trdi, da gre za vse manipulativne veščine prstov, ki se 

postopoma razvijajo in posledično vplivajo na pisanje, risanje, slikanje, rezanje in podobne 

veščine.  

Razvoj finomotoričnih spretnosti je v veliki meri odvisen od otrokove motivacije, da bo nekaj 

naredil (npr. prijel igračo). Skozi razvoj se bo otrok srečal z različnimi ovirami, ki bodo 

vplivale na to, ali bo svoj cilj dosegel. Do rešitve bo prišel takrat, ko bo preizkusil različne 

načine in vedenja ter obdržal samo tista, s katerimi najučinkoviteje doseže svoj cilj (Thelen, 

1982, v Papalia, 2003).  

2.3.1 Pomen razvoja fine motorike v predšolskem obdobju 

Razvoj grobe motorike je pogoj za razvoj fine motorike. S. Goldberg (2002) primerja razvoj 

fine motorike z rastjo drevesa, pri čemer morajo biti korenine in deblo zdravi in močni, da bi 

lahko veje, plodovi in listje uspeli. Zato je pomembno, da se fina motorika razvija sočasno z 

razvojem grobe motorike. Jelovčan in Pišot (2016) dodajata, da je predšolsko obdobje 

kritičnega pomena za razvoj fine motorike, saj se v tem obdobju osrednje živčevje zelo hitro 

razvija in dozoreva. 

Dobro razvite finomotorične spretnosti otroku omogočajo samostojnost. Lažje premikanje in 

gibanje v okolju ter spretnejša uporaba rok pomeni, da okolje postane otroku dostopnejše za 

raziskovanje, interakcijo in učenje. Pri tem sta zelo pomembna otrokova motivacija in interes 

do interakcije z vrstniki in drugimi (Sheridan, Sharma in Cockerill, 2014).  

Obvladovanje fine motorike otroku omogoča, da se nauči poskrbeti sami zase ter da izrazi 

svojo ustvarjalnost skozi igro ali različne umetniške dejavnosti (npr. risanje, plesanje, igranje, 

izdelava ročnih izdelkov). Vpliva lahko tudi na otrokovo samozavest ter na socialne spretnosti 

pri vključevanji v igro in delo vrstnikov (Pieterse idr., 2000). Raziskava Jelovčana in Pišota 

(2016) nakazuje, da otroci, ki so z rokami aktivnejši pri raziskovanju okolja, boljše 

napredujejo pri dojemanju meja in so bolj pozorni na okolico.  

Obvladovanje fine motorike vpliva tudi na razvoj kognitivnih spretnosti. Pri pisanju sta 

pomembna pincetni prijem in koordinacija oko–roka, pri branju je fina motorika potrebna za 

nadzor gibanja oči pri sledenju besed (Grissmer idr., 2010). V. Matijević idr. (2013) trdijo, da 

so finomotorični gibi rezultat asociativnih povezav, ki se razvijejo kot posledica delovanja 

vizualnega, avdio in verbalno-motoričnega sistema. Da nekatere finomotorične spretnosti 

vplivajo na otrokov govor, trdijo znanstveniki Ruske akademije znanosti, ki so v svoji 

raziskavi na večjem vzorcu otrok dokazali, da je otrokova raven govora odvisna od stopnje 

izvajanja finomotoričnih spretnosti prstov. To se dogaja zato, ker je oblikovanje govornih 

centrov v možganih pod vplivom živčnih impulzov rok. Otrokov razvoj govora je normalen, 

če se gibi prstov ujemajo z njegovo starostjo. Če pa finomotorične sposobnosti zaostajajo, bo 
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tudi razvoj govora zamujal (Velički, 2011, v Matijević idr., 2013). G. Osman (2008) trdi, da 

aktivnosti, ki spodbujajo razvoj fine motorike, vplivajo tudi na razvoj govora. 

Dobro razvite finomotorične spretnosti omogočajo otroku igranje z različnimi igračami, 

kasneje tudi z vrstniki. Slabše razvita fina motorika pri otroku povzroča upočasnjenost, 

okornost in negotovost, kar lahko blokira otrokovo naravno radovednost in upočasni njegov 

intelektualni razvoj (Matijević idr., 2013).  

2.3.2 Razvoj finomotoričnih spretnosti 

Finomotorične spretnosti začne otrok razvijati postopoma, ko se nauči nadzorovati glavo in 

svoje gibe. Že pri novorojenčku so opazni preprosti gibi poseganja, pri čemer razširi svojo 

dlan in se refleksno oprime npr. prsta, če mu ga ponudimo. Pri štirih mesecih je dojenčkovo 

poseganje po predmetih bolj uspešno in se predmeta uspe vsaj dotakniti z roko (Čuturić, 

2008). Med tretjim in četrtim mesecem dojenčki posegajo po obroču, ki visi nad njimi, in ga 

primejo. Pri štirih do petih mesecih se dotaknejo kocke ali kocko poberejo, če jo imajo pred 

sabo. Pri petih do sedmih mesecih večina dojenčkov kocke spretno in usklajeno pobira, ne da 

bi jim med pobiranjem padle iz rok (Marjanovič Umek, 2009). V prvi polovici drugega leta je 

večina malčkov sposobna zgraditi stolp iz dveh kock, pri dveh letih pa stolp iz osmih kock 

(Čuturić, 2008).  

Spremembe so vidne tudi pri načinih prijemanja predmetov. Sprva dojenčki predmete 

primejo s celo roko, pri čemer palec postavijo vzporedno z ostalimi prsti roke. Približno med 

četrtim in šestim mesecem predmete primejo s palcem v delni opoziciji, šele med petim in 

sedmim mesecem začnejo prijemati predmete z blazinicami prstov. V tem obdobju imajo 

dojenčki težave s pincetnim prijemom, pri katerem se zahteva, da majhen predmet primejo z 

blazinicami palca in kazalca (Čuturić, 2008). Šele okrog devetega meseca dojenčki usvojijo 

pincetni prijem, s katerim združijo konici palca in kazalca tako, da tvorita krog, kar jim 

omogoča pobiranje drobnih predmetov (Papalia, 2003). Pincetni prijem je zelo pomemben za 

kasnejšo držo pisala in opismenjevanje. Med osmim in dvanajstim mesecem dojenčki primejo 

svinčnik z namenom, da rišejo. Najprej ga držijo s celo roko na zgornji tretjini, kasneje pa na 

sredini, šele potem ga primejo le z blazinicami prstov. Pri treh letih svinčnik držijo z 

blazinicami prstov na spodnji tretjini. Večina otrok do tretjega leta in pol posnema risanje 

enostavnejših geometrijskih likov: najprej rišejo krog, znak plus, nato kvadrat (Čuturić, 2008).  

Rezanja papirja s škarjami ob označeni liniji in zgibanja papirja je večina otrok sposobna 

med tretjim in četrtim letom starosti. V četrtem letu začnejo s počasnimi in manj natančnimi 

gibi pisati prve črke in številke, ki so sestavljene iz več ločenih delov. Otrokove prve številke 

in črke so navadno velike in nepravilno razporejene po papirju. Pri petih letih je večina otrok 

zmožna napisati svoje ime z velikimi tiskanimi črkami in tudi nekaj številk. Pri šestih letih 

otroci pišejo hitreje, natančneje in z eno potezo. Večina otrok je do osmega leta zmožna 

napisati nekaj stavkov, pri čemer so besede med seboj ustrezno ločene; uporabljati začnejo 

tudi pisane črke. Nekatere črke (npr. S, P, N, B in J) in števila (kot sta 3 in 6) pogosto 

obračajo. Z leti pisanje avtomatizirajo in napake postanejo minimalne, dokler popolnoma ne 

izginejo (Marjanovič Umek, 2009). 
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Napredek pri finomotoričnih spretnostih, predvsem pri hranjenju in oblačenju, otroku 

omogoča, da lahko zmeraj bolje skrbi sam zase. L. Marjanovič Umek (2009) navaja, da se je 

večina malčkov pri dveh letih sposobna sama hraniti z žlico, pri čemer žlico držijo s celo 

roko – pestjo, z drugo roko pa si pomagajo pri zajemanju in nalaganju hrane na žlico. Ob 

hranjenju in pitju trdno držijo kozarec in skodelico z eno ali obema rokama. Šele v tretjem 

letu skodelico držijo za ročaj, si natočijo pijačo v kozarec in začnejo uporabljati vilice za 

nabadanje hrane. Pri petih letih začnejo uporabljati nož za mazanje hrane na kruh, vendar ga 

šele pri osmih letih zmorejo spretno uporabljati za rezanje hrane (Marjanovič Umek, 2009). 

Malčki imajo nasploh več težav pri slačenju oblačil kot pri oblačenju. Ob koncu drugega in 

začetku tretjega leta se začnejo samostojno oblačiti, vendar pri tem še vedno delajo napake. 

Pri treh letih je večina malčkov sposobnih odpeti gumb. Med četrtim in petim letom postanejo 

v tem in pri oblačenju spretnejši. Med šestim in sedmim letom spretneje zapnejo zakrite 

gumbe, zapnejo tudi zadrgo in si zavežejo vezalke na čevljih (Čuturić, 2008). S časom 

postanejo vsi vsakodnevno pomembni drobni gibi bolj usklajeni, nadzorovani in natančni, 

postopoma pa se razvije še koordinacija oko–roka (Papalia, 2003).  

2.3.3 Koordinacija oko–roka 

Koordinacija oko–roka je sposobnost slediti in presojati premikajoči se objekt (Gallahue in 

Ozmun, 1998). Pogoj za njen razvoj je fina motorika, ki se začne razvijati pri približno šestih 

mesecih otrokovega življenja s prenašanjem predmeta iz roke v roko, tako da se na poti z ene 

strani na drugo prečka sredinska črta telesa (Jelovčan in Pišot, 2016).  

Razvoj koordinacije oko–roka poteka postopoma, odraža pa se v sposobnosti rokovanja s 

predmeti (kar bo predstavljeno v naslednjem poglavju). Prav tako so te sposobnosti na 

začetku grobe, sčasoma postanejo bolj izpolnjene, popolne in bolj namenske (Čuturić, 2008). 

To je izrazito pomembno kasneje v življenju pri šolskih znanjih, še posebej pri 

opismenjevanju (Papalia, 2003).  

2.3.4 Opozorilni znaki zaostanka v razvoju fine motorike 

Razvoj fine motorike je pomemben kazalec celotnega otrokovega razvoja, saj lahko zaostanek 

v razvoju fine motorike nakazuje na nezrelost in nerazvitost centralnega živčnega sistema 

(Matijević idr., 2013). Zato je pomembno, da poznamo pričakovano starost otroka za razvoj 

posameznih finomotoričnih spretnosti, da lahko otrokom pravočasno nudimo ustrezno pomoč 

(Motor Skills – Know the Early Warning Signs!, 2014 ). 

Vzroki za zaostanke v razvoju fine motorike so številni (poškodba, bolezen, prirojene 

deformacije ipd.). Če otrok do petega leta starosti ne razvije finomotorične spretnosti, kot bi 

jo moral, lahko sklepamo na razvojno motnjo, kot so cerebralna paraliza, motnja v duševnem 

razvoju, slepota, gluhota ali sladkorna bolezen. Otroci z zaostankom v razvoju fine motorike 

imajo težave pri nadzoru usklajevanja gibov, še posebej rok in prstov  ter z mimik obraza, 

(Fine motor skills, b.d.). Pogosto se zdijo precej nespretni in nerodni pri gibanju, ne kažejo 

zanimanja za seganje po predmetu in za prijemanje predmeta (Signs of Fine Motor Delay and 

How to Improve Fine Motor Skills, b.d.). 
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Možni opozorilni znaki, ki nakazujejo zaostanek v razvoju fine motorike (Fine motor skills, 

b.d.):  

– otrok zelo nerodno ali za njegovo starost nezrelo drži svinčnik;  

– otrok nespretno, počasi in z velikim naporom riše, barva in piše;  

– otrok se zelo hitro utrudi pri tipkanju na tipkovnico in pri uporabi miške na 

računalniku; 

– otrok ima težave z uporabo škarij;  

– otrok ima težave pri manipulativnih nalogah (npr. pri zapenjanju gumbov, 

zavezovanju vezalk); 

– otrok kaže dominantnost ene roke zelo zgodaj, še preden dopolni eno leto, drugo roko 

pa zanemarja; 

– pri otroku je vidna napetost v roki ob aktivnosti druge roke; 

– otrok ima težave s koordinacijo oko–roka (npr. pri gradnji s kockami); 

– otrok ni samostojen pri vsakodnevnih higienskih nalogah (npr. pri umivanju zob); 

– otrok se težko nauči novih finomotoričnih nalog. 

Vsi našteti opozorilni znaki vplivajo na otrokovo slabše samospoštovanje in samozavest (ko 

primerja svoje veščine z vrstniki), akademsko uspešnost (zelo dobro razvit verbalni govor, 

vendar ima težave z zapisovanjem), računalniške veščine, pogosto izogibanje ali zavračanje 

aktivnosti, ki zahtevajo finomotorične spretnosti (prosi druge, da mu nalogo dokončajo), in 

pogoste frustracije pri nalogah, ki zahtevajo koordinacijo oko–roka (Fine motor skills, b.d.). 

E. Žgur (2011) navaja, da se otrokova sposobnost rokovanja s predmeti in način reševanja 

problemov nanašata na povezanost teh sposobnosti z njegovim psihičnim razvojem, ter da 

težave pri tem lahko kažejo na motnje v razvoju motoričnih sposobnosti rok, hkrati pa so tudi 

tesno povezane z motnjami v duševnem razvoju. 

2.3.5 Aktivnosti za razvoj fine motorike v predšolskem obdobju 

Mišice otrok so v predšolskem obdobju fizično majhne in še ne popolnoma razvite, zato se 

otroci zelo hitro utrudijo in je zanje fina motorika precej naporna. V vrtcu moramo skozi 

vsakodnevne aktivnosti spodbujati razvoj otrokovih finomotoričnih spretnosti (Jelovčan in 

Pišot, 2016). Obstajajo tri osnovna področja, na katera je pomembno biti pozoren pri razvoju 

fine motorike: 

– roka in zapestje pri manipuliranju predmetov,  

– kazalec in palec pri pincetnem prijemu ter  

– gibi s stopali in prsti na nogah, na kar se pogosto pozablja.  

Ta področja lahko razvijamo z aktivnostmi, kot so rezanje in lepljenje, risanje, pisanje številk 

do deset, pisanje imen s tiskanimi črkami, vezanje, zapiranje, pritrjevanje, barvanje znotraj 

črt, zlaganje ugank, nizanje kroglic, prenašanje žoge prsti na nogah, risanje s stopali ipd. 

(Goldberg, 2003).  

Otroci, ki v otroštvu spoznavajo in doživljajo svet okrog sebe z dotikom, se bodo z izkušnjami 

naučili, kaj pomeni hladno, toplo, mehko, gladko, veliko, majhno, robustno ipd. K. Kaliman 
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(2017) trdi, da se z boljšo interakcijo otroka z okoljem izboljša tudi njegova življenjska 

izkušnja, posledično pa se bogati otrokov besedni zaklad. V nadaljevanju sem izmed 

predlogov različnih avtorjev izbrala tiste aktivnosti rok in nog, s katerimi najbolje razvijamo 

finomotorične spretnosti v predšolskem obdobju. 

Dejavnosti rok: 

1. trganje, mečkanje, zvijanje, rezanje in lepljenje različnih vrst papirja (časopisni papir, 

karton, krep papir …) in drugih materialov, na primer stiropora, z različnimi lepili (tekoče 

lepilo, lepilni trak …) ter izdelovanje kroglic (Pieterse in Treloar, 2000); 

2. zlaganje različnih kock in sestavljanje sestavljank iz različnih materialov, s čimer  

krepimo mišično moč prstov, ki je kasneje potrebna pri pisanju; vstavljanje penastih 

predmetov različnih oblik v ustrezno luknjo; vtikanje plastičnih žebljičkov, zobotrebcev 

ipd. v luknjice na tablici; nizanje ali nabadanje perlic na laks; snemanje obročev s palice 

in nameščanje nazaj; odvijanje in privijanje vijakov (Pieterse in Treloar, 2000);  

3. oblikovanje predmetov iz različnih snovi (npr. moke, soli, riža, koruze, žice, plastelina; 

valjanje vreč, napolnjenih z različnimi materiali (rižem, fižolom, koruzo …) (Pieterse in 

Treloar, 2000); 

4. prenašanje malih predmetov s pinceto; zajemanje različnih snovi (snega, peska, riža, 

koruze …) z žlico ali lopato; prelaganje manjših škatel; odpiranje in zapiranje lončkov; 

odvijanje in zavijanje zamaškov; razvrščanje in štetje manjših predmetov (frnikol, 

fižolčkov, sadja, plastičnih zamaškov, gumbov, kamenčkov …) (Pieterse in Treloar, 

2000); 

5. socialne aktivnosti, kot so medsebojna masaža otrok, pisanje s prstom po hrbtih 

vrstnikov, pletenje kitk drugim otrokom, vlečenje vrvi v paru; ter samostojne aktivnosti, 

kot so pletenje kitk z vrvicami, zavezovanje vezalk ali različnih vrvi (Videmšek, 2002); 

6. risanje z barvicami ali svinčniki; sledenje s prstom po narisanih vzorcih, kasneje sledenje 

vzorcem ali dopolnjevanje črt s svinčnikom; risanje s prsti v pesek, riž ali kaj podobnega; 

risanje na tablo s kredami, kar otroka pripravi na držanje svinčnika; risanje po različno 

velikih površinah; slikanje s čopičem, prstom ali z različno zelenjavo; gnetenje in 

oblikovanje slanega testa v različne oblike (figure, kroglice, kače …) (Pieterse in Treloar, 

2000; Place, 2011); 

7. druge dejavnosti: vreča, v kateri so skriti različni predmeti, ki jih je treba s tipom 

prepoznati; potiskanje avtomobilčkov ali kakšnega drugega prevoznega sredstva po tleh; 

pokanje mehurčkov v zaščitni plastični foliji; pretakanje vode iz kozarca v kozarec ali z 

žlico v kozarec; listanje po knjigi; šivanje; različne družabne igre (človek ne jezi se ipd.); 

lupljenje in rezanje zelenjave in sadja, pri čemer začnemo z mehkejšo zelenjavo ali 

sadjem; mazanje kruha z maslom (dobra dejavnost za učenje pisanja); zalivanje 

rastlin (Place, 2011). 

Dejavnosti nog in nožnih prstov: 

2.1 hoja po različnih površinah iz različnih materialov (po luži, betonu, asfaltu, travi, 

kamenju, blatu, pesku, vrvi …);  

2.2 prenašanje različnih predmetov (rut, kamenčkov, plastičnih ali lesenih palic, žogic 

…);  
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2.3 oblačenje, slačenje, obuvanje in sezuvanje (Videmšek, 2002).  
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2.4 Senzomotorični razvoj 

Izjemno pomembno obdobje za razvoj nevrološkega delovanja je obdobje med tretjim 

mesecem nosečnosti in četrtim letom starosti, saj se takrat možgani najhitreje razvijajo in 

rastejo. Razvoj možganov, še posebej možganske skorje, je zelo pomemben za razvoj 

smejanja, čebljanja, plezanja, hoje in govora, ki so najpomembnejši zaznavni, motorični in 

spoznavni mejniki v obdobju dojenčka in malčka (Labinowicz, 1989, v Batistič Zorec, 2013). 

Obdobje, ko se otrok uči predvsem s pomočjo svojih čutil in gibanja, imenujejo avtorice D. 

Papalia (2003), L. Marjanovič Umek (2009) in M. Terihaj (2017) obdobje senzomotoričnega 

razvoja.  

2.4.1 Plastičnost možganov 

Možgane po rojstvu oblikujejo tudi izkušnje, še posebej v prvih mesecih življenja, ko 

možganska skorja še zmeraj hitro raste in se razvija. Zato je dobro dojenčku ponujati čim več 

izkušenj, saj z njimi oblikuje svoj pogled na svet in se po njem ravna (Marjanovič Umek, 

2009). Strokovni izraz »plastičnost« možganov v literaturi pomeni prilagodljivost možganov 

ob zgodnjih izkušnjah, ki je na spoznavnem področju otrokovega razvoja še bolj opazna in 

večja kot na drugih področjih (Papalia, 2003). R. Forbes (2004) trdi, da so otroški možgani 

najbolj plastični, ker je v tem obdobju njihov potencial za razvoj ogromen, saj se hitro 

oblikujejo in prilagajajo svoji okolici. 

Naloga zgodnjih sinaptičnih povezav je, da izboljšajo in stabilizirajo genetsko zasnovano 

omrežje v možganih na podlagi zgodnjih čutnih izkušenj, ki trajno vplivajo na osrednji živčni 

sistem in njegovo sposobnost učenja in skladiščenja informacij. Čutno osiromašenje lahko 

pusti negativne posledice na možganih, kar pomeni, da se lahko določene povezave v 

možganski skorji, ki se ne vzpostavijo v zgodnjem obdobju življenja, zaprejo za vedno 

(Black, 1998, v Papalia, 2003). Blakemore (2000, v Forbes, 2004) trdi, da sinapse nastajajo 

vzporedno z razvojem različnih veščin, zato je pomembno, da te veščine razvijamo po dobro 

zasnovanem kurikulumu. Igra in izkušnje, pridobljene z igro v otroštvu, imajo namreč 

neposreden vpliv na razvoj otrokovih možganov. 

Do približno šestega meseca starosti se sinapse tvorijo tako hitro, da možgani porabijo veliko 

več energije kot možgani odraslih. Pri dveh letih ima otrok približno enako število sinaps kot 

odrasla oseba, kar je 50 odstotkov manj kot jih je imel ob rojstvu (Forbes, 2004). Blakemore 

(2000, v Forbes, 2004) opozarja: »Uporabite jih, ne izgubite jih« (str. 53). 

D. Papalia (2003) trdi, da plastičnost možganov traja vse življenje, vendar se glede na 

izkušnje iz okolja spreminjata velikost in oblika možganov. Skrajna odsotnost spodbudnega 

okolja v zgodnjem otroštvu lahko vpliva na strukturo možganov, pri čemer so lahko posledice 

spoznavne in čustvene težave (Papalia, 2003).  

2.4.2 Piagetova teorija spoznavnega razvoja  

Piagetova teorija spoznavnega razvoja je bila in ostaja ena temeljnih in najpogosteje 

navajanih teorij v razvojni psihologiji. Piaget opozarja na razliko v mišljenju med otroki in 

odraslimi, poudarja pomen lastne aktivnosti v procesu učenja ter pomen individualnega 

pristopa v poučevanju, ki upošteva otrokove sposobnosti (Marjanovič Umek, 2009). Zanimalo 
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ga je, kako otrok razume svet, kako se uči novih znanj in spretnosti, ki so organizirane in bolj 

strukturirane, ter kako se otrokov um prilagaja na okolje (Labinowicz, 1989, v Batistič Zorec, 

2013). L. Marjanovič Umek (2009) trdi, da so zato pomembne spontane fizične izkušnje, ki 

jih otrok pridobi ob neposrednem upravljanju s predmeti, z opazovanjem, poslušanjem in 

vonjanjem.  

Piagetova teorija spoznavnega razvoja se deli na štiri stopnje kakovosti miselnega delovanja 

(Labinowicz, 1989 v Batistič Zorec, 2013). Stopnje si kronološko sledijo in med njimi ni 

mogoče narediti preskoka. Heterogenost otrokovega vedenja v posamezni stopnji se lahko 

razlikuje od posameznika do posameznika (Buggle, 2002). Labinowicz (1989, v Batistič 

Zorec, 2013) tako opisuje Piagetove stopnje spoznavnega razvoja: 

1) senzomotorična stopnja (od rojstva do 2. leta): dojenček spoznava sebe in svet, ki ga 

obkroža, skozi čutila in gibalne dejavnosti, ki jih izvaja na predmetih, svojem telesu 

ali na drugih osebah;  

2) predoperativna stopnja (od 2. do 6.–7. leta): otrok razvije in začne uporabljati simbole 

(geste, besede, igro ipd.);  

3) konkretno operativna stopnja (od 6.–7. do 11.–12. leta): otrok razvije logične 

strukture, ki mu na ravni miselnih operacij omogočajo reševanje nalog (npr. 

konzervacija, razumevanje pojmov časa, prostora); 

4) formalno operativna stopnja (od 11.–12. do 15. leta): mladostnik začne razmišljati 

abstraktno in hipotetično v kontekstu jezikovnega in logičnega sistema.  

Ker je v študijo primera magistrskega dela vključena deklica, ki je skoraj obvladala prvo 

stopnjo Piagetove teorije spoznavnega razvoja, se bomo v nadaljevanju osredotočili prav na to 

stopnjo in jo podrobneje opisali.  

2.4.2.1 Piagetova senzomotorična stopnja spoznavnega razvoja 

V Piagetovi senzomotorični ali zaznavno-gibalni stopnji otroci s kombinacijo gibov in čutil 

raziskujejo in prepoznavajo osebe in objekte, ki jih obkrožajo (Forbes, 2004). Cilj te razvojne 

stopnje je, da se dojenček iz bitja, ki se odziva predvsem refleksno in z naključnim vedenjem, 

spremeni v ciljno usmerjenega malčka (Labinowicz, 1989 v Batistič Zorec, 2013). Vsebuje 

šest podstopenj, ki potekajo v različnih obdobjih otrokovega razvoja in si sledijo glede na 

stopnjo dovršenosti dojenčkovih shem ali organiziranih vedenjskih vzorcev. Obvladovanje 

nižje podstopnje je pogoj za prehod na naslednjo, višjo podstopnjo (Buggle, 2002). 

V prvi podstopnji (od rojstva do 6. tedna) se novorojenček z okoljem poveže preko enostavnih 

refleksov (Marjanovič Umek, 2009). Do 6. tedna začne izvajati določeno vedenje tudi v stiku 

z novimi dražljaji, ki sicer ne sprožijo prirojenega refleksa, tako npr. novorojenček začne 

refleksno sesati, če se dotaknemo njegovih ustnic, ob ponavljanju istega dražljaja začne kmalu 

sesati tudi, ko ni lačen. Tako se spremeni in razširi shema za sesanje. Z razvojem 

novorojenček pridobi tudi nekaj nadzora nad refleksi (Papalia, 2003). Po Piagetu so 

postnatalni refleksi temelj za kasnejši kognitivni razvoj (Buggle, 2002). 

Na drugi podstopnji (od 6. tedna do 3. meseca) dojenček ponavlja dejavnosti, ki mu sprožajo 

prijetne občutke in jih je naključno odkril na lastnem telesu. To Piaget poimenuje primarna 
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krožna reakcija (Marjanovič Umek, 2009). Dojenček se začne tudi obračati proti zvokom, kar 

pomeni, da lahko koordinira različne vrste čutnih informacij, kot sta v tem primeru vid in sluh 

(Labinowicz, 1989, v Batistič Zorec, 2013). V tem obdobju začne dojenček tudi posegati za 

predmeti, ki jih vidi (Buggle, 2002). 

Na tretji podstopnji (od 3. do 9. meseca) se pri dojenčku oblikujejo sekundarne krožne 

reakcije, pri katerih gre za hotena gibanja, ki jih dojenček ponavlja, ker želi z njimi doseči 

nekaj zunaj svojega telesa (Papalia, 2003). Razlika med primarnimi in sekundarnimi krožnimi 

reakcijami je v tem, da so primarne bolj usmerjene na lastno telo in na lastne telesne 

aktivnosti (npr. sesanje), medtem ko so sekundarne usmerjene na okolje, ki otroka obdaja, 

oziroma na posledice, ki jih lahko otrok povzroči na določenem predmetu (npr. guganje 

visečega obroča) (Buggle, 2002). Otroka na tej podstopnji zanimajo posledice njegovih 

dejanj, sčasoma razvije tudi sposobnost razumevanja stalnosti predmeta (razumevanje, da 

predmeti obstajajo tudi takrat, ko jih ne moremo zaznati). Dojenček to pokaže tako, da seže 

po predmetu, ki je delno zakrit, pa tudi s tem, ko pogleda za predmetom, ki mu je padel na tla 

(Marjanovič Umek, 2009). 

Za četrto podstopnjo (od 9. do 12. meseca) je značilno, da dojenček krožne reakcije med seboj 

poveže, gre torej za usklajevanje krožnih reakcij. Dojenček se je že naučil posploševati 

pretekle izkušnje, reševati nove probleme, razlikuje sredstvo od cilja in svoja dejanja 

organizira glede na to znanje (Papalia, 2003). Tako dojenčkovo dejanje ni več omejeno na 

obvladovanje posledice samo enega dejanja, temveč gre za dejanja, ki vodijo do končnega 

cilja. Pri tem se ne ustavi, ko doseže prvi oziroma delni cilj, temveč svojo dejavnost usmerja v 

končni cilj, ki si ga je določil na začetku (Marjanovič Umek, 2009). Če dojenček želi nekaj, 

kar je skrito za oviro, se bo potrudil, da oviro odstrani (npr. umaknil bo roko koga drugega, ki 

zakriva igračo, odplazil se bo do igrače in jo zgrabil) (Buggle, 2002). Na tej podstopnji sega 

po zakritih predmetih, npr. po igrači, ki smo je pred njim skrili pod robec, in sicer tako, da bo 

robec umaknil (Marjanovič Umek, 2009). 

Na peti podstopnji (od 12. do 18. meseca) malček namerno raziskuje in poskuša nove vzorce 

vedenja, da bi pridobil čim več podatkov o okolju, ki ga obkroža (Marjanovič Umek, 2009). 

Preizkuša nova vedenja, vse dokler ne najde najboljšega za doseganje cilja (Buggle, 2002). 

Piaget to poimenuje terciarne krožne reakcije, pri katerih malček svoja dejanja spreminja z 

namenom, vplivati na dogodke in pridobiti čim popolnejše razumevanje o njih, npr. namerno 

strese ropotuljico, da bi slišal njen zvok (Labinowicz, 1989, v Batistič Zorec, 2013). Predmet, 

ki smo ga najprej skrili pod en robec in ga nato premestili pod drugega, bo malček iskal na 

ustreznem mestu (Marjanovič Umek, 2009). 

Na zadnji, šesti podstopnji (od 18. do 24. meseca) je v ospredju sposobnost reprezentacije 

oziroma predstavljanja. Gre za sposobnost miselne predstave predmeta in dejanj, najpogosteje 

s simboli (besede, števila in miselne slike), kar malčku omogoča, da o dogodkih razmišlja in 

napoveduje njihove posledice (Papalia, 2003). Brez neposrednega vpliva na okolje je 

mentalno sposoben načrtovati svoja dejanja z vpogledom. Hkrati je sposoben v mislih si 

predstavljati tudi premestitev predmetov, ki jih ne vidi (Marjanovič Umek, 2009). 
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2.4.3 Senzorna integracija 

M. Terihaj (2017) navaja, da je za razvoj vseh psihomotoričnih funkcij pomembna senzorna 

integracija, ki otroku omogoča obdelavo dražljajev v možganih, da bi lahko posledično 

oblikoval svoje funkcije, ki mu bodo omogočale ustrezen odziv in vedenje. J. Ayres (2002) 

definira senzorno integracijo kot »proces organizacije, razvrščanja, distribuiranja in združenja 

vseh posameznih senzornih informacij v eno celoto, da bi lahko možgani ustvarjali namensko 

reakcijo telesa, hkrati dobro percepcijo, čutila in mišljenje, z namenom, da možgani lažje 

funkcionirajo« (str. 48). Pomen senzorne integracije je v tem, da možgani popolnoma 

uravnoteženo funkcionirajo, kar pomeni, da bodo telesni gibi visoko adaptivni in učenje lažje 

(Ayres, 2002).  

Z pomočjo čutil zaznavamo spremembe v okolju in se nanje prilagajamo. Skozi čutila 

sprejemamo različne senzorne informacije (dražljaje), ki prihajajo v taktilni sistem (dotik), 

vestibularni sistem (gibanje in ravnotežje), proprioceptivni sistem (mišice in sklepi), slušni 

sistem (sluh), vizualni sistem (vid) in ustno-gustativni (okus in vonj) sistem (Mamić, Fulgosi 

in Pintarić, 2010).  

V prvih sedmih letih življenja otrok spoznava svoje telo in okolje, ki ga obkroža, ter se uči 

gibati v njem. Pri tem iz čutil pridobiva različne senzorne informacije, ki se jih mora naučiti 

integrirati in predelati v smiselno celoto, da bi jih znal kasneje v življenju uporabiti na 

ustrezen način. Pri tem mu pomaga senzorna integracija, ki organizira občutja za uporabo. 

Začne se že v maternici, ko možgani fetusa zaznajo gibanje materinega telesa, in se razvija po 

naravnem poteku, pri vsakem otroku na enak način, vendar z drugačnim tempom (Ayres, 

2002). Najzrelejši čutni sistem v prvih nekaj mesecih je taktilni sistem, ki se razvije v 

maternici in takoj po rojstvu učinkovito deluje, medtem ko se vidni in slušni sistemi šele 

začenjajo razvijati (Papalia, 2003).  

Vrhunec senzorne integracije je v trenutku adaptivne reakcije, pri čemer je odgovor na čutilni 

dražljaj usmerjen k namenskemu cilju. Ko otrok vidi ropotuljico in jo prime, je njegov prijem 

adaptivna reakcija. Če bi otrok brezciljno mahal z rokami in nič naredil, to ne bi bila 

adaptivna reakcija. Kompleksnejša adaptivna reakcija se pojavi, ko otrok zazna, da je 

ropotuljica predaleč, in se odplazi do nje, da bi jo lahko prijel. Namen adaptivnih reakcij je, 

da premagamo težave in se iz njih naučimo nekaj novega (Ayres, 2002). 

J. Ayres (2002) trdi, da so čutila hrana za možgane, ker zagotavljajo energijo in potrebno 

znanje, da možgani sploh lahko upravljajo s telesom in umom. Ko vsa čutila in telo 

funkcionirajo kot celota, sta adaptacija in učenje enostavna naloga za možgane. Zgodnja 

obravnava v predšolskem obdobju je pomembna za spodbujanje razvoja senzorne integracije 

pri otrocih, saj možgani vzpostavijo 75 % vseh sinaps do sedmega leta starosti (Rajović, 

2013).  

2.4.3.1 Nivoji senzorne integracije  

J. Ayres (2002) opisuje proces senzorne integracije skozi štiri nivoje, na katerih se združujejo 

različne vrste senzornih informacij. Pri tem se oblikujejo funkcije, potrebne za vsakodnevno 

življenje.  
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Na prvem nivoju poteka integracija vestibularnega in proprioceptivnega sistema, kar omogoča 

otroku koordinacijo gibov oči ter vzpostavljati držo in ravnotežje ter razvijati mišični tonus in 

gravitacijsko varnost. Vzporedno se integrira tudi taktilni sistem, pri čemer se čutni dražljaji 

vseh delčkov kože povežejo in omogočajo otroku sesanje, hranjenje in ustvarjanje močne vezi 

z materjo (Ayres, 2002).  

Na drugem nivoju poteka integracija taktilnega, vestibularnega in proprioceptivnega sistema, 

kar otroku omogoča, da začne zaznavati lastno telo, koordinirati levi in desni del telesa 

(bilateralna koordinacija), motorično planirati ter razvijati ustrezen nivo aktivnosti, pozornosti 

in emocionalne stabilnosti. Vidni in slušni sistem ne sodelujeta pri razvoju teh funkcij (Ayres, 

2002). 

Tretji nivo senzorne integracije predstavlja integracijo vidnih in slušnih dražljajev. Slušni 

dražljaji se integrirajo z vestibularnim, s čimer omogočajo razvoj govora in razumevanje 

jezika. Vidni dražljaji se integrirajo z vestibularnim, proprioceptivnim in taktilnim sistemom, 

s čimer omogočajo razvoj koordinacije oko–roka, razvoj vidnega zaznavanja ter razvoj 

kompleksnih (sestavljenih) aktivnosti (Ayres, 2002). 

Zadnji, četrti nivo predstavlja spojitev vseh sistemov ter že doseženih sposobnosti in veščin v 

celoto. Razvijejo se kompleksne funkcije, ki so pomembne za optimalen razvoj možganov in 

njihovih funkcij, in sicer sposobnost koncentracije, organizacije in abstraktnega mišljenja, 

sposobnost branja, pisanja in računanja, samospoštovanje, samokontrola, samozaupanje ter 

specializacija obeh strani telesa in možganov (Ayres, 2002). 

Če je senzorna integracija potekala ustrezno na vseh nivojih, je otrok na koncu procesa 

senzorne integracije sposoben organizirati in delovati kot čustveno stabilna oseba (Ayres, 

2002). 
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2.5 Igra predšolskega otroka 

Igra je tisto, kar otroci delajo, ko ne spijo in jejo, saj zavzema večino njihovega časa 

(Gallahue, 1998). Otrokov naraven način učenja je skozi igro (Stoppard, 2004). Majhen otrok 

občuti veselje pri igri in se tako uči. Poleg veselja, ki mu ga igra nudi, otrok skozi igro 

spoznava čute svojega telesa: vid, sluh, tip, vonj in okus. Na podlagi stvari, ki jih vidi, sliši, 

čuti, voha, ter na podlagi lastnih gibov se uči in spoznava okolje (Marjanovič Umek, 2009). 

Sposobnost dojemanja, ki jo lahko razvijamo skozi igro v zgodnjem otroštvu, je osnova za 

kasnejšo zmožnost učenja, ki je pomembna za razvoj govora in branja. Vedno moramo težiti k 

temu, da se otrok veliko stvari nauči sam, saj se bo le tako kasneje naučil odgovornosti za 

svoja dejanja (Painter, 1991). B. Riddick (1989) opozarja, da ne smemo podcenjevati dejstva, 

da se otroci ogromno naučijo skozi igro, kar je povezano z vsakodnevnim življenjem in 

opravili, kot so hranjenje, oblačenje, kopanje ipd.  

Pojem igra je zelo širok in ga zato tudi različni avtorji različno opredeljujejo., Horvat in 

Magajna (1987, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) opredeljujeta igro kot »svoboden akt, 

ki ni povezan s procesi neposrednega zadovoljevanja potreb in ki je omejen na svoj svet« (str. 

103). Piaget (1962, v Forbes, 2004) je igro videl kot aktivnost, s katero se otroci učijo in 

pomočjo katere spoznavajo svet in oblikujejo svojo predstavo o njem. Vygotsky (1978, v 

Forbes, 2004) je poudarjal predvsem pomembnost socialne interakcije ljudi, ki so vključeni v 

otrokovo igro. 

2.5.1 Igra v predšolskem obdobju  

Igra velja za eno od vodilnih dejavnosti v predšolskem obdobju. V Kurikulumu za vrtce 

(1999, str. 19) je zapisano, da je igra »tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje 

temeljna načela predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena dovolj široko, razumljena 

kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju« (str. 19). Nadalje je zapisano, da 

se v igri prepletajo otrokove dejavnosti in povežejo različna področja kurikuluma, kar je za 

razvojno stopnjo in način učenja v tem starostnem obdobju smiselno in strokovno utemeljeno 

(Kurikulum za vrtce, str. 20).  

Igra se mora izvajati zaradi nje same, spremeniti mora odnos do realnosti, biti mora notranje 

motivirana, svobodna in odprta ter za otroka prijetna (Kurikulum za vrtce, 1999). Največja 

vrednost igre je v tem, da otroka pritegne in njegovo pozornost usmeri na samo vsebino igre, 

ter ga motivira, da aktivno sodeluje v aktivnostih igre.  

Na igro lahko gledamo kot na otrokovo delo, ker okupira večino njegovega časa. Z njo se 

otroci naučijo delov telesa in različnih gibalnih sposobnosti. Je pokazatelj razvoja na 

kognitivnem in afektivnem področju ter napredka v razvoju fine in grobe motorike pri mlajših 

otrocih (Gallahue, 1998).  

2.5.2 Izobraževalna funkcija igre 

Kljub pogostim predsodkom o igri v vzgoji in izobraževanju, da gre za lahko, zabavno, 

brezciljno in brezkoristno izgubljanje časa, Kamenov (2006) meni, da razen zabave, ki je 

primarni cilj igre, otroci pridobivajo tudi različne izkušnje z različnimi materiali, se 

socializirajo in razvijajo domišljijo in svojo ustvarjalnost. 
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Painter (1991) navaja naslednje načine otrokovega učenja skozi igro: 

1) poizkušanje, ko otrok po metodi poskusov in napak ugotavlja, kako določene stvari 

funkcionirajo (npr. le manjša posoda gre v večjo, ne pa obratno); 

2) posnemanje, ko otrok posnema druge osebe; 

3) lastne izkušnje, ko otrok npr. prime vročo posodo, se nauči, da tega ne sme več 

ponoviti, ker mu povzroča bolečino; 

4) sklepanje oz. logične posledice: ko so nekatere stvari prenevarne, da bi jih sam 

preizkusil, mu na drugačen način predstavimo logične posledice. 

Glede na konkretne učne cilje v Kurikulumu za vrtce (1999) lahko igro razdelimo na vzgojno 

in didaktično igro. Vzgojna igra v ospredje postavlja vzgojne cilje, kar pomeni, da posega bolj 

na raven odnosov (socialna igra). Zanjo so pomembna spoznanja, ki jih udeleženec prepozna 

sam. Didaktične igre v ospredje postavljajo izobraževalne cilje oziroma neko novo znanje, ki 

ga ob koncu lahko kvalitativno preverimo in ocenimo (Merhar, 2013).  

2.5.3 Vrste igre 

Za strokovnjake v vzgoji in izobraževanju je pomembno, da poznajo različne vrste igre. Tako 

bodo lažje ugotovili, katera vrsta igre je najbolj primerna za določenega otroka glede na 

področja, ki bi jih moral razvijati. 

Obstaja več klasifikacij igre, ki se med seboj razlikujejo. Praviloma avtorji sledijo zaporedju 

od razvojno nižjih k razvojno višjim ravnem igre. Zelo razširjena je Toličičeva (1961, v 

Marjanovič in Kavčič, 2001) klasifikacija, ki igro deli na: 

1. funkcijsko igro: gre za kakršnokoli preizkušanje zaznavno-gibalnih shem na 

predmetih, npr. tipanje, prijemanje, vzpenjanje, metanje ipd. Gre za ponavljajoče gibe 

mišic v kombinaciji s predmeti ali tudi brez njih (Marjanovič in Kavčič, 2001). 

Kamenov (2006) poudarja, da gre pri tej vrsti igre za ponavljajoča se gibanja, pri 

katerih ni vnaprej določenega cilja, temveč otrok ponavlja gibe zaradi lastnega 

zadovoljstva. Obsega senzomotorične aktivnosti z lastnim delom telesa (brez uporabe 

igrač), igre z namenom rokovanja različnim materialom, gibalne igre z uporabo 

rekvizita in igre z glasovi, zlogi in besedami (Kamenov, 2006); 

2. domišljijsko igro: gre za vključevanje različnih simbolnih dejavnosti, vključno z igro 

vlog. Po Kamenovu (2006) zajema posnemanje različnih postopkov, simbolično 

imitacijo, simbolično in dramsko igro vlog; 

3. dojemalno igro: gre za dejavnosti, pri katerih otrok poimenuje, kar vidi, sledi 

navodilom pri izvajanju dejavnosti in sprašuje (npr. poslušanje, opazovanje, 

posnemanje, branje) (Marjanovič in Kavčič, 2001); 

4. ustvarjalno igro: gre za dejavnosti, kot so npr. pisanje, risanje, oblikovanje, 

pripovedovanje, gradnja ipd. (Marjanovič in Kavčič, 2001). 

Marjanovič in Kavčič (2001) razlikujeta še nekatere pogoste igre, in sicer: 

1. konstrukcijsko igro, pri kateri otrok povezuje, sestavlja posamezne dele igrače in jo 

gradi. Kamenov (2006) v tovrstno igro vključuje dejavnosti, kot so oblikovanje z 
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različnimi materiali, grafično predstavljanje, gradnja z materialom in organizacija 

materiala; 

2. simbolno igro ali igro pretvarjanja, pri kateri otrok uporablja simbolizem in upodablja 

dejanje, predmet ali osebo iz realnega ali domišljijskega sveta; 

3. igro s pravili, ki se pojavi pri tretjem letu in sta zanjo pomembni dve funkciji, in sicer 

socialna integracija in socialna diferenciacija. Ta vrsta igre vključuje perceptivno-

motorične, zdravstveno-higienske, društvene, afektivne, logično-matematične in 

praktične aktivnosti, aktivnosti, ki razkrivajo, ter aktivnosti, s katerimi se izboljšujeta 

komunikacija in ustvarjalnost. 

Za vsako vrsto igre je pomembno, da izhaja iz otrokovega interesa, kar je še posebej 

pomembno za otroke do tretjega leta starosti (Forbes, 2004). T. Šuligoj (2012) trdi, da se dvo- 

do triletni otroci najraje igrajo z nestrukturiranim materialom, s katerim manipulirajo in ga 

raziskujejo. Sčasoma se pojavijo prvi zametki simbolne igre, ki pa se ne razvijajo naprej, če se 

v igro ne vključi mentalno zrelejši partner, ki igro dvigne na višji nivo. Novejše raziskave 

trdijo, da imajo danes otroci veliko potrebo po svobodni igri, torej po gibalni dejavnosti, v 

kateri sami raziskujejo igralne možnosti različnih predmetov ter s svojo domišljijo, razumom 

in čustvi vzpostavljajo razne povezave in igralni dejavnosti dajejo nov smisel (Šuligoj, 2012). 

2.5.3.1 Didaktična igra 

Po definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika (2000) je didaktika opredeljena kot »veda 

o poučevanju«. Beseda didaktika izhaja iz grškega glagola didáskō, kar pomeni učim, 

poučujem (Mehar, 2013). Didaktika je temelj didaktične igre, gre torej za igro, s katero 

dosežemo vnaprej načrtovane učne cilje, če so udeleženci aktivni. Cilje lahko po igri 

preverimo in tudi ocenimo (Mehar, 2013).  

Pri didaktični igri se otrok vključi celostno, z vsemi svojimi čutili. Prinaša mu novo izkušnjo, 

ki jo integrira, da bi pridobil nove kognitivne sposobnosti. Otroka motivira, da na njemu 

primeren, spontan in ustvarjalen način deluje na svet okoli sebe (Kamenov, 2006). Didaktično 

igro lahko poimenujemo tudi celostna metoda učenja, saj omogoča bogato učno okolje, ki 

spodbuja domišljijo, zabavo, tveganje in pustolovščino (Horvat, 2001). Kamenov (20016) 

pojasnjuje, da didaktična igra vsebuje različne perceptivne, raziskovalne, logične, govorne in 

glasbene aktivnosti, katerih namen je izboljšanje intelektualnega razvoja otroka.  

M. Kepec (2002) uvršča didaktične igre med igre s pravili, s katerimi se otrok uči discipline, 

vztrajanja, premagovanja ovir in sprejemanja posledic (Kepec, 2002). Didaktične igre 

sestavijo učitelji in vzgojitelji ter jih prilagodijo doseganju določenih učnih ciljev. Vsaka 

didaktična igra ima svoj potek, vsebino in nalogo, ki jo mora otrok rešiti, za kar mora vložiti 

intelektualni napor. Po koncu igre je izid tisti, ki otroku prinese zadovoljstvo, učitelj pa oceni, 

do katere mere je učenec dosegel učni cilj (Tomić, 2002). Didaktična igra je najbolj uporabna 

v vrtcu in v nižjih razredih osnovne šole, saj je v tem obdobju otrokova potreba po igri 

najizrazitejša, otroci pa se ob igri sprostijo in z večjim zadovoljstvom učijo (Kepec, 2002). 

Gre za dinamično metodo, ki posamezniku predstavlja izziv, s čimer spodbuja pozornost, 

učenje pa postane bolj zanimivo in učinkovito (Merhar, 2013). Otroka spodbudi, da 
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posamezna naučena dejstva in stvari poveže v smiselne celote, zaradi česar ima didaktična 

igra tudi integrativno vlogo. Najpomembnejše je, da je igra prilagojena otroku in odgovarja 

njegovim potrebam, kar ga spodbudi k razvijanju kognitivnih sposobnosti in veščin, kot so 

primerjanje, klasificiranje, preverjanje, posplošitev, analiza, sinteza, preskušanje, 

zaključevanje, pomnjenje, manipuliranje z objekti z namenom spremembe, spodbuja ga pa 

tudi k socialnim ugotovitvam (Kamenov, 2006). Kamenov (2006) trdi, da je kognitivne 

veščine otroka možno naučiti skozi naslednje dejavnosti: 

− grupiranje po podobnosti in ločevanje po razlikah; 

− reprodukcija določenih značilnosti na različne načine; 

− spoznavanje kakovosti predmeta v realni predstavi z vsemi čutili; 

− identificiranje, združevanje in razlikovanje glede na en kriterij; 

− ugotavljanje enakosti in podobnosti med predmeti po določenem kriteriju;  

− ugotavljanje količine pri določeni stvari (ali je neke stvari več ali manj kot druge); 

− strukturiranje časa in prostora, deljenje na sekvence; 

− vaje opazovanja, pozornosti in koncentracije na določene predmete, pojave in procese. 

To ne pomeni, da gre samo za kognitivni razvoj, temveč tudi za razvoj govora, mišljenja, 

spoznavanja idr., torej za celostni razvoj otroka. Veliko didaktičnih iger zahteva hitro in 

precizno manipuliranje z majhnimi predmeti, s čimer se razvijajo tudi mišice rok in zapestja 

in koordinacija oko–roka, kar posledično vpliva na razvoj grafomotorike (Kamenov, 2006).  

V didaktični igri je pomembno, da se otrok sreča s problemom, ki ga ne more rešiti s svojim 

predznanjem in izkušnjami. Igra otroka spodbuja, da v reševanje problema vlaga napor, kar je 

pomembno za otrokov celostni razvoj (Kamenov, 2006). Zato didaktične igre delujejo na 

posameznika motivacijsko in mu omogočajo drugačne izkušnje pri učenju (Merhar, 2013). S 

tem se strinjata tudi Pollard in Duvall (2006), ki trdita, da prav z didaktičnimi igrami 

nemotivirane učence spodbudimo k sodelovanju. 

2.5.3.2 Vloga odrasle osebe pri didaktični igri otrok 

Vključevanje odrasle osebe v otrokovo igro je precej občutljivo in ima prav posebno vlogo v 

nadaljevanju otrokove igre. Zupančič (1999) je mnenja, da odrasli kot otrokovi partnerji pri 

igri zavedno ali nezavedno spodbudijo njegov razvoj ter ga usmerjajo k novim, spoznavno 

zahtevnejšim dejanjem. Od rojstva do vstopa v vrtec so starši oziroma skrbniki otrokovi 

mentalno zrelejši partnerji v igri, saj so kompetentnejši od otroka. Spodbujajo otrokov razvoj 

ter ga vodijo v t. i. območje bližnjega razvoja (v nadaljevanju OBR). Ob vstopu otroka v vrtec 

to pomembno vlogo prevzame vzgojitelj (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001). Vigotski je 

opisal OBR kot razkorak med otrokovo dejansko razvojno stopnjo in njegovo potencialno 

stopnjo, ki jo lahko doseže ob pomoči odrasle osebe ali kompetentnega vrstnika. Pri tem je 

otrok usmerjen na aktivnosti in sposobnosti, ki so nad njegovo ravnjo in jih želi usvojiti v 

bližji prihodnosti. Vzgojitelji imajo pri tem pomembno vlogo, saj lahko z demonstracijo in 

igralnimi dejanji, ki so na višji razvojni stopnji od otrokove, pa tudi s podpiranjem otrokovih 

namer in ohranjanjem igralnega okvirja oblikujejo optimalno situacijo, v kateri se je otrok 

sposoben igrati na ravni, ki je višja od njegovih trenutnih sposobnosti (Zupančič, 2006). 
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Didaktična igra naj bi se v vrtcu vsakodnevno izvajala v povezavi z drugimi aktivnostmi . Gre 

za sistematičen in dobro načrtovan proces vzgojitelja, ki vpliva na izid igre. Načrtovanje naj 

bi zajemalo ustrezen izbor igre glede na cilje, dobro pripravo izvajanja igre, pravila igre in ob 

koncu tudi vrednotenje poteka in rezultata igre. Vzgojitelj ima vlogo vodje in usmerjevalca 

igre, kar otrokom omogoča, da si sami izberejo partnerje, variacijo igre in podobno. 

Pomembno je tudi, da se vzgojitelj pripravi na igro, da predvideva njen potek in določi svojo 

vlogo v njej (Kamenov, 2006). Tudi otroci se morajo pripraviti na igro, treba jim je pojasniti 

pravila, kar ne sme biti predolgo, dolgočasno in abstraktno.  Potrebno jim je dati predhodno 

potrebna znanja ali samo osvežiti že pridobljeno predznanje. Priporočljivo je obrazložitve 

demonstrirati, saj bodo tako otroci veliko več razumeli kot s samim opisom (Kamenov, 2006). 

Z demonstracijo otrokom pokažemo naša pričakovanja in kaj je njihova naloga, hkrati pa tudi 

preverimo, ali so otroci razumeli, kaj morajo narediti (Riddick, 1989). Na koncu igre se lahko 

vzgojitelj z otroki pogovori o njihovih rezultatih, poteku, zanimivih detajlih, napakah ipd. 

Hkrati naredi analizo, ki vsebuje uresničitev načrtovanih ciljev (dosežen/delno dosežen/ni 

dosežen), ustreznost igre, ugotovitve, kako so jo otroci sprejeli, ali so sodelovali z 

zadovoljstvom, si jo želijo ponoviti, ali so bili motivirani, kakšen je bil tempo, ali so bili 

otroci maksimalno angažirani ipd. (Kamenov, 2006).  

Naloga vzgojitelja je, da določi primeren čas za igro (paziti mora na otrokovo rutino in 

aktivnosti, ki bodo igri sledile ali se izvajale pred njo), ustrezen prostor (kjer ne bo motečih 

zunanjih dražljajev), število igrač glede na število igralcev (ali bo vključena cela skupina, ali 

bodo manjše podskupine ali se bo odvijala individualno) ter didaktični material (igrače, slike, 

predmeti, materiali ipd.). Vse to je odvisno od otrok samih, njihove motivacije, utrujenosti, 

starosti, predznanja, zahtevnosti pravil, pa tudi števila sodelujočih otrok. Pri vsebini igre se 

vedno skuša izbrati igre, ki vključujejo druge ljudi in vrstnike, saj se s tem začnejo izvajati 

kompleksnejši intelektualni procesi (Kamenov, 2006). Painter (1991) trdi, da mora otrok 

razviti odnos z osebo, s katero se igra. B. Riddick (1989) meni, da mora biti vzgojitelj 

empatičen ali mora vsaj poskusiti videti igračo z otrokovega vidika, da bi lahko razumel, ali je 

otroku igra dejansko zanimiva. Nikoli ne smemo pozabiti, da je vsak otrok drugačen in ima 

drugačne potrebe. 

V didaktični igri se spreminja njen tempo, na začetku je igra bolj počasna, saj se otroci nekaj 

časa uigravajo, šele ko popolnoma usvojijo pravila in se sprostijo, bo igra postala hitrejša. Na 

tempo igre lahko na različne načine vplivajo tudi odrasli, posebej ko otrokova motivacija 

pada. V tem primeru morajo oceniti, kdaj je pravi trenutek, da se z igro konča in se gre na 

naslednjo aktivnost ali pa predlagajo novo variacijo igre, ki je bolj zahtevna in bo motivirala 

otroke ter spodbudila tempo. Vzgojitelj mora spodbujati optimistično vzdušje, razpoloženje in 

skromnost otrok (Kamenov, 2006).  

Pri izbiri didaktične igre je potrebno upoštevati otrokova močna in šibka področja. 

Priporočljivo je otroka opazovati med različnimi situacijami v igri ter v različnih oblikah igre 

po približno pet minut in si opažanja zapisovati. Tako bomo postali bolj občutljivi na 

opazovanje igre in boljši v analizi določenega dela igre. S polnim opazovanjem bomo 

ugotovili tudi, kdaj otrok potrebuje pomoč in se izognili prezgodnjemu nudenju pomoči in 

povzročanju frustracije pri otroku ter temu, da se otrok začne dolgočasiti in izgubi interes za 
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igro (Riddick, 1989). B. Riddick (1989) priporoča voditi dnevnik otrokove igre, kamor si 

zapišemo vse detajle, vezane na igro (npr. kolikokrat se otrok igra, kako se igra, s čim, s kom 

ipd.). To nam bo pomagalo ugotoviti, zakaj se nekateri otroci izogibajo določenim igram (npr. 

gibalno ovirani otroci se bodo izogibali gibalnim igram, ker je to njihovo šibko področje). Ko 

to izvemo, bomo lahko otrokom ponudili prilagojeno in najboljšo možno situacijo za 

opolnomočenje teh šibkosti in jih bomo lahko spodbudili, da postanejo bolj samozavestni in 

spretni tudi na teh področjih. Zato moramo spodbujati otrokove uspešne kot tudi manj 

uspešne poskuse ter ga občasno tudi nagraditi. Komunikacija vzgojitelja do otrok mora biti 

jasna in prilagojena, da jo otroci razumejo (Riddick, 1989). 

2.5.4 Igra otrok s posebnimi potrebami 

Včasih se nam zdi, da se tipična populacija zdravih otrok igra samostojno in brezskrbno, brez 

da jih ves čas opazujemo in se sprašujemo, ali jim je igra všeč, ali je zanje nevarna ipd. Na 

drugi strani otroke s posebnimi potrebami ves čas opazujemo ter se sprašujemo o njihovi 

varnosti, potrebah ipd. Ne smemo pozabiti, da je igra pomembno sredstvo za učenje tudi 

otrokom s posebnimi potrebami in pomemben del otrokovega celostnega razvoja. B. Riddick 

(1989) meni, da imajo otroci s posebnimi potrebami pogosto težave z igranjem in da se igrajo 

na drugačen način. L. Marjanovič Umek in U. Fekonja (2006) pravita, da je od vrste in 

stopnje motnje odvisno, koliko se bo igra razlikovala od igre njihovih vrstnikov. 

Tudi otroci s posebnimi potrebami imajo pravico spoznati vse kontekste igre, od fizičnega, 

socialnega do simbolnega. To je lahko zahtevna naloga za vzgojitelje, učitelje, specialne 

pedagoge in vse, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami. Oni so tisti, ki morajo biti dovolj 

ustvarjalni, da bi na prilagojen način spodbudili igro pri otrocih, ki zaznavajo okolje drugače 

kot odrasli (Forbes, 2004). Igra otrok s posebnimi potrebami se razlikuje od igre otrok 

tipičnega razvoja v samem procesu igre; ti otroci večinoma ne ustvarjajo ciljev igre sami in se 

ne držijo pravil, nekateri otroci pa so popolnoma pasivni (Mahmutović, 2013). 

M. Oreški (2004) omenja nekaj opozoril, ki jih moramo kot soigralci otrok s posebnimi 

potrebami imeti v mislih : 

– pogosto jih preveč varujemo; 

– pogosto potrebujejo več pomoči odraslih pri igri; 

– pogosto potrebujejo senzorne izkušnje in pomembno je vedeti, da tudi oni rastejo in imajo 

z leti drugačne potrebe; 

– treba jih je spodbuditi, da skozi igro postanejo bolj aktivni in samoiniciativni. 

Pomembno je, da se otrokom s posebnimi potrebami v igri ponuja bolj strukturirana pomoč, 

še posebej v zgodnjih letih. Zaradi širokega spektra potreb teh otrok je treba vsakega 

posameznika dobro spoznati, da ugotovimo, kaj zmore in česa ne, da bi mu znali prilagoditi 

igro na najboljši možni način. Včasih je dovolj igro samo razdeliti na manjše dele, da otroku 

omogočimo uspešnost. Nekateri otroci bodo imeli pri igri težave izključno zaradi gibalne 

oviranosti, npr. otrok s cerebralno paralizo bo verjetno imel težave s kontroliranjem rok, 

medtem ko bo otrok z motnjami vida imel težave z motoriko zaradi omejenih vidnih 
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sposobnosti. Gibalna oviranost lahko vpliva na otrokov kognitivni razvoj, ker so njegove 

zmožnosti za raziskovanje okolja in aktivno sodelovanje omejene (Riddick, 1989).  

M. Oreški (2004) opozarja na nekaj dejavnikov, na katere moramo paziti pri igri otrok s 

posebnimi potrebami:  

– čas: otroku moramo omogočiti več časa za usvajanje pravil igre ter predvideti več časa 

za njeno dokončanje. Če je potrebno, je bolje igro razdeliti na manjše in krajše sklope; 

– ugodje: prilagoditi se je potrebno otroku in njegovemu položaju, da bo sproščen in se 

bo mogel svobodno igrati in koncentrirati na pridobivanje novih veščin; 

– pozornost: iz prostora je priporočljivo umakniti vse, kar bi lahko otroka motilo in 

zvračalo njegovo koncentracijo in pozornost. Priporoča se narediti igralni kotiček in v 

otrokovem dometu pustiti samo tisto igračo, ki jo bo potreboval v igri; 

– hrup: v času igre je treba izključiti vse zvoke, ki so v bližini, da bi se otrok lahko 

skoncentriral samo na igro; 

– pozicija odraslega v igri: sedimo nasproti otroka, da lahko v času igre vzpostavimo 

očesni stik in se otroku popolnoma posvetimo. 

Jennings (2002, v Forbes, 2004) dodaja še nekaj nasvetov in sugestij za igro otrok z okvarami 

vida, vendar načeloma veljajo tudi pri igri otrok z drugimi razvojnimi motnjami: pomembno 

je opazovanje otrokovih signalov, ponujanje bogatih opisov in čim bolj realnih izkušenj, 

dajanje možnosti izbire in kontrole ter preprečevanje posmehovanja drugih otrok. Avtor 

dodaja, da če želimo otroku z okvarami vida z igro ustvariti pozitivno izkušnjo, ga nikoli ne 

smemo pustiti samega in nenadzorovanega; preden otroku damo igračo v roke, moramo 

prebrati napotke za rokovanje z igračo, saj lahko neprimerne igrače predstavljajo nevarnost 

poškodbe (Jennings, 2002, v Forbes, 2004). 

2.5.5 Igrača 

Igrača v širšem pomenu besede »predstavlja vsak predmet, ki ga otrok v svoji igri spremeni v 

sebi želeno igračo. Igrača je osnova otrokove igre, daje ji okvir in vpliva na obliko igre« 

(Fekonja, 2001 str. 85, v Marjanovič in Umek, 2001). Kamenov (2006) dodaja, da gre za 

materialni element igre, ki prispeva k samemu poteku igre. V zgodnjem obdobju otrokovega 

razvoja je igra tesno povezana z igračo, s katero se igra (Kavčič, 2006). Šuligoj (2012) je 

mnenja, da igrače, ki so bodisi bolj bodisi manj realistične, strukturirane ali nestrukturirane, 

industrijsko ali ročno izdelane, določajo vsebino igre in vplivajo na njen potek.  

Včasih se od drage igrače pričakuje, da bo najboljša za igro, vendar to ni nujno. To pogosto 

povzroča frustracije pri odraslih, saj se zgodi, da se otrok kljub našemu trudu, da bi našli 

najbolj varno, didaktično in zabavno igračo, najraje igra s ponvami iz kuhinje (Stoppard, 

2004). Po Painteru (1991) imata iznajdljivost in ustvarjalnost staršev ogromen vpliv na uspeh 

otrokove igre, saj so npr. za širjenje besednega zaklada in učenje razvrščanja predmetov bolj 

primerne slike iz vsakodnevnih časopisov kot kupljene knjige in sestavljenke. To otroka 

navaja na ustvarjalno ukvarjanje z danim materialom. 
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Pri igračah moramo vedno imeti v mislih otrokovo mentalno starost in težiti k temu, da je 

igrača prilagojena mentalni, ne pa otrokovi dejanski starosti. To zahteva opazovanje otroka in 

njegovega počutja v trenutku, ko se z igračo igra (Zupančič, 2006). 

Obstajajo igrače, ki so namenjene otrokom vseh starosti, kot je npr. žoga, vendar je način 

njihove uporabe drugačen v različnih obdobjih otrokovega življenja. Obstajajo tudi igrače, ki 

so namenjene otrokom določene starosti. Mlajši otroci na začetku naključno preizkušajo, kaj 

lahko z igračo naredijo, medtem ko starejši otroci s sistematičnimi strategijami raziskujejo 

značilnosti igrače, saj jih privlačijo bolj kompleksne in zahtevne igrače. Mlajši posvetijo več 

časa spoznavanju igrače, ki jo prvič vidijo, medtem ko starejši otroci po kratkem pregledu 

igrače takoj preidejo na njeno preizkušanje. Mlajši otroci tudi več sprašujejo kot starejši. 

Pritegnejo jih igrače, ki so podobne realnim predmetom, medtem ko starejše privlačita tudi 

funkcija in namen (npr. šivalni stroj, ki šiva). Starejši otroci imajo namreč bolj razvito 

domišljijo in simbolno igro, zato se radi igrajo tudi z manj realnimi predmeti (npr. škatla jim 

bo predstavljala posteljo). Na drugi strani bodo mlajši otroci želeli čim bolj realne in 

realistične predmete (npr. realistična pomanjšana postelja) (Kamenov, 2006). 

Raziskave trdijo, da manj oblikovane, strukturirane in osnovne igrače bolj spodbujajo 

otrokovo domišljijo (Stoppard, 2004). Pri tem morajo igrače vedno izhajati iz otrokovega 

interesa (Forbes, 2004). Otrokova nenehna potreba po raziskovanju, radovednosti in izkušnjah 

je tisto, kar ga razlikuje od odraslih in mu omogoča, da se ves čas uči in razvija, potrebuje pa 

tudi spodbudno okolje (Kamenov, 2006). 

2.5.5.1 Izbira najprimernejše igrače 

Včasih je težko izbrati najprimernejšo igračo za otroka. Namenske igrače za učenje niso 

nujne, ker si otroci sami izmislijo novih načinov njihove uporabe in igre z njimi. Kljub temu 

moramo vedeti, da bodo dobro zasnovane igrače otroka spodbudile k raziskovanju in 

odkrivanju nečesa novega. Ni nujno, da so igrače drage in komplicirane, pomembno je, da 

otroka pritegnejo, ga motivirajo in spodbudijo, da jim vsakič z veseljem znova vrne. To je 

lahko tudi predmet, ki ga otrok najde doma. Pomembno je le, da se otrok z igračo nečesa 

nauči in v igri z njo uživa (Stoppard, 2004).  

Pri izbiri igrače je najbolj pomembno ocenjevanje prispevka igrače. Po navadi je zunanji 

videz igrače tisto, kar nas k njej pritegne, zato nam morajo biti s svojo barvo, obliko in 

velikostjo zanimive. Prilagojena mora biti otrokovi roki, imeti mora razumljivo zgradbo, 

dovolj mora biti velika in enostavna za rokovanje,  funkcionalna in skladna s svojim 

namenom. Ne sme biti nevarna za otroka, tako da se otrok igra z njo brez tveganja za 

nevarnosti. Igrača ne sme biti prelahka in otroku preveč enostavna, pa tudi ne prezahtevna. 

Otroku mora biti izziv, s čimer ga prisili, da v rokovanje z igračo vloži napor (Kamenov, 

2006). 

M. Stoppard (2004) opozarja na nekaj faktorjev, ki jih moramo imeti v mislih pri izbiri 

ustrezne igrače za otroka. Prilagojene morajo biti otrokovi starosti, pri čemer moramo vedeti, 

da se otroci hitro spreminjajo in razvijajo. Z razvojem otrok potrebuje drugačne spodbude in 

stimulacije, zato moramo paziti, da je igrača skladna z otrokovo starostjo in njegovimi 

potrebami. Mlajši otrok bo potreboval igračo, ki bo stimulirala vseh pet njegovih čutil 
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(Stoppard, 2004). Kamenov (2006) dodaja, da mlajši otrok potrebuje večjo igračo, primerno 

za uporabo. Če je igrača premajhna, otrok ne bo znal rokovati z njo in lahko predstavlja 

nevarnost, saj jo lahko da v usta, v nos ali v uho. Zato na igračah ne sme biti majhnih delčkov. 

Otroku do enega leta starosti bodo zanimive igrače, s katerimi bo spoznaval barve, teksture, 

različne materiale in različne oblike. Najboljše igrače za dotik so tiste iz platna ali lesa, ker 

dajo občutek topline. Barve morajo biti žive in svetle, po raziskavah je ugotovljeno, da otroke 

najbolj privlačijo odtenki rdeče in modre (Kamenov, 2006). Ko se odločimo za starosti 

primerno igračo, se moramo vprašati, ali je igrača varna, ali je dovolj spodbudna, s čim 

prispeva k igri ter ali je otroku zabavna (Stoppard, 2004). Vercelletto (2004) opozarja še na 

nekatera vprašanja, ki si jih je vredno postaviti, preden kupimo igračo, kot so: ali je pralna in 

enostavna za čiščenje, ali je trajna, ali je večnamenska ter ali se da z njo igrati na več načinov. 

Obstajajo igrače, s katerimi se otrok občasno in začasno igra, kot tudi tiste, s katerimi se 

nenehno igra in jih ne more izpustiti iz rok. Občasne in začasne igrače so večinoma tiste, ki 

jih otrok najde v naravi (npr. rastline, kostanj, pesek, voda idr.), predmeti v hiši (npr. posode, 

in jedilni pribor), kot tudi igrače, ki so narejene iz odpadnega materiala (npr. iz škatel, lesa, 

plastičnih steklenic ipd.) (Kamenov, 2006). Klemenović (2014) dodaja, da se je pri izbiri igrač 

nemogoče izogniti vplivu reklam, saj otroci v zgodnji predšolski dobi preživijo dve do štiri 

ure dnevno pred televizijo in različne reklame nanje močno vplivajo.  

2.5.5.2 Izbira igrače za otroke s posebnimi potrebami 

Tudi otroci s posebnimi potrebami se želijo igrati z igračami, vendar moramo biti pri tem 

previdni. Večino igrač lahko prilagodimo tudi otrokom s posebnimi potrebami. Kot dober 

primer takšne igrače A. Sklar (2008) navaja košarkarski obroč, ki se lahko po višini prilagodi 

otrokom v vozičku. 

Pri izbiri ustrezne igrače za otroke s posebnimi potrebami moramo paziti, da ustreza 

otrokovem interesu, kar ga motivira, da se z njo igra znova in znova . Tako se bo npr. otrok, 

ki ima rad avte, najraje igral z avtomobilčki. Igrače morajo ustrezati tudi otrokovi mentalni 

starosti, tako se bo npr. osemletni otrok s težavami v razvoju fine motorike želel igrati z 

igračami, ki so namenjene predšolskim otrokom. Pomembna je tudi senzomotorična 

komponenta igrače, da je otroku izziv ter spodbuja inkuluzivno igro, kar pomeni, da otroka 

spodbuja k interakciji z vrstniki ali sorojenci (Skill Building Toy Guide, 2012). 

Kamenov (2006) dodaja, da so za predšolske otroke in še bolj za otroke s posebnimi 

potrebami najbolj primerne igrače, ki spodbujajo perceptivno-motorične aktivnosti, ker 

potrebujejo ti otroci veliko več senzornih in gibalnih izkušenj. Namenjene so pridobivanju 

veščin grobe in fine motorike. Na začetku gre za aktivnosti, v katerih otrok doseže, kar si želi, 

predvsem s svojimi čutili in mišicami. Otroka naučijo manipulirati s čutili, da bi lahko izvajal 

gibe, ki so telesu potrebni za prilagajanje zahtevam prostora in časa. Hkrati naučijo otroka 

analizirati in sintetizirati svoje gibe in dejanja, s čimer organizirajo svoja opazovanja, kar je 

osnova za niz drugih miselnih procesov (Kamenov, 2006). 

Različne skupine otrok s posebnimi potrebami potrebujejo različno prilagojene igrače. Tako 

se npr. gibalno ovirani otroci raje igrajo z igračami, ki imajo večje dele in ne zahtevajo veliko 

gibanja (Schuman, 2010). One2play (Vodič za kupnju sigurnih i kvalitetnih igračka, b.d.) v 
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svojem vodniku dodaja, da mora imeti igrača stabilno osnovo, ki ne bo dovolila premikanja 

igrače, ter mora biti dovolj velika, da jo bo otrok z lahkoto ujel. Otroci z okvaro sluha se radi 

igrajo z igračami, ki dajejo svetlobno in vizualno povratno informacijo in so zanimive 

teksture (Schuman, 2010). Priporoča se tudi, da ima igrača regulator jakosti zvoka (Vodič za 

kupnju sigurnih i kvalitetnih igračka, b.d.). Otroci z okvaro vida imajo radi igrače, ki imajo 

različne teksture in zvoke, zato naj bi igrače za otroke z okvarami vida zagotavljale tudi 

različne senzorne stimulacije ter imele večje barvne kontraste in močnejše svetlobne učinke 

(Vodič za kupnju sigurnih i kvalitetnih igračka, b.d.). Otroci z motnjami v duševnem razvoju 

imajo radi realne igrače iz vsakdanjega življenja (Schuman, 2010). 

A. Sklar (2008) priporoča igrače, ki pripomorejo izboljšavi otrokovih sposobnosti na vseh 

področjih otrokovega razvoja, kot so spodbujanje interakcije z drugimi, spodbujanje fine in 

grobe motorike, ustvarjalnosti in domišljije. Kot eno izmed najprimernejših igrač za otroke s 

posebnimi potrebami navaja kocke, ki se lahko uporabljajo na različne načine (npr. 

razvrščanje glede na barvo in velikost, gradnja stolpa ipd.) (Sklar, 2008). S. Peronto (2014) 

dodaja še nekaj vrst igrač, priporočljivih za otroke s posebnimi potrebami: 

 igrače, ki povzročajo nekakšno reakcijo: gre za igrače, ki spodbujajo finomotorične 

spretnosti in koordinacijo oko–roka (npr. s pritiskom na gumb začne lučka utripati); 

 sestavljanke (ang. puzzle): gre za igrače, ki spodbujajo otrokove finomotorične 

spretnosti (zahtevajo, da otrok pobere in prime kose) in kognitivne spretnosti 

(reševanje problemov); ter 

 ustne igrače: gre za igrače, ki so oblikovane tako, da ji otrok lahko da v usta (npr. 

različni žvečilni nakit, piščalke, slamice za delati mehurčke ipd.). 

2.5.5.3 Didaktične igrače 

Ideja didaktičnih igrač je spodbujati in trenirati določeno funkcijo pri otroku (Marjanovič 

Umek, 2006). Kamenov (2006) uporablja tudi izraz izobraževalna igrača, ki jo opredeljuje kot 

tehnično sredstvo, ki ga otrok uporablja, da bi sistematično prišel do nekega razvojnega 

napredka, zato je pomembno, da jih vključujemo v vzgojo in izobraževanje. 

U. Fekonja (2006) opozarja, da besedna zveza didaktična igrača povzroča kar nekaj 

nesporazumov, ker je zelo težko določiti, katere igrače omogočajo učenje in katere ne. Zato je 

Kamenov (1981) je naredil seznam didaktičnih igrač, ki jih učitelji in vzgojitelji najpogosteje 

uporabljajo pri vzgoji in izobraževanju, da bi otroke naučili nekaj novega:  

o domine,  

o igre tipa črni Peter,  

o igre posploševanja (ki zahtevajo iskanje podobnosti ali posploševanje neke skupne 

lastnosti), 

o igre strategije in zavajanja (pri katerih dosežemo cilj s strategijo in z zavajanjem 

nasprotnika ob upoštevanju pravil igre, npr. šah),  

o različni labirinti (ki zahtevajo iznajdljivost) in križanke, 

o igre tipa človek, ne jezi se,  
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o igre s programiranimi igračkami (ki z zvokom ali določenim signalom omogočajo 

otroku, da sam preveri pravilno rešitev),  

o različne zloženke in sestavljanke,  

o igre konstruiranja in uvrščanja (kombiniranje posameznih delov v celoto),  

o igre z barvami in oblikami (kombiniranje različnih geometrijskih likov in barv po 

dogovoru ali lastni zamisli),  

o logično-matematične igre (ki zahtevajo reševanje problemov), 

o igre opazovanja (ki zahtevajo uporabo čutil, npr. igra kaj je v vrečki),  

o vidne igre (iskanje neenakosti, napak v slikah ipd.),  

o primerjalne igre (ki zahtevajo opazovanje dveh skupin predmetov, nato v eni skupini 

nekaj predmetov zamenjamo, otrok pa mora ugotoviti razlike med skupinama),  

o ocenjevalne igre (iskanje najboljše rešitve, npr. iskanje najkrajše poti do cilja),  

o spomin, 

o besedne igre (npr. igra telefon),  

o pantomima,  

o spretnostne igre (manipuliranje s predmeti), 

o igre, v katerih otroci sami postavijo pravila (npr. otroci si izmislijo igre k določenem 

naslovu). 

U. Fekonja (2006) opozarja, da moramo biti previdni pri izbiri didaktičnih igrač in izbirati 

tiste, ki otroku ponujajo nekaj novega, problemskega, ga spodbujajo k razmišljanju ter 

odkrivanju novih načinov reševanja problemov (Fekonja, 2006).  

Za mlajše otroke so najbolj primerne didaktične igrače, ki zahtevajo uporabo vseh svojih čutil 

(Kamenov, 2006). Enako zasledimo tudi v Kurikulumu za vrtce (1999), ki kot eno izmed 

načel predšolske vzgoje v vrtcu navajajo, da učenje predšolskega otroka temelji na neposredni 

aktivnosti s predmeti in pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi in stvarmi, na razmisleku o 

dejavnostih ter na oblikovanju predstav in predpojmovnih struktur na osnovi prvih 

generalizacij, na notranji motivaciji in reševanju konkretnih problemov. Naštete spretnosti je 

možno razvijati tudi skozi tipno knjigo, ki je v naslednjem poglavju bolj podrobno opisana. 
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2.6 Tipna knjiga  

Tipna knjiga je knjiga, ki je izdelana iz tkanine in omogoča razvijanje različnih spretnosti. 

Gre za zelo barvite knjige, ki predstavljajo otroku nov način učenja skozi igro, ustvarjanje in 

reševanje problemov (Villegas, b.d.). 

Tovrstne knjige so vse bolj priljubljene pri starših, saj jih imenujemo tudi tihe knjige (ang. 

quiet book), saj z aktivnostmi pritegnejo otrokovo pozornost in jih starši pogosto uporabljajo, 

ko želijo, da so otroci tiho zaposleni z dejavnostjo (npr. na zdravniškem pregledu, dolgih 

vožnjah z avtomobilom, na različnih obiskih, potovanjih ipd.) (Villegas, b.d.). Prvotno je bila 

tiha knjiga namenjena temu, da bi bili otroci tiho v cerkvi. Danes se njihova uporaba in 

vsebina razširila in vse bolj se uveljavlja ime tipna knjiga, ker otroku ponuja predvsem tipne 

stimulacije (Stricker, 2017). 

2.6.1 Prednosti tipnih knjig 

Knjige nasploh so zelo dobre igrače, ker prispevajo k otrokovemu razvoju. Skozi tipno knjigo 

lahko otroka uvajamo v sam proces branja. To počnemo tako, da se otrok navadi na obliko 

knjige, jo prijema, tipa, opaža slike in prepoznava like v njej ter kmalu začne obračati strani, 

na koncu pa se začne pretvarjati, da bere. To so hkrati tudi prvi koraki v procesu učenja branja 

(Vercelletto, 2004). 

Prednost tipne knjige je tudi v tem, da od otroka zahteva aktivno sodelovanje in uporabo vseh 

prstov, da fizično občuti vsak del knjige, ko se z njo igra, medtem ko se pri danes vse bolj 

priljubljenem tabličnem računalniku uporablja samo en prst za premikanje po zaslonu 

(Haramija in Batič, 2013). Poleg tega tipne knjige ne oddajajo smešnih glasov ali glasbe, ki 

včasih prevzamejo otrokovo pozornost, a niso primerni v prostorih, v katerih je predvidena 

tišina ali tiha igra ( Chong, 2015). Starši jih imajo radi tudi zato, ker so praktične za potovanja 

z otroki, so mehke in se lahko pospravijo. Ker so lahke in narejene iz tkanine, se oseba, ki s 

knjigo rokuje, dobro počuti (Stricker, 2017). 

Če je tipna knjiga kakovostna in pozorno narejena, je lahko zelo vzdržljiva in primerna za 

otroke vseh starosti, saj ne gre za tipično branje knjige, temveč za veliko več. S tipno knjigo 

se lahko igrajo tudi mlajši otroci, ki še ne znajo brati (Voutilainen, 2008). K. Villegas (b.d.) 

meni, da so najbolj primerne za otroke med 1. in 5. letom starosti. Dunst in E. Gorman (2011) 

se s tem strinjata in menita, da je treba otroku čim bolj zgodaj zagotoviti igrače različnih 

tekstur, ki jih bo raziskoval s tipanjem. Primarno so namenjene otrokom z okvarami vida, 

čeprav z ustreznimi prilagoditvami pripomorejo tudi k razvoju otrok z drugimi primanjkljaji 

(Tactile picture books: Reading with your fingers, b.d.).  

Otroku tipna knjiga omogoči, da se nauči veliko življenjskih spretnosti. L. Zunic (b.d.) navaja 

naslednja področja otrokovega razvoja, na katera aktivnosti v tipni knjigi najpogosteje 

vplivajo: 

 finomotorične spretnosti, 

 koordinacija oko–roka, 

 logično razmišljanje in reševanja problemov, 

 domiselnost,  
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 pozornost 

 prostorska orientacija,  

 šolska znanja: 

o matematika (številke, štetje, geometrijski obliki), 

o ustvarjalnost, 

o barve, 

o razvrščanje in ujemanje, 

 praktične življenjske spretnosti: 

o zapenjanje gumbov, 

o zapenjanje zadrg, 

o vezanje vezalk, 

o spletanje kitk. 

K. Villegas (b.d.) dodaja, da so pri otrocih v tipnih knjigah najbolj priljubljene naloge, ki 

zahtevajo štetje, razvrščanje oblik glede na barvo in obliko, uporabo zadrg, gumbov in 

zaponk, iskanje parov ter raziskovanje narave in živali (npr. nabiranje jabolk, ribolov, 

oblačenje, letni časi). 

Tipne knjige so večinoma ročno izdelali starši, učitelji in vzgojitelji, zato je vsaka knjiga 

unikatna in prilagojena potrebam posameznega otroka (npr. za gibalno ovirane otroke bomo 

imeli v mislih velikost in težo knjige). Sami izberemo, kaj bo knjiga vsebovala, kakšna bo 

njena tema, kakšne bodo barve in aktivnosti v njej. Večina ročno izdelanih tipnih knjig je 

sešitih v čvrsto vezano knjigo, nekatere pa so vezane kot mape, da lahko dodajamo nove 

strani ali odstranimo tisto, ki jo otrok že obvlada (Villegas, b.d.). Ker so narejene iz tkanine, 

so zelo trajne in vzdržljive, kar otroku omogoča, da se z njimi igra znova in znova. Če se kaj 

raztrga, je to v večini primerov mogoče enostavno popraviti (Lear, 2001).  

2.6.2 Pomanjkljivosti tipnih knjig 

Čeprav je ena izmed prednosti tipnih knjig, da so ročno izdelane in individualizirane, je to 

hkrati tudi največja pomanjkljivost, saj zahteva izdelava takšne knjige ogromno truda in časa. 

Vsaka tipna knjiga je unikatna, zato je tudi cena včasih previsoka (Voutilainen, 2008). Lear 

(2001) visoko ceno upravičuje s tem, da je tudi material, potreben za izdelavo tipne knjige, 

vse dražji. Tipne knjige se hitro umažejo, ker so narejene iz tkanine, včasih pa se kakšen del 

knjige tudi izgubi ali uniči, če nismo previdni pri igri z njo (Voutilainen, 2008).  

Lear (2001) opozarja, da mora biti varnost otrok na prvem mestu, ko izdelujemo tipno knjigo. 

Uporabimo npr. novo platno, ker je boljše in trpežnejše kot platno, ki je že bilo uporabljeno in 

oprano. Male delce moramo dobro prišiti, da jih otrok ne bi pogoltnil, paziti pa moramo tudi 

na spoje in šive robov, ki jih vedno zašijemo dvojno, da ne bi knjiga ob večkratni uporabi 

razpadla. Paziti moramo tudi, da niti, ki jih uporabljamo, lepilo, barve, flomastri in drugi 

materiali ne vsebujejo toksičnih sestavin (Lear, 2001). Pri igri mlajših otrok s tipno knjigo naj 

bo nekdo od odraslih vedno zraven in pazi, da otrok ne bi česa pogoltnil in se zadušil (Chong, 

2015).  
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2.7 Otroci s posebnimi potrebami 

Otroci s posebnimi potrebami so po ZUOPP (2011) opredeljeni kot otroci, ki potrebujejo 

prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju VIZ) z dodatno 

strokovno pomočjo ali prilagojene programe VIZ oziroma posebne programe VIZ. ZUOPP 

(2011) opredeljuje devet skupin otrok s posebnimi potrebami: otroke z motnjami v duševnem 

razvoju, slepe in slabovidne otroke oziroma otroke z okvaro vidne funkcije, gluhe in naglušne 

otroke, otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirane otroke, dolgotrajno bolne 

otroke, otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroke z avtističnimi motnjami 

ter otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

Deklica, vključena v študijo primera, je opredeljena kot otrok z več združenimi motnjami, in 

sicer kot otrok z motnjo v duševnem razvoju, otrok z gibalno oviranostjo, otrok z govorno-

jezikovno motnjo in dolgotrajno bolan otrok.  

2.7.1 Programi predšolske vzgoje za otroke s posebnimi potrebami  

Danes večina malčkov in dojenčkov preživi veliko časa v različnih izobraževalnih ustanovah 

(Klemenović, 2014). Slovenija ima visoko vključenost predšolskih otrok v vrtce v Evropi, saj 

je bilo v letu 2015/16 v vrtce vključenih 78,1 % celotne predšolske populacije (Statistični urad 

Republike Slovenije, 2016 v Žgur, 2017). 

Po Zakonu o vrtcih (2015) so temeljne naloge vrtcev »pomoč staršem pri celoviti skrbi za 

otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj 

otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti« (2. člen). Otroci s posebnimi potrebami, ki 

prejmejo odločbo o usmeritvi, so v vrtcu usmerjeni v enega izmed dveh programov, ki ju 

opredeljuje ZUOPP (2011): 

1. program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo je namenjen otrokom, ki imajo posebne potrebe na posameznih področjih. V ta 

program so usmerjeni otroci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi, otroci z lažjimi in 

zmernimi motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni 

otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani in dolgotrajno bolni otroci 

(ZUOPP, 2011). Otrok je vključen v običajno skupino, ki jo izvajajo strokovni delavci 

rednega oddelka s tedensko eno- do triurno pomočjo mobilnega specialnega pedagoga, ki 

s pestrimi vsebinami, dejavnostmi in igrami, ki so prilagojene otrokovim sposobnostim, 

spodbuja otrokov razvoj (Opara, 2010); 

2. prilagojen program za predšolske otroke je namenjen otrokom z izrazitejšimi težavami 

v razvoju. Vanj so usmerjeni otroci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi, otroci z 

lažjimi in zmernimi motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in 

naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani in dolgotrajno 

bolni otroci (Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, 2006). 

Izvaja se v razvojnih oddelkih, ki jih vodita specialni pedagog in pomočnik vzgojitelja. 

Maksimalno število otrok v oddelku je šest. V razvojnem oddelku je mnogo več 

priložnosti za osebni pristop kot v rednem oddelku vrtca in s tem tudi za individualizacijo, 
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tj. prilagajanje VIZ procesa posameznemu otroku (Opara, 2010). V ta program je 

vključena tudi deklica, ki je vključena v raziskavo. 
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2.8 Apertov sindrom 

Apertov sindrom je avtosomno dedna bolezen, za katero je značilna kraniosinostoza, pri kateri 

gre za prezgodnje zraščanje lobanjskih šivov (Stark, 2014). Vzrok kraniosinostoze ni povsem 

jasen, zdravniki pa domnevajo, da nenormalen razvoj baze lobanje med embrionalnim 

razvojem pritiska na možgansko duro, kar povzroči prezgodnje zraščanje šivov. Večinoma je 

kraniosintoza očitna že ob rojstvu. Za Apertov sindrom je značilna akrocefalija (Križišnik, 

2014). Akrocefalija je deformacija lobanje, ki je izbočena, šiljasta in dobi stolpičasto obliko 

(Slovenski medicinski slovar, 2018).  

Francoski zdravnik Eugène Charles Apert je leta 1906 prvič opisal Apertov sindrom (Čičak, 

2016). Križišnik (2014) poudarja, da je za Apertov sindrom značilna tudi sindaktilija na rokah 

in redkeje nogah, kar pomeni, da se otroci rodijo z zaraščenimi prsti. Značilna je tudi 

negibljivost komolcev. Obstajajo trije tipi sindaktilije (Čičak, 2016):  

− tip 1 se imenuje tudi lopatasta roka. Gre za najpogostejšo in najlažjo deformacijo prstov. 

Palec je ločen od kazalca. Kazalec, sredinec in prstanec so povezani in tvorijo ravno dlan; 

− tip 2 se imenuje žlica ali rokavica. To je težja oblika anomalije, pri kateri je palec v celoti 

ali delno pripojen s kazalcem in ima ločen noht. Dlan ima konkavno obliko; 

− tip 3 je najredkejša in najhujša oblika ročne deformacije pri osebah z Apertovim 

sindromom. Kosti vseh prstov so spojene skupaj in imajo en noht. Palec je spojen z dlanjo 

in težko je najti prste. 

Deklica, ki je vključena v študijo primera, ima sindaktilijo tipa 2. 

2.8.1 Prevalenca Apertovega sindroma 

V literaturi zasledimo različno prevalenco Apertovega sindroma. Raziskava kaže, da se 

Apertov sindrom pojavlja pri 1/160.000 živorojenih otrok (Kumar, 2016). Čičak (2016) trdi, 

da imajo potomci oseb z Apertovim sindromom 50 % verjetnosti, da bodo podedovali 

bolezen. Večja prevalenca je pri starejših očetih in pri materah, ki med nosečnostjo kadijo 

(Mardešić, 2003). 

2.8.2 Pridružene motnje pri Apertovem sindromu 

Čičak (2016) navaja, da nezadostna rast lobanje povzroči pritisk na možgane, kar pri otrocih z 

Apertovim sindromom povzroči še dodatne motnje, kot so motnje v duševnem razvoju, 

govorno-jezikovne motnje, težave s sluhom in vidom, senzorne težave, pomanjkanje las, 

razcepljeno nebo idr. Pri večini otrok so govorno-jezikovne motnje in vedenjske težave 

opazne, ko postanejo starejši (A guide to understanding Apert syndrome, 2005). 

Približno štirje od desetih otrok z Apertovim sindromom imajo normalno raven 

inteligentnosti. Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo večja tveganja za čustvene in 

vedenjske težave (Čičak, 2016).  

Križišnik (2014) pravi, da se pri otrocih z Apertovim sindromom poruši harmonično razmerje 

med rastjo lobanjskega svoda in rastjo možganov, zato se kasneje lahko pokažejo še motnje v 

duševnem razvoju, napadi krčev in znaki povečanega znotrajlobanjskega tlaka, ki so npr. 

bruhanje, strabizem, motnje vida, atrofija optičnega živca in motorične motnje. Možne so tudi 
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razne srčne pomanjkljivosti, policistične ledvice, pljučne bolezni, drobna maternica in hude 

akne (What is Apert Syndrome?, b.d.). 

Pričakovana življenjska doba oseb z Apertovim sindromom je odvisna od vrste težav. Če 

oseba z Apertovim sindromom preživi otroštvo brez težav s srcem, lahko doživi normalno ali 

skoraj normalno življenjsko dobo. Pričakovana življenjska doba se je tudi pri osebah z 

Apertovim sindromom podaljšala, verjetno zaradi napredovanja kirurškega zdravljenja in 

povečane oskrbe za tovrstne bolnike (Čičak, 2016). 

2.8.3 Gibalna oviranost otrok z Apertovim sindromom  

Zaradi motoričnih težav so otroci z Apertovim sindromom pogosto opredeljeni kot gibalno 

ovirani otroci. Po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj 

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

oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015) je gibalna oviranost opredeljena kot 

»prirojena ali pridobljena okvara gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja« (str. 

19). Gibalne oviranosti so različne in se stopnjujejo od lažje, zmerne, težje do težke (Kriteriji 

za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi 

potrebami, 2015). Deklica, vključena v raziskavo, je opredeljena kot otrok s težjo gibalno 

oviranostjo.  

Zaradi motoričnih težav se otroci z Apertovim sindromom počasneje učijo osnovnih gibalnih 

vzorcev, nekateri pa jih nikoli ne obvladajo in se ne naučijo sedeti, hoditi, teči ali pisati, ker 

ne morejo držati pisala (Čičak, 2016). Zraščenost prstov običajno povzroči, da se sklepi ne 

premikajo dobro ali se sploh ne premikajo (A guide to understanding Apert syndrome, 2005). 

Otrokom z Apertovim sindromom moramo zaradi njihove gibalne oviranosti posvetiti več 

pozornosti pri razvoju zaznavno-gibalnih spretnosti, ker so zaradi sicer prikrajšani za 

določene izkušnje, ki jih dobivajo njihovi vrstniki. Zato je pomembno, da jim od zgodnjega 

otroštva dalje ponujamo čim več čutnih in čutno-gibalnih izkušenj, da lahko razvijajo svoje 

finomotorične spretnosti. 

2.8.4 Zdravljenje otrok z Apertovim sindromom 

Zdravljenje otrok z Apertovim sindromom se začne takoj po rojstvu z natančno diagnozo in 

identifikacijo otrokovih potreb. Klinično je pomembno čim prej začeti z zdravljenjem (A 

guide to understanding Apert syndrome, 2005). 

Starši otrok z Apertovim sindromom se pogosto odločajo za kirurško zdravljenje, ki ga je 

nujno začeti zgodaj, najbolje pred četrtim mesecem starosti (Križišnik, 2014). Kirurško 

zdravljenje teh otrok zahteva skrbno načrtovanje niza operacij, od manjših do bolj zapletenih, 

ki potekajo v treh stopnjah. Prva stopnja je razdelitev pripojenih kosti lobanje in se izvaja med 

šestim in osmim mesecem starosti. Druga stopnja je korekcija kosti obraza, ki se izvaja med 

četrtim in dvanajstim letom. Tretja stopnja je korekcija široko postavljenih oči 

(hipertelorizem). Vzporedno s tem se otroku ločijo tudi zaraščeni prsti, da bi se mu omogočile 

funkcije rok in nog (Čičak, 2016).  
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Gre za multidisciplinirano zdravljenje, pri katerem se zahteva sodelovanje več strokovnjakov, 

ki morajo delati kot ekipa, kirurški posegi pa so osnova za korekcijo večjega dela telesnih 

anomalij (Mardešić, 2003).  

2.8.5 Vloga SRP pri obravnavi otroka z Apertovim sindromom 

Specialni in rehabilitacijski pedagog (v nadaljevanju SRP) pomaga posamezniku pri razvoju 

njegovega potenciala, hkrati pa ga usposobi za čim bolj kakovostno in neodvisno socialno ter 

poklicno življenje s kompenzacijo njegovih primanjkljajev (Etični kodeks specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov, 2009). Delo SRP je kompleksno. E. Novljanova (1992) ga je 

zaradi boljšega razumevanja razčlenila na pet osnovnih nalog: 

1. svetovanje ljudem, ki imajo stik z otrokom s posebnimi potrebami in mu lahko 

pomagajo (npr. starši, učitelji, vzgojitelji),  

2. izdelava diagnostične ocene o otroku, 

3. pripravljanje individualiziranih programov, ki poudarjajo otrokova močna področja,  

4. spremljanje otrokovega napredka, 

5. analiziranje podatkov o otroku (opazujejo vedenje, analizirajo izdelke, se pogovarjajo 

s starši ipd.) ter pisanje poročila o napredku otroka. 

Pri ponujanju pravočasne pomoči otroku z Apertovim sindromom ima pomembno vlogo 

zgodnja obravnava, s katero se približamo in pomagamo otroku in njegovi družini. Če pri 

vključevanju otroka z Apertovim sindromom v vrtec sodeluje samo en strokovnjak, vključitev 

ne bo uspešna. Zato je pomembno timsko delo različnih strokovnjakov (Samec, 2010). S tem 

se strinjajo tudi Šoln, Brezočnik in Švalj (2016), ki menijo, da je obravnava otrok s posebnimi 

potrebami učinkovitejša, če sta vanjo pravočasno vključena vsaj dva strokovna profila, in 

sicer specialno pedagoški in terapevtski ter nevroterapevtski profil. Ustrezna specialno 

pedagoška obravnava v zgodnjem obdobju, podprta s primerno terapevtsko-rehabilitacijsko 

obravnavo, omogoča na več področjih hkrati lažje in celostno napredovanje otrok z več 

primanjkljaji, kot so otroci z Apertovim sindromom. Avtorji menijo, da takšne obravnave 

predstavljajo aktivacijo več senzornih kanalov hkrati, kar omogoča več senzornih impulzov 

ter večji vnos le-teh v možgane, s čimer pride do večje zapomnitve (Šoln, Brezočnik in Švalj, 

2016).  

B. Samec (2010) meni, da je naloga vsakega strokovnjaka v timu posredovati znanja in 

strategije, ki bodo omogočile učinkovitejše delo z otrokom ter bodo pomagale pri reševanju 

težav. Pri tem morajo biti vsi strokovnjaki pripravljeni na skupinsko delo, optimalno 

sodelovanje in interdisciplinarno izmenjavo mnenj, na dogovore, sprejemanje odgovornosti, 

medsebojno svetovanje, nenehno strokovno izpopolnjevanje ter prilagajanje (Polak, 2007). 

Samo s takšno obravnavo strokovnjakov z različnih področij lahko otroku z Apertovim 

sindromom omogočimo kvalitetno, intenzivno in učinkovito pomoč, ki je usmerjena v njegov 

napredek.  
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema in namen raziskave 

Otroci z Apertovim sindromom imajo zaradi zraščenih in manj fleksibilnih sklepov rok poleg 

motoričnih težav pogosto tudi številne senzorne težave (Čičak, 2016). Brodin (1999) navaja, 

da je za otroke z razvojnimi motnjami senzorna stimulacija včasih edina, ki lahko otroka 

motivira. Senzorno stimulacijo je možno ponujati tudi skozi tipno knjigo, ki spodbuja razvoj 

fine motorike. Dosedanje raziskave in študije primerov (Lewis in Tollea, 2003; Norman, 

2003) s tovrstnimi knjigami večinoma zajemajo slepe in slabovidne otroke. S. Lewis in J. 

Tollea (2003) v svoji raziskavi navajata številne prednosti tipnih knjig za slabovidne otroke, 

kot je npr. izboljšava motoričnih in socialnih spretnosti. Tudi starši so opazili napredek otrok 

pri razvoju finomotoričnih spretnosti, saj so knjige spodbujale orientacijo na strani, obračanje 

strani, raziskovanje objektov in razvijanje pincetnega prijema, ki je pomemben za 

opismenjevanje kasneje (Lewis in Tolle, 2003). J. Norman (2003) v študiji primera opisuje 

svoje izkušnje in izkušnje svoje slepe hčerke s slikovnimi tipnimi knjigami. Meni, da ta vrsta 

knjig otrokom omogoča, da razvijajo svojo domišljijo skozi tip. N. Perme (2017) je v svojem 

magistrskem delu uporabila podobno knjigo, s katero je razvijala predopismenjevalne 

zmožnosti otrok. Ugotovila je, da so otroci, vključeni v raziskavo, izboljšali svoje 

predopismenjevalne zmožnosti, povečala sta se jim motivacija in interes do učenja, pa tudi 

pouk so naredile bolj zanimiv.  

Na podlagi izhodišč, zapisanih v teoretičnem delu, želim z individualnim delom z deklico z 

Apertovim sindromom preučiti, kakšen vpliv bo imela nanjo tipna knjiga. Zanima me, ali bo 

deklica kljub prisotnosti več razvojnih motenj z uporabo tipne knjige napredovala oziroma v 

kolikšni meri bo izboljšala svoje finomotorične spretnosti. Zato sem glede na dekličine 

potrebe sešila individualizirano tipno knjigo z desetimi stranmi. Na vsaki strani so naloge, 

povezane z vsebinami iz predšolskega kurikuluma, s katerimi se razvijajo senzorno-motorične 

in vizualno-motorične spretnosti z manipuliranjem drobnih predmetov, zapenjanjem in 

odpenjanjem gumbov in zadrg, tipanjem in glajenjem različnih materialov, prepoznavanjem 

in razlikovanjem barv in geometrijskih likov ter razporejanjem didaktičnih materialov po 

velikosti, obliki, namenu in barvah. Naštete naloge so izbrane na podlagi daljšega opazovanja 

deklice pri igri in drugem vzgojno-izobraževalnem delu ter otroka spodbujajo k samostojnosti 

pri vsakodnevnih opravilih, kot so npr. hranjenje, oblačenje, sezuvanje in umivanje. S 

raziskavo želim ugotoviti, ali lahko pri strokovni obravnavi otrok z okrnjeno fino motoriko 

uporabimo tipno knjigo kot didaktičen pripomoček za razvijanje finomotoričnih spretnosti. 

Hkrati želim oblikovati smernice, ki bodo strokovnjakom pomagale pri izdelavi tipne knjige 

in pri delu z njo.  

3.2 Cilji raziskave  

Cilji magistrskega dela so:  

− preizkusiti tipno knjigo pri dve leti in deset mesecev stari deklici z Apertovim 

sindromom ter oceniti napredek pri razvoju usmerjenih finomotoričnih spretnostih z 

Likertovo lestvico vrednotenja; 

− opazovati in opisati napredek na področju koordinacije oko–roka in roka–roka; 
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− oblikovati smernice za usmerjeno didaktično igro skozi avtorsko izdelano tipno 

knjigo. 

3.3 Raziskovalna vprašanja 

RV1: Kakšen napredek bo dosežen na področju fine motorike po izvajanju didaktično-

igralnih nalog s tipno knjigo? 

RV2: Kako bo tipna knjiga vplivala na dekličino vključevanje v predpisan predšolski 

kurikulum?  

RV3: Kako se bo deklica z Apertovim sindromom odzvala na tipno knjigo? 

3.4  Raziskovalna metoda in raziskovalni pristop 

Uporabljena je bila deskriptivna raziskovalna metoda. Prepletala sta se kvalitativni 

(nestrukturirano opazovanje) in kvantitativni raziskovalni pristop (ocenjevalna lestvica). 

Izvedla sem študijo primera. Raziskava je bila izvedena s pomočjo neposrednega dela z 

deklico z uporabo avtorsko izdelane tipne knjige. Po opazovanju in spoznavanju deklice sem 

glede na njene potrebe načrtovala in izdelala knjigo, skozi katero je razvijala usmerjene 

finomotorične spretnosti. Dekličin napredek sem vrednotila s pomočjo ocenjevalne lestvice, 

ki se nanaša na posamezne didaktično-igralne naloge v knjigi, in ocenjevala, s kolikšno mero 

pomoči jih deklica izvede (ali jih sploh ne naredi, ali jih naredi ob fizičnem vodenju, ob 

fizični usmeritvi, ob verbalnem usmerjanju ali popolnoma samostojno). Cilj je bil, da ob 

koncu najinih srečanj deklica vsako nalogo izvede čim bolj samostojno in v čim krajšem času. 

3.4.1. Vzorec 

V raziskavo je bila vključena dve leti in deset mesecev stara deklica z Apertovim sindromom. 

Vključena je v prilagojeni program za predšolske otroke, kjer prejema specialno pedagoško 

pomoč. Z odločbo o usmeritvi je opredeljena kot otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, 

težjo gibalno oviranostjo, dolgotrajno bolna, s težko govorno-jezikovno motnjo in težavami 

predelave senzornih dražljajev. Rojena je bila z vsemi petimi prsti, zraščenimi na rokah in 

nogah. Dvakrat tedensko ima fizioterapevtsko obravnavo. Po prvem kirurškem posegu v 

starosti enega leta in enajstih mesecev so ji ločili prste na rokah, vendar ne popolnoma. Še 

vedno ima na levi roki zraščena mezinec in prstanec ter sredinec in kazalec, palec pa je ločen. 

Na njeni desni roki so palec, kazalec in mezinec ločeni, medtem ko sta sredinec in prstanec 

zraščena skupaj. V bližnji prihodnosti je predviden še en operativni poseg, s katerim ji bodo 

ločili še preostale prste na rokah. 

Deklica ima slabše razvito grobo in fino motoriko. Hodi, vendar je njena hoja še negotova.  

Pri rokovanju z večjimi predmeti, kot je npr. žoga, je nespretna, žogo težko ujame, vrže jo z 

obema rokama. Nespretna je pri rokovanju z majhnimi predmeti, saj še nima popolnoma 

razvitega pincetnega prijema. Predmete prijema in sega po njih okorno, kar je odvisno tudi od 

njenega interesa za določeni predmet. Tudi njena koordinacija oko–roka je zelo šibka. Njen 

tempo dela je upočasnjen in potrebuje več časa, da dokonča določeno nalogo. Je zelo 

trmoglava. Aktivnosti, ki ji niso všeč, sploh noče izvajati in se upre. Njeno sodelovanje pri 

aktivnostih v vrtcu je zelo različno, odvisno je od dneva in od dejavnosti, ki se izvajajo. Pri 

nekaterih dejavnostih je vodljiva, pripravljena na delo in vztraja do konca, včasih pa se delu 

izmika in ne sledi navodilom. To se dogaja predvsem pri nalogah, ki ji povzročijo težave in 
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zahtevajo natančne finomotorične spretnosti (npr. prijemanje majhnih predmetov, zlaganje 

kock v stolp). Deklica jemlje precej zdravil in je veliko v bolnišnici, kar tudi vpliva na njeno 

razpoloženje in voljo za delo. Včasih je tako utrujena, da težko sledi in noče izvajati nobene 

dejavnosti. Takrat jo je zelo težko motivirati. Njena koncentracija za delo je najboljša v 

zgodnjih urah, ko pride v vrtec. Pri reševanju problemov potrebuje več časa kot njeni vrstniki. 

Pri stvareh in nalogah, ki jo zanimajo, vztraja, če pa je v nečem neuspešna, odneha. Pozna 

dele telesa, zna se orientirati in na sebi pokazati posamezne dele telesa. Razlikuje osnovne 

barve, težave ima z razlikovanjem geometrijskih likov. Zelo rada ima živali, perlice in roza 

barvo. Rada se igra s punčkami ter igro spomin. Ne govori. Razume enostavna navodila, pri 

razumevanju navodil vedno potrebuje demonstracijo, občasno tudi dodatno razlago. Je bolj 

zadržana, posebej ob stiku z neznanimi osebami. Z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice se 

dobro razume. Rada prihaja v vrtec. Ne mara deliti stvari z drugimi otroki, če ji kdo vzame 

igračo, se razjezi in začne jokati. 

3.5  Postopek zbiranja podatkov in merski instrument 

Pred pričetkom dela s tipno knjigo sem deklico spoznala skozi individualna srečanja, 

hospitacije v vrtcu ter pogovore s specialno pedagoginjo in pomočnico vzgojiteljice. Glede na 

informacije neposrednega opazovanja otroka pri igri in drugih aktivnostih v vrtcu ter na 

podlagi strokovne literature sem ustvarila tipno knjigo, katere namen je, da skozi igro ob 

uporabi knjige otrok razvija svoje finomotorične spretnosti. Oblikovala sem ocenjevalno 

lestvico za analizo in ocenjevanje napredka pri razvoju dekličinih finomotoričnih spretnosti 

(Priloga 5.2).  

Ocenjevanje sem izvedla dvakrat. Ocenila sem predhodne zmožnosti deklice na področju fine 

motorike, po koncu vseh obravnav pa njen napredek. Rezultate sem med seboj primerjala in 

ocenila, na katerih področjih je napredovala. Med srečanji sem pisala dnevnik, v katerega sem 

zapisovala potek srečanj, spremembe pri razvoju, hitrost pri opravljanju nalog ter 

razpoloženje in vztrajanje pri delu. Opazovala sem njeno motivacijo za delo s knjigo in po 

treh mesecih dela s knjigo ugotavljala, do kakšnih sprememb je prišlo pri motivaciji glede na 

začetek. 

Ob koncu trimesečnih obravnav sem izvedla pogovor z vzgojiteljico oziroma specialno in 

rehabilitacijsko pedagoginjo o tem, kako je tipna knjiga vplivala na dekličino delo in 

obnašanje v vrtcu, vključevanje v skupino in v aktivnosti, ki so zahtevale njene finomotorične 

spretnosti.  

3.5.1 Opis ocenjevalne lestvice 

Ocenjevalna lestvica vsebuje 92 postavk. Vsaka izmed postavk je vezana na eno izmed 

dvanajstih aktivnosti v knjigi, ki so predstavljene v nadaljevanju. Pri tem ena aktivnost 

vsebuje po več postavk, ker sem aktivnosti razčlenila na več manjših korakov, ki so zapisani 

po vrstnem redu, kot si sledijo v knjigi. Pri vsaki postavki sem uporabljala večstopenjsko 

lestvico.  

Z lestvico sem želela oceniti, s kolikšno mero pomoči deklica izvede posamezno nalogo 

(ocena 1 = sploh ne naredi, ocena 2 = naredi ob fizičnem vodenju, ocena 3 = naredi ob fizični 
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usmeritvi, ocena 4 = naredi ob verbalnem usmerjanju ali ocena 5 = naredi popolnoma 

samostojno). V nadaljevanju so prikazane posamezne aktivnosti skupaj s postavkami, ki jih 

zajemajo (v oklepaju so številke postavk iz ocenjevalne lestvice, glej Prilogo 5.2):  

1. aktivnost: podstavki 1–2:  

− Deklica odpne gumb (št. 1);  

− Deklica odpre knjigo (št. 2); 

2. aktivnost: podstavke 3–9:  

− Deklica odlepi vsaj tri trakove in jih da v posodo (št. 3).  

− Deklica odlepi več kot tri trakove in jih da v posodo (št. 4).  

− Deklica odlepi vseh osem trakov in jih da v posodo (št. 5).  

− Deklica prilepi vsaj tri trakove nazaj na podlago po lastni želji (št. 6).  

− Deklica prilepi več kot tri trakove nazaj na podlago po lastni želji (št. 7).  

− Deklica prilepi vseh osem trakov nazaj na podlago po lastni želji (št. 8).  

− Deklica trakove prilepi po velikosti od najmanjšega do največjega nazaj na 

podlago (št. 9); 

3. aktivnost: podstavke 10–17:  

− Deklica vzame vsaj pet likov iz vrečke (št. 10).  

− Deklica vzame vsaj deset likov iz vrečke (št. 11).  

− Deklica vzame vseh šestnajst likov iz vrečke (št. 12).  

− Deklica vzame en po en lik (št. 13).  

− Deklica vsak lik pogleda in potipa (št. 14).  

− Deklica like prilepi na ustrezno mesto glede na barvo (št. 15).  

− Deklica (po navodilu) pokaže določen lik (npr. »Pokaži rumeni krog.«) (št. 

16).  

− Deklica prilepi like glede na navodilo (npr. »Prilepi vse kroge.«) (št. 17); 

4. aktivnost: podstavke 18–28:  

− Deklica poišče oči (št. 18).  

− Deklica poišče nos (št. 19).  

− Deklica poišče usta (št. 20).  

− Deklica poišče ušesa (št. 21).  

− Deklica poišče lase (št. 22).  

− Deklica na ustrezno mesto prilepi oči (št. 23).  

− Deklica na ustrezno mesto prilepi nos (št. 24).  

− Deklica na ustrezno mesto prilepi usta (št. 25).  

− Deklica na ustrezno mesto prilepi ušesa (št. 26).  

− Deklica na ustrezno mesto prilepi lase (št. 27).  

− Na obraz doda dodatke (npr. brke, očala ...) (št. 28); 

5. aktivnost: podstavke 29–34:  

− Deklica odpne gumb na omari (št. 29).  

− Deklica iz omare vzame vse uhane (št. 30).  

− Deklica najde vsaj tri pare uhanov (št. 31).  

− Deklica najde več kot tri pare uhanov (št. 32).  

− Deklica uhane pospravi nazaj v omaro (št. 33).  
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− Deklica zapne gumb na omari (št. 34); 

6. aktivnosti: podstavke 35–44:  

− Deklica s podlage odlepi 4 kvadrate (št. 35).  

− Deklica s podlage odlepi 8 kvadratov (št. 36).  

− Deklica s podlage odlepi 12 kvadratov (št. 37).  

− Deklica s podlage odlepi vseh 16 kvadratov (št. 38).  

− Deklica na podlago prilepi 4 kvadrate po lastni želji (št. 39).  

− Deklica na podlago prilepi 8 kvadratov po lastni želji (št. 40).  

− Deklica na podlago prilepi 12 kvadratov po lastni želji (št. 41).  

− Deklica na podlago prilepi 16 kvadratov po lastni želji (št. 42).  

− Deklica kvadrate razvrsti po barvi (v stolpec) (št. 43).  

− Deklica kvadrate razvrsti po barvi (v vrstico) (št. 44); 

7. aktivnost: podstavke 45–53:  

− Deklica pripelje zahtevano število perlic od točke A do točke B (št. 45). 

−  Deklica odlepi vseh pet parov sadja (št. 46).  

− Deklica poišče pare sadja (št. 47).  

− Deklica prilepi sadje nazaj na podlago (št. 48).  

− Deklica prepozna in pokaže banane (št. 49).  

− Deklica prepozna in pokaže jabolka (št. 50).  

− Deklica prepozna in pokaže češnje (št. 51).  

− Deklica prepozna in pokaže grozdje (št. 52). 

− Deklica prepozna in pokaže hruške (št. 53); 

8. aktivnost: podstavke 54–60:  

− Deklica odlepi dele gosenice (št. 54).  

− Deklica dele gosenice potipa (št. 55). 

− Deklica gosenico sestavi po lastni želji (št. 56).  

− Deklica gosenico sestavi ustrezno po barvi (št. 57).  

− Deklica iz panja vzame čebelo in se dotakne vsakega izmed šestih delov 

gosenice (št. 58).  

− Deklica se s čebelo dotakne dela gosenice po navodilu (npr. »S čebelo se 

dotakni rdečega kroga.«) (št. 59).  

− Deklica čebelo pospravi nazaj v panj (št. 60); 

9. aktivnost: podstavke 61–77:  

− Deklica odstrani eno ščipalko (št. 61).  

− Deklica odstrani dve ščipalki (št. 62).  

− Deklica odstrani tri ščipalke (št. 63).  

− Deklica odstrani štiri ščipalke (št. 64).  

− Deklica pripne eno ščipalko (št. 65).  

− Deklica pripne dve ščipalki (št. 66).  

− Deklica pripne tri ščipalke (št. 67).  

− Deklica pripne štiri ščipalke (št. 68).  

− Deklica prepozna in pokaže drevo (št. 69).  

− Deklica prepozna in pokaže veje (št. 70).  
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− Deklica prepozna in pokaže ptičke (št. 71).  

− Deklica prepozna in pokaže gobe (št. 72).  

− Deklica prepozna in pokaže jabolka (št. 73).  

− Deklica odlepi vsaj tri jabolka (št. 74).  

− Deklica odlepi vseh šest jabolk (št. 75).  

− Deklica prilepi vsaj tri jabolka (št. 76).  

− Deklica prilepi vseh šest jabolk (št. 77); 

10. aktivnost: podstavke 78–82:  

− Deklica odlepi miško (št. 78).  

− Deklica odvije vrvico do konca (št. 79).  

− Deklica navije vrvico (št. 80).  

− Deklica prime miško in jo potisne skozi luknjo v siru (št. 81).  

− Deklica šiva sir (št. 82); 

11. aktivnost: podstavke 83–90:  

− Deklica odpre zadrgo na ustih žirafe (št. 83).  

− Deklica iz ust žirafe vzame vsaj štiri pike (št. 84).  

− Deklica iz ust žirafe vzame vseh osem pik (št. 85).  

− Deklica otipa pike (št. 86).  

− Deklica prilepi eno po eno piko na žirafo (št. 87).  

− Deklica odlepi pike (št. 88).  

− Deklica pike pospravi nazaj v usta žirafe (št. 89).  

− Deklica zapre zadrgo na ustih žirafe (št. 90); 

12. aktivnost: podstavke 91–92:  

− Deklica zapre knjigo (št. 91).  

− Deklica zapne gumb na začetku knjige (št. 92). 

Z ocenjevalno lestvico sem zagotovila da je merila stopnjo dekličine samostojnosti in 

natančnosti pri reševanju nalog v tipni knjigi. Zanesljivost sem zagotavljala s podajanjem 

natančnih navodil. Objektivnost vrednotenja rezultatov sem zagotovila z vnaprej izdelanim 

kriterijem ocenjevanja, objektivnost izvedbe sem dosegla s tem, da sem pri obeh ocenjevanjih 

izvajala delo na enak način. Deklici sem dala enaka navodila in ji zagotovila dovolj časa za 

reševanje naloge. 

3.5.2 Vsebina tipne knjige 

Tipna knjiga ponuja različne vaje, s katerimi otrok spoznava in razvršča like po velikosti (v 

piramido), po barvah (v stolpec ali vrstico) in po obliki (krogi, kvadrati, pravokotniki, 

trikotniki). Spodbuja predvsem aktivnosti, ki so pomembne za kasnejše opismenjevanje in 

opravljanje vsakodnevnih življenjskih opravil (npr. oblačenje). Izbrane so vaje za razvijanje 

pincetnega prijema, nizanje, odpiranje in zapiranje zadrge in gumbov, manipuliranje s 

predmeti ter drsanje perlic po vrvici in krožno gibanje s perlicami v labirintu. Pri tem se uri 

otrokova prednostna roka, koordinacija med očmi in roko in orientacija na strani, kar je še 

posebej pomembno za kasnejše opismenjevanje in zahteva spremljanje gibov z očmi v smeri 

desno, levo, gor in dol.  
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Knjiga je izdelana iz bombažnih tkanin in filca. Vsebuje zadrge, gumbe, trakce, perlice, 

trakove z ježkom, ščipalke, vrvi ipd. Uporabna je ne samo za otroke z Apertovim sindromom, 

ampak tudi za otroke tipičnega razvoja, za otroke z drugimi razvojnimi motnjami, pa tudi za 

odrasle. Knjig je prilagojena dekličinim interesom, zato je naslovnica iz barvne tkanine, pri 

kateri je v ospredju roza barva, ki je deklici najljubša. Tudi robovi vseh strani so v vijolično-

roza odtenku. Ker ima deklica rada živali, so tudi te vključene v knjigo. Na naslovnici knjige 

je sova, na osmi strani sta gosenica in čebela, na deveti ptički, na deseti miška in enajsti strani 

žirafa. Deklica se rada igra s punčkami, jih oblači in ureja, zato sem predvidevala, da ji bosta 

tretja in četrta naloga zanimivi, ko bo morala sestavljati človekov obraz. Rada se igra tudi s 

perlicami in jih niza na vrvico, zato sem v knjigo vključila tudi nalogo s perlicami, ki se jih 

vleče po vrvici od točke A do točke B. V knjigo sem vključila tudi varianto igre spomin, pri 

kateri je potrebno iskati pare barvnih uhanov (4. naloga) in sadja (7. naloga). 

V skladu s predšolskim kurikulumom vsaka stran vsebuje drugačne naloge, ki so deklico 

motivirale k delu, jo umirile, včasih zmotile, ob tem pa je večino časa ohranjala ročne 

spretnosti. Vsebuje dvanajst aktivnosti, pri čemer vsaka zajema nabor več manjših nalog. 

Aktivnosti so opisane v nadaljevanju in so podprte s fotografijami knjige. 

Prva aktivnost (naslovnica): Vaja za razvijanje koordinacije oko–roka in pincetnega prijema 

   

Slika 1: Odpenjanje gumba 

Na naslovnici knjige sta sova in gumb. Za naslovnico knjige sem izbrala barvno tkanino. 

Barve sove so usklajene z naslovnico, z namenom, da otroka motivira in pritegne, da knjigo 

vzame v roke, in spodbudi radovednost, da knjigo odpre. Cilj naloge je, da deklica čim bolj 

samostojno odpne gumb in odpre knjigo. 

Druga aktivnost: Vaja za razvijanje koordinacije oko–roka, vidnega zaznavanja in 

razlikovanja  
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Slika 2: Razvrščanje trakov po velikosti v piramido 

Na sredini vzdolž strani je lepilni trak, na katerem je zalepljenih osem trakov različnih barv 

(rumena, oranžna, svetlo zelena, temno zelena, svetlo modra, temno modra, vijolična, roza) in 

različnih dolžin (od najmanjšega do največjega). Cilj naloge je, da otrok odlepi vse barvne 

trakove in jih da v posodo. Nato mora vse trakove prilepiti nazaj na podlago enkrat po lastni 

želji in enkrat po velikosti od najmanjšega do največjega.  

NADGRADITEV NALOGE 

   

Slika 3: Razvijanje tipnega zaznavanja 

Zahtevnost naloge sem povečala, tako da sem na vsak trak prilepila na otip drugačen material 

(gumo, perje, bleščice, volnene kroglice, les, brusni papir, spužvo, vzorec slame), da bi naloga 

razvijala tudi tipno zaznavanje. Cilj naloge je, odlepiti vse trakove in jih dati v posodo. Pri 

tem otrok vsak trak posebej potipa. Nato vse trakove prilepi nazaj na podlago, enkrat po lastni 

želji in enkrat po velikosti od najmanjšega do največjega.  

Tretja aktivnost: Vaja za razvijanje orientacije na strani, barvnega razlikovanja in 

razlikovanja geometrijskih likov 

    

Slika 4: Razvrščanje po barvah in oblikah  
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Na podlagi so štiri polja, ki se razlikujejo po osnovnih barvah (rumena, rdeča, zelena, modra). 

Spodaj je vrečka, v kateri so liki (kvadrat, trikotnik, pravokotnik, krog) različnih barv 

(rumena, rdeča, zelena, modra). Vsak lik je narejen v vseh štirih barvah. Vsi liki so 

pospravljeni v vrečko. 

    

 Slika 5: Vidno razločevanje po barvah  

Cilj naloge je, da otrok iz vrečke vzame vse like, pogleda, kakšne barve so, in potipa po robu, 

da ugotovi, kakšne oblike so. Like prilepimo po štiri v vrsto na lepljiv trak. Otrok nato like 

posamično odlepi s traka ter jih prilepi na ustrezno mesto glede na barvo.  

NADGRADITEV NALOGE 

 

Slika 6: Vidno razločevanje po oblikah 

Zahtevnost naloge sem povečala z drugačnim navodilom (npr. "Prilepi vse kroge."), pri čemer 

je deklica morala prilepiti like po navodilu, nato pa po naslednjem navodilu še pokazati 

določeni lik (npr. "Pokaži rumeni krog."). 

Četrta in peta aktivnost: Vaja za razvijanje orientacije na obrazu, vidnega zaznavanja in 

manipuliranja s predmeti 
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Slika 7: Prikaz četrte in pete strani  

Na tretjem listu je prazna človeška glava, zraven nje pa je na četrti strani lepilni trak z deli 

obraza (oči, nos, usta, ušesa, lasje) in z nekaterimi dodatki (brki, očala). Namen naloge je 

sestavljanje različnih variant obraza, npr. moškega, ženskega, z modrimi ali rjavimi očmi, z 

dolgimi ali kratkimi lasmi ... 

     

Slika 8: Deli obraza (ušesa, nos, usta, oči) 

Cilj naloge je prepoznati glavo, dele obraza in sestaviti obraz glede na spol.  

    

Slika 9: Primeri obraza glede na spol  

 

Slika 10: Prikaz ponujenih delov 

Otrok lahko pri sestavljanju obraza izbira med deli, prikazanimi na sliki 10. Iz ponujenih 

delov lahko sestavi različne kombinacije, ki so prikazane na sliki 11.  
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Slika 11: Prikaz možnih kombinacij obraza  

 

Slika 12: Odpenjanje gumba in stikanje uhanov  

Na četrtem listu je omara, ki je zaprta z gumbom. Cilj je, da otrok gumb na omari odpne in iz 

nje izvleče vse uhane, nato glede na barvo poišče pravilne pare uhanov (teh je šest: oranžen, 

vijoličen, rumen, zelen, zeleno-roza in modro-rdeč par). Ko konča, si izbere en par in ga 

natakne na ušesa obraza na tretji strani, ostale uhane pa pospravi nazaj na mesto v omari in 

gumb na omari zapne. 

 

 

Slika 13: Iskanje parov in manipuliranje z uhani  
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Šesta aktivnost: Vaja za razvijanje orientacije na strani in barvnega razlikovanja 

    

Slika 14: Vidno razločevanje 

Na podlagi je 16 enakih polj in 16 kvadratov, pri čemer so štirje kvadrati oranžne barve, štirje 

modre, štirje roza in štirje zelene barve. Cilj naloge je, da otrok s podlage odlepi vse kvadrate 

in jih nato trikrat prilepi nazaj na podlago. Enkrat po lastni želji, enkrat jih razvrsti po barvi v 

stolpce in enkrat v vrstice (Slika 15).  

  

Slika 15: Vidno razločevanje barv (stolpci ali vrstice) 

Sedma aktivnost: Vaja za razvijanje koordinacije oko–roka  

  

Slika 16: Nizanje perlic po vrvici  

Šesta stran je razdeljena na dva dela. Na zgornjem delu strani je vrvica, na kateri so perlice. 

Cilj naloge je, da otrok zahtevano število perlic pripelje od točke A (oranžno-roza cvetlica) do 

točke B (modro-roza cvetlica).  
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Slika 17: Vidno zaznavanje in razločevanje 

Na spodnjem delu je pet parov sadja (jabolka, hruške, grozdje, češnje, banane).  

  

   

Slika 18: Iskanje parov sadja 

Na zgornji lepilni trak prilepimo po vseh pet različnih sadežev. Cilj naloge je, da otrok poišče 

ustrezen par zgornjemu sadežu in ga prilepi pod njega.  

  

  

Slika 19: Prepoznavanje in razlikovanje sadja 

Deklico sem nato prosila, naj mi pokaže določen sadež (npr. "Pokaži banano."), s čimer si je 

urila tudi spomin. 
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Osma aktivnost: Vaja za razvijanje koordinacije oko–roka  

    

Slika 20: Vidno zaznavanje in razločevanje  

Na listu je veja, na kateri so rožice, panj, v katerem je čebela na vrvi, in gosenica, z barvnimi 

deli telesa (deli so v obliki kroga in so roza, rumene, oranžne, rdeče, zelene in modre barve). 

Cilj naloge je, da otrok potipa vsak del gosenice, dele odlepi ter jih da v posodo zraven knjige. 

 

Slika 21: Vidno razločevanje po barvi  

 

Odlepljene dele nato mora prilepiti nazaj na gosenico, tako da barvno ustrezajo podlagi. 

  

  

Slika 22: Sledenje navodilu in razlikovanje barv 

Otrok nato izvleče čebelo iz panja in se vsakega izmed šestih delov gosenice dotakne po 

navodilu (npr. "S čebelo se dotakni rdečega kroga."). Na koncu čebelo pospravi nazaj v panj.  
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Deveta aktivnost: Vaja za razvijanje manipulacije s predmeti  

    

Slika 23: Razvijanje fine motorike prstov 

Na podlagi se nahaja drevo z vejami, ptički, jabolki, travo in štirimi gobami. Jabolka se lahko 

prilepijo in odlepijo, na vsaki gobi pa je ščipalka, zato jo lahko snamemo in pritrdimo nazaj. 

   

Slika 24: Razvijanje fine motorike prstov z obiranjem jabolk 

Cilj naloge je, da otrok z drevesa odlepi vsa jabolka in jih pospravi v košaro. Ko so vsa 

jabolka pobrana in pospravljena, vzame vsako posebej iz košare in jih prilepi na ustrezno 

mesto na drevo.  

    

Slika 25: Prepoznavanje pojmov 

Nato mora otrok po navodilu prepoznati in pokazati drevo, veje, ptičke, gobe in jabolka (npr. 

"Pokaži jabolko."). Če je deklica pokazala npr. samo eno jabolko, smo jo verbalno spodbudili, 

da jih je pokazala še več.  
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Slika 26: Pobiranje gob 

Na koncu otrok pobere vse gobe (ščipalke), ki so pripete na travo, in jih znova pripne nazaj.  

Deseta aktivnost: Vaja za razvijanje fine motorike prstov  

   

Slika 27: Razvijanje motorike prstov 

Na desetem listu je zašit sir z luknjami, ki pa ni zašit z vseh strani, tako da se lahko obrača. 

Zraven sira je miška, ki je z vrvico zavita in na koncu vrvice zašita na knjigo, da se ne izgubi. 

Vrvica je navita okrog dveh gumbov. 

   

Slika 28: Manipuliranje in rokovanje z vrvico  

Cilj naloge je, da otrok prime miško in jo odlepi. Nato vzame vrvico in jo odvije do konca 

(slika 28). Potem miško potisne skozi luknjo v siru in »šiva« sir skozi luknje (slika 29). 

Otroku pokažemo pot oziroma luknjo, skozi katero mora iti miška. 
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Slika 29: Šivanje sira 

  

Slika 30: Odvijanje in navijanje vrvice 

Na koncu odvije vrvico s sira, jo navije okrog gumbov in miško spet prilepi na njeno štartno 

mesto.  

Enajsta aktivnost: Vaja za razvijanje vidnega zaznavanja in pincetnega prijema 

   

Slika 31: Vidno zaznavanje žirafe 

Na podlagi je žirafa, katere usta se lahko odprejo in zaprejo z zadrgo, njene pike pa odlepijo 

in zalepijo. Vseh šest pik je pospravljenih v ustih žirafe. 
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Slika 32: Pincetni prijem pri odpiranju zadrge  

Cilj naloge je, da otrok odpre zadrgo na ustih žirafe, vzame pike iz ust žirafe (slika 32), jih 

otipa in prilepi na načrtovana mesta (slika 33). Ko so pike prilepljene, si žirafo ogleda, odlepi 

pike in jih pospravi nazaj v usta žirafe ter zapre zadrgo.  

   

Slika 33: Razvijanje fine motorike prstov 

Dvanajsta aktivnost (zadnja stran): Vaja za razvijanje dominantnosti roke 

  

Slika 34: Zapenjanje gumba in zapiranje knjige 

Na zadnji strani je prišita sova. Cilj naloge je, da otrok knjigo zapre, prime sovo in jo zapne z 

gumbom, ki je na naslovnici knjige.  

3.5.3 Potek obravnav z deklico in način dela s knjigo  

Izvedla sem enajsttedensko obravnavo deklice z Apertovim sindrom predvsem z namenom 

razvoja njenih finomotoričnih spretnosti z uporabo tipne knjige. Srečanja so potekala dva- do 

trikrat tedensko, namenjena pa so bila tudi razvijanju koordinacije oko–roka ter razvijanju 

dominantnosti roke, pincetnega prijema, vidnega zaznavanja in razlikovanja, orientacije na 

strani, manipuliranju s predmeti, vse to skozi tipno knjigo z različnimi didaktično-igralnimi 

nalogami.  
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Obravnava je trajala od aprila do junija. V treh mesecih je bilo načrtovanih 30 srečanj. Zaradi 

dekličine bolezni in prvomajskih počitnic je bilo izvedenih 27 srečanj, kar predstavlja 90-

odstotno realizacijo načrtovanih obravnav. Pred začetkom izvajanja obravnav sem obiskala 

vrtec ter se pogovorila s specialno pedagoginjo in pomočnico vzgojiteljice, da bi deklico 

spoznala in jo opazovala pri aktivnostih v vrtcu. Nato sem pridobila potrebno soglasje staršev 

in vrtca ter začela z delom.  

Na začetku je delo potekalo dvakrat tedensko, ker nisem želela, da se deklica naveliča knjige 

in reševanja nalog v njej. Poleg tega je bilo težko predvideti, kako se bova ujeli in kako hitro 

bo napredovala. Ko sva se bolje spoznali in se je deklica sprostila, so najine obravnave 

potekale bolj intenzivno, in sicer trikrat tedensko, vse do konca srečanj. Želela sem izključili 

vse subjektivne dejavnike, ki bi vplivali na objektivno oceno začetnega stanja, zato je bilo 

prvo ocenjevanje izvedeno v drugem tednu obravnave. Končna evalvacija je bila izvedena v 

zadnjem tednu (drugo ocenjevanje), s čimer sva tudi zaključili najina srečanja.  

V vrtcu sva s tipno knjigo delali v odmaknjenem kotičku igralnice, da sva se lahko povsem 

posvetili reševanju nalog iz knjige, medtem ko so drugi otroci delali naloge s specialno in 

rehabilitacijsko pedagoginjo. Posamezno srečanje je trajalo približno 30–45 minut v zgodnjih 

jutranjim urah, saj je bila dekličina koncentracija v tem času najboljša. Vsaka obravnava je 

trajala, dokler deklica ni rešila vseh nalog od začetka do konca knjige. 

Deklici sem pred vsako nalogo dala verbalno navodilo in ji demonstrirala, kaj mora narediti. 

Tako sem ji npr. pri drugi nalogi, ko je morala odlepiti barvne trakove in jih dati v posodo, 

rekla: »Sedaj vse barvne trakove odlepi in jih daj v posodo«. Nato sem ji pokazala, kaj od nje 

pričakujem, tako da sem sama odlepila en trak ter ga dala v posodo. Opazovala sem, ali bo 

npr. odlepila vse trakove, ali pa bo odnehala, preden vse trake odlepi, in obrnila stran. Pri tem 

mi je bilo najpomembneje opazovati njeno stopnjo samostojnosti pri reševanju nalog, saj me 

je zanimalo, ali nalogo reši samostojno, ali potrebuje verbalno ali fizično usmerjanje ali celo 

fizično vodenje, ali pa naloge sploh noče narediti. Sčasoma pri podajanju navodil ni 

potrebovala demonstracij.  

Med delom s tipno knjigo sem pisala dnevnik najinih srečanj in tako opazovala tudi 

motivacijo deklice ob delu s knjigo. Predvsem me je zanimalo, ali se ji bo delo s tipno knjigo 

zdelo zanimivo, ali se bo dela razveselila in ali ji bo med delom s knjigo motivacija upadala. 

Želela sem videti, ali bo med delom s tipno knjigo upoštevala navodila in ali bo vsakič 

vztrajala do konca knjige.  

3.6 Postopki obdelave podatkov 

Pridobljeni podatki so bili obdelani s pomočjo programa Excel. Postavke ocenjevalne lestvice 

sem kategorizirala v dvanajst sklopov. Pri tem je vsebinski sklop zajemal samo cilje 

posameznih nalog. Ocenjevalna lestvica je sestavljena s pomočjo vnaprej napisanega kriterija.  

Na podlagi primerjave dekličinih finomotoričnih spretnosti v posameznih nalogah na začetku 

in na koncu trimesečnih obravnav je bila narejena analiza stanja in evidentiranja napredka. 

Vsakega izmed dvanajstih sklopov sem statistično obdelala, izračunala aritmetično sredino in 

standardne odklone. Podatke sem prikazala s preglednicami in grafi ter jih interpretirala. 
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Zapise dnevnika in informacije, pridobljene v pogovoru s specialno in rehabilitacijsko 

pedagoginjo, sem uporabila za podkrepitev rezultatov. 

3.7 Rezultati in interpretacija 

3.7.1 Učinki tipne knjige na področju fine motorike  

Odgovorimo lahko na 1. raziskovalno vprašanje:  

Kakšen napredek bo dosežen na področju fine motorike po izvajanju didaktično- 

igralnih nalog s tipno knjigo? 

V nadaljevanju so predstavljeni dekličini doseženi rezultati pri igri s tipno knjigo skozi 5-

stopenjsko lestvico. 

Tabela 2: Primerjava doseženih rezultatov pred uporabo tipne knjige in po njej 

 
1. ocenjevanje 

(april 2017) 

2. ocenjevanje 

(junij 2017) 
 

Aktivnost 

Max. 

število 

točk 

Dosežene 

točke 
M

1
 SD

2
 

Dosežene 

točke 
M SD 

Razlike 

pred/po 

1. 10 4 2,00 0,00 7 3,50 1,50 +3 

2. 35 23 3,29 1,16 31 4,43 0,90 +8 

3. 40 24 3,00 1,50 32 4,00 1,73 +8 

4. 55 31 2,82 0,94 40 3,64 1,23 +9 

5. 30 18 3,00 0,82 24 4,00 1,41 +6 

6. 50 40 4,00 0,92 44 4,40 0,66 +4 

7. 45 29 3,22 1,13 33 3,67 0,94 +4 

8. 35 23 3,29 1,03 31 4,43 0,49 +8 

9. 85 49 2,88 1,41 60 3,53 1,50 +11 

10. 25 8 1,60 0,80 14 2,80 1,17 +6 

11. 40 27 3,38 1,22 35 4,38 0,70 +8 

12. 10 6 3,00 1,00 6 3,00 1,00 / 

Skupaj 460 282 3,07 1,27 357 3,89 1,27 +75 

Iz tabele 2 je razvidno, da je deklica po izvedenem programu z namenom razvijanja 

finomotoričnih spretnosti skozi igro s tipno knjigo dosegla boljše rezultate pri večini 

aktivnosti. Pri prvem ocenjevanju je zbrala skupno 282 točk (Priloga 6.2), kar je 61-odsotna 

                                                           
1
 M = aritmetična sredina. 

2
 SD = standardni odklon. 
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uspešnost. Po treh mesecih igre in dela s tipno knjigo je zbrala 357 točk (Priloga 6.3) in 

dosegla 78-odstotno uspešnost, kar je 17 % več v primerjavi s prvim ocenjevanjem. Aprila 

2017 je bila aritmetična sredina rezultatov 3,07, medtem ko je bila junija 2017 3,89. Iz tabele 

2 razberemo, da so bili rezultati pri prvem ocenjevanju pri tretji aktivnosti najbolj razpršeni, 

najmanj pa pri prvi. Pri drugem ocenjevanju pa so bili rezultati najbolj razpršeni pri tretji 

aktivnosti, tako kot pri prvem ocenjevanju, najmanj pa pri osmi. To nam pove, da so bila  pri 

tretji aktivnosti na obeh ocenjevanjih največja odstopanja glede stopnje pomoči, ki jo je 

deklica potrebovala za reševanje posameznih nalog. Pri prvem ocenjevanju so bila najmanjša 

odstopanja pri doseženih rezultatih pri prvi aktivnosti, pri drugem ocenjevanju pa pri osmi 

aktivnosti. 

Tabela 3: Dosežene točke pred uporabo tipne knjige in po njej 

 1. ocenjevanje (april 2017) 2. ocenjevanje (junij 2017) 

Ocena 

Absolutna 

frekvenca 

(število ocen) 

Relativna 

frekvenca 

(odstotek) 

Absolutna 

frekvenca 

(število ocen) 

Relativna 

frekvenca 

(odstotek) 

5
3
 14 15 41 45 

4
4
 24 26 20 22 

3
5
 19 21 17 19 

2
6
 24 26 7 7 

1
7
 11 12 7 7 

Skupaj 92 100 92 100 

Tabela 3 prikazuje, v kolikšni meri je deklica napredovala v samostojnosti pri reševanju nalog 

v tipni knjigi. Po treh mesecih je postala 30-odstotno bolj samostojna, kar je bil tudi namen 

raziskave. Iz tabele 3 lahko razberemo, da se je za 5 % zmanjšalo število nalog, ki jih deklica 

v začetku ni zmogla narediti, kar je druga potrditev napredka njenih finomotoričnih spretnosti.  

Deklica je po treh mesecih potrebovala tudi manj časa za dokončanje vseh nalog v knjigi. 

Čeprav ta razlika ni ogromna, je vseeno opazna. Pri prvem ocenjevanju je za reševanje vseh 

dvanajstih aktivnosti potrebovala 34 minut in 47 sekund, pri drugem ocenjevanju pa 28 minut 

in 32 sekund, kar je šest minut manj. 

Zaključim lahko, da je deklica celovito napredovala pri skoraj vseh aktivnostih. Nekateri 

napredki so sicer minimalni, vendar funkcionalno opazni. Postala je bolj fleksibilna, 

samozavestna in bolj tolerantna na tipanje različnih površin. Hkrati je spretneje manipulirala z 

drobnimi predmeti. Motorika in spretnost prstov sta postali bolj natančnejši. S. Lewis in J. 

                                                           
3
 5 = popolnoma samostojno dokonča nalogo. 

4
 4 = nalogo dokonča ob verbalnem usmerjanju. 

5
 3 = nalogo dokonča ob fizični usmeritvi. 

6
 2 = nalogo dokonča ob fizičnem vodenju. 

7
 1 = naloge sploh ne naredi. 



58 
 

Tolla (2003) v svoji raziskavi potrjujeta, da tipne knjige niso uporabne le za slepe in 

slabovidne otroke, temveč tudi za otroke z gibalno oviranostjo, kot so tudi otroci s 

finomotoričnimi primanjkljaji. Trdita, da se s tovrstnimi knjigami otroci veliko naučijo ne 

samo na kognitivnem, temveč tudi na motoričnem področju. Potrjujeta, da se otroci naučijo 

manipulirati z majhnimi predmeti in tudi vsakodnevnih funkcionalnih spretnosti, ki jim 

pomagajo, da postanejo čim bolj samostojni. Avtorici sta uporabili tipno knjigo tudi pri delu s 

slepim otrokom, ki se je pri dveh letih naučil odpirati in zapirati zadrge in druge 

finomotorične spretnosti, ki jih prej ni znal (Lewis in Tolla, (2003). 

Deklica je izboljšala koordinacijo oko–roka in koordinacijo roka–roka. Gre za kompleksno 

veščino, pri kateri se je izboljšanje pokazalo v spretnejšem seganju po predmetih, prijemanju 

le-teh, obračanju strani, lepljenju predmetov na ustrezna mesta v knjigi ipd. To je potrdila tudi 

njena specialna pedagoginja, pa tudi dekličini starši so opazili večjo samostojnost pri njenem 

rokovanju z predmeti. V vrtcu je postala vztrajnejša in bolj skoncentrirana pri reševanju 

nalog, ki jih prej ni marala, kot je npr. zlaganje kock v stolpec. Manj se začela izogibati 

nalogam, ki so zahtevale finomotorične spretnosti. Bolj natančna je postala pri barvnem 

razvrščanju predmetov. Pri oblačenju je postala samostojnejša. Opazila sem tudi, da manjkrat 

prosi za pomoč in večkrat poskusi kaj narediti sama, npr. si obleči hlače in poskusi zapeti 

gumb, če ji ne uspe, pa prosi pedagoginjo za pomoč. Tega prej ni počela oziroma je takoj 

prosila za pomoč. Več o napredku pri posameznih aktivnostih sledi v naslednjem poglavju.  

3.7.2 Učinki posameznih aktivnosti tipne knjige na razvoj finomotoričnih 

spretnosti 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati 5-stopenjske ocenjevalne lestvice, kjer ocena 1 

pomeni, da deklica naloge sploh ne naredi, ocena 2, da nalogo naredi ob fizičnem vodenju, 

ocena 3, da nalogo naredi ob fizični usmeritvi, ocena 4, da nalogo naredi ob verbalnem 

usmerjanju, in ocena 5, da nalogo naredi popolnoma samostojno. Dekličini rezultati vseh 

dvanajstih aktivnosti po treh mesecih igre in dela s tipno knjigo so grafično prikazani.  

Prva aktivnost 

S prvo aktivnostjo sem želela spodbuditi razvoj dekličine koordinacije oko–roka in spretnosti 

dlani in prstov. Maksimalno število točk, ki jih je deklica lahko dosegla pri prvi aktivnosti, je 

deset. 
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Graf 1: Grafični prikaz doseženih rezultatov pri prvi aktivnosti 
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Pri prvem ocenjevanju je deklica zbrala štiri točke. Obe nalogi (100 % nalog te aktivnosti) je 

rešila s fizičnim vodenjem. Deklica je navodila poslušala in poskusila sama odpreti knjigo, 

vendar ni mogla odpeti gumba na njej. Z mojo fizično pomočjo (do polovice sem ji odprla 

gumb) je uspela odpeti gumb. Za prijemanje gumba in sove je uporabljala pincetni prijem, 

čeprav na malo drugačen način zaradi zraščenih prstov. Ko je odpela gumb, se je ustavila in je 

s pogledom iskala pomoč, kaj naj naredi naprej. Bila je zelo negotova, ker je bilo zanjo to 

novo in ni vedela, kaj se od nje pričakuje. Zato je potrebovala fizično vodenje pri odpiranju in 

listanju, čeprav je že vedela, kako se listajo knjige.  

Pri drugem ocenjevanju je zbrala sedem točk, kar je tri točke več v primerjavi s prvim 

ocenjevanjem. Pri prvi nalogi, pri kateri je morala odpeti gumb, je še vedno potrebovala 

fizično pomoč (50 % nalog te aktivnosti), vendar v manjši meri kot pri prvem ocenjevanju. 

Opazna je bila predvsem izboljšana koordinacija oko–roka. Pri prijemanju gumba je postala 

bolj sigurna vase. Delovala je bolj umirjeno in sproščeno kot pri začetnem merjenju. Z 

veseljem in popolnoma samostojno (50 % nalog te aktivnosti) je odprla knjigo, kar je tudi 

pomemben kazalec, da je bila knjiga deklici všeč in se je po treh mesecih ni naveličala. 

Odpenjanje gumba je bilo zanjo tudi po treh mesecih precej zahtevna naloga, ki je zaradi 

zraščenih prstov ni zmogla še povsem samostojno narediti.  

Druga aktivnost 

Z drugo aktivnostjo sem spodbujala dekličino vidno zaznavanje, vidno razlikovanje in 

koordinacijo oko–roka. Vsaka izmed naštetih stvari je zelo pomembna za opismenjevanje. 

Maksimalno število točk, ki jih je deklica lahko dosegla pri drugi aktivnosti, je 35. 

Graf 2: Grafični prikaz doseženih rezultatov pri drugi aktivnosti 
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aktivnosti) pa naloge sploh ni poskusila narediti. Pozorno je poslušala navodila in je z 

verbalnim spodbujanjem odlepila tri trakove. Nato je postala nemirna, začela se je obračati na 

stolu in je potrebovala fizično usmerjanje (s prstom sem ji pokazala, kaj mora narediti), da bi 

nalogo dokončala. S prilepljanjem trakov na podlago po lastni želji ni imela težav in je to 

počela precej samostojno, čeprav je trakove prilepila navpično. Zanjo je bilo prezahtevno 

trakove razvrstiti po velikosti in tega sploh ni želela poskusiti, začela se je vznemirjati in 

obračati stran. 

Po trimesečnem delu s tipno knjigo je pri drugem ocenjevanju zbrala 31 točk, kar je osem 

točk več kot pri prvem ocenjevanju. Po treh mesecih je izmed sedmih nalog pet nalog ali 

71 % rešila popolnoma samostojno. Še vedno je imela težave pri dveh nalogah (29 %), pri 

katerih je potrebovala fizično usmerjanje. Ravno tako je imela težave pri odlepljanju vseh 

osmih trakov zaradi slabe koncentracije. Težave je imela tudi pri razvrščanju trakov po 

velikosti, vendar je zelo napredovala v primerjavi z začetnim ocenjevanjem. Pri tem si je 

pomagala z obema rokama, z eno je prijela trak, z drugo roko ga je poravnala in zalepila. 

Opazno je bilo, da vztraja dalj časa in večkrat poskuša. Šesta naloga, pri kateri je morala 

prilepiti vsaj tri trakove nazaj na podlago po lastni želji, je bila za deklico prelahka, ker jo je 

že pri prvem ocenjevanju naredila popolnoma samostojno.  

Tretja aktivnost 

Tretja aktivnost je zahtevala vidno razlikovanje barv in oblik. Razvijala je tudi boljšo 

orientacijo na listu, kar je pomembno za kasnejše učenje branja pri sledenju črki, ter za učenje 

pisanja (pomembno je, kje na listu začnemo pisati – zgoraj ali spodaj, levo ali desno). 

Maksimalno število točk, ki jih je deklica lahko dosegla pri tretji aktivnosti, je 40. 

Graf 3: Grafični prikaz doseženih rezultatov pri tretji aktivnosti 
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Pri prvem ocenjevanju je deklica zbrala 24 točk. Dvakrat (v 25 % nalog te aktivnosti) je 

nalogo popolnoma samostojno rešila, dvakrat (v 25 % nalog te aktivnosti) je potrebovala 

fizično usmerjanje in dvakrat (v 25 % nalog te aktivnosti) nalog sploh ni poskusila narediti. 

Enkrat (v 12,5 % nalog te aktivnosti) je potrebovala verbalno usmerjanje in enkrat fizično 

vodenje (v 12,5 % nalog te aktivnosti). Deklica je poslušala navodila, počasi in z bojaznijo je 

pogledala v vrečko. S pogledom je poiskala potrditev in dala roko v vrečko. Njena drža je bila 

negotova in nemirna, zato lahko zaključim, da ji ni bilo všeč. Ko je izvlekla prvi lik, je očitno 

dojela, da ni nič strašnega, in je iz vrečke vzela še devet likov. Ko je izvlekla deseti lik, ji je 

pozornost upadla in je začela gledati naokrog. Ni se ji več dalo, vendar je z malo verbalne 

spodbude vseeno nalogo končala in izvlekla vseh 16 likov. Pri tipanju likov je bila v zadregi, 

sprva tega ni želela početi, nato sem jo spodbudila in je s fizičnim vodenjem tudi sama 

potipala like. To ji ni bilo všeč, saj zaradi zraščenih prstov drugače doživlja določene 

površine. Like je med seboj barvno razlikovala, vendar je včasih potrebovala malo fizičnega 

usmerjanja. Težave je imela pri kazanju določenih likov, kar je posledica ne popolnoma 

usvojenih geometrijskih likov (krog, kvadrat, trikotnik, pravokotnik), saj je to prezahtevna 

naloga za deklico, staro dve leti in deset mesecev. Včasih je nalogo dobro naredila in določen 

lik prilepila na ustrezno mesto, vendar je bilo to bolj naključno, saj je ugibala, kam mora 

prilepiti določen lik. 

Pri drugem ocenjevanju je zbrala skupaj 32 točk. Število nalog, ki jih je popolnoma 

samostojno rešila, se je zvišalo na šest (to je 75 % nalog te aktivnosti), pri čemer dveh nalog 

(25 % nalog te aktivnosti) sploh ni poskusila narediti. Po treh mesecih je precej napredovala 

in pri tej aktivnosti postala spretnejša in hitrejša, večino nalog je naredila popolnoma 

samozavestno in samostojno. Okrepila je prijem in liki ji niso več padali iz rok, kar se je pri 

prvem ocenjevanju občasno zgodilo. Nalogi, ki ju ni želela opravljati, sta bili očitno za njeno 

starost prezahtevni, saj še ni popolnoma usvojila geometrijskih likov.  

Četrta aktivnost 

Četrta aktivnost je spodbujala dekličino orientacijo na obrazu ter vidno zaznavanje, 

prepoznavanje in razlikovanje delov obraza. Maksimalno število točk, ki jih je pri četrti 

aktivnosti lahko dosegla, je 55. 
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Graf 4: Grafični prikaz doseženih rezultatov pri četrti aktivnosti 
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Graf 5: Grafični prikaz doseženih rezultatov pri peti aktivnosti 
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prijem postal bolj spreten. Večkrat je vztrajala pri poskusih, tudi če so bili neuspešni, ter se pri 

tem bolje znašla. 

Šesta aktivnost 

Šesta aktivnost spodbuja razvoj orientacije na strani in iznajdljivosti, vidno zaznavanje, 

prepoznavanje in razlikovanje barv. Maksimalno število točk, ki jih je deklica lahko dosegla 
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Graf 6: Grafični prikaz doseženih rezultatov pri šesti aktivnosti 

 

Pri prvem ocenjevanju je zbrala 40 točk. Štiri naloge (40 % nalog te aktivnosti) je popolnoma 

samostojno rešila. Štiri naloge (40 % nalog te aktivnosti) je rešila samo z verbalnim 

usmerjanjem, medtem ko je za dve nalogi (20 % nalog te aktivnosti) potrebovala fizično 

vodenje. Aktivnost ji je bila zanimiva in z njo ni imela večjih težav, večino nalog je naredila 

samostojno. Občasne verbalne spodbude je potrebovala pri dokončanju, saj ji je proti koncu 

aktivnosti koncentracija upadala. Pri nalogi, pri kateri je morala kvadrate razvrstiti po barvi v 

stolpec ali vrstico, je imela precej težav, saj tudi z demonstracijo ni razumela, kaj mora 

narediti in kam mora dati določen kvadrat.  

Pri drugem ocenjevanju je zbrala štiri točke več, skupaj 44 točk. Popolnoma samostojno je 

rešila pet nalog (50 % nalog te aktivnosti), kar je polovica aktivnosti. Pri štirih nalogah (40 % 

nalog te aktivnosti) je potrebovala verbalno usmerjanje. Samo enkrat (10 % nalog te 

aktivnosti) je potrebovala fizično usmerjanje. Opazen je velik napredek v samostojnosti 

reševanja nalog. Večinoma je samostojno in samozavestno odlepljala in prilepljala kvadratke. 

Drža telesa se je izboljšala, med delom se ni ustavljala. Napredovala je pri razvrščanju 

kvadratov po navodilu. Pri razvrščanju v vrstico je postala pogumnejša, pri občasno je 

potrebovala verbalno usmerjanje. Pri razvrščanju v stolpec je po treh mesecih postala 

samostojnejša, včasih pa je potrebovala fizično usmerjanje, še posebej proti koncu naloge, ko 

ji je koncentracija upadla.  

Sedma aktivnost 

Sedma aktivnost spodbuja koordinacijo oko–roka, preciznost, pincetni prijem ter vidno 

zaznavanje sadja in združevanje sadežev v pare. Maksimalno število točk, ki jih je deklica 

lahko dosegla pri sedmi aktivnosti, je 45. 
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Graf 7: Grafični prikaz doseženih rezultatov pri sedmi aktivnosti 

 

Pri prvem ocenjevanju je zbrala 29 točk. Trikrat (v 33 % nalog te aktivnosti) je pri nalogah 

potrebovala fizično usmeritev in trikrat (v 33 % nalog te aktivnosti) fizično vodenje. Dvakrat 

(v 23 % nalog te aktivnosti) je nalogi popolnoma samostojno rešila. Verbalno usmerjanje je 

potrebovala samo pri eni nalogi (v 11 % nalog te aktivnosti). Takoj, ko je videla perlice, se ji 

je obraz spremenil, perlice so ji bile všeč, zato jih je takoj prijela in začela premikati. Pri 

dokončanju te naloge je kljub navdušenosti potrebovala fizično usmerjanje. Perlice so bile 

morda zanjo premajhne in jih je težko prijela, vendar se je znašla in jih je prijela več hkrati. 

Proti koncu naloge oziroma vlečenja perlic je začela izgubljati koncentracijo, obupavala je in 

je zato potrebovala več pomoči. Pri nalogi s sadjem je z lahkoto prepoznala banano, z malo 

več težav jabolko, pri prepoznavanju češnje, grozdja in hruške pa je potrebovala precej 

fizičnega vodenja. Njena vzgojiteljica mi je povedala, da deklica zelo rada je banano in jo je 

večkrat na teden prepoznala, medtem ko je z drugim sadjem imela malo več težav.  

Po treh mesecih je napredovala za štiri točke, pri drugem ocenjevanju je zbrala 33 točk. Pri 

treh nalogah (33 % nalog te aktivnosti) je potrebovala verbalno usmerjanje in pri treh nalogah 

(33 % nalog te aktivnosti) fizično usmerjanje. Dve nalogi (23 % nalog te aktivnosti) je rešila 

popolnoma samostojno, pri eni nalogi (11 % nalog te aktivnosti) pa je potrebovala fizično 

vodenje. Pri vlečenju perlic na vrvici je potrebovala manj pomoči, prijem se je okrepil, saj ji 

perlice niso padale iz rok. Postala je bolj spretna in natančna pri prijemanju, saj je prijela 

posamezno perlico in jih vlekla od točke A do točke B. Opazen je bil napredek tudi pri 

prepoznavanju sadja, saj je z manj pomoči prepoznala češnje in grozdje, pri hruškah pa je še 

vedno potrebovala fizično vodenje. 

Osma aktivnost 

Osma aktivnost spodbuja koordinacijo oko–roka, barvno usklajevanje in razlikovanje. 

Maksimalno število točk, ki jih je deklica lahko dosegla pri osmi aktivnosti, je 35. 
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Graf 8: Grafični prikaz doseženih rezultatov pri osmi aktivnosti 

 

Pri prvem ocenjevanju je zbrala 23 točk. Dve nalogi (29 % nalog te aktivnosti) je rešila samo 

z verbalnim usmerjanjem, dve (29 % nalog te aktivnosti) s fizičnim usmerjanjem in dve (29 % 

nalog te aktivnosti) s fizičnim vodenjem. Samo eno nalogo (13 % nalog te aktivnosti) je rešila 

popolnoma samostojno. Deklica je precej samostojno odlepila dele gosenice. Gosenico je 

potipala z bojaznijo in je potrebovala fizično usmerjanje pri tem, kaj mora narediti. Pri 

barvnem ujemanju in sestavljanju gosenice je potrebovala fizično vodenje. Poznala je barve, 

vendar so na gosenici poleg osnovnih tudi sekundarne barve, kot sta roza in oranžna, in je z 

njimi imela težave. Pri sestavljanju ni bila samozavestna in je z negotovostjo prijemala dele. 

Potrebovala je fizično usmerjanje, da se je s čebelo dotaknila posameznega dela. Razumela je 

navodilo in pokazala rdeči, zeleni, modri in rumeni del gosenice, z oranžnim in roza pa je 

imela težave. Predvidevam, da je to zato, ker se še ni naučila prepoznati teh dveh barv. 

Pri drugem ocenjevanju je dosegla 31 točk, kar je osem točk več v primerjavi s prvim 

ocenjevanjem. Pri štirih nalogah (57 % nalog te aktivnosti) je potrebovala verbalno 

usmerjanje, preostale tri (43 % nalog te aktivnosti) je rešila popolnoma samostojno. Po treh 

mesecih je deklica napredovala, predvsem nisem več opazila strahu pred tipanjem v tolikšni 

meri, kot ga je imela prej, in je to z veseljem delala, saj ji je bilo zanimivo. Napredovala je 

tudi pri barvnem usklajevanju, tako je pri tej aktivnosti potrebovala samo občasno verbalno 

usmerjanje.  

Deveta aktivnost  

Z deveto aktivnostjo otrok vadi pincetni prijem, manipuliranje, preciznost in fleksibilnost 

prstov. Maksimalno število točk, ki jih je deklica lahko dosegla pri deveti aktivnosti, je 85. 

0 1 2 3 4 5

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Porazdelitev točk pri 8. aktivnosti 

Št
e

vi
lo

 c
ilj

e
v 

Drugo ocenjevanje Prvo ocenjevanje



67 
 

Graf 9: Grafični prikaz doseženih rezultatov pri deveti aktivnosti 

 

Pri prvem ocenjevanju je zbrala 49 točk. Pri šestih nalogah (35 % nalog te aktivnosti) je pri 

reševanju potrebovala verbalno usmerjanje. Štirih nalog (23 % nalog te aktivnosti) sploh ni 

poskusila narediti, štiri naloge (23 % nalog te aktivnosti) je naredila s fizičnim vodenjem. Dve 

nalogi (13 % nalog te aktivnosti) je popolnoma samostojno rešila, pri eni nalogi (6 % nalog te 

aktivnosti) pa je potrebovala fizično usmerjanje. Pri nalogah s ščipalkami je imela precej 

težav, ker je težko prijela ščipalko in jo snela s podlage. Še težje je ščipalke pripela na 

podlago. Ščipalke je snela tako, da jih je snela, ne da bi jih stisnila. V drugem delu aktivnosti 

je prepoznavala drevesa, ptičke, gobe in jabolka z malo verbalnega usmerjanja, pri 

prepoznavanju vej pa je potrebovala fizično usmerjanje. V zadnjem delu, ko je morala 

odlepljati in prilepljati jabolka, je na začetku to počela samostojno, proti koncu pa ji je padla 

koncentracija in je potrebovala več pomoči. 

Pri drugem ocenjevanju je zbrala 60 točk, kar je 11 točk več kot pri prvem ocenjevanju. Po 

treh mesecih je popolnoma samostojno rešila sedem nalog (41 % nalog te aktivnosti), kar je 

pet nalog več kot prej. Štiri naloge (23 % nalog te aktivnosti) je rešila s pomočjo fizičnega 

usmerjanja. Tri (18 % nalog te aktivnosti) izmed sedemnajstih nalog še vedno ni poskusila 

narediti. Za dve nalogi (12 % nalog te aktivnosti) je potrebovala verbalno usmerjanje in pri 

eni (6 % nalog te aktivnosti) tudi fizično vodenje. Deklica je, čeprav ne popolnoma 

samostojno, vseeno bolj spretno odstranila ščipalke, eno je tudi s fizičnim vodenjem pripela 

na podlago. Naloga s ščipalkami je bila zanjo precej zahtevna in naporna, štiri ščipalke so ji 
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bile verjetno preveč. Pri prepoznavanju drevesa, vej, ptičev, gob in jabolk je postala tudi bolj 

samostojna in natančna, ob ustnem navodilu, naj pokaže drevo, je najprej s prstom pokazala 

na drevo skozi okno na igrišču vrtca, nato pa ga je pokazala še v knjigi. Ostale pojme je 

pokazala samo v knjigi z malo pomoči.  

Deseta aktivnost 

Z deseto aktivnostjo otrok vadil preciznost, dominantnost in moč prstov. Maksimalno število 

točk, ki jih je deklica lahko dosegla pri deseti aktivnosti, je 25. 

Graf 10: Grafični prikaz doseženih rezultatov pri deseti aktivnosti 

 

Pri prvem ocenjevanju je skupaj zbrala osem točk. Treh nalog (60 % nalog te aktivnosti) ni 

poskusila narediti. Enkrat (v 20 % nalog te aktivnosti) je potrebovala fizično vodenje in enkrat 

(v 20 % nalog te aktivnosti) fizično usmerjanje. Enajsta aktivnost deklici ni bila všeč, 

verjetno, ker je pri njej potrebovala največ spodbud in pomoči. Navijanje in odvijanje vrvice 

jo je spravljalo v veliko zadrego. Tega ni želela početi, ker je bilo zanjo to nekaj novega in 

kljub demonstraciji ni vedela, kaj naj naredi. Pri demonstraciji me je samo gledala in ko sem 

končala, ni želela niti poskusiti, obrnila se je stran. Z mojim fizičnim vodenjem je vseeno 

prijela miško in jo potiskala v luknjo, nato je nadaljevala samostojno, pri čemer je potrebovala 

fizično usmerjanje, tako da sem ji s prstom pokazala, kam mora miška iti, ona pa je »šivala« 

sir.  

Pri drugem ocenjevanju je dosegla 14 točk, kar je šest točk več v primerjavi s prvim 

ocenjevanjem. Dve nalogi (40 % nalog te aktivnosti) je rešila z verbalnim usmerjanjem, po 

enkrat (20 % nalog te aktivnosti) pa je potrebovala fizično usmerjanje in fizično vodenje, 

enkrat (20 % nalog te aktivnosti) pa naloge sploh ni poskusila narediti. Po treh mesecih je bil 

opazen napredek predvsem v tem, da je prijela miško, česar prej ni sploh poskusila niti s 

fizičnim usmerjanjem. Vrvico je tudi odvila, česar prej ni. Pri tem je potrebovala fizično 

vodenje, tako da sem ji prijela roko in sva skupaj odvijali vrvico. Navijanja vrvice pa kljub 

stalnemu spodbujanju še vedno ni želela poskusiti. Sir je »šivala« skoraj samostojno, občasno 

je potrebovala verbalno usmerjanje. Miško in vrvico je držala spretneje, večkrat je zadela 
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luknje brez mojih namigov. Potiskanje miške skozi luknjo z eno roko in vlečenje skozi luknjo 

z drugo roko še ni bilo čisto tekoče. 

Enajsta aktivnost 

Enajsta aktivnost spodbuja otroka k razvoju koordinacije oko–roka in fleksibilnosti prstov. 

Maksimalno število točk, ki jih je deklica lahko dosegla pri enajsti aktivnosti, je 40. 

Graf 11: Grafični prikaz doseženih rezultatov pri enajsti aktivnosti 

 

Pri prvem ocenjevanju je zbrala 27 točk. Trikrat (38 % nalog te aktivnosti) je pri reševanju 

potrebovala fizično vodenje. Dve nalogi (25 % nalog te aktivnosti) je rešila popolnoma 

samostojno, dve (25 % nalog te aktivnosti) z verbalnim usmerjanjem. Pri eni nalogi (12 % 

nalog te aktivnosti) je potrebovala tudi fizično usmerjanje. Pri odpiranju in zapiranju zadrge je 

potrebovala fizično vodenje, ker je težko prijela zadrgo, morda tudi zato, ker je bila 

premajhna zanjo, čeprav je vedela, kako se odpre zadrga. Aktivnost se ji je zdela zanimiva, saj 

je z navdušenostjo vlekla pike iz ust žirafe. Pri tipanju je imela težave, včasih se je zdelo, da 

jo je strah pike potipati, ker ni vedela, kakšen bo občutek. Proti koncu naloge ji je 

koncentracija padla in je potrebovala večjo stopnjo pomoči.  

Pri drugem ocenjevanju je zbrala 35 točk, kar je osem točk več v primerjavi s prvim 

ocenjevanjem. Štiri naloge (50 % nalog te aktivnosti) je rešila popolnoma samostojno. Število 

rešenih nalog z verbalnim usmerjanjem se je zvišalo na tri (37 % nalog te aktivnosti), medtem 

ko je pri eni nalogi (13 % nalog te aktivnosti) tudi po treh mesecih potrebovala fizično 

vodenje. Pri drugem ocenjevanju je postala bolj spretna in natančna pri prijemanju in 

odpiranju zadrge. Več težav ji je predstavljalo zapiranje zadrge, verjetno zato, ker je to bilo na 

koncu aktivnosti in je bila že precej utrujena. Opazen je bil tudi napredek pri njeni 

sproščenosti, saj je ob tipanju predmetov ni več toliko strah, kot jo je bilo prej. 
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Dvanajsta aktivnost 

Dvanajsta aktivnost otroka spodbujala k razvoju koordinacije oko–roka in fleksibilnosti 

prstov. Maksimalno število točk, ki jih je deklica lahko dosegla pri dvanajsti aktivnosti, je 10. 

Graf 12: Grafični prikaz doseženih rezultatov pri dvanajsti aktivnosti 

 

Pri obeh ocenjevanjih so bili dekličini rezultati enaki. Tako je pri obeh ocenjevanjih zbrala 

šest točk, pri čemer je eno nalogo (50 % nalog te aktivnosti) rešila z verbalnim usmerjanjem 

in eno nalogo (50 % nalog te aktivnosti) s pomočjo fizičnega vodenja. Največja razlika med 

obema ocenjevanjema je bila v njeni samozavestnosti in malo boljši spretnosti pri prijemanju 

gumba. 

Odgovorimo lahko na 3. raziskovalno vprašanje: 

Kako bo tipna knjiga vplivala na dekličino vključevanje v predpisan predšolski 

kurikulum?  

V Navodili za gibalno ovirane učence z motnjo v duševnem razvoju v posebnem programu 

vzgoje in izobraževanja (2014) je omenjeno, da se je vsak otrok s posebnimi potrebami 

sposoben učiti in napredovati na vseh razvojnih področjih in ne sme biti izvzet iz nobenega 

področja življenja v vrtcu. Pri izdelavi tipne knjige sem posvetila veliko časa opazovanju 

otrokovega funkcioniranja, da bo knjiga prilagojena dekličinim interesom in potrebam. Želela 

sem, da deklici knjiga omogoči uspeh in da se bo z njo rada igrala, po drugi strani pa sem 

želela, da ji naloge v knjigi predstavljajo izziv in jo spodbudijo, da razvija svoje 

finomotorične spretnosti. 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je predpisano, da mora imeti otrok v vrtcu omogočen dostop 

do raznovrstne ponudbe materialov in sredstev, tako da bo dosegal uspehe in osebne potrditve 

na vseh šestih področjih dejavnosti kurikuluma, ki so gibanje, jezik, umetnost, družba, narava 
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in matematika. Igra je primarno sredstvo, s katerim se otroci nezavedno učijo, zato sem se 

odločila poskusiti skozi igro s tipno knjigo vplivati na omenjena področja. 

Največji napredek je deklica dosegla na področju fine motorike, kar je bil tudi osnovni namen 

tipne knjige. Knjiga je deklico spodbudila, da jo raziskuje, prijema predmete, manipulira z 

njimi in jih tako spoznava ter pridobiva nadzor nad svojimi gibi. S tipanjem je pridobivala 

različne čutno-gibalne izkušnje. Po treh mesecih je deklica napredovala pri gibanju, ki je 

omenjeno tudi v Kurikulmuu za vrtce (1999), in sicer pri razvijanju koordinacije oko–roka in 

razvijanju finomotoričnih spretnosti. Aktivnosti, ki so bile osredotočene na razvijanje teh 

spretnosti, so prva, druga, sedma, osma, deveta, deseta in enajsta. Naloge za razvoj 

koordinacije oko–roka so bile vključene predvsem v prvo aktivnost, ki je zahtevala 

odpenjanje gumba in odpiranje knjige, pa tudi v drugo aktivnost, pri kateri je deklica morala 

razvrščati trakove na lepilni trak po velikosti v obliko piramide. Tudi sedma aktivnost je 

spodbujala koordinacijo oko–roka z nizanjem perlic po vrvici, osma pa je zahtevala vidno 

zaznavanje, prepoznavanje in razločevanje. Aktivnosti, ki so še posebej razvijale prstne 

spretnosti in manipuliranje s predmeti, so bile deveta aktivnost, pri kateri je šlo za 

odstranjevanje ščipalk, lepljenje in obiranje jabolk, deseta naloga je vplivala na razvoj prstnih 

spretnosti s prijemanjem miške, odvijanjem vrvice in šivanjem sira. Enajsta naloga je 

zahtevala odpiranje in zapiranje zadrge, s čimer je deklica vadila pincetni prijem in 

finomotorične spretnosti.  

Da je deklica napredovala na področju gibanja, je potrdila tudi njena specialna pedagoginja. 

Povedala je, da je postala bolj koordinirana pri igrah z drobnimi predmeti, kot so barvne 

žogice in čepki. Pri aktivnostih, ki zahtevajo prenašanje predmetov iz npr. ene škatle v drugo, 

je postala spretnejša oziroma ji predmeti niso pogosto padali iz rok, kot so to na začetku 

obravnav. Največji napredek pa je opazen pri dekličini samostojnosti pri oblačenju, slačenju, 

obuvanju in sezuvanju, saj je pred obravnavami potrebovala več usmerjanja in fizičnega 

vodenja.  

Razvoj govora ni bil primarni cilj magistrskega dela, vendar je tudi na področju jezika opazen 

določen napredek na naslednjih ciljih iz Kurikuluma za vrtce (1999): spoznavanje knjige in 

doživljanje ugodja, veselja in zabave ob knjigi, kar bo še posebej pomembno, ko bo starejša in 

bo začela z opismenjevanjem. Vse aktivnosti knjige so vplivale na omenjene cilje, pri tem je 

bila še posebej pomembna naslovnica knjige, ki je bila deklici zanimiva in na oko privlačna 

ter je s tem spodbudila radovednost, kaj je znotraj knjige. Da je deklica ob knjigi doživljala 

ugodje, veselje in zabavo, kaže tudi dejstvo, da je vsakič z reševanjem nalog v knjigi prišla do 

konca in nikoli ni vmes obupala in knjige zaprla. Njena specialna pedagoginja mi je povedala, 

da deklica tudi po mojem odhodu iz vrtca še vedno včasih samoiniciativno vzame tipno 

knjigo in se z njo igra. Začela je tudi listati slikanice, posebej tiste z živalmi. Besede specialne 

pedagoginje so bile: »Deklica ima sedaj pozitiven odnos do knjig, včasih se mi zdi, da je 

žalostna, ko lista slikanice, ker tam nima nikakršne naloge za reševati, samo gleda slike«.  

Na področju umetnosti je kljub dekličinim zmanjšanim gibalnim sposobnostim in 

pomanjkljivi predstavi in percepciji opazen ogromen napredek. Za razvoj senzomotoričnih 

spretnosti predšolskih otrok je vloga odraslega , da prilagodi posamezno igračo potrebam 
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otroka, pri čemer mora upoštevati velikost, obliko, material in funkcionalnost igrače (Čas, 

Kastelic in Šter, 2003). Zato je bila uporabljena tipna knjiga narejena in prilagojena potrebam 

deklice, da bi čim bolj razvila različne veščine. Glede na cilje iz Kurikuluma za vrtce v 

prilagojenem programu za predšolske otroke (2006), je na področju umetnosti opazen 

napredek pri razvijanju taktilne pozornosti, razvijanju izkustvenega doživljanja in 

predstavljanja sveta ter aktivnem spoznavanju različnih materialov. Naštete vsebine so bile 

vključene skozi celotno tipno knjigo. Na razvoj taktilne pozornosti so vplivale prva aktivnost 

(tipanje sove in odpenjanje gumba), šesta aktivnost (vidno razlikovanje, odlepljanje in tipanje 

kvadratov različnih barv, njihovo sestavljanje v stolpce ali vrstice), sedma aktivnost 

(prijemanje in premikanje perlic po vrvici), osma aktivnost (tipanje delov gosenice), deseta 

aktivnost (prijemanje miške, odvijanje vrvice in šivanje sira) ter zadnja, dvanajsta aktivnost 

(zapenjanje gumba). Na razvijanje izkustvenega doživljanja in predstavljanja sveta so vplivale 

četrta in peta aktivnost (vidno zaznavanje različnih uhanov, izkustveno sestavljanje moškega 

in ženskega obraza), deveta aktivnost (prepoznavanje in nabiranje jabolk ter prepoznavanje in 

odstranjevanje gob). Na aktivno spoznavanje različnih materialov so vplivale druga in tretja 

aktivnost (tipanje in spoznavanje geometrijskih likov in trakov, narejenih iz različnih 

materialov), osma aktivnost (spoznavanje delov gosenice, narejenih iz različnih materialov) 

ter enajsta aktivnost (odpiranje zadrge in tipanje pik različnih oblik). Deklica je po mnenju 

specialne pedagoginje postala bolj taktilno občutljiva, torej bolje zazna nepravilnosti med 

tipanjem, prepozna, če je nekaj mehko, trdo, veliko ali malo. Tudi deklica sama je začela z 

odmikanjem glave odgovarjati na vprašanja ob tipanju določenega predmeta, kot so: »Ali je 

goba mehka? Ali je kamen trd?« ipd. Po mnenju specialne pedagoginje je postala tudi 

natančnejša pri nalogah, pri katerih mora razvrščati like po obliki in/ali po barvi. 

Na področju družbe je deklica s knjigo prepoznavala sebe, svoje telo, dele obraza in njihovo 

funkcijo ter dojemala telesne podobnosti in raznolikosti med ljudmi, kar je tudi eden izmed 

ciljev Kurikuluma za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke (2006). Naloge, ki 

so merile ta cilj, so bile zajete v četrti in peti aktivnosti, ki sta od zahtevali prepoznavanje 

moškega in ženskega obraza ter prepoznavanje osnovnih delov obraza (ušes, nosu, ust, oči in 

las). S sestavljanjem obraza glede na spol je deklica dojemala telesne podobnosti in 

raznolikosti med ljudmi in med spoloma. Specialna pedagoginja meni, da je na tem področju 

največji premik ravno v tem, da je deklica postala samostojnejša pri opravljanju higiene, tako 

npr. nespretno, vendar samostojno odvije pokrovček zobne paste in pasto da na zobno ščetko. 

Tega prej ni znala samostojno početi je potrebovala pomoč specialne pedagoginje. 

Na področju narave je s knjigo odkrivala, spoznavala in primerjala živo in neživo naravo, kar 

je tudi eden izmed ciljev Kurikuluma za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke 

(2006). Naloge, ki so merile ta cilj, so bile zajete predvsem v sedmi, osmi in deveti aktivnosti. 

V sedmi aktivnosti je deklica odkrivala in prepoznavala različne vrste sadja (jabolka, hruške, 

grozdje, češnje, banane). Z osmo nalogo je spoznavala veje, rožice, gosenico in panj, v 

katerem živi čebela. Podobno je deklica počela tudi pri deveti aktivnosti, ki je od nje 

zahtevala, da prepozna in pokaže s prstom na drevo, veje, ptičke, jabolka, travo in gobe. Pri 

deklici je bil po treh mesecih opazen napredek predvsem pri prenašanju znanj iz knjige v 

realno življenje. Začela je namreč povezovati stvari, ki jih je videla v knjigi, z resničnim 



73 
 

svetom. Tako je specialna pedagoginja povedala, da pri aktivnostih, v katerih ima na mizi 

različne vrste sadja kot tudi njihove slike, deklica poveže sliko banane s pravo banano na 

mizi. To počne tudi s slikami narave, npr. drevo, ki ga vidi na sliki, s prstom pokaže tudi  v 

naravi.  

Področje matematike je eno izmed področij, ki je bilo vključeno v knjigo ves čas, saj deklici 

zaradi gibalne oviranosti pogosto manjkajo gibalne izkušnje, ki jo posledično omejujejo pri 

pridobivanju matematičnih predstav in pojmov. Čas, Kastelic in Šter (2003) opozarjajo, da 

pomanjkanje predstav in izkušenj, pridobljenih z manipulacijo predmetov, kot so prijemanje, 

odlaganje, primerjanje ipd., upočasni celotno matematično izražanje. S tipno knjigo je deklica 

spoznavala geometrijske like in jih razvrščala, manipulirala je z različnimi predmeti – jih 

razvrščala, sestavljala, nizala ipd. Naloge, s katerimi je spoznavala geometrijske like, so bile v 

tretji aktivnosti (razvrščanje po barvah in oblikah). Naloge, s katerimi je klasificirala in 

razvrščala like, trakove in like, so bile v drugi aktivnosti (razvrščanje trakov po velikosti v 

piramido), šesti aktivnosti (barvno razvrščanje kvadratov v stolpce in vrstice) in osmi 

aktivnosti (vidno razločevanje po barvi). Naloge, s katerimi je manipulirala z različnimi 

predmeti na različne načine (z razvrščanjem, sestavljanjem, nizanjem ipd.), so bile v prvi in 

dvanajsti aktivnosti (odpenjanje in zapenjanje gumba), četrti in peti aktivnosti (sestavljanje 

obraza in iskanje parov uhanov), sedmi aktivnosti (nizanje perlic po vrvici), deveti aktivnosti 

(prijemanje in obiranje jabolk, odstranjevanje oziroma pobiranje gob), deseti aktivnosti 

(prijemanje miške, odvijanje vrvice in šivanje sira) in enajsti aktivnosti (odpiranje in zapiranje 

zadrge). Na tem področju je bil opazen napredek pri sposobnosti daljše koncentracije pri 

reševanju nalog. Specialna pedagoginja je povedala, da je to opazno predvsem pri 

individualnem delu z deklico, saj lažje sledi navodilom ter je dalj časa osredotočena na 

nalogo. Bolj pozorno sledi enostavnim navodilom in vztraja, dokler naloge popolnoma ne 

reši, medtem ko je na začetku zelo hitro odnehala, če ji kaj ni šlo. Specialna pedagoginja vidi 

napredek tudi pri razlikovanju in razvrščanju predmetov po enem kriteriju, npr. po barvi, kjer 

je bolj natančna. 

Zaključim lahko, da je didaktična igra s tipno knjigo na različne načine vplivala na vsa našteta 

področja dejavnosti vrtčevskega kurikuluma in povečalo dekličino vključevanje v aktivnosti 

predpisanega kurikuluma. Jalongo, Dragich, Conrad in Zhang (2002) menijo, da ena tipna 

knjiga lahko zajema več področij vrtčevskega in šolskega kurikuluma ter spodbuja razvoj teh 

področij. Menijo tudi, da tipne knjige omogočajo bolj zanimiv pouk otrokom na drugačen 

način, kot so ga navajeni v šolah.  

3.7.3 Evalvacija tipne knjige 

Odgovorimo lahko na 2. raziskovalno vprašanje:  

Kako se bo deklica z Apertovim sindromom odzvala na tipno knjigo? 

Deklici sem tipno knjigo predstavila kot njeno novo didaktično igračo v vrtcu. Pred začetkom 

najinih obravnav sem v pogovoru z njeno specialno pedagoginjo ugotovila, da deklica ni 

imela veliko izkušenj s knjigami, zato sem si tudi kot enega od ciljev zastavila, da jo spoznam 
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s knjigami. Kot pravijo Jalongo idr. (2002), se morajo otroci, preden se naučijo brati in 

raziskovati knjige, naučiti, kako knjige sploh delujejo. To zajema spretnost prepoznavanja 

naslovne in zadnje strani, vrha in dna knjige, obračanje strani, kot tudi naučiti se ceniti in 

spoštovati knjige, kar večini malčkov predstavlja izziv (Jalongo idr., 2002). Lewis in Tolla 

(2003) se s tem strinjata in dodajata, da s tipnimi knjigami otroci razvijajo spoštovanje do 

branja. Zato so tipne knjige tudi koristen didaktičen pripomoček, ki lahko otroka nauči vse 

funkcije knjige. S. Wright (1991, v Wright, 2008) je raziskovala, kako se bodo predšolski 

otroci z okvarami vida odzvali na tipne slike, ki jih je izdelala ameriška tiskarna za slepe 

(APH). Ugotovila je, da so otroci pokazali veliko zanimanje za tovrstno obliko knjig, še 

posebej tisti, ki prej niso marali brati in niso imeli velikega interesa za knjige (Wright (1991, 

v Wright, 2008). 

Deklica, vključena v raziskavo, je tipno knjigo od začetka dobro sprejela. Na najini prvi 

obravnavi, ko sem ji knjigo pokazala, jo je v strahu prijela in obračala v rokah ter jo z 

zanimanjem gledala. Samostojno je poskusila odpreti knjigo oziroma gumb na naslovnici, a 

ko je videla, da je ne zmore odpreti, me je pogledala in mi dala knjigo, da jo odprem. Nato jo 

je začela obračati, gledati in tipati. Med prvo obravnavo ni želela tipati vseh predmetov v 

knjigi, k čemur je nisem silila, raje sem jo pustila, da sama raziskuje knjigo. V treh mesecih se 

je sprostila in je knjigo rada prijemala, se z njo igrala in reševala naloge v njej. Za igro s 

knjigo je bila motivirana, kar kaže tudi dejstvo, da sem po tretjem tednu najinih srečanj na 

njenem obrazu opazila nasmeh takoj, ko sem prišla v igralnico. Sčasoma sem tudi v njenem 

vedenju začela opažati, da ima rada najina srečanja in se s knjigo rada igra. Ko me je 

zagledala na vratih, je včasih tudi sama od sebe šla v najin kotiček, saj je vedela, kaj jo čaka, 

in so ji najina srečanja postala rutina. Kasneje je začela samostojno pospravljati mizo in 

pripravljati stole ter čakati, da pridem, se usedem zraven in dam knjigo na mizo. Knjigo sem 

vsakič vzela s sabo in je nisem puščala v vrtcu, da bi bili rezultati raziskave čim bolj 

objektivni, in tako sem bila prepričana, da se deklica ne bo igrala s knjigo, ko me ne bo 

zraven. Njeno vedenje je pokazatelj, da ji je bila igra s tipno knjigo zanimiva tudi po 

večkratnem delu in se knjige ni naveličala, kar je bil tudi moj cilj. 

Poleg dekličine motivacije za igro s knjigo sem skozi srečanja opazovala tudi njeno vztrajnost 

pri reševanju nalog. Zanimalo me, kako se vede, ko ne zmore dokončati naloge, ali mojo 

pomoč sprejema ali jo odklanja ter koliko je samoiniciativna in domiselna pri reševanju 

problemov v tipni knjigi. Pri reševanju nalog je bila na začetku najinih obravnav bolj 

zadržana. Ko je prišla do težav oziroma problema, je samo obrnila stran in začela reševati 

drugo nalogo (npr. pri četrti aktivnosti, ko je morala odpreti omaro oziroma odpeti gumb, je 

poskusila, a ko gumba ni mogla odpeti, je šla na naslednjo stran in preskočila nalogo). 

Sčasoma se je sprostila in začela od mene sprejemati fizično in verbalno pomoč. Začela je 

sodelovati, ko je prišla do problema, se je obrnila proti meni in počakala, da ji pomagam. Z 

aktivnostmi v knjigi ni želela predčasno zaključiti, vse dokler ni prišla do zadnje strani knjige. 

Tipna knjiga je vplivala tudi na njeno domišljijo. O tem je pisal Šupe (2011), ki meni, da tipne 

knjige omogočajo, da otrokom prikažemo nekatere abstraktne pojave iz njegovega okolja, ki 

jih v realnem svetu ne zmore otipati, hkrati pa mu prikažemo nekaj, kar je v realni velikosti 
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preveliko, da bi otrok to lahko potipal (npr. hiša, vlak ...). Tako otrok s tipanjem doživlja svet 

okrog sebe, s tem pa se razvija njegova domišljija (Šupe, 2011). 

Med igro s knjigo je deklica ves čas upoštevala pravila in je naloge reševala skladno z 

navodili. Po treh mesecih je bila bolj suverena in je potrebovala manj navodil, kar je tudi 

razvidno iz doseženih točk na ocenjevalni lestvici. Pri delu s knjigo je njena koncentracija 

med aktivnostjo nihala in nekaterih nalog včasih ni bila zmožna samostojno dokončati. Na 

njeno koncentracijo so vplivali različni dejavniki. Na nekatere sem lahko vplivala, kot npr. 

hrup in druge moteče dražljaje, tako da sva se igrali v zasebnem kotičku. Ves čas je 

potrebovala spodbudo in potrditev, da ustrezno izvaja nalogo. Po uspešno opravljenem delu je 

dobila socialno obliko nagrade – »petko« z roko, kar je nanjo delovalo zelo spodbujajoče. 

Nato se je ponosno in z nasmehom odšla pohvalit svoji vzgojiteljici, da je dobro opravila 

naloge. Na koncu trimesečnih obravnav je potrebovala manj spodbud in potrditev pri 

reševanju aktivnosti. 

Pri odzivu na knjigo sem opazovala tudi mimiko dekličinega obraza in njeno neverbalno 

izražanje. Verbalnega izražanja nisem mogla opazovati, ker deklica ne govori. Njeno 

neverbalno izražanje in drža sta se spremenili od prestrašene, zadržane in umaknjene do bolj 

odprte in pripravljene upoštevati moje sugestije in sprejemati pomoč pri reševanju nalog. Pri 

reševanju npr. devete aktivnosti, ko je morala pokazati na posamezne predmete (drevo, veja, 

ptički, jabolka ...), je na začetku obravnav na predmete komaj pokazala , po treh mesecih pa je 

začela ponosno kazati s prstom tudi na drevo, ki ga je videla skozi okno na dvorišču. Po treh 

mesecih sem opazila tudi spremembe v njenem pogledu, resnosti in osredotočenosti, ko je 

reševala naloge, kot tudi v njene veselju in sreči, ko je nekaj dobro naredila in sem jo 

pohvalila.  

Kot pravita Lewis in Tolla (2003), je v tipnih knjigah najbolje uporabiti aktivnosti, ki 

vključujejo vsakodnevne in življenjske gibe, s katerimi se bodo otroci srečali ali se že 

srečujejo v vsakodnevnem življenju, kot so odpiranje zadrg, zapenjanje gumbov in podobno. 

Zato sem tudi sama v tipno knjigo vključila čim več praktičnih in vsakodnevnih aktivnosti, 

kar se je po treh mesecih izkazalo kot učinkovito. Pri pogovoru s specialno pedagoginjo sem 

namreč ugotovila, da je deklica postala bolj samostojna pri vsakodnevnih opravilih, kot so 

oblačenje, hranjenje in skrb zase. Pri teh opravilih je postala tudi samozavestnejša in 

pogumnejša. Prav tako je postala bolj suverena pri drugih aktivnostih, ki zahtevajo dobro 

obvladovanje fine motorike. S. Lewis in J. Tolla (2003) sta v svoji raziskavi dokazali, da so 

otroci z uporabo tipnih knjig napredovali pri finomotoričnih spretnostih, tako da so se naučili 

odpenjati in zapenjati gumbe, zadrge, bolj spretno pritrjevati lasnice v lase ter odpirati 

pokrovček na zobni pasti (Lewis in Tolla, 2003). 

Zanimalo me je tudi, katere naloge v knjigi so bile deklici najbolj zanimive in katere najmanj. 

Med najbolj priljubljenimi sta se znašli druga in sedma aktivnost. Pri drugi aktivnosti je 

morala razvrstiti in prilepiti barvne trakove po velikosti v piramido. To aktivnost je vedno 

rada reševala, predvidevam, da je na njeno voljo za reševanje vplivalo tudi dejstvo, da je bila 

ta aktivnost na začetku knjige in je imela največ koncentracije za njeno reševanje. V sedmi 

aktivnosti je vlekla perlice po vrvici in iskala pare različnih vrst sadja (jabolka, hruške, 
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grozdje, češnje, banane). To aktivnost je deklica rada reševala, ker je vsebovala perlice, s 

katerimi se rada igra. Kot najmanj priljubljeni aktivnosti sta bili deveta in deseta. Pri deveti je 

morala za nalogo obirati jabolka, pokazati ustrezne predmete (drevo, veje, ptičke, jabolka, 

gobe), nato pa še pobrati vse gobe, ki so bile pripete na travo. Pri deseti nalogi je morala 

prijeti miško, odviti vrvico in z njo »šivati« sir. Ta aktivnost ji je povzročala tudi več težav, 

saj ji je bilo odvijanje vrvice precej težko in je potrebovala več pomoči ter vodenja, 

posledično pa se je verjetno počutila manj uspešna pri reševanju drugih nalog.  

Opazovala se tudi, katera izmed dvanajstih aktivnosti bo deklici vzela največ časa in ji 

povzročila največ težav. To je bila deveta aktivnost, ki je bila tudi vsebinsko najbolj obsežna. 

Aktivnost je vsebovala tipanje, odlepljanje in prilepljanje (obiranje jabolk), razumevanje in 

kazanje na predmete ter odpenjanje in pripenjanje (pobiranje gob). To je bila ena izmed 

dekličinih najmanj priljubljenih aktivnosti. Predvidevam, da je bilo to zaradi zahtevnosti ter 

kompleksnosti predvidenih dejanj. Pri tem je deklici največ težav povzročilo odstranjevanje in 

pripenjanje ščipalk, ki zahteva že dobro spretnost prstov ter pincetnega prijema. 

Po opazovanju deklice, vodenju dnevnika in pogovoru s specialno pedagoginjo lahko 

sklenem, da je uporaba tipne knjige deklici povečala motivacijo, interes in pozornost ter 

učenje naredila zanimivejše, kar je bil tudi cilj mojega magistrskega dela. 
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4. SKLEP 

V magistrskem delu predstavljam značilnosti didaktične igre s tipno knjigo. Namen raziskave 

je bil izboljšati finomotorične spretnosti deklice z Apertovim sindromom, in sicer z uporabo 

ročno izdelane tipne knjige. Za analizo dekličinega napredka sem uporabila 5-stopenjsko 

ocenjevalno lestvico, s katero sem izvedla dve ocenjevanji, eno na začetku in drugo ob koncu 

trimesečnega programa. Rezultate sem podkrepila z lastnimi opazovanji in pogovori z 

dekličino specialno pedagoginjo.  

Z rezultati začetnega ocenjevanja sem dobila vpogled v začetno stanje razvoja fine motorike 

obravnavane deklice. Ocenjevalna lestvica je pokazala, da ima deklica precej težav na 

področju fine motorike, na kar vplivajo njeni zraščeni prsti. Po trimesečni igri s knjigo in 

ponovni oceni njenih finomotoričnih spretnosti sem lahko odgovorila na prvo raziskovalno 

vprašanje, in sicer, kakšen napredek je dosegla na področju fine motorike. Pozitivni učinki 

igre s tipno knjigo so se pokazali na celotnem področju razvoja fine motorike, od boljše 

fleksibilnosti in preciznosti, boljše koordinacije oko–roka in roka–roka pa vse do bolj 

natančnega prijema majhnih predmetov in spretnejšega pincetnega prijema. Deklica je po 

trimesečni obravnavi za reševanje aktivnosti v knjigi potrebovala manj časa, kot ga je 

potrebovala na začetku. To je rezultat njenega učinkovitejšega manipuliranja s knjigo in 

reševanja posameznih nalog, postopoma pa je postajala tudi bolj samozavestna in samostojna.  

V nadaljevanju sem z analizo rezultatov ocenjevalne lestvice odgovorila na drugo 

raziskovalno vprašanje, in sicer, kako bo tipna knjiga vplivala na dekličino vključevanje v 

predpisani predšolski kurikulum. Didaktična igra s tipno knjigo je pozitivno vplivala na 

nekatere elemente kurikuluma vrtca s prilagojenim programom ter s tem omogočila dekličino 

večje vključevanje v predpisan predšolski kurikulum. Vsa omenjena področja napredka bodo 

pomembno vplivala na njen nadaljnji razvoj, še posebej kasneje, ko bo začela s procesom 

opismenjevanja.  

Po pogovoru z dekličino specialno pedagoginjo in lastnem opazovanju sem odgovorila tudi na 

tretje raziskovalno vprašanje, in sicer, kako se bo deklica odzvala na tipno knjigo. Knjiga ji je 

bila zanimiva tudi po večkratnem srečanju z njo. Po treh mesecih je potrebovala manj navodil 

in manj potrditev odrasle osebe, hkrati je postala bolj sproščena, vztrajna in samostojna pri 

reševanju nalog. Dekličina vzgojiteljica je potrdila moja predvidevanja, da je deklica pri 

vsakodnevnih opravilih v vrtcu postala bolj samostojna in je potrebovala manj pomoči in 

spodbud za opravljanje vsakodnevnih in še posebej higienskih opravil. Pri interpretaciji 

rezultatov sem morala biti predvidna, saj je dekličin napredek lahko tudi rezultat drugih 

aktivnosti, ki jih v treh mesecih dela z njo nisem mogla kontrolirati. Rezultati pa so povsem 

zanesljivi na področju fine motorike. Pokazali so, da je bila deklica za delo s knjigo ves čas 

motivirana, dobro jo je sprejela in se z njo rada igrala, ne da bi se zavedala, da z igro razvija 

svoje finomotorične spretnosti. Lahko zaključim, da se je tipna knjiga pokazala kot pozitiven 

spodbujevalec finomotoričnega razvoja.  

Omejitve raziskave so v tem, da sem izvedla študijo primera, zato rezultati veljajo samo za 

vključeno deklico in jih ne morem posploševati. Zanimivo bi bilo, če bi v raziskavo vključila 



78 
 

še otroka tipičnega razvoja iste starosti ter med njima primerjala napredek, vendar bi se pri 

tem izgubil namen same knjige, ki je individualizirana glede na posameznikove potrebe. Če bi 

se ponovno lotila raziskave, bi poskusila bolj vključiti starše v sam proces izdelave 

pripomočka. V tem primeru so se starši strinjali z mojim delom, vendar pri načrtovanju nalog 

tipne knjige, izvajanju in evalvaciji niso sodelovali, razen posredno v pogovorih s  specialno 

pedagoginjo. Tako bi s starši skrbneje načrtovala spremljanje in vrednotenje dekličinega 

napredka. 

S pridobljenimi izkušnjami dela s knjigo in deklico sem prišla do predlogov za nadaljnja 

raziskovanja. Smiselno bi bilo z deklico nadaljevati obravnave po njeni operaciji, katere 

namen je razdeliti preostale zraščene prste, in opazovati, kako se bo znašla s knjigo. Zanimivo 

bi bilo tudi izdelati še kakšno tipno knjigo, ki bo nadgrajena, saj se otrokove potrebe zelo 

hitro spreminjajo in je za pričakovati, da bi se deklica s prvo tipno knjigo sčasoma začela 

dolgočasiti. Tudi Jalongo idr. (2002) menijo, da tipne knjige vsebujejo ogromno aktivnosti, ki 

omogočajo otrokom, da svojo radovednost razvijajo skozi posamezne naloge v knjigi in jih 

doživljajo ter interpretirajo na svoj lasten način. Zato bi bilo smiselno izdelati tematske tipne 

knjige, npr. eno za učenje črk, drugo za učenje številk, tretjo za učenje delov telesa, četrto za 

učenje letnih časov in podobno, ki bi jih kot didaktični pripomoček za učenje novih znanj in 

veščin uporabljali tudi drugi otroci v vrtcu.  

Študija primera prinaša novosti tudi na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike. 

Strokovni prispevek vidim v celovitem pregledu obstoječe literature z področja Apertovega 

sindroma, ki je dokaj redek, saj se z delom s tako populacijo oseb s posebnimi potrebami 

malokdaj srečamo, še posebej v Sloveniji. Raziskava prinaša nove podatke, informacije in 

zaključke, usmerjene k razvoju finomotoričnih spretnosti. Predvsem pa prinaša nova 

spoznanja o tipni knjigi, ki še ni dobro raziskana in jo kot didaktični pripomoček uporabljamo 

pri strokovnem delu z otroki s posebnimi potrebami tako v predšolskem kot v šolskem 

obdobju. Magistrsko delo prinaša tudi izdelane smernice za izdelavo tipne knjige, kot tudi 

smernice za obravnavo otroka z Apertovim sindromom skozi usmerjeno finomotorično igro s 

tipno knjigo, ki jo je možno uporabiti tudi pri otrocih z drugimi težavami s področja fine 

motorike.  

Zaključim lahko, da je delo le začetek bolj poglobljenega pristopa k obravnavi otrok z 

Apertovim sindromom in pozitivnih učinkov tipnih knjig pri predšolskih otrocih s senzorno-

perceptivnimi primanjkljaji.  
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6. PRILOGE 

6.1 Soglasje staršev  
 

Spoštovani, 

sem Nina Hinić, študentka 1. letnika podiplomskega študija specialne in rehabilitacijske 

pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.  

V okviru magistrske naloge bi želela proučevati razvoj finomotoričnih spretnosti, ki bi jih pri 

vaši hčerki Mili krepila z doma izdelanim didaktičnim pripomočkom v obliki tipne knjige. 

Delo bi potekalo predvidoma trikrat tedensko po 30 minut v dopoldanskem času v skupini 

Želve do konca tega šolskega leta. 

Delo ne bo dokumentirano z slikami, ampak samo z mojimi lastnimi opazovanji. Prosim, da s 

podpisom potrdite, da se s tem strinjate.  

 

Podpis starša: _________________________ Podpis študentke: _______________________ 

                     ______________________ 

 

 

Ljubljana, _______________ 
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6.2 Rezultati prvega testiranja (1. ocenjevalna lestvica) 

Podatki o otroku: ________________ 

Starost: _______________ 

Datum: _________________ 

 

Pojasnitev ocenjevalne lestvice: 

Ob vsakem cilju podam deklici verbalno navodilo in ji demonstriram, kaj mora narediti. 

Številke pomenijo: 

1 – naloge ne naredi (nezmožna je poskusiti); 

2 – nalogo dokonča ob fizičnem vodenju skozi ves čas aktivnosti (držim roko in jo 

usmerjam); 

3 – nalogo dokonča ob fizični usmeritvi (pokažem s prstom); 

4 – nalogo dokonča ob verbalnem usmerjanju skozi ves čas aktivnosti; 

5 – nalogo dokonča popolnoma samostojno. 

 

  1 2 3 4 5 

1 Deklica odpne gumb.  X     

2 Deklica odpre knjigo.  X    

3 Deklica odlepi vsaj tri trakove in jih da v posodo.    X  

4 Deklica odlepi več kot tri trakove in jih da v posodo.   X   

5 Deklica odlepi vseh osem trakov in jih da v posodo.    X   

6 Deklica prilepi vsaj tri trakove nazaj na podlago po lastni želji.     X 

7 Deklica prilepi več kot tri trakove nazaj na podlago po lastni želji.    X   

8 Deklica prilepi vseh osem trakov nazaj na podlago po lastni želji.   X    

9 Deklica trakove prilepi po velikosti od najmanjšega do največjega 

nazaj na podlago. 

X      

10 Deklica vzame vsaj pet likov iz vrečke.      X 

11 Deklica vzame vsaj deset likov iz vrečke.      X 

12 Deklica vzame vseh šestnajst likov iz vrečke.     X  

13 Deklica vzame en po en lik.   X   

14 Deklica vsak lik pogleda in potipa.   X    

15 Deklica like prilepi na ustrezno mesto glede na barvo.   X   

16 Deklica (po navodilu) pokaže določen lik (npr. »Pokaži rumeni 

krog.«). 

X     

17 Deklica prilepi like glede na navodilo (npr. »Prilepi vse kroge.«). X     

18 Deklica poišče oči.     X  

19 Deklica poišče nos.    X  

20 Deklica poišče usta.    X  

21 Deklica poišče ušesa.  X    

22 Deklica poišče lase.   X   

23 Deklica na ustrezno mesto prilepi oči.   X   

24 Deklica na ustrezno mesto prilepi nos.   X   
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25 Deklica na ustrezno mesto prilepi usta.   X   

26 Deklica na ustrezno mesto prilepi ušesa.  X    

27 Deklica na ustrezno mesto prilepi lase.  X    

28 Na obraz doda dodatke (npr. brke, očala ...). X     

29 Deklica odpne gumb na omari.   X    

30 Deklica iz omare vzame vse uhane.     X  

31 Deklica najde vsaj tri pare uhanov.    X   

32 Deklica najde več kot tri parov uhanov.   X   

33 Deklica uhane pospravi nazaj v omaro.    X  

34 Deklica  zapne gumb na omari.  X     

35 Deklica s podlage odlepi 4 kvadrate.      X 

36 Deklica s podlage odlepi 8 kvadratov.     X 

37 Deklica s podlage odlepi 12 kvadratov.    X  

38 Deklica s podlage odlepi vseh 16 kvadratov.    X  

39 Deklica na podlago prilepi 4 kvadrate po lastni želji.     X 

40 Deklica na podlago prilepi 8 kvadratov po lastni želji.     X 

41 Deklica na podlago prilepi 12 kvadratov po lastni želji.    X  

42 Deklica na podlago prilepi 16 kvadratov po lastni želji.    X  

43 Deklica kvadrate razvrsti po barvi (v stolpec).  X    

44 Deklica kvadrate razvrsti po barvi (v vrstico).  X    

45 Deklica pripelje zahtevano število perlic od točke A do točke B.    X   

46 Deklica odlepi vseh pet parov sadja.     X 

47 Deklica poišče pare sadja.    X   

48 Deklica prilepi sadje nazaj na podlago.    X  

49 Deklica prepozna in pokaže banane.     X 

50 Deklica prepozna in pokaže jabolka.   X   

51 Deklica prepozna in pokaže češnje.  X    

52 Deklica prepozna in pokaže grozdje.  X    

53 Deklica prepozna in pokaže hruške.  X    

54 Deklica odlepi dele gosenice.     X  

55 Deklica dele gosenice potipa.   X   

56 Deklica gosenico sestavi po lastni želji.     X 

57 Deklica gosenico sestavi ustrezno po barvi.  X    

58 Deklica iz panja vzame čebelo in se dotakne vsakega izmed šestih 

delov gosenice. 

  X   

59 Deklica se s čebelo dotakne dela gosenice po navodilu (npr. »S 

čebelo se dotakni rdečega kroga.«). 

 X    

60 Deklica čebelo pospravi nazaj v panj.    X  

61 Deklica odstrani eno ščipalko.  X    

62 Deklica odstrani dve ščipalki.  X    

63 Deklica odstrani tri ščipalke.  X    

64 Deklica odstrani štiri ščipalke.   X    

65 Deklica pripne eno ščipalko. X     

66 Deklica pripne dve ščipalki. X     

67 Deklica pripne tri ščipalke. X     

68 Deklica pripne štiri ščipalke. X     

69 Deklica prepozna in pokaže drevo.    X  

70 Deklica prepozna in pokaže veje.   X   

71 Deklica prepozna in pokaže ptičke.    X  
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72 Deklica prepozna in pokaže gobe.    X  

73 Deklica prepozna in pokaže jabolka.    X  

74 Deklica odlepi vsaj tri jabolka.     X 

75 Deklica odlepi vseh šest jabolk.    X  

76 Deklica prilepi vsaj tri jabolka.     X 

77 Deklica prilepi vseh šest jabolk.     X  

78 Deklica odlepi miško. X     

79 Deklica odvije vrvico do konca. X     

80 Deklica navije vrvico.  X     

81 Deklica prime miško in jo potisne skozi luknjo v siru.  X    

82 Deklica šiva sir.   X   

83 Deklica odpre zadrgo na ustih žirafe.  X    

84 Deklica iz ust žirafe vzame vsaj štiri pike.      X 

85 Deklica iz ust žirafe vzame vseh osem pik.     X  

86 Deklica otipa pike.  X    

87 Deklica posamično prilepi pike na žirafo.    X  

88 Deklica odlepi pike.     X 

89 Deklica pike pospravi nazaj v usta žirafe.    X   

90 Deklica zapre zadrgo na ustih žirafe.   X    

91 Deklica zapre knjigo.    X  

92 Deklica zapne gumb na začetku knjige.  X    
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6.3 Rezultati drugega testiranja (2. ocenjevalna lestvica) 

Podatki o otroku: ________________ 

Starost: _______________ 

Datum: _________________ 

 

Pojasnitev ocenjevalne lestvice: 

Ob vsakem cilju podam deklici verbalno navodilo in ji demonstriram, kaj mora narediti. 

Številke pomenijo: 

1 – naloge ne naredi (nezmožna je poskusiti); 

2 – nalogo dokonča ob fizičnem vodenju skozi ves čas aktivnosti (držim roko in jo 

usmerjam); 

3 – nalogo dokonča ob fizični usmeritvi (pokažem s prstom); 

4 – nalogo dokonča ob verbalnem usmerjanju skozi ves čas aktivnosti; 

5 – nalogo dokonča popolnoma samostojno. 

 

  1 2 3 4 5 

1 Deklica odpne gumb.  X    

2 Deklica odpre knjigo.     X 

3 Deklica odlepi vsaj tri trakove in jih da v posodo.     X 

4 Deklica odlepi več kot tri trakove in jih da v posodo.     X 

5 Deklica odlepi vseh osem trakov in jih da v posodo.    X   

6 Deklica prilepi vsaj tri trakove nazaj na podlago po lastni želji.     X 

7 Deklica prilepi več kot tri trakove nazaj na podlago po lastni želji.     X 

8 Deklica prilepi vseh osem trakov nazaj na podlago po lastni želji.     X 

9 Deklica trakove prilepi po velikosti od najmanjšega do največjega 

nazaj na podlago. 

   X   

10 Deklica vzame vsaj pet likov iz vrečke.      X 

11 Deklica vzame vsaj deset likov iz vrečke.      X 

12 Deklica vzame vseh šestnajst likov iz vrečke.      X 

13 Deklica vzame en po en lik.     X 

14 Deklica vsak lik pogleda in potipa.      X 

15 Deklica like prilepi na ustrezno mesto glede na barvo.     X 

16 Deklica (po navodilu) pokaže določen lik (npr. »Pokaži rumeni 

krog.«). 

X     

17 Deklica prilepi like glede na navodilo (npr. »Prilepi vse kroge.«). X     

18 Deklica poišče oči.      X 

19 Deklica poišče nos.     X 

20 Deklica poišče usta.     X 

21 Deklica poišče ušesa.    X  

22 Deklica poišče lase.     X 

23 Deklica na ustrezno mesto prilepi oči.   X   
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24 Deklica na ustrezno mesto prilepi nos.   X   

25 Deklica na ustrezno mesto prilepi usta.   X   

26 Deklica na ustrezno mesto prilepi ušesa.   X   

27 Deklica na ustrezno mesto prilepi lase.   X   

28 Na obraz doda dodatke (npr. brke, očala ...). X     

29 Deklica odpne gumb na omari.   X    

30 Deklica iz omare vzame vse uhane.      X 

31 Deklica najde vsaj tri pare uhanov.      X 

32 Deklica najde več kot tri parov uhanov.     X 

33 Deklica uhane pospravi nazaj v omaro.     X 

34 Deklica  zapne gumb na omari.  X     

35 Deklica s podlage odlepi 4 kvadrate.      X 

36 Deklica s podlage odlepi 8 kvadratov.     X 

37 Deklica s podlage odlepi 12 kvadratov.    X  

38 Deklica s podlage odlepi vseh 16 kvadratov.    X  

39 Deklica na podlago prilepi 4 kvadrate po lastni želji.     X 

40 Deklica na podlago prilepi 8 kvadratov po lastni želji.     X 

41 Deklica na podlago prilepi 12 kvadratov po lastni želji.     X 

42 Deklica na podlago prilepi 16 kvadratov po lastni želji.    X  

43 Deklica kvadrate razvrsti po barvi (v stolpec).   X   

44 Deklica kvadrate razvrsti po barvi (v vrstico).    X  

45 Deklica pripelje zahtevano število perlic od točke A do točke B.     X  

46 Deklica odlepi vseh pet parov sadja.     X 

47 Deklica poišče pare sadja.     X  

48 Deklica prilepi sadje nazaj na podlago.    X  

49 Deklica prepozna in pokaže banane.     X 

50 Deklica prepozna in pokaže jabolka.   X   

51 Deklica prepozna in pokaže češnje.   X   

52 Deklica prepozna in pokaže grozdje.   X   

53 Deklica prepozna in pokaže hruške.  X    

54 Deklica odlepi dele gosenice.      X 

55 Deklica dele gosenice potipa.     X 

56 Deklica gosenico sestavi po lastni želji.     X 

57 Deklica gosenico sestavi ustrezno po barvi.    X  

58 Deklica iz panja vzame čebelo in se dotakne vsakega izmed šestih 

delov gosenice. 

   X  

59 Deklica se s čebelo dotakne dela gosenice po navodilu (npr. »S 

čebelo se dotakni rdečega kroga.«). 

   X  

60 Deklica čebelo pospravi nazaj v panj.    X  

61 Deklica odstrani eno ščipalko.   X   

62 Deklica odstrani dve ščipalki.   X   

63 Deklica odstrani tri ščipalke.   X   

64 Deklica odstrani štiri ščipalke.    X   

65 Deklica pripne eno ščipalko.  X    

66 Deklica pripne dve ščipalki. X     

67 Deklica pripne tri ščipalke. X     

68 Deklica pripne štiri ščipalke. X     

69 Deklica prepozna in pokaže drevo.     X 

70 Deklica prepozna in pokaže veje.    X  
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71 Deklica prepozna in pokaže ptičke.     X 

72 Deklica prepozna in pokaže gobe.    X  

73 Deklica prepozna in pokaže jabolka.     X 

74 Deklica odlepi vsaj tri jabolka.     X 

75 Deklica odlepi vseh šest jabolk.     X 

76 Deklica prilepi vsaj tri jabolka.     X 

77 Deklica prilepi vseh šest jabolk.      X 

78 Deklica odlepi miško.   X   

79 Deklica odvije vrvico do konca.  X    

80 Deklica navije vrvico.  X     

81 Deklica prime miško in jo potisne skozi luknjo v siru.    X  

82 Deklica šiva sir.    X  

83 Deklica odpre zadrgo na ustih žirafe.    X  

84 Deklica iz ust žirafe vzame vsaj štiri pike.      X 

85 Deklica iz ust žirafe vzame vseh osem pik.      X 

86 Deklica otipa pike.    X  

87 Deklica posamično prilepi pike na žirafo.     X 

88 Deklica odlepi pike.     X 

89 Deklica pike pospravi nazaj v usta žirafe.     X  

90 Deklica zapre zadrgo na ustih žirafe.    X   

91 Deklica zapre knjigo.    X  

92 Deklica zapne gumb na začetku knjige.  X    
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6.4 Smernice za izdelavo in delo s tipno knjigo z otroki z okrnjeno fino motoriko 

Pri majhnem otroku, ki še ne bere, imajo ilustracije in slike pomembno vlogo, ker 

pripomorejo k temu, da nebralec postane bralec (Wright, 2008). Tipne knjige vsebujejo 

različne tipne ilustracije, ki otroka spodbujajo, da prevzame aktivnejšo vlogo v branju.  

Otrokova zmožnost tolmačenja tipne ilustracije je lahko ovirana, če oblikovalec tipne knjige 

ne upošteva nekaj ključnih načel tipnega oblikovanja. Zato je pomembno, da kot oblikovalci 

tipnih knjig ta načela dobro poznamo in jim sledimo. Pri tem moramo vedno imeti v mislih, 

da tipne ilustracije nikoli ne bodo enake vizualnim, ker je to tehnično prezahtevno. Tudi če bi 

uspeli narediti tako zahtevne tipne ilustracije, je velika verjetnost, da bodo otroka zmedle s 

količino podrobnosti in detajlov, ki bi jih vsebovale. Na osnovi strokovne literature s tega 

področja in na podlagi neposrednega dela z otrokom z avtorsko tipsko knjigo sem izdelala 

smernice za izdelavo tipne knjige in priporočila, kako delati z otrokom s finomotoričnimi 

primanjkljaji in tipno knjigo. Podkrepila sem jih s fotografijami postopka izdelave tipne 

knjige. Smernice vsebujejo šest korakov, in sicer: 

1. spoznavanje otroka v različnih socialnih interakcijah, 

2. oblikovanje tipne knjige, 

3. skiciranje posameznih strani,  

4. izbira materiala, 

5. izdelava tipne knjige, 

6. preizkušanje tipne knjige, 

7. evalvacija tipne knjige. 

1. SPOZNAVANJE OTROKA V RAZLIČNIH SOCIALNIH INTERAKCIJAH 

Preden začnemo z izdelavo tipne knjige, je pomembno dobro spoznati otroka, ki mu je 

namenjena, da bi izvedeli, kaj ima rad, česa ne mara, kakšne barve so mu všeč, katerih ne 

mara, v katerih aktivnostih uživa in podobno. Osnovni podatki, ki jih moramo vedeti o otroku, 

pa so njegova starost, vrsta in stopnja motnje. Namen tega je, da tipno knjigo in naloge v njej 

maksimalno prilagodimo otroku in njegovim potrebam. Vsem oblikovalcem bi moral biti cilj 

tipne knjige, da pomeni otroku izziv, da ga spodbuja k razmišljanju in iskanju novih rešitev 

pri reševanju nalog, hkrati pa mu omogoča zadovoljstvo in uspeh ob reševanju le-teh.  

Glede na otrokovo starost moramo paziti, kakšno tipno knjigo mu ponudimo. Tipne knjige, 

namenjene malčkom in dojenčkom, morajo zagotavljati različne čutne dražljaje in otroka 

spodbujati, da uporablja prste pri tipanju, igranju in raziskovanju. Pomembno je tudi, da so v 

knjigi jasni barvni kontrasti ter da ni prevelika, saj so malčkove roke majhne in mu mora biti 

knjiga dostopna in prilagojena. Ko je otrok starejši in začne govoriti, naj bi se v tipne knjige 

dodala kakšna beseda. Tipne naloge, zgodbe in ilustracije naj bi bile še vedno enostavne in naj 

bi opisovale otrokovo vsakodnevno življenje. Vsekakor je priporočljivo, da so nekatere tipne 

ponazoritve, materiali in naloge otroku popolnoma novi, saj se bo z odraslo osebo, ki bo 

zraven njega, o tem pogovoril in se naučil, kaj je to in za kaj se uporablja. Na tak način se bo 

otrok naučil novih stvari in konceptov ter razširil svoj besednjak. Ko so otroci starejši, želijo v 

knjigah nekaj delati ali reševati kakšen problem. Tipne knjige za šolarje so lahko še bolj 
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zahtevne, lahko so tematske (npr. hobiji, interesi, vsakodnevno življenje, družina, šola in 

podobno) (Holstein idr., 2011). 

S. Wright (2008) meni, da se moramo, preden začnemo z izdelavo tipne knjige, vprašati nekaj 

ključnih vprašanj:  

 »Kakšne so otrokove dosedanje izkušnje?« 

To je pomembno, saj od otroka ne moremo zahtevati, da razume, da je npr. plišasti 

medvedek mehak, če ga nikoli prej ni prijel v roke.  

 »Kakšne so otrokove sposobnosti taktilne diskriminacije? Ali lahko s tipanjem 

razlikuje predmete, oblike, debelino, velikost? Ali bo otrok sposoben spoznati razlike 

v specifičnih teksturah, oblikah ali debelinah?« 

 »Kakšna je otrokova sposobnost za taktilno raziskovanje? Ali lahko ločuje prste, ko 

raziskuje podrobnosti?« 

Če to vemo, lahko ustvarimo tipne ilustracije in naloge, ki so v skladu z otrokovo 

zmožnostjo raziskovanja, in ga s tem spodbujamo, da skrbno in pozorno raziskuje s 

tipanjem.  

 »Kako dobro otrok razume del–celoto? Ali zna zaznavati tipno ilustracijo kot celoto? 

Ali lahko združuje različne manjše dele, da bi dobil celoto?« 

To je pomembno zato, da ustvarimo tipne naloge in aktivnosti, ki so v skladu z 

otrokovo kognitivno sposobnostjo. 

Nikoli ne smemo pozabiti, da je tipna knjiga individualno prilagojena otroku in njegovim 

potrebam.  

2. OBLIKOVANJE TIPNE KNJIGE 

Ko spoznamo otroka, moramo oblikovati tipno knjigo. Najprej moramo načrtovati, kaj vse bo 

knjiga vsebovala, kako bo izgledala in kakšna bo tema. Po internetu in literaturi poiščemo 

ideje za naloge in aktivnosti knjige, ki si jih lahko zapišemo na papir. Nato premislimo o 

vsebini, barvi, kontrastih, ozadju, velikosti, temi, obliki itn. Naredimo tabelo s plusi in minusi 

za vsako aktivnost in nalogo ter pretehtamo, kaj od tega bo izvedljivo in kaj ne, ter se 

odločimo, kaj bo naša knjiga zajemala in kakšen bo njen končni videz.  

Oblikovanje in načrtovanje je najpomembnejši korak v izdelavi tipne knjige, ker zajema 

ogromno detajlov in pravil, ki jih je dobro upoštevati, če želimo izdelati čim bolj kakovostno 

tipno knjigo. V nadaljevanju so predstavljena nekatera priporočila za izdelavo dobre tipne 

knjige. 

SPREDNJA IN ZADNJA STRAN KNJIGE  

Naslovnica knjige je tisto, kar otroka pritegne h knjigi, zato mora biti otrokovemu očesu 

zanimiva in privlačna. Od tega je odvisno, ali bo otrok radoveden in motiviran, da bo knjigo 

pogledal, jo prijel v roke, jo odprl in začel reševati naloge. Platnice morajo biti čvrste, da je 

knjiga čim bolj trpežna. 
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TEMA KNJIGE 

Tipne knjige so potrebne vsem otrokom različnih starosti in različnih stopenj razvoja, zato so 

lahko različnih vrst, od pravljic, zgodb pa vse do situacij vsakodnevnega življenja in 

vsakodnevnih opravil (npr. zavezovanje čevljev), lahko pa se osredotočajo na pomembna 

življenjska vprašanja (npr. kako je nastal svet). Obstajajo tipne knjige, katerih namen je 

razvijanje določenih spretnosti, kot so npr. finomotorične. Lahko so tudi namenjene učenju 

novih veščin, kot so pisanje črk, številk ali prepoznavanje barv. Šupe (2011) idejno navaja 

naslednje tematike: promet, higiena, morje, prevozna sredstva, živali, rastline in podobno. 

OBLIKA IN VELIKOST  

Priporočljivo je, da tipna knjiga ne vsebuje več kot deset strani, ker bo sicer predebela in 

malemu otroku pretežka. Velikost knjige naj ne bi presegala dimenzije lista formata A4 

(približno 29 x 21 cm). Knjigo lahko obrnemo vertikalno ali horizontalno, slednje je bolj 

priporočljivo. Tipne knjige za mlajše otroke naj bi bile manjše (približno 20 x 20 cm) in naj 

ne bi bile težke (Holstein idr., 2011). 

Oblika in velikost sta odvisni od posameznega otroka. Mlajšemu otroku, ki ima težave s 

koncentracijo, bo verjetno deset strani nalog in aktivnosti preveč, zato bo njegova knjiga 

imela manj strani. Otrokove potrebe moramo upoštevati tudi pri dimenzijah knjige, saj če je 

otrok gibalno oviran in ima težave s fino motoriko, bo verjetno njegova knjiga večja. 

PODROBNOSTI: MANJ JE VEČ  

Slike in ilustracije v tipni knjigi naj imajo manj detajlov, kot jih imajo realne slike v knjigah 

(Holstein idr., 2011). Ko načrtujemo slike ali naloge, moramo vedno razmišljati o tem, kaj 

želimo z njimi doseči in kaj je nujno za določeno zgodbo ali nalogo, ter najpomembnejše, kaj 

od tega se lahko naredi zanimivo na otip.  

BARVNI KONTRASTI  

Uporabljati moramo močne barvne kontraste, kot so npr. temne barve na svetlem ozadju. 

Ozadje strani mora biti takšno, da so posamezne ilustracije na strani dobro vidne. Jasne barve 

so nujne za otroke, ki imajo težave z vidom. Avtorji knjige How to make tactile books 

(Holstein idr., 2011) menijo, da so barve pomembne tudi za starše, ki otroku zgodbo berejo ali 

mu pomagajo pri reševanju naloge, saj so oni tisti, ki opisujejo slike, prinašajo pridevnike v 

pogovor in s tem bogatijo otrokov besedni zaklad. Primarne barve po navadi prinesejo boljšo 

sliko kot sekundarne barve, zato zemeljski toni niso priporočljivi (Holstein idr., 2011). Poleg 

tega enobarvne tekstilije in materiali olajšajo razumevanje slike, medtem ko lahko večbarvni 

materiali povzročijo zmedo pri otroku. 

STRUKTURA SLIK 

Otroku je zanimiveje, če je vsaka stran v knjigi drugačna. Najboljše so tiste slike, ki so 

enostavne, otroku razumljive in blizu. Struktura, perspektiva in velikost predmetov in slik 

morajo biti realni tudi v knjigi, kar pomeni, da ko npr. izdelujemo slona, ki je v naravi večji 
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od mravlje, mora biti tudi v knjigi večji od nje. To je pomembno zato, da otroka ne zmedemo, 

saj otroci zelo hitro sprejmejo napačno informacijo. Zato je pomembno, da pokažemo 

dejansko razmerje velikosti. 

Poleg razmerja med slikami mora imeti vsak objekt tudi lastno podlago, ki ima tudi nekaj 

svojih pravil. Slika, na kateri je npr. drevo, mora imeti pod drevesom tudi tla, iz katerih drevo 

raste. V primeru, da ni tal, bo otrok razumel, da drevo raste iz zraka. Tudi živali se morajo 

vedno prikazati realno in morajo imeti toliko nog, kot jih imajo v naravi. Živali je najbolje 

prikazati postrani, človeka pa frontalno, da se vidijo vse okončine (Šupe, 2011). 

Slike in ilustracije morajo spodbujati dotik, otroku morajo biti zanimive in ga spodbujati k 

interakciji. Vprašati se moramo tudi, ali sta pomembna pozicija in odnos med ilustracijami na 

sliki (zgoraj, spodaj, blizu, daleč, zadaj) in kako ju bomo prikazali (Wright, 2008). 

ŠTEVILČENJE STRANI 

Številčenje strani v tipni knjigi ni nujno, če je knjiga čvrsto vezana s šivi, če pa se strani lahko 

ločijo in vzamejo ven, jih je priporočljivo številčiti. Številko strani v tipnih knjigah vedno 

postavimo v zgornji desni kot strani, dovolj daleč od znakov in drugih elementov na sliki 

(Holstein idr., 2011). 

3. SKICIRANJE POSAMEZNIH STRANI  

Ko smo zasnovali idejo o tem, kaj bo naša tipna knjiga vsebovala, si moramo na papirju 

skicirati posamezne strani. Pri tem ni pomembno, da odlično rišemo, temveč da imamo 

predstavo, kakšen bo videz posameznih strani.  

 

Slika 35: Primer skice  

4. IZBIRA MATERIALA 

Poleg skice je priporočljivo načrtovati tudi vrsto materiala, ki ga bomo potrebovali za 

izdelavo. Pri tem moramo upoštevati prej omenjena pravila o barvi, velikosti, strukturi, 

ozadju idr.  

Vedno moramo vedeti, kaj želimo doseči s posamezno nalogo ali sliko ( ali želimo npr., da 

otrok čuti in tipa teksturo, obliko, ali pa je pomembnejša velikost in odnos manjše–večje). 
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VARNOST IN OBSTOJNOST  

Tipna knjiga mora biti vedno varna za otroka. Ne sme vsebovati majhnih delcev, ki se lahko 

odtrgajo ali se zlahka zlomijo, saj majhni otroci pogosto dajejo knjige v usta in je jih lahko 

pogoltnejo. Vse predmete, ki so premajhni ali se premikajo, je treba pritrditi z močnim 

trakom, da se ne izgubijo. Trak ne sme biti daljši od 20 cm, da se ne bi ovil okoli otrokovega 

vratu (Holstein idr., 2011).  

Strupenih materialov in lepil, dolgih trakov, ostrih in drobnih predmetov, ki lahko odpadejo 

ali povzročajo zadušitve, ne smemo uporabljati. Pametno je tudi vse predmete pričvrstiti na 

knjigo s trakom, da se ne izgubijo, ter izbirati materiale, katerih površina se enostavno čisti. 

IZBERITE RESNIČNE IN VSAKDANJE MATERIALE  

Tekstil mora biti čvrst, odporen na madeže ter enostaven za pranje. Vedno izbirajmo 

vsakdanje materiale, da slike čim bolj spominjajo na vsakdanje življenje (Holstein idr., 2011). 

Dobri površinski kontrasti in živahni materiali so pomembni tudi zaradi verodostojnosti. Za 

polnjenje ali oblazinjenje slik uporabljajmo higienske materiale (npr. vato). Slika 36 prikazuje 

polnilo, ki sem ga uporabila za polnjenje strani v svoji tipni knjigi. 

 

Slika 36: Material za polnjenje stranic  

Čeprav so trdi materiali trajnejši in zato priporočljivi, v knjigah ne uporabljajmo ostrih ali 

hrapavih materialov, saj lahko otrokom povzročijo poškodbe. Tipne ilustracije, ki so 

namenjene starejšim otrokom, lahko vsebujejo dele, ki izboljšujejo finomotorične spretnosti, 

kot so zadrge, stiskalnice, gumbi, žepi in podobno. Voutilainen (2008) kot najpogostejše 

materiale za izdelavo tipne knjige navaja različne vrste tekstila, volno, usnje, različne trakove, 

plastiko ali krzno. M. Ripley (2008) dodaja še nekaj primernih materialov za izdelavo tipnih 

knjig, in sicer žamet, čipko, perlice, spužvo, gumo, les, perje in podobno. 

RAZLIČNOST MATERIALOV 

Pri izbiri materialov poskušamo najti čim bolj nenavadne in nevsakdanje materiale, ki bodo 

otroka spodbudili, da razvija domišljijo, ustvarjalnost in čutila. Več tipnih doživetij, kot jih 

knjiga ponuja, bolj bo bralca pritegnila. Različnost materialov bo otroka motivirala k 

raziskovanju tipne knjige in mu spodbudila zanimanje za slike in knjigo v celoti. Pri tem T. 

Šupe (2011) meni, da so primerni vsi dostopni materiali, ki imajo na otip različno površino in 

strukturo. Takšnih materialov je po navadi največ v gospodinjstvu v različnih embalažah. 
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Opozarja pa, da ni priporočljivo, da sta dve sliki narejeni iz istega materiala in enakih barv. 

Pri izbiri materiala za določeno sliko sledimo asociacijam in občutkom, ki jih ta predmet v 

nas vzbuja. Zajca lahko npr. naredimo iz mehkega tekstila, lubje drevesa pa iz rebrastega 

kartona. Zanimivo je tudi, če so barve tipnih slik čim bolj realne – kot so v naravi (npr. sonce 

naj bo rumeno in ne zeleno) (Šupe, 2011). 

GLASBA IN ZVOČNOST 

Zvoki, kot so ropotanje, piskanje, prasketanje, cmokanje ali škripanje, naredijo tipne knjige 

otrokom še bolj privlačne. Ni nujno, da ima vsaka stran zvoke, vendar mora knjiga vsebovati 

nekaj virov zvoka, kot je na primer majhen zvonček.  

VONJI 

Pri taktilnih ilustracijah se lahko uporabljajo različni vonji ali začimbe. Nekateri materiali 

imajo tudi sami po sebi značilen vonj, treba pa je vedeti, da lahko močne vonjave povzročijo 

alergijske reakcije. Dišave po navadi sčasoma izginejo. 

5. IZDELAVA TIPNE KNJIGE 

KAJ POTREBUJMO? 

Ko smo skicirali strani in izbrali material, je čas, da naredimo seznam materiala in opreme 

(lepilo, šivalni stroj, škarje, oprema za vtiskovanje in podobno), ki jih bomo potrebovali pri 

izdelavi. Nato vse to poiščemo, kupimo in pripravimo ter začnemo delati.  

 

Slika 37: Zbrani material 

IZDELAVA STRANI  

Izmeriti moramo material za podlago, pri tem pa moramo za rezervo vzeti več materiala, kot 

je načrtovano, in sicer zaradi dodatnih šivov (obrobljanje), kakšne napake in na koncu 

povezovanja vseh strani v knjigo. Nato izrežemo tekstil in z zatiči označimo obrobe strani. 

Nato sešijemo zgornji in spodnji rob strani ter med stranici vstavimo trdi karton ali kakšno 

drugo, mehkejše polnilo. Če se uporablja karton, ga je treba dati v trdnejšo plastiko, s čimer 

preprečimo, da bi se zmočil ali zlomil. Za robove lahko uporabimo tudi plastiko, da se otrok 

pri listanju knjige ne poškoduje  (Holstein idr., 2011). Strani knjige morajo biti čvrste in trde, 

zato jih je priporočljivo delati iz tkanine ali kartona.  
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V nadaljevanju je po korakih prikazan postopek izdelave ene izmed strani tipne knjige. 
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Slika 38: Primer postopka izdelave strani  

POVEZOVANJE STRANI  

Ko smo vse strani knjige sešili, je čas, da naredimo tudi sprednjo in zadnjo platnico knjige.  

 

Slika 39: Primer platnice knjige 

Vse strani zložimo na kup.  
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Slika 40: Vse strani knjige 

Določimo vrstni red strani in vzamemo polnilo. Izrežemo toliko polnila, kot so velike strani. 

Sešijemo dve po dve strani skupaj.  

 

Slika 41: Prikaz povezovanja strani skupaj 

Ko smo povezali strani, jih moramo povezati še sprednjo in zadnjo platnico, da dobimo 

celoto. 

 

Slika 42: Povezovanje strani v celoto 

Ko vse to sešijemo, dobimo končno knjigo. 
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Slika 43: Prikaz končane tipne knjige 

Lewis in Tolla (2003) menita, da lahko pri izdelavi tipne knjige sodelujejo tudi otroci s 

svojimi idejami, predlogi, zahtevami, kritikami in podobno. Za male otroke uporabimo čim 

bolj realne in vsakodnevne predmete, pri delu s knjigo pa je potreben nadzor odrasle osebe. 

5. PREIZKUŠANJE TIPNE KNJIGE 

Ko smo izdelali tipno knjigo, je čas, da jo preizkusimo. Preden jo predstavimo otroku, je 

najbolje, da jo preizkusimo sami ali še bolje, naj jo preizkusi katera druga odrasla oseba. 

Razložite tej osebi, kaj mora početi, in jo opazujte ter si beležite, ali česa ne razume, ali je kaj 

nejasno ipd. Če odrasli ali starejši otroci težko razumejo in rešujejo naloge tipne knjige, bo 

večja verjetnost, da bo tudi otrok imel težave s tem. To je izjemno pomembno za nas, ki smo 

knjigo izdelali, da odpravimo težave, ki smo jih odkrili, preden jo damo otroku. 

Ko smo knjigo dodelali, jo predstavimo otroku. Jalongo idr. (2002) predlagajo naslednje 

smernice za igro s tipno knjigo z otroki: 

1. pokažimo in predstavimo tipno knjigo otroku; 

2. tipno knjigo pred otrokom prelistamo, da lahko vidi vse strani, ilustracije in naloge v 

knjigi; 

3. vrnemo se na začetek knjige in povabimo otroka, da sam lista, tipa in opazuje tipno 

knjigo. Medtem ko otrok raziskuje knjigo, ga opazujemo in si v dnevnik delamo 

zapiske o otrokovem vedenju, obnašanju, reakcijah in podobno. Dobri opazovalci se 

sprašujejo naslednja vprašanja: 

o »Kako otrok raziskuje tipno knjigo? Hitro? Naključno? Počasi? Nepopolno? Z 

lahkoto? Ali je napet? Sproščen?«; 

4. ko je otrok sam prelistal celotno knjigo, se spet vrnemo na začetek in gremo skupaj z 

njim skozi vsako aktivnost in vsako nalogo. Otroku demonstriramo, kaj mora narediti 

in kaj pričakujemo od njega. Pri tem mu ves čas verbalno opisujemo, kaj delamo; 

5. nato pustimo otroka, da samostojno izvaja naloge, medtem pa zapisujemo opažanja v 

naš dnevnik. Pri tem otroka ves čas spodbujamo, da naloge dokonča. Dobri opazovalci 

se sprašujejo naslednja vprašanja:  

o »Kako otrok rešuje naloge tipne knjige? Hitro? Naključno? Počasi? 

Nepopolno? Z lahkoto? Ali je napet? Sproščen?«; 
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o »Koliko pomoči potrebuje, da reši posamezno nalogo? Ali jo reši popolnoma 

samostojno? Z verbalnim usmerjanjem in vodenjem? S fizičnim usmerjanjem? 

Ali nalogo sploh reši do konca?«; 

o »Ali znova preveri rešitve?«; 

o »Ali vztraja pri reševanju? Ali hitro odneha?«; 

o »Ali med reševanjem komentira?«. 

Ko delamo z majhnimi otroki, jih moramo ves čas nadzorovati, da ne bi česa pogoltnili, 

zgubili, uničili ali podobno. To počnemo vsaj do takrat, dokler se ne naučijo, kaj morajo v 

knjigi početi. Tudi Lewis in Tolla (2003) se strinjata s tem in pravita, da je pri mlajših otrocih 

dosledno upoštevanje pravil pomembno zaradi njihove varnosti, medtem ko je pri starejših 

otrocih, ki imajo tudi več izkušenj, »kršitev pravil« bolj sprejemljiva, ker moramo ceniti 

otrokovo domišljijo, tudi če to pomeni, da bo kakšno nalogo naredil na drugačen način, kot 

smo si zamislili. Voutilainen (2008) pravi, da je vloga odraslega, da pomaga otroku razumeti 

ilustracije in naloge v knjigi, da otrok ne bi prehitro prenehal z delom in postal frustriran, ker 

česa ne more narediti ali ker česa ne razume. 

6. EVALVACIJA TIPNE KNJIGE 

Ko smo tipno knjigo preizkusili pri igri z otrokom, je pomembno, da knjigo tudi ovrednotimo. 

To lahko naredimo skozi lastna opazovanja, s pogovorom z otrokom ali s pisanjem zapiskov v 

dnevnik obravnave z otrokom. Preden knjigo sploh preizkusimo, je priporočljivo, da si 

napišemo cilje, ki jih želimo skozi knjigo doseči z otrokom. Na primer, če gre za tematsko 

knjigo o živalih, so lahko naši cilji, da se otrok nauči poimenovati živali v knjigi, kakšne 

zvoke določena žival proizvaja, da z lastno iniciativo posega za knjigo, da samostojno reši 

določene naloge v knjigi ipd. Ti cilji nam bodo pomagali, da spremljamo otrokov napredek ali 

nazadovanje, mu sproti prilagajamo zahteve, ter ga spodbujamo, da razmišlja in rešuje 

probleme.  

Za konec navajam šest pomembnih napotkov avtorice M. Ripley (2008), ki jih moramo kot 

oblikovalci tipne knjige upoštevati:  

 varno: vse v knjigi mora biti dobro pritrjeno na stran. Izogibati se moramo ostremu 

ali strupenemu. Izogibati se moramo tudi majhnim predmetom ali vsega, kar bi se 

lahko raztrgalo, razkrilo ali razrezalo in povzročilo zadušitev pri otroku. Vrvice ne 

smejo biti daljše od 18 cm; 

 enostavno: zelo težko je dešifrirati stvari s tipanjem, zato naj bo knjiga enostavna in 

prilagojena otrokovi starosti in razvojni ravni. Preden jo preizkusimo z otrokom, naj 

knjigo preizkusijo drugi; 

 majhno: v mislih moramo imeti stavek: »Majhni otroci, majhne roke, majhne 

knjige!« Strani običajno ne smejo biti večje od 25 cm x 25 cm. Knjiga je lahko precej 

gosta in debela, vendar bodimo pri tem prepričani, da se bodo strani vseeno odprle; 

 kratko: majhni otroci imajo kratko pozornost, zato bo tudi njihovo tipanje slik trajalo 

samo nekaj časa. Štiri ali pet strani je v redu, knjiga pa ne sme biti daljša od osem do 

deset strani brez platnic; 
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 čvrsto: celo skrbno raziskovanje knjige bo vključevalo vlečenje in drgnjenje, pri tem 

pa nekateri otroci ne bodo previdni. Vse elemente na strani dodajmo na način, da se 

ne bodo izgubili; 

 spodbudno: uporabimo različne teksture, grobo, gladko, trdo, dlakavo, toplo in 

hladno. Predstavimo tudi zvoke in vonjave. Uporabimo krepke barvne kontraste, ki 

spodbujajo tudi otroke z motnjami vida. 

 


