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POVZETEK 

Verjetno večina med nami razume slepoto kot veliko črno podobo sveta. Nešteto ovir in 

problemov, nenehnih izzivov, brezbarven in s strahom prepleten način življenja. Priznam, 

tako sem se počutila jaz, ko je zdravnik mojemu sinu diagnosticiral nepopravljivo stanje 

njegovih oči, ki pojasnjujejo popolno slepoto. Nepoznavanje tematike je vzbujalo strah, 

temo in obup. Pozneje se je izkazalo, da »edina tema, ki obstaja, je neznanje« 

(Shakespeare, s. a.). Osebno izkušnjo sem obrnila sebi v prid in se skozi diplomsko delo 

veliko naučila, a glavni namen je bil pregledati ponudbo slikanic za slepe in slabovidne 

otroke in jim ponuditi nekaj, kar do sedaj ni bilo prilagojeno. Izdelala sem tri tipne 

slikopise avtorice Anje Štefan in jih preizkusila v praksi. Kakovost izdelkov sem preverila s 

tremi otroki različnih starosti in s tremi strokovnimi delavci. Uporabila sem tehniko 

opazovanja z udeležbo, ček listo in nestandardiziran osredotočen intervju, s katerimi je 

bila zagotovljena kakovost izboljšane verzije avtorskih tipnih slikopisov. Odzivi navzočih so 

bili pozitivni; otroci so pri tipanju, ugibanju besed in spoznavanju slikopisemskega sloga 

bili samozavestni, zgovorni in radovedni, strokovni delavci pa navdušeni nad idejo in 

interpretacijo tipnih slik. Sklepna ugotovitev torej je, da je še veliko neprilagojenih vsebin, 

ki so z dobro prakso popolnoma izvedljive in uporabne za slepe, slabovidne in videče 

otroke.  
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ABSTRACT 

Probably majority of us understands blindness as a big black image of the world. 

Countless obstacles and problems, constant challenges, a colourless and with fears 

intertwined way of life. I admit I felt the same when a doctor diagnosed my son with 

irreversible condition on his eyes that explains complete blindness. Ignorance about the 

issue raised fear, darkness and despair. It turned out later that »the only darkness that 

exists is ignorance« (Shakespeare, s. a.). I turned personal experience to my benefit and 

learned a lot through the thesis, even though the main purpose was to review offer of 

picture books for blind and visually impaired children and offer them something that so 

far was not adapted to their needs. I made three rebus stories of author Anja Štefan and 

tested them in practice. I tested the quality of product with three different children and 

with three professional workers. I used observation technique with participation, check 

list and non-standard focused interview, which ensured the quality of improved author's 

version of tactile rebus stories. The feedback of participants were positive; children were 

self-confident, talkative and curious when touching, guessing words and learning about 

rebus story style, while professional workers were delighted about the idea and 

interpretation of tactile pictures. The conclusion therefore is that there is still a lot of 

unadjusted content, which however may become, with good practice, feasible and useful 

for blind, visually impaired and other children.       
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1 UVOD 

Verjamem, da za dobro prakso vedno stoji dobra teorija, zato kljub temu, da teoretični del 

ni moj osrednji del diplomskega dela, je široko razvejan in poglobljen. Razdeljen je na dve 

večji poglavji. Prvi del je namenjen predstavitvi pojmov slikanica in slikopis. Podpoglavje 

interakcija besedila in ilustracije v slikanicah se pozneje pri izdelavi tipnih slikopisov izkaže 

za ključnega. Tudi podpoglavje slikopisi revije Cicido in Ciciban potrdijo pomembnost 

reprodukcije slikopisov kot pripomoček za predopismenjevanje otrok. Ker je za izdelavo 

smiselno izbrati kakovostna in preverjena besedila, sem posebno poglavje namenila tudi 

Anji Štefan, avtorici mojih treh tipnih slikopisov in po besedah Blažićeve (2016), 

pravljičarki in sistemski avtorici v pravem pomenu besede. V drugem delu teorije so 

povzete značilnosti ranljive skupine otrok, in sicer otrok z okvaro vida. Iz poglavja o 

pomenu vida je razvidno, da je le-ta ključen pri mnogih fazah človekovega razvoja, torej je 

bilo pomembno tudi zame pri izdelavi tipnih slikopisov. Obstaja pa tudi razpredelnica, ki 

prikazuje preusmerjanje vidnih zaznav polnočutnih posameznikov v tipne zaznave slepih 

in slabovidnih. Slep otrok na blizu gleda s prsti, zato so izjemno pomembne vaje tipa.  

Stereotip, da imajo slepi bolj razvito senzorno občutljivost, je še danes zelo zakoreninjen. 

Čuti, ki jih slepi otroci od rojstva dalje poudarjeno razvijajo, niso prirojeni. Za povečano 

občutljivost na tipne dražljaje je potrebno nenehno učenje oz. vaja (Kermauner, 2009). V 

zaključku teoretičnega dela sem podrobno preučila smernice za izdelavo tipnih slik, na 

katere sem se opirala pri iskanju materialov, vzpostavljanju odnosov med besedilom in 

tipnimi slikami, izbiro prave tehnike in doseganju ciljev.  

»Otroku že v zgodnjih letih beremo, pripovedujemo in se z njim pogovarjamo. To je 

edina možnost in pot, kako naj otrok spozna, kaj vse se tako na čustveni kot 

socialni ter spoznavni ravni skriva v pripovedovanih ali zapisanih besedah, 

zgodbah, pripovedih ali pravljicah. Z odkrivanjem sveta iz knjig pa laže spoznava 

pravi svet« (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003, p. 22). 

Citiranih besed sem se držala tudi jaz in s pomočjo sveta knjig odkrila veliko novega in 

znanje neposredno vnesla v prakso in konkretne izdelke, ki bodo zdaj pomagali otrokom, 

v predopismenjevalnem obdobju, priti do cilja.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 RAZLIČNI TEORETIČNI POGLEDI NA SLIKANICO 

2.1.1 DEFINICIJA IN KLASIFIKACIJA SLIKANICE 

Slikanica je nepogrešljivi del otroštva. Z njo rastemo in se iz nje marsikaj naučimo. Je 

pomemben vir informacij, saj nas spremlja od najobčutljivejšega obdobja in še celo 

življenje. To trditev lahko ponazorimo s Cankarjevim citatom (s. a., po Blažić, 2017, p. 10): 

»Vsak človek ima v hiši svojega življenja posebno kamrico, v kateri hrani svojo 

slikanico ...«.  

Avtorji jo definirajo na različne načine, po besedah Slovarja slovenskega knjižnega jezika 

(2014) pa je slikanica »otroška knjiga s slikami brez besedila ali s kratkim besedilom, 

navadno v verzih«. 

Arnheim (2003, po Haramija in Batič, 2013) pojasnjuje pojem slikanica s pomočjo 

umetnosti, saj meni, da je veliko več kot samo izdelan kip ali skladba. Je nekaj, kar v 

človeku pusti sledi oz. človeka spremeni navznoter in z lastno silo vpliva nanj. Prav to je 

zanj kakovostna slikanica. 

Da je slikanica posebna oblika knjige, ki se od drugih razlikuje na literarno-likovno-

oblikovni ravni, pišeta tudi Haramija in Batič (2013). Zgodba, ki je v slikanici predstavljena, 

potuje po dveh poteh, tj. po jezikovni in likovni. Vsaka zase ima svoja pravila, ki pa ju s 

pomočjo tretje, prav tako pomembne sestavine, združi v celoto – to je medsebojno 

vplivanje na pomen ilustracije in besedila, kar imenujeta oblikovanje. 

Slikanica je sintetično sredstvo, saj potuje po dveh ravneh sporazumevanja, besedni in 

vizualni. To je edino pravo pojmovanje po mnenju Nikolajeve (2003).  

»Likovno tekstovni monolit« je besedna zveza, s katero Kobetova (1987, p. 33) poimenuje 

slikanico. Kot piše, je njena poglavitna značilnost medsebojna vpetost likovne in literarne 

vsebine. V nobeni drugi zvrsti knjige si ti dve vsebini nista tako blizu kot ravno pri 

slikaniški, zato je njuna medsebojna prepletenost tako močna in čarobna, da s svojo 

skupno lepoto izžareva edinstveno sporočilo. 
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Profesorja Pedagoške fakultete v Ljubljani pa podasta definicijo slikanice v ožjem in širšem 

pomenu. Blažićeva (2017) opredeli ožjo definicijo slikanice kot vrsto mladinske 

književnosti, kjer se besedilo in ilustracija dopolnjujeta v skupno skladno celoto. V širšem 

pomenu pa gre za knjižno oziroma neknjižno ali slikovno gradivo. Saksida (1999) pa 

zapiše, da v ožji pomen sodijo tista besedila, ki direktno kažejo na samo sliko ali igro s 

knjigo in besedilo ne more biti neodvisno od likovnega dela. Po širši definiciji pa gre za 

vsako knjigo, ki ima dva približno enakovredna deleža t. i. besedne in likovne vsebine.  

Slikanica je obsežna literarna zvrst, zato jo v svetovnem in evropskem merilu razdelijo na 

podskupine. Saksida (1999) jo v prispevku Bogastvo poetik in podob po zgledu Kobetove 

(1987) razvrsti v štiri skupine: avtorska slikanica, aktivizirajoča slikanica, klasična slikanica 

in naslovniško odprta slikanica. 

1 Avtorska slikanica je najbolj tipična zvrst slikaniške knjige. Zanjo je značilno, da je 

avtor ilustracij in besedila ena sama oseba. Po Saksidi (1999) jo delimo na dve 

podzvrsti; prva je slikanica brez besedila, katere tipičen primer je delo Maruška 

potepuška avtorja Marijana Amaliettija (1977), druga pa je slikanica z besedilom, 

katere predstavnik je Božo Kos v slikaniških delih Kaj pa žebelj (1981), Veliiiika repa 

(1982) in Mrkbrkfrk in Zafrk (1983). O tem, da gre v tej zvrsti knjig za najbolj 

pristna in verodostojna dela, pa piše Kobetova (1987). Namreč avtor sam najbolje 

ve, na kakšen način bo upodobil svoje zamisli, kdaj jih bo izrazil z ilustracijo in kdaj 

z besedilom. Kot zanimivost omeni tudi to, da na slovenskih tleh vse do sredine 

sedemdesetih let prejšnjega stoletja ni moč zaslediti nobenega od navedenih 

modelov avtorske slikanice. 

2 Aktivizirajoča slikanica ni tipična knjiga za otroke niti ne tako pogosta, saj je zanjo 

značilno, da s svojo lepoto, čustvenostjo in domišljijo vpliva na bralčevo doživljanje 

podobe. Namen takšne slikanice je aktivacija otrokove ustvarjalnosti v njej. 

Ustvarjalci prilagajajo tipe knjig sodobnemu otroku, saj v njem želijo vzbuditi 

lastno sodelovanje in soustvarjanje. Kobetova (1987) opiše tudi razliko med 

kakovostno in netransparentno slikanico; prva in prava le usmeri otroka k načinu 

reševanja in mu vsekakor ne poda že natančno določenih vzorcev, kar pa stori 

netransparentna slikanica. Knjige, ki spodbujajo otroka k domišljijski igri, pa 

Saksida (1999) razvrsti v štiri podkategorije. Prva je pobarvanka, katere 
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predstavnik je delo Domače živali avtorjev Toneta Pavčka in Marjana Mančka 

(1976), druga podkategorija je sestavljanka, npr. Cufek modrijan (1989) Ferija 

Lainščka in Marjana Mančka, tretja je abecerim, kot primer navede delo Nika 

Grafenauerja Abeceda (1977), in četrta so knjigo-igre kot na primer Bibarije – 

pesmi, igre, slike (1982) Mire Voglar. 

3 Klasična slikanica je izmed omenjenih najosnovnejša zvrst literarnega besedila. 

Kljub svoji že izdelani formaciji bralca motivira s prozno ali verzno podobo, ki jo 

dopolnjuje primerna likovna upodobitev, kot pravi Kobetova (1987). Po besedah 

Sakside (1999) so bila najpomembnejša tovrstna dela objavljena v zbirki 

Cicibanova knjižnica med letoma 1955 in 1965. Med njihove ustvarjalce sodijo Jože 

Ciuha, Ive Šubic, Melita Vovk Štih, Marlenka Stupica, Lidija Osterc, Jelka Reichman 

idr.  

4 Naslovniško odprta slikanica je podvrsta knjige, ki ni namenjena le otrokom, 

temveč tudi starejšim bralcem. Mednje sodijo tako slikaniško obdelana klasična 

nemladinska dela kot tudi sporočilno zahtevnejše slikanice s preglednimi 

simboličnimi dimenzijami. Saksida (1999) to ponazori s primerom ilustracije Jelke 

Reichman v pesmi Franceta Prešerna Pesem od Lepe Vide (1987). Ilustratorka 

obogati pesnikovo pesnitev z izraznejšimi simboli, npr. »z neskončno, prazno 

ploskvijo morja, likom Vide, ki ji veter kuštra lase, žerjavi« (prav tam, p. 23).  

2.1.2 INTERAKCIJA BESEDILA IN ILUSTRACIJE V SLIKANICAH 

Ker bo končni produkt diplomskega dela tipni slikopis, v katerem se besedilo in tipna slika 

neprestano prepletata, bomo v nadaljevanju predstavili razporeditev besedila in 

ilustracije po štirih avtorjih. 

Kordigel Aberškova (2008) piše, da je pri književnem prostoru prednost interakcije v 

različnih možnostih, namreč ta je lahko ali besedni ali slikovni ali skupek obeh. Pri tem 

moramo upoštevati, da bo prostor brez ilustracije manj zanimiv, a vendar po modalnosti 

bolj razumljiv, kajti podrobnosti v ilustracijah pogosto niso podane iz otroške perspektive, 

temveč odražajo njihovo domišljijsko doživljanje. 

Zgodba književnega dela, v katero sta vpeta tako vsebina kot ilustracija, je navadno »bolj 

poglobljena in estetsko dovršena« (Haramija in Batič, 2013, p. 9). V njej je praviloma 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Panić Suzana; diplomsko delo 

 

5 
 

največ 1.800 besed, a nikakor ne več kot polovico celotnega besedila, saj mora 

prevladovati likovna vsebina. Sodelovanje lahko bodisi le osvetli besedilo bodisi pa mu 

spremeni pomen. Medsebojna povezava vsebine in ilustracije ni pomembna le zaradi 

razumevanja njiju samih, temveč tudi zaradi zunanje podobe.  

Novo pojmovanje zapiše Sipejeva (1998, po Haramija in Batič, 2013), ko omeni, da dobra 

povezava med besedilom in ilustracijo ni le njuna interakcija, temveč tudi transakcija 

obeh delov skupaj. Pri kakovostni slikanici gre torej za igralno polje, v katerem bralec 

odkriva možne poti v sodelovanju s sliko in besedilom. Zgodbe iste slikanice se lahko 

razvejajo v več smeri in ob vsakem ponovnem branju ali poslušanju nastane nova razlaga. 

(Wolfenbagrger in Sipe, 2007, po Haramija in Batič, 2013) Odnos, v katerem sta besedilo 

in slika, Sipejeva (2012, po Haramija in Batič, 2013) razdeli na dva tipa. Prvega poimenuje 

usklajenost; zanj je značilno, da likovno delo dopolnjuje vsebinski del v skladno celoto. 

Razčleni ga na podtipe: redukcija, elaboracija, dopolnjevanje in izmenično napredovanje. 

Drugi tip poimenuje odmikanje, ki je možen v dveh primerih; 1. ko gre za nasprotovanje 

ali 2. ko gre za kontrapunkt. 

2.2 SLIKOPISI 

2.2.1 DEFINICIJA IN KLASIFIKACIJA SLIKOPISA 

Slikopis je besedna zvrst otroške književnosti, pri kateri najmlajši bralci urijo svoje bralne 

in pisalne sposobnosti. V slikopisih so izbrane besede ponazorjene s slikami, ki pritegnejo 

bralčevo pozornost in posredno spodbujajo otroka k odkrivanju besednih pomenov, 

upodobljenih z ilustracijami. Po besedah Sokolove (2009) naj bi slikopis vseboval približno 

petnajst slik, ki nadomeščajo samostalnike, medtem ko celotno besedilo praviloma 

zajema sedemdeset do največ sto besed. Zaradi težje prepoznavnosti slik odsvetuje 

upodabljanje pridevniških in glagolskih oblik besed. Vsekakor pa je pomembno, da slika ni 

dvoumna, da jasno in na preprost način izraža svoj pomen ter da zna biti duhovita. Ko s 

svojo podobo pritegne bralčevo pozornost, hkrati v otroku razvija motivacijo in pozitiven 

odnos do branja. Da je slikopis pomembno motivacijsko sredstvo, opazimo tudi pri 

zapisanih besednih motivacijah Sakside (1994, po Kordigel Aberšek, 2008, p. 115). 
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Po besedah Medved Udovičeve (2002) je slikopis način pisave, ki je zelo preprost, saj ob 

sestavu slik s konkretnimi pomeni in besedami tvori besedilo.  

V svoji zbirki slikopisov z naslovom Čez griček v gozdiček (1999) avtorica Anja Štefan 

opredeli slikopis kot besedilo, ki je delno izraženo z besedami in delno z večjim številom 

drobnih ilustracij.  

Nekatera druga pojmovanja so bolj toga, na primer razlaga SSKJ (2014), kjer je zapisano 

le, da je slikopis »slikovna pisava«. Popolnoma enako razlago vsebuje tudi Slovenski 

pravopis (2014). V slovensko-nemškem slovarju Maksa Pleteršnika (2014) pa se pojavi 

sopomenka besedi slikopis, in sicer ikonografija, ki pa je po besedah SSKJ (2014) 

»oblikovna in vsebinska sestavina likovnega dela«. 

Slikopis je vrsta slikanice s krajšo vsebino, kjer so določene besede, največkrat 

samostalniki, ponazorjeni s sliko, ali pa sta hkrati, druga ob drugi, napisani beseda in slika. 

Ker je prebiranje slikopisa otroku v zabavo, pravimo, da gre za literarno-didaktični 

pripomoček, s pomočjo katerega se po besedah Kaniča (2016) najmlajši učijo tehnike 

branja in si razširijo besedni zaklad. 

Na spletni strani nacionalne knjižnice v Avstraliji je po besedah Whitingove (2017) pojem 

rebus definiran po latinski frazi »ne po besedah, temveč po stvareh«. Slikanico si razlagajo 

kot sklic ali kodo, kjer slike, simboli ali črke ponazarjajo določene besede ali fraze. 

Za predšolskega otroka je sodelovanje z odraslim med branjem in neposredna interakcija 

zelo pomembna stvar, ki mu kot bralcu daje veliko ponosa. Ko s prstom sledi in je aktivno 

vključen pri branju na glas, si že od 2. leta dalje uri veščine branja, ko poimenuje 

ilustracijo v knjigi (Reading with pictures, 2013). 

Odgovor na vprašanje, kam umestiti slikopise kot književno zvrst, pa najdemo v članku 

Kobetove (1999). Nedvomno jih uvrščamo med kratke sodobne pravljice, ki se že na prvi 

pogled razlikujejo od fantastičnih pripovedi zaradi občutno manj obsežnega besedila. 

Slednje lahko obsegajo tudi 300 strani, medtem ko kratke sodobne pravljice običajno ne 

presegajo deset strani. Vrednost teh je povezana s stopnjo zgodbene zrelosti, kar se kaže 

v bralni oziroma doživljajski zahtevnosti besedila.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Panić Suzana; diplomsko delo 

 

7 
 

Kratke sodobne pravljice lahko torej razdelimo na šest skupin, ki se med seboj ločijo glede 

na glavne literarne like, in to so (prav tam, 1999): 

- otroški glavni literarni lik, 

- poosebljena igrača ali predmet, 

- poosebljena žival, 

- poosebljena rastlina, 

- poosebljeno nebesno telo ali pojav in 

- glavni literarni lik iz ljudskega pravljičnega izročila. 

 

2.2.2 SLIKOPISI REVIJ CICIDO IN CICIBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 1: Naslovnica prve izdaje revije Ciciban 

(Pridobljeno 21. 4. 2018 s https://www.mladina.si/169188/vecno-mladi-ciciban/.)  

Od daljnega leta 1945 pa vse do danes velja revija Ciciban (slika 1) za najstarejšo in 

najkakovostnejšo slovensko revijo za otroke. Septembra 2015 je slavila 70. obletnico 

obstoja in v tem času je njen vpliv na razvoj slovenske književnosti, ilustracije in glasbe 

presegel vsa pričakovanja. Edina prava slovenska poučna in leposlovna revija za 

predšolske otroke Cicido pa je postala polnoletna v šolskem letu 2016/2017. Cicidojeva 

prva številka je izšla leta 1998, ko se je uspešna, že tradicionalna pot kakovostnega 

Cicibana razvejala v dve smeri zaradi potreb po lažji/boljši prilagoditvi umetniških del 

https://www.mladina.si/169188/vecno-mladi-ciciban/
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otrokom različne starosti. Tako je revija Cicido primerna za otroke od 2. do 5. leta starosti, 

revija Ciciban pa od 6. leta naprej. Ideologija obeh revij je spodbujanje branja in 

pripovedovanja del slovenskih avtorjev, seznanjanje z drugimi kulturami, spodbujanje 

otroške ustvarjalnosti z delavnicami in natečaji, didaktični izzivi in socialno učenje. 

Odgovorna urednica obeh revija Slavica Remškar stremi k raznovrstni ponudbi del. Tako 

na literarnem področju ne manjka niti ljudskih ali avtorskih pravljic, pripovedne proze, 

krajših zgodb, poezije, pesmi, ugank niti slikopisov (Remškar in Žugič, s. a.).  

Prvih 60 let obstoja je za svoje imenitno delo revija Ciciban prejela odlikovanje zlatega 

reda za zasluge pri uspešni vzgoji in izobraževanju otrok. To je zahvala in priznanje vsem 

ustvarjalcem, urednikom idr., ki so v tem obdobju objavljali svoja dela ali na kakršenkoli 

način sodelovali pri kakovostnem ustvarjanju. Osrednji del revije so izvirna umetnostna 

besedila priznanih slovenskih avtorjev, ki so s svojim doprinosom dosegli zastavljeni cilj – 

ponuditi otrokom lastno revijo z najboljšimi avtorji. Tako so generacije in generacije rasle 

z revijo in upajmo, da bodo še mnoge, ali kot pravi Blažićeva (2005): »Berem Ciciban, torej 

sem!« 

Kot vidimo, so tudi slikopisi pomemben del omenjenih revij. Od prvega letnika, tj. prve 

izdaje naprej se pojavljajo v večini primerkov in bogatijo strani z »besedami-sličicami«, 

kakor jih poimenujejo v njihovem uredništvu. Prve slikopise je v reviji Ciciban pisal 

takratni urednik Josip Ribičič, za njim pa od leta 1968/1969 Božo Kos in Bine Rogelj. 

»Napisane in narisane zgodbe« izvirajo iz različnih literarnih del. Najdemo nekaj 

leposlovnih in precej didaktičnih, potem so tu slikopisi Jožeta Šmita in slikopisi iz izbranih 

Tolstojevih zgodb za otroke kot tudi rebusi Kristine Brenkove, ki spominjajo na enostavne 

pesmi v prozi (Čufer, 2002).  

V osemdesetih letih slikopisov v Cicibanu ni bilo. Leta 1993/1994 pa pozabljeno rubriko po 

desetletni suši ponovno obudijo slikopisi Anje Štefan. Takratna urednica Nataša Bucik se 

je zavedala škode in slovensko mladinsko avtorico spodbudila k pisanju in nastanku novih 

slikopisov. V treh letnikih njenega pisanja je otroke obogatila s poučnimi in jezikovno zelo 

izpiljenimi slikopisi. Sprva je preoblikovala (slovenske) ljudske pravljice, nato je pisala 

avtorske pravljice in tudi pesmi s čistimi rimami, ki so bile pozneje celo uglasbene. Njena 
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barvita paleta slikopisov v Cicibanovih izdajah je danes strnjena v knjigah Čez griček v 

gozdiček (1999) in Lešniki, lešniki (2000) (prav tam, 2002).  

Po treh letih pisanja slikopisov se je Anja Štefan posvetila pisanju pravljic in lirskih pesmi, 

zato je skrb za slikopise prevzela Slavica Remškar, najprej kot lektorica, nato kot urednica 

in tudi kot avtorica. Zanimanje za rebusne zgodbe je bilo veliko, zato je za sodelovanje 

prosila Jelko Pogačnik. Skupaj sta ustvarili poljudne slikopise o živalih. Bolj didaktične 

slikopise pa je pozneje za tri letnike napisala sama. Ker so slikopisi dobra bralna in pisna 

spodbuda ter otrokom v izziv, jih uporabljajo tudi učiteljice v prvi triadi osnovne šole. Želja 

po slikopisih je stalno naraščala, zato je urednica izbrala stare objave Kristine Brenk, jih 

dala ponovno ilustrirati Danielu Demšarju in jih posodobljene objavila v tekočih številkah 

(prav tam, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Naslovnica prve izdaje revije Cicido 

(Pridobljeno 2. 5. 2018 v Pionirski knjižnici v Ljubljani.) 

V reviji Cicido (slika 2) opazimo manj številno objavljanje slikopisov. Prvi slikopis se sicer 

pojavi že v novembrski številki prvega letnika (slika 3), vendar jih je v letu 1998/1999 

objavljenih le pet. V prvih šestih letnikih je zelo slaba ponudba, pogosto je v celotnem 

letniku objavljen samo eden ali dva. To pa zato, ker so zaradi pomanjkanja besedil večino 
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slikopisov prihranili za šolske otroke in jih objavili v reviji Ciciban. Takrat so slikopise pisali 

predvsem Jože Šmit, Katarina Sokač, Janko Dolenc in Barbara Pust.  

Od letnika 2004/05 naprej pa je slika popolnoma drugačna. Slikopisi so objavljeni skoraj v 

vsaki številki, najmanjše število objavljenih slikopisov na letnik je deset. Slikopisi Katarine 

Sokač nas spremljajo od samega začetka in še zdaj, medtem ko ima prvo mesto po številu 

objavljenih slikopisov nedvomno Cvetka Sokolov. V letnikih 2010/11 in 2011/12 je za 

revijo Cicido ustvarjala slikopise le ona. Seveda pa najdemo tudi druga imena, npr. Slavico 

Remškar, Barbaro Hanuš, Anjo Štefan, Martino Bačič, Majo Planinc, Marka Jakopiča, Vido 

Brest, Mojco Tratnik idr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Prvi objavljen slikopis v reviji Cicido 

(Pridobljeno 2. 5. 2018 v Pionirski knjižnici Ljubljana.) 

2.2.3 ZNAČILNOSTI SLIKOPISA 

Med prebiranjem slikopisov naletimo na raznovrstna kakovostna besedila, ki se med seboj 

razlikujejo glede na temo. Ker je vsebina krajša kot pri večini drugih vrst slikanice, je toliko 

težje izdelati kakovostno besedilo s pravim sporočilom. Težave nastanejo tudi s 

prirejanjem ljudskih pripovednih zgodb, saj so zožene na ogrodje in zaradi omejene 

dolžine ne dopuščajo izražanja sočnosti, ki daje lepoto celotnemu besedilu (Štefan, 1999). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Panić Suzana; diplomsko delo 

 

11 
 

2.2.3.1 Motivno-tematska analiza 

Skoraj toliko kot poznamo slikopisov, poznamo tudi različnih tem. Te so se skozi čas 

spreminjale in že po pregledu nekaterih izdaj revije Ciciban lahko naštejemo precejšnje 

število motivno-tematskih sklopov: 

o političen (npr. Pionirji in pomlad (letnik 1, št. 6)), 

o verski (npr. Noetova barka (letnik 47, št. 9)), 

o živalski (npr. Čebela in ptičja pomoč (letnik 49, št. 7)), 

o osnovnošolski (vse izdaje slikopisov letnika 53), 

o družinski (npr. slikopis letnika 36, št. 2), 

o poklicni (vse izdaje slikopisov letnika 56), 

o koledarski (teme so prilagojene času objave; npr. Miška gre v šolo v septembrska 

izdaja (letnik 55, št. 1) ali slikopis o zimi v januarski izdaji letnika 66) in 

o priredbe (npr. Medved in čebela (letnik 49, št. 10)). 

2.2.3.2 Polnopomenske besede 

Besede, ki so nosilke pomena in jih ne moremo zamenjati z drugimi besedami, imenujemo 

polnopomenske besede. Zanje je značilno, da jih razumemo iz sobesedila in da označujejo 

dejansko ali izmišljeno predmetnost. Mednje sodijo naslednje besedne vrste: 

samostalniška in pridevniška beseda, glagol, prislov in povedkovnik (Korman, s. a.). 

V slikopisih revije Ciciban najdemo raznovrsten nabor upodobitve besed ali besednih zvez 

v ilustraciji. Nekaj primerov upodobitev: 

o pridevnik (npr. beseda »VELIK« je zapisana z velikimi tiskanimi črkami (letnik 53, št. 

1)), 

o števnik (npr. pri besedni zvezi »tri ptice« je beseda tri izražena s števko, ki je 

narisana poleg treh ptic (letnik 50, št. 4)), 

o množinski samostalnik (npr. iz ilustracije »treh oslov« je razvidno, da sporoča 

množino (letnik 45, št. 2)), 

o glagol (npr. pri besedni zvezi »vsaka žival joka« je tretja beseda upodobljena z 

očesom in solzami (letnik 42, št. 8)), 

o  prislov (npr. beseda »pozimi« je predstavljena z ilustracijo zimske idile (letnik 50, 

št. 2)), 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Panić Suzana; diplomsko delo 

 

12 
 

o kombinacija samostalnika in pridevnika (npr. v povedi »Bi ti vzel veliko ali majhno 

jabolko?« je namesto besede veliko ilustrirano večje jabolko kot pri besedi majhno 

(letnik 43, št. 10)). 

2.2.3.3 Odnosi med besedami 

Ilustracijo v slikopisu lahko otrok hitro prebere drugače, kot bi jo odrasel človek. Glede na 

sliko jo na primer lahko poimenuje kot sopomenko prvotni besedi, nadpomenko, 

podpomenko ali morda kot enakozvočnico ali enakopisnico. Nekateri primeri dvoumnih 

ilustracij: 

o Ilustracijo »cvet« lahko preberemo kot roža, cvet, cvetlica, rastlina ali tulipan (letnik 

44, št. 7), 

o pri ilustraciji z dvema avtomobiloma in enim tovornjakom naj bi prepoznali besedo 

»avtomobili« (letnik 44, št. 8), 

o v sliki upodobljeno leseno kolo je mišljeno kot ples (letnik 4, št. 4), 

o v slikopisu z živalsko temo so določeni deli telesa prikazani s človeško podobo (npr. 

človeško uho v slikopisu Medved in čebela (letnik 49, št. 10)), 

o polžja hišica je upodobljena s človeško hišo (letnik 44, št. 7) in 

o določeni del telesa rakovice je ilustrator poudaril z rdečo barvo in pod sliko dopisal 

pomen (letnik 58, št. 9). 

Sodeč po napisanem so slikopisi pomemben dejavnik pri zgodnjem opismenjevanju 

predšolskih otrok. Sestavljeni so iz besed kot običajne knjige in ilustracij, ki pomagajo 

pritegniti pozornost še tako mladih bralcev. Velik doprinos k tej zvrsti mladinske 

književnosti je vsekakor naredila slovenska mladinska avtorica Anja Štefan, zato bomo v 

naslednjem poglavju namenili pozornost prav njej. 
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2.3 ANJA ŠTEFAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Anja Štefan 

(Pridobljeno 21. 4. 2018 s http://www.times.si/slovenija/ciciban-pri-70-se-vedno-mlad--

d374e5c79b367e7aebdbf64a2042267126c64de6.html.)  

2.3.1 BIOGRAFIJA 

Anja Štefan (slika 4), slovenska mladinska pisateljica, je rojena 2. aprila 1969 v Šempetru 

pri Gorici. V nekoliko bolj odmaknjenem mestecu je svoje otroštvo preživela s skrbnima 

staršema in dvema bratoma. S starši so kljub strogi vzgoji preživeli veliko posebnih in 

toplih trenutkov – petje, urjenje ročnih spretnosti, pripovedovanje zgodb in sprehodi so le 

nekateri izmed njih (Štefan, 2003). 

Prvi znaki njenega ustvarjanja so se pokazali zelo zgodaj. V osnovni šoli je pisala prve 

pesmi in kljub temu da si je pri iskanju rim pogosto pomagala s »tralala« ali »trilili«, je 

globoko v sebi čutila, kako mora teči ritem, da bo pesmica jasna in gladka. Še vedno je 

zanjo pomembna čistost ritma, njene prve pesnitve iz drugega razreda osnovne šole pa so 

ohranjene do danes (prav tam, 2003). 

Odločila se je za študij slovenščine in angleščine, pri čemer je veliko več ljubezni čutila do 

maternega jezika. Moč besed in svoboda izražanja sta jo po daljšem premoru ponovno 

vrnili k ljudskim pripovedim, s katerimi se je srečevala v otroštvu. Pot z ljudskimi 

http://www.times.si/slovenija/ciciban-pri-70-se-vedno-mlad--d374e5c79b367e7aebdbf64a2042267126c64de6.html
http://www.times.si/slovenija/ciciban-pri-70-se-vedno-mlad--d374e5c79b367e7aebdbf64a2042267126c64de6.html
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pripovedkami jo je odnesla tako daleč, da je iz njih diplomirala, magistrirala ter jih začela 

objavljati in pripovedovati (prav tam, 2003). 

Danes se kot mati štirih otrok, dveh dečkov in dveh deklic, veliko posveča družini. Kljub 

zajetnemu službenem delu pravi, da je družinsko delo še trše. Ceni drobne, nepomembne 

trenutke v vsakdanu doma in čas, ki ga preživijo skupaj. To ji daje moč in energijo za 

nadaljnje izzive. Sredi vrtinca obveznosti pa, ko le najde čas zase, rada kaj pobarva ali 

izoblikuje s svojimi rokami, se sprehaja, včasih ustvarja v mislih, ki jih nato strese na papir, 

ali brska po starih zgodbah in najde tiste, katerim želi podaljšati življenje. To je ona in 

takšna si je všeč (prav tam, 2003). 

Anjo Štefan odlikujejo kakovostno ustvarjanje, odmevnost in pomembnost. Blažićeva 

(2016) jo opiše kot pravljičarko v pravem pomenu besede. Gre za avtorico, ki pravljice 

piše, jih zapisuje, zbira in pripoveduje. Njene pisateljske stopnje si sledijo v smiselnem 

zaporedju. Od leta 1993 se njena besedila deset let sprva pojavljajo v revijah, od leta 1998 

pet let tudi kot samostojne knjige in od leta 2004 kot antologije. S svojimi književnimi deli 

motivira bralce k razmišljanju ter z znanjem in nadarjenostjo vpliva na razvoj nacionalne 

pisne dediščine. Primerja jo s Kristino Brenk, Svetlano Makarovič in Andrejem Rozmanom 

Rozo, saj so zanjo vsi našteti sistemski avtorji – to pomeni, da imajo v literarnem svetu 

najmanj tri funkcije (npr. prevajalsko, avtorsko in uredniško). Velik pomen jim pripisuje 

tudi zato, ker premikajo razvoj izbranih področij mladinske književnosti.  

Pripovedništvo je ena izmed priljubljenih panog Anje Štefan. Leta 1998 je zasnovala 

dogodek Pravljični maraton, ki obstaja še danes, le z drugačnim imenom. Od leta 2004 ga 

imenujejo Pripovedovalski festival Pravljice danes in letos praznujejo dvajseto obletnico. 

Vsako leto je k sodelovanju vabila številne poklicne knjižne in književne osebe ter jih 

vodila v svet pripovedništva. Dogodki so se razširili po vsej Sloveniji in ponujajo vedno več 

prireditev: pripovedovalske nastope za otroke in odrasle, izobraževanja, predstavitev 

tujega gosta idr. Danes ga poleg Anje Štefan skupaj oblikujejo še Irena Matko Lukan in 

Alenka Veler (Zgodovina festivala, 2017).  
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2.3.2 BIBLIOGRAFIJA 

Besedila Anje Štefan imajo širok razpon. Piše za majhne otroke, ki s poslušanjem komaj 

spoznavajo svet književnosti, kot tudi za tiste, ki so že zmožni samostojnega branja. V 

svojih proznih delih so glavni in stranski književni liki največkrat živali. V pravljicah ni 

zaslediti čudežnih predmetov, zato pa poudarja pravičnost in prijateljstvo. Njena vsebina 

je pogosto poučna in humorno naravnana ter blizu sedanjemu otroku, zato tudi lahko 

rečemo, da je avtorica priljubljena mladinska pesnica in pisateljica (Kristan, 2010).  

Samostojne knjižne objave (Svet je kakor ringaraja, 2017, p. 346): 

o Čmrlj in piščalka (1998), 

o Melje, melje mlinček: Sedem pravljic za lahko noč (1999), 

o Lešniki, lešniki (2000 in 2016) (slika 6), 

o Bobek in barčica (2005), 

o Kotiček na koncu sveta (2005), 

o Iščemo hišico (2005), 

o Sto ugank (2006), 

o Štiri črne mravljice (2007), 

o Lonček na pike (2008), 

o [uganke] (2011 v zbirki Knjiga pred noskom), 

o Gugalnica za vse (2013), 

o Še sto ugank (2014) in 

o Uganke (2015). 

Ljudske pripovedi v priredbi (Svet je kakor ringaraja, 2017, p. 347): 

o Čez griček v gozdiček (1995) (slika 5), 

o Zlato kralja Matjaža: slovenska ljudska pravljica (1999), 

o O pustu in zakletem gradu: slovenska ljudska pravljica (1999), 

o O pastirčku in debeli uši: slovenska ljudska pravljica (2000), 

o Čudežni mlinček: ljudske pripovedi s celega sveta (2002), 

o Zajec in lisica: slovenske basni (2004), 

o Trije prašički: angleška ljudska pravljica (2008), 

o Za devetimi gorami: slovenske ljudske pravljice (2011), 
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o Hudičeva volna: slovenska ljudska pravljica (2011), 

o Od lintverna: slovenska ljudska pravljica (2012) in 

o Sadje z naše ladje (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Čez griček v gozdiček 

(Pridobljeno 23. 3. 2018 v Knjižnici Gameljne.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Lešniki, lešniki 

(Pridobljeno 23. 3. 2018 v Knjižnici Bežigrad.) 

Tipanke, ki jih bomo izdelali, so iz zbirk slikopisov A. Štefan. Haramija (2012) jih umesti v 

leposlovno-informativna dela. Soustvarjalka oz. ilustratorka obeh knjig je Jelka Reichman. 

Prva izdaja knjige Čez griček v gozdiček je izšla leta 1995. V njej je objavljenih štirinajst 
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prirejenih besedil iz ljudskega izročila in tako med njimi najdemo pripovedke (Mesec in 

njegova srajčka), pravljice (Trije metulji) in basni (Lisica in jež). V zbirki Lešniki, lešniki, ki je 

bila prvič objavljena leta 2000, je objavljenih devetnajst slikopisov, tudi v pesemski obliki 

(Polžek).  

Naj omenimo tudi to, da so slikopisi predelanih prastarih zgodb v knjigi Čez griček v 

gozdiček (1999) bili najprej objavljeni v reviji Ciciban, avtorske slikopise iz zbirke Lešniki, 

lešniki (2000) pa najprej najdemo v reviji Cicido in šele nato v knjižni izvedbi.  

2.3.3 NAGRADE IN PRIZNANJA 

Do danes je Anja Štefan prejela sedem nagrad oz. priznanj in bila še sedemkrat 

nominirana. Najbolj posodobljen seznam najdemo v knjigi Svet je kakor ringaraja (2017). 

Dvakrat je prejela Levstikovo nagrado; prvič leta 2001 za zbirko Melje, melje mlinček in 

drugič leta 2007 za zbirko Kotiček na koncu sveta. Leta 2007 je dobila nagrado izvirna 

slovenska slikanica za knjigo Sto ugank. Je trikratna dobitnica nagrade Ljubljana bere; 

prvič leta 2008 za knjigo Sto ugank, drugič leta 2010 za pesniško zbirko Lonček na pike in 

tretjič leta 2015 za delo Še sto ugank. Leta 2014 je prejela priznanje zlata hruška za knjigo 

Gugalnica za vse.  

Avtorica je poleg prejema nagrade bila še dvakrat nominirana za nagrado izvirna 

slovenska slikanica; prvič leta 2006 za delo Bobek in barčica, drugič leta 2008 za zbirko 

pravljic Štiri črne mravljice. Za zbirko Štiri črne mravljice je bila istega leta nominirana tudi 

za nagrado večernica. Za nagrado desetnica je bila nominirana trikrat; prvič leta 2010 za 

pesniško zbirko Lonček na pike, drugič leta 2014 za knjigo Gugalnica za vse in tretjič leta 

2018 za knjigo Bobek in zlate kokoši. Leta 2015 je prejela za isto knjigo nominacijo za 

Levstikovo nagrado. Za delo Hudičeva volna je za nagrado Kristine Brenkove bila 

nominirana leta 2012 (prav tam, 2017).  

Kot vidimo, so kakovostna dela slovenske mladinske avtorice bila primerno nagrajena. 

Čeprav med nagrajenimi deli ni zbirk slikopisov, pa menimo, da k nagradam sodi tudi 

čudovito priznanje v uvodni spremni besedi Svetlane Makarovič (2017, po Štefan, 2017, p. 

11), ki je kazalnik kakovosti natisnjene antologije Svet je kakor ringaraja (2017), med 

katerimi pa se najde tudi nekaj slikopisov:  
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»Draga Anja, meni je že zdavnaj zmanjkalo pravljic in pesmic in takih reči – 

Sapramiški sem že milijonkrat prebrala pravljico o njej sami in je je že obupno 

naveličana. Zdaj se hoče na vsak način gugati na tvoji gugalnici, brkljati po 

tvoji hišici, se smrčkati s tvojimi lisičkami, hrustati tvoje lešnike, se skrivati v 

tvoj pikasti lonček in od navdušenja nad tvojimi knjigami kar cepeta – in zdaj je 

hotela, da ti pišem in te o tem obvestim ... Saj. Tudi jaz uživam ob tem, kar si 

napisala, ampak vse, kar je prav: Sapramiški je čez vse všeč ravno tista 

pesmica o stari lisici, saj veš – zunaj sneži, staro lisico bolijo kosti ... In 

Sapramiška trdi, da si to pesem napisala o meni. In zdaj te jaz vprašam, ali to 

drži? Maham ti z debelimi pletilkami in te še pa še pozdravljam (in občudujem, 

pa ne brez foušije)!« 

2.4 SLEPI IN SLABOVIDNI 

Na svetu je registriranih približno 285 milijonov ljudi s hudimi okvarami vida, od tega 39 

milijonov slepih. V Sloveniji naj bi število oseb s hudo okvaro vida znašalo od osem do 

deset tisoč, čeprav ima Zveza društev slepih in slabovidnih (2018) le štiri tisoč članov. 

2.4.1 POMEN VIDA 

V današnjem času si težko predstavljamo življenje brez vida. Informacijsko-komunikacijska 

tehnologija je vid ekstremno povzdignila na prvo mesto naših petih čutil. Kako pa je bilo 

nekoč? 

Razvojno gledano je tip naš najstarejši čut. Vsi preostali čuti so le njegov podaljšek oz. so 

posebne oblike dotika, ki se projicirajo preko našega največjega organa – kože. Tudi mi, in 

s tem naše telo, nismo le točka pogleda in prav tako nismo pasivni sprejemniki razmerij v 

svetu, vendar s svojim utelešenjem in čutnostjo sooblikujemo bivanje v njem. Pallasmaa 

(2007) v svojem delu Oči kože celo kritizira današnjo družbo, ki s spodbujanjem nadvlade 

vida povečuje njegove negativne strani. Z razvojem moderne tehnologije se razlika 

dodatno povečuje. Heidegger (po Pallasmma, 2007) je zapisal, da se je v sodobnosti žal 

zavzetje sveta sprevrglo na slike in zato je današnji pogled izgubil plastičnost. Ta pojav bi 

lahko poimenovali odtujenost od sveta in samega sebe, kajti prevladuje fokusirani pogled, 

kot da slike življenja opazujemo od zunaj in jih projiciramo v oči.  
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Pred izumom pisave je bil sluh zelo dolgo časa primaren čut. Ljudje so poslušali in tipali, 

vid je bil po pomembnosti na tretjem mestu. Branje postavi govorjeno besedo na stranski 

tir in tako pisava postane nov način mišljenja in orožje logosa (Goljevšček, 1982).  

Danes zajame vid 80 % vseh informacij, ki jih sprejmemo iz okolja. Vidno zaznavanje ima 

velik pomen za pridobivanje znanja. Z njim si oblikujemo predstave o velikosti, 

oddaljenosti, barvi, globini, obliki, gibanju predmetov ali razmerju med njimi in 

perspektivi. V razcvetu informacijsko-komunikacijske tehnologije pa k sreči ne zadošča več 

zaznavanje samo po enem kanalu – tj. vidu, temveč se spodbuja in kombinira učenje tudi 

po slušni poti. Murnova (2002) piše, da je zvočno sprejemanje informacij nepogrešljivo 

predvsem pri delu z otroki, ki imajo okvaro vida.  

Pomen vida oziroma informacij, ki jih dobimo po vizualni poti, je opisal tudi Ferrell (2000, 

po Češarek in Škrlec, 2014): 

o vidni dražljaji dajejo razlog za gibanje; to pomeni, da otrok v prostoru zagleda 

določen predmet, ki mu predstavlja zadostno motivacijo, da ga spravi v gibanje;  

o z odprtimi očmi opazujejo in so v stiku z okoljem; 

o Zelo dobro lahko ocenijo prostor, ne da bi se premikali (npr. manjkajoči stol za 

mizo);  

o kljub refleksnemu gibanju ga lahko z vidom kontrolirajo in koordinirajo; 

o z vidom pridobivajo povratne informacije o poti in oddaljenosti od želenega 

predmeta; 

o posnemanje je zelo učinkovit način učenja.; 

o vizualni spomin je pomemben za razvijanje konceptov in abstraktnih pojmov; 

o z opazovanjem lažje razume telesne sheme in percepcije, saj na drugih vidi, kje se 

deli telesa začnejo in kje končajo; 

o tip in vonj lahko izgineta, vid pa ne; oddaljenost predmeta lahko preverimo le z 

vidom, kajti tudi ko z zaprtimi očmi zaslišimo zvok, ga bomo nehote poiskali z očmi 

– temu pravimo stalni in preverljivi podatki; 

o vid je čutilo, ki ga lahko po lastni volji izključimo – nad njim imamo kontrolo;  

o daje nam pobudo za komunikacijo, saj vidimo odzive ljudi in to nas motivira k 

ponovnemu vzpostavljanju kontakta;  
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o pri tem velja omeniti, da so posamezniki, ki imajo težave z vidom, zmožni usvojiti 

zapisani koncept pridobivanja informacij, možna pa so časovna odstopanja v 

razvoju in določene omejitve pri posameznikih. 

Zato morajo strokovni delavci pri slepih in slabovidnih otrocih v spoznavne procese 

vključiti vse tehnike, učne oblike in metode dela, da bi na kar se da najboljši način 

aktivirali otrokova preostala čutila in jim tako omogočili uspešno učenje (Murn, 2002).  

2.4.2 DEFINICIJA SLEPOTE IN SLABOVIDNOSTI 

Stopnjo izgube vida največkrat merimo v številkah. Preden pa se osredotočimo prav 

nanje, pa je od vsega najpomembnejše, kako izguba vida vpliva na posameznika oz. kako 

otrok z njo shaja. Ocena funkcionalnega gledanja ni zadostna, če gledamo le z 

oftalmološkega ali fiziološkega vidika. Po Popovićevi (1986) je za pravo sliko hendikepa 

nujno potrebno upoštevati tudi psihološke dejavnike. 

V Pravilniku o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in 

varstvo (2014), je zapisano: »Slepi ali slabovidni otroci so tisti, ki imajo okvaro vida, očesa 

ali okvaro vidnega polja.« Slepe otroke se do 18. leta starosti uvrščajo tudi med 

funkcionalno težko gibalno ovirane otroke.  

Slaboviden otrok je otrok z bodisi zmanjšano ostrino vida bodisi zoženim vidnim poljem. 

Ostrina vida slabovidnih otrok je 0,10–0,05 oz. 0,30–0,10, zožitev vidnega polja pa je na 

20 stopinj ali manj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida (WHO, 2017). 

Slep otrok ima ostrino vida 0,05–0,02 oz. zoženo vidno polje okrog fiksacijske točke na 5–

10 stopinj ne glede na ostrino vida ali ostrino vida nižjo od 0,20 do zaznavanja svetlobe oz. 

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

vida 0, t. i. amavrozo (prav tam, 2017).  

Ker nam številke medicinske opredelitve ne povedo dovolj podatkov, je za vzgojitelje 

primernejša pedagoška definicija Opare (2009):  

zmerno slabovidni otroci imajo 10–30 odstotkov vida; delajo po metodi za 

slabovidne in potrebujejo prilagojene pripomočke; 

težko slabovidni otroci imajo 5–9,9 odstotka vida in delajo po metodi za 

slabovidne; pri vsakodnevnih dejavnostih so lahko počasnejši, težave imajo s 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Panić Suzana; diplomsko delo 

 

21 
 

prepoznavanjem oddaljenih predmetov in pri rokovanju z manjšimi predmeti; da 

bi otrok lahko izkoristil preostali vid, mu moramo zagotoviti primerno osvetlitev in 

prilagojen prostor, ustrezne pripomočke in povečan tisk; 

slepi otroci z ostankom vida imajo 2–4,9 odstotka vida in za vsakdanje življenje 

potrebujejo posebne treninge; ob uporabi različnih lup uporabljajo ostanke vida, 

za pisanje pa večinoma uporabljajo brajico; pri delu jim pomagajo primerna 

osvetlitev, kontrastne barve in prilagojeni pripomočki; urijo preostala čutila in 

sistemsko razvijajo ostanke vida; 

slepi otroci z minimalnim ostankom vida imajo do 1,9 odstotka vida; vidijo obrise 

večjih predmetov in sence, manjše predmete prepoznajo do oddaljenosti enega 

metra; večinoma delajo po metodi za slepe in za orientacijo potrebujejo posebne 

treninge; urijo minimalne ostanke vida, čeprav se večkrat zanašajo na preostala 

čutila; v vsakdanjem življenju uporabljajo pripomočke za slepe in brajico, izjemoma 

berejo v povečanem tisku; 

popolnoma slepi otroci nimajo ostankov vida in so zato omejeni pri aktivnem 

spoznavanju okolja; na rednih specialnih treningih se s pomočjo drugih čutil in s 

prilagojenimi pripomočki urijo v orientaciji in pripravljajo na vsakdanje življenje; če 

jim pravočasno nudimo kakovostno obravnavo, nekoliko pozneje pa vendar 

dohitijo svoje vrstnike pri dojemanju abstraktnih pojmov in tudi na drugih 

področjih razvoja; za branje in pisanje uporabljajo brajico. 

Slepi in slabovidni so ranljiva skupina ljudi, saj potrebujejo veliko pomoči in prilagoditev, 

ustrezne odnose in socialno okolje. Če ima takšen otrok zadosti podpore staršev in okolja, 

dovolj motivacije, energije in intelektualnih spodbud, je radoveden in samozavesten, ni 

razloga, da ne bi obiskoval rednih programov vzgoje in izobraževanja (prav tam, 2009). 

2.4.3 OBRAVNAVA OTROK S SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO 

Pri videčem otroku že v obdobju novorojenčka lahko opazimo, da se odziva na mimiko 

obraza odrasle osebe ali na igračo z visokimi barvnimi kontrasti (npr. črno-beli). Odzivi se 

kažejo tako, da dojenček vrne nasmeh ali kaže drugo vrsto ugodja (npr. krili z rokami in 

nogami). Na ta način zgodaj opazimo, da je gledanje njegovo zavestno dejanje in bolj kot 

se polnočutni otrok odziva, hitrejši je njegov razvoj (Navodila h kurikulu, 2003).  
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Slep otrok se normalno razvija, vse dokler za njegov razvoj vid nima bistvenega pomena. 

Dokaj hitro postane vid pomemben in takrat se začnejo kazati zaostanki in odstopanja od 

polnočutnih otrok. Kažejo se ovire in motnje v razvoju, ki jih s pravilno vzgojo doma in v 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah lahko omilimo (prav tam, 2003).  

V svetu je bilo opaziti dva popolnoma nasprotujoča si pristopa k celostni obravnavi slepih 

ali slabovidnih otrok (Warren, 1994): 

Komparativni oz. primerjalni pristop temelji na primerjavi celostnega razvoja slepih 

ali slabovidnih otrok s celostnim razvojem polnočutnih otrok. Gre za že od nekdaj 

znano teorijo, ki z utrjenimi predsodki in stereotipi sporoča, da je slepota 

nenadomestljiv primanjkljaj, ki ga posameznik po nobeni drugi poti ne more 

nadomestiti (Kobal Grum in Kobal, 2006). Psihologi (Warren, 1994) sporočajo, da je 

tovrstni pristop primeren samo za grobo predstavo o psihološkem stanju 

posameznika in nikakor ne prikazuje prave slike, saj pristop temelji na dejstvih, da 

slepi in slabovidni otroci zaostajajo v razvoju v primerjavi z videčimi. Zagovorniki 

primerjalnega pristopa običajno podpirajo vzgojo in izobraževanje v segregiranih 

oddelkih. 

Diferencialni oz. razlikovalni pristop temelji na objektivnih znanstvenih ugotovitvah 

in je popolno nasprotje primerjalnemu pristopu. Vsebuje veliko strokovnih priporočil 

o spodbudah, ki slepim in slabovidnim omogočajo najbolj optimalen razvoj. Otrok ne 

primerjajo s polnočutnimi, vendar iščejo razlike znotraj njihove skupine. Sprva 

naredijo natančen opis značilnosti slepih ali slabovidnih otrok, kjer upoštevajo tudi 

morebitne odklone. Pri drugem koraku pa iščejo vzroke za odstopanje pri 

posameznikih in na ta način lahko pridejo do pravih odgovorov ter oblikujejo 

individualne programe za vzgojo in izobraževanje vsakega posameznika (prav tam, 

2006).  

Za uspešno vzgojo in življenje na sploh potrebujejo slepi in slabovidni otroci posebno skrb 

že od rojstva naprej (Navodila h kurikulu, 2003). Od prve prepoznave, da ima otrok 

posebne potrebe, pa vse do šestega leta starosti imajo otroci pravico do sistema zgodnje 

obravnave. Zgodnja obravnava dojenčkov, malčkov in predšolskih otrok je potrjena v 

sodobnih konceptih otroštva. Mlajši ko je otrok, hitreje se razvija, zato je ključnega 

pomena zgodnje odkrivanje oziroma prepoznavanje nevroloških, bioloških in socialnih 
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zaostankov. Nekatere evropske države (npr. Avstrija, Finska, Velika Britanija) imajo razvit 

koncept zgodnje obravnave, v Sloveniji pa na izvedbeni ravni še ni učinkovitega in 

celostnega programa za otroke vseh skupin s posebnimi potrebami (Bela knjiga, 2011).  

Zgodnja obravnava je ključnega pomena za otroke v najranljivejšem obdobju. Pravico 

imajo do zgodnje celostne obravnave, glede na njihove posebne potrebe v vzgoji in 

izobraževanju, s strani različnih strokovnjakov. V obravnavo ni vključen le otrok, temveč 

celotna družina, saj s svetovanjem, organizacijo pregledov, oceno otroka, socialno 

pomočjo in občasnim varstvom tudi staršem in sorojencem pomagajo in nudijo strokovno 

učinkovito pomoč (prav tam, 2011).  

V Centru IRIS (2018, nekdanji Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana) je zgodnja 

obravnava namenjena vsem slepim, slabovidnim, slepim ali slabovidnim s pridruženimi 

motnjami in gluho-slepim predšolskim otrokom. Na prvem srečanju tiflopedagog s starši 

oblikuje družinski načrt, ki jih vodi skozi vse faze otrokovega razvoja. Zgodnja 

tiflopedagoška obravnava omogoča celostni razvoj otroka na telesni, jezikovno-govorni, 

socialno-čustveni, kognitivni in mobilno-orientacijski ravni.  

Družina, še najbolj pa starši, so najpomembnejši del zgodnje obravnave, saj z otrokom 

preživijo največ časa. Dokazano je, da je njihova soudeležba ključnega pomena za otrokov 

boljši uspeh in hitrejše doseganje ciljev. Center IRIS seznanja starše s postopki usmerjanja 

in ustrezno zakonodajo ter o razlogih za zaostanke v otrokovim razvoju in z objektivnimi 

možnostim napredovanja. Staršem svetuje o ustreznih optičnih pripomočkih, o igračah za 

spodbujanje razvoja, o prilagoditvah bivalnih prostorov ter prilagoditvah za usvajanje 

ročnih spretnosti in higienskih navad. Neredko organizirajo tudi delavnice, tečaje in 

seminarje, kjer učijo komunikacijske, motivacijske in socializacijske veščine za delo z 

otrokom. Center nudi pomoč tudi vrtcem in šolam z rednim programom, v katere je 

vključen otrok z okvaro vida. O tem seznani njihovo institucijo in strokovnim delavcem 

omogoči primerno pripravo. Zanje organizira seminarje, seznanja pa tudi druge delavce v 

vrtcu ali šoli in starše drugih otrok znotraj skupine (prav tam, 2018).  
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2.5 ČUTILA 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Pet čutil 

(Pridobljeno 23. 5. 2018 s https://www.pakemanprimary.co.uk/blog/senses/.)  

Vse, kar nas obdaja, in vse, kar smo mi sami, je svet čutov. Brez njih ne moremo zaznati ali 

prepoznati ničesar, ne moremo spoznavati drugih ljudi niti prebuditi lastnega duha. Brez 

poti čutov se ne zgodi nič (Landa, et al., 1997). 

2.5.1 OPIS ČUTIL 

Ljudje vsakodnevno opazujemo okolico, prisluhnemo glasbi in človeški govorici, okušamo 

raznovrstno hrano, vonjamo vonjave iz ozračja in z dotikom kažemo ljubezen svojim 

najdražjim. Čeprav so za posameznika naštete dejavnosti nekaj vsakdanjega, vemo, da so 

za vsa sporočila iz okolice odgovorna čutila (Parker, 2006).  

Po eni izmed teorij ima človek pet glavnih čutov, med katere sodijo vid, sluh, okus, voh in 

tip (slika 7). S pomočjo čutilnih organov zaznava spremembe v okolju; oko zaznava 

svetlobo, uho zvočne valove, nos drobne delce vonjav v zraku in jezik okuse hrane. Koža je 

čutilni organ za tip, v resnici pa občuti mnogo več kot samo dotik. Prepozna bolečino, 

gibanje in temperaturne razlike. Zaznave čutil pa se zavemo, ko zunanji dražljaji, t. i. živčni 

impulzi, pridejo do možganov (prav tam, 2006). 

Danes velja vid za najpomembnejše čutilo, saj več kot polovico informacij sprejemamo po 

vidni poti. Živimo v času slik, zaupamo jim veliko bolj kot zvenu ali vonju. Landa, et al. 

(1997) zapišejo: »ljudje smo bitja oči«. Vid je edinstven zaradi dveh značilnostih; je edino 

https://www.pakemanprimary.co.uk/blog/senses/


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Panić Suzana; diplomsko delo 

 

25 
 

čutilo, ki ga lahko po lastni volji izklopimo, in edino, ki za uspešno delovanje potrebuje več 

kot nas same – za delovanje potrebuje vir svetlobe.  

Za sporočilni čut velja sluh. Omogoča nam govor in poslušanje. Z njim razvijamo osebnost 

in socialne odnose. Sluh je pomemben iz dveh razlogov; za jezikovno razumevanje in 

orientacijo zvokov, ki nas obdajajo. Neprestano nas obkroža mnogo raznovrstnih šumov in 

zvokov, vendar nam možgani sporočajo le tiste, ki so za nas pomembni.  

Voh in okus sta kemična čuta. Ko odišavljene ali začinjene molekule pridejo v stik s 

čutnimi celicami, povzročijo dražljaj. Čuta se med seboj razlikujeta po oddaljenosti 

zaznave; vohamo lahko stvari na daljavo, okušamo pa le z neposrednim dotikom jezika. 

Povezujemo ju s čustvi, saj neredko oblikujeta naše razpoloženje in posredno odločata o 

ljubem in neljubem, in ker ju vsak dojema drugače, gre za čuta, ki sta stvar individuuma. 

Koža je največji čutilni organ našega telesa. Obdaja naše telo, a nas hkrati ločuje od 

preostalega sveta. Za zaznavo potrebujemo mehansko moč. Pritisk, ki ga občutimo ob 

neposrednem tipnem dražljaju, imenujemo tip. Izjemen dosežek tipa se kaže v občutenju 

telesa, ko v temi brez težav s kazalcem dotaknemo prst na nogi (prav tam, 1997).  

2.5.2 ZNAČILNOSTI ZAZNAVANJA  

Pobude iz okolja oblikujemo s čutili. Ker človek z vidom sprejema 83 odstotkov dražljajev, 

je razumljivo, da manj ko človek vidi, manj je motiviran za raziskovanje. Pri zaznavanju je 

ključna tudi sposobnost, da s sprejetimi dražljaji znamo ustvariti povezave z danim 

okoljem. Ne gre le za nabiranje informacij, bodisi od zunaj bodisi iz nas samih, temveč tudi 

za sposobnost, da pridobljene podatke združimo v celoto in se z njimi poistovetimo. Brvar 

(2000) primerja čutilo vida z oknom, skozi katerega pronica zunanji svet v naš subjektivni. 

Pri manjšem oknu je zmanjšana propustnost in takrat nastopijo težave z realnimi vidnimi 

predstavami. Prav zato so pri slepih in slabovidnih otrocih ključnega pomena pravilni 

pogoji dela in vzpodbude, kajti le z vajo in ustreznimi pristopi do drugih čutil lahko 

povečamo njihovo zaznavanje in v veliki meri nadomestimo vidni primanjkljaj. 
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Pri vzgoji in izobraževanju slepih otrok je dobro poznati razlike med vidno in tipno zaznavo 

(Claudet, 2007, po Brvar, 2014):  

         Vidna zaznava 

sintetična 

barva 

barvni ton 

celota 

bliskoviti pregled 

takojšnja 

očesni premiki 

neomejeno polje 
 

Tipna zaznava 

analitična 

tipna tekstura 

hrapavost, gladkost 

detajli 

daljši čas raziskovanja 

zaporedna 

premiki rok, prstov 

omejeno polje

Otrokom je težko obvladati prostor in se v njem orientirati. Težave nastopijo tudi pri virih 

informacij, ki niso v okviru njihovih zmožnosti. Največ težav imajo otroci z razumevanjem 

abstraktnih pojmov. V okolju, kjer se otrok dobro počuti, lahko s primerno izbiro dejavnosti 

in igrač spodbujamo njegovo celostno zaznavanje. Za uspešen proces občutenja so 

pomembne pozornost na okolje, jakost čutnih dražljajev, zaznava, organizacija in 

interpretacija občutkov ter izbira primerne dejavnosti (Brvar, 2014).  

Veselimo se otrokovega spontanega raziskovanja. Takrat smo predvsem potrpežljivi in mu 

dopustimo, da vse pretipa, povoha in okusi. Pokažemo mu, kako pravilno otipati predmete, 

saj so prsti njegove oči. Pravljice ali zgodbe so zagotovo privlačnejše, če otroku približamo 

ilustracijo na primeren način (prav tam, 2014). 
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2.5.3 VAJE TIPA 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Branje z brajico 

(Pridobljeno 23. 5. 2018 s https://ars.rtvslo.si/2014/11/zivljenje-in-delo-minke-skaberne/.)  

Za slepe in slabovidne otroke so zelo pomembne vsakodnevne vaje preostalih čutil, zlasti 

tipa. Kobal Grum in Kobal (2006, p. 127) zapišeta: »slep človek na blizu pogleda s prsti, skozi 

okno pa z ušesi«. Svet, ki ni v dosegu otrokovih rok, je zanj oddaljen. Z opisovanjem okolice 

mu pomagamo, da prepozna različne zvoke, šume in glasove. Tako bo vedel, kakšen promet 

je v njegovi bližini, prepoznal bo šumenje listov ali petje ptic in bo uspešneje obvladoval 

okolico. S tipanjem raznovrstnih materialov bo povečal občutljivost prstnih končičev in 

hitreje usvajal pojme ter oblikoval predstave.  

Čutilni organ koža ima različno gosto posejane receptorje. Zbodljaj na prstu razločimo že na 

0,25 cm, medtem ko so stegenske točke občutenja oddaljene tudi 7 cm. Čutimo tudi z 

dlakami na koži; najobčutljivejša dlaka je puh, pri kateri se živec razdraži pri premiku 0,0001 

cm. Poleg puha so za zaznavo zelo občutljive tudi ustnice, prsti in palci. Kljub temu, pravi 

Kermaunerjeva (2010), predmete najbolje prepoznamo s kinetičnim zaznavanjem, saj s 

tipanjem ne zaznavamo le s čutili na koži, temveč tudi z mišicami in kitami. Brvar (2000) 

zapiše, da moramo pri tipu biti pozorni na tipni prag, saj je pri vsakem otroku različen. 

Pomembno je, da tipna informacija ni manjša od brajeve točke, to pomeni, da je med 

posameznimi tipnimi dražljaji dovolj prostora za zaznavo z blazinico na prstu (slika 8).  

 

https://ars.rtvslo.si/2014/11/zivljenje-in-delo-minke-skaberne/
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2.5.3.1 Pristop k tipnim zaznavam in njihov razvoj 

Blazinice prstov so tako občutljive, da v mirujočem stanju prepoznajo izbokline do 1 mm, 10-

krat manjše pa lahko zaznamo, če s prsti drsimo po površini. Najlažje prepoznavamo stvari v 

velikosti naših dlani. Brvar (2014) poudari, da pri manjših težko zaznamo detajle, pri velikih, 

ko jih ne moremo v celoti otipati, pa imamo težave s prepoznavanjem. Za razvoj fine 

motorike in občutljivost prstnih blazinic so zelo učinkovite vaje razvrščanja, prebiranja in 

sortiranja. Vsebino prebirank prilagodimo starosti otroka. 

Za izboljšanje tipnega praga so ključnega pomena naslednje sistematične vaje: 

o razvoj občutljivosti prstnih blazinic, 

o zaznavanje z drugimi deli telesa (npr. z nogo, zadnjico, nadlaktjo ...), 

o posredno zaznavanje (npr. z rokavico, čevljem ali palico), 

o zaznavanje razsežnosti in teže teles, 

o prepoznavanje oblik, lastnosti in značilnosti predmetov in 

o zaznavanje na prostem; učenje razlik med toplim-hladnim (npr. senca – sonce), lego 

(npr. višji – nižji objekti) in gibanjem (npr. smer vetra) (prav tam, 2014).  

Pristop pri dejavnostih mora biti otrokom zanimiv in razumljiv. Pravljice, zgodbe ali povesti 

moramo slepim in slabovidnim otrokom približati na primeren način, saj so brez ilustracij 

povsem nezanimive. Možnosti je več; lahko uporabimo določene pripomočke ali ponazorila, 

primerne tehnike, učila in igrače.  

Najpogostejši pristopi so: 

o nazorna predstavitev teme, 

o ponazoritev na magnetni tipni sliki, 

o zvočno-tipna ilustracija, 

o dramatizacija, 

o modeliranje ali risanje in 

o prikaz s tipno sliko, modelom ali repliko. 

Slepi in slabovidni otroci potrebujejo prilagojene igrače in dejavnosti. Primerne morajo biti 

za celostno zaznavo, zato so pogosto kompleksnejše od običajnih. Pri tem pa je ključnega 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Panić Suzana; diplomsko delo 

 

29 
 

pomena, da se igra odvija v prijetnem, mirnem okolju, kjer se otrok počuti varno in 

sproščeno (prav tam, 2014).  

2.5.3.2 Predstavitev vaj 

Primeri vaj in igrač za razvoj občutljivosti tipnih zaznav: 

o prebiranka (didaktična škatla s primerno velikimi predali, v katere razvrščamo 

predmete ali semena),  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Semenska škatlica  

(Pridobljeno 10. 5. 2018 s http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-OTYUEG7Z, p. 139.) 

o sestavljanka 1 (poiščemo oblike likov z različno hrapavo površino, ki ustrezajo vzorcu 

na ploskvi), 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Tipna sestavljanka 

(Pridobljeno 10. 5. 2018 s http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-OTYUEG7Z, p. 139.) 

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-OTYUEG7Z
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-OTYUEG7Z
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o sestavljanka 2 (debelejša lesena sestavljanka z vijugasto izrezljanimi deli celote), 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Lesena sestavljanka 

(Pridobljeno 10. 5. 2018, s http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-OTYUEG7Z, p. 142.) 

o sestavljanka 3 (sestavljiva krogla), 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Sestavljiva krogla 

(Pridobljeno 10. 5. 2018 s http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-OTYUEG7Z, p. 143.) 
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o sestavljanka 4 (trije motivi živali, ki se razlikujejo po obliki in materialu), 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Tipna sestavljanka 2 

(Pridobljeno 10. 5. 2018 s http://center-iris.si/igracoteka/, V-20.) 

o ploščica z žebljički (natikanje žebljičkov ob različnih navodilih: natikanje v ravni vrsti, v 

vsako drugo luknjico, po trije žebljički skupaj, kombinacije do brajeve celice), 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Žebljički 

(Pridobljeno 10. 5. 2018 s http://center-iris.si/igracoteka/, F-24.) 

 

 

 

 

http://center-iris.si/igracoteka/
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o iskanje parov (na lesenih ploščicah so v pare razdeljene različne vrste tipnih listov), 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Igra spomin 

(Pridobljeno 10. 5. 2018 s http://center-iris.si/igracoteka/, M-2.) 

o lesene deščice (pari različno težkih lesenih deščic, razdeljenih v tri skupine), 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 16: Pari lesenih deščic 

(Pridobljeno 10. 5. 2018 s http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-OTYUEG7Z, p. 143.) 
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o pari loparčkov (iskanje parov loparčkov z različno teksturo), 

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Tipni pari loparčkov 

(Pridobljeno 10. 5. 2018 s http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-OTYUEG7Z, p. 144.) 

o taktilne domine (domine iz različnih materialov) in 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 18: Taktilne domine 

(Pridobljeno 10. 5. 2018 s http://shop.pertinitoys.com/edukativni-drveni-setovi/1479-

taktilne-domine-6934510585709.html.)  
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o dvojčki (poiščemo krogec z enako teksturo kot na leseni ploskvi). 

 

 

 

 

 

 

Slika 19: Taktilni pari krogcev 

(Pridobljeno 10. 5. 2018 s http://slepslaboviden.si/igrace?product_id=344.)  

2.6 TIPNA SLIKANICA 

Ker tipna slikanica stremi k čim večji umetniški vrednosti, lahko rečemo, da je veliko več kot 

samo tipni prikaz. Enako kot lahko videči razlikujejo med umetniško ilustracijo, nazorno 

izrisano podobo ali fotografijo, lahko slepi in slabovidni uživajo v tipnih podobah. Pomembno 

je, da so otroci v stiku z likovno umetnostjo, pa čeprav se lahko zgodi, da jim bodo nekatere 

slike nejasne. Tiste, ki pa so primerne otrokovem nivoju, mu bodo pomagale razvijati jezik in 

ga opogumljale, saj jih bo zmožen razbrati spontano in brez pomoči odraslega (Kermauner, 

2014a).  

Tipna slika ne more nadomestiti slikovnega gradiva, vendar je za slepe zelo pomembna, saj je 

pogosto edini vir seznanjanja z vsebino. Tudi slepi otroci radi prebirajo knjige. Sprva igrajo 

pomembno vlogo predvsem pravljice, kajti z njihovo pomočjo si razlagajo svet okoli sebe. S 

preprostimi kategorijami in ambivalentnimi pari (npr. dobro – slabo ali lepo – grdo) 

razvrščajo in vrednotijo stvari v realnem svetu. Pravljice veliko govorijo o čustvih in 

problemih, zato slepim in slabovidnih pomagajo prebroditi lastne stiske in strahove, ki jih 

pestijo v vsakdanjem življenju (Kermauner, 2014b).  

http://slepslaboviden.si/igrace?product_id=344
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2.6.1 PREGLED TIPNIH PODOB V SVETU 

Prve tipne ilustracije segajo v 17. stoletje. Nastale so iz pedagoških potreb po razlagi 

predvsem pri pouku kemije, fizike, biologije, matematike in geografije. Leta 1800 nastane 

prvi tipni zemljevid, ki je v lasti slepe skladateljice in pevke Marie Therese von Paradis. Prva 

tipna knjiga z naslovom Ektypographisches Bilderwörtbuch für Blinde izvira iz leta 1839. V 

njej je objavljenih več kot 180 ilustracij, ki prikazujejo predmete od črke A do črke L 

(Eriksson, 2003). Leta 1841 izide knjiga Johna Alstona z vsebino dvanajstih najpogostejših 

ptic. Prispodobe in vsebina so opisane v reliefu z vidno pisavo, naslov pa se glasi A Peep of 

the Menagery of Birds. Leta 1850 nastane tipno poenostavljen atlas z naslovom Moon's 

Pocket Atlas for the Blind, ki je služil pozneje oslepelim. Po prvi svetovni vojni zaradi 

povečanega števila pozneje oslepelih vojakov nastaneta knjigi A Picture Book for the Blind in 

Tusbildoj. Prva knjiga za boljše razumevanje zahteva določeno »predznanje« predhodno 

videčih, medtem ko je pri drugi knjigi vse do potankosti besedno opisano v esperantu 

(Schmidt, 2014). 

Običajna predelava otroških slikanic v tipne pa se velikokrat ne obnese. Največkrat so 

narejene za predstavitev slepote, zato za slepe niso primerne. V Bologni se vsako leto odvija 

sejem otroških knjig. Leta 1978 je bila tam nagrajena ena prvih tipnih slikanic What's that? 

Virginie Allen Jensen. Mednarodna zveza za mladinsko književnost IBBY je leta 1985 

ustanovila Dokumentacijsko službo – knjige za otroke in mladino s posebnimi potrebami z 

namenom raziskave in promocije knjig za ljudi s posebnimi potrebami. Izdajajo tudi katalog 

Outstanding Books for Young People with Disabilities, kjer najdemo pregled najboljših knjig 

za različne skupine ljudi s posebnimi potrebami. Za slepe so sprva predstavljali knjige v 

brajici, v zadnjem času pa predvsem knjige s taktilnimi slikami (Kermauner in Schmidt, 2014).  

Dijonska založba Les Doigts Qui Rêvent pod vodstvom Philippa Claudeta od leta 1994 izdeluje 

tipne slikanice (slika 20). Besedilo pošljejo po elektronski pošti, naročnik pa prevedeno in 

natipkano vsebino v brajici prilepi v knjigo. Zaradi želje po večjemu številu otroških taktilnih 

knjig je bilo leta 2000 organizirano prvo mednarodno srečanje. Takrat so uveljavili tudi 

njegov predlog o ustanovitvi organizacije Typhlo and Tactus, ki preko vsakoletnih tekmovanj 

za najboljšo tipno slikanico spodbuja nastajanje vedno večjega števila tipank. Do leta 2011 so 

izdali približno sedem tisoč otroških tipnih knjig (prav tam, 2014). 
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Slika 20: Tipna slikanica založbe Les Doigts Qui Rêvent 

(Pridobljeno 23. 5. 2018 s http://ldqr.org/boutiqueLDQR/article.php?cat=43.)  

2.6.2 PREGLED TIPANK NA SLOVENSKIH TLEH 

Na slovenskih tleh je prototip tipne slikanice izdelala Nina Schmidt. Leta 1997 je v svojem 

zaključnem delu izdelala štiri prototipe ilustracij pesmi Kočija Kajetana Koviča. Za prvo 

slovensko tipno slikanico pa velja knjiga Aksinje Kermauner z naslovom Snežna roža (slika 

21). Nastala je leta 2004, in sicer iz želje po razlagi barv slepim. Kakovostna tipanka je 

prepoznana tudi v tujini, saj je v okviru IBBY-ja ocenjena kot izjemen dosežek in tudi 

prevedena v angleščino. Po zadnjih podatkih je izšlo 60 slovenskih izvodov in 10 angleških. 

Leta 2004 je izšel priročnik Risanje za slepe avtorjev Iva Gerbca in Romana Brvarja. Zaradi 

obsežnosti je razdeljen na dva dela, v njem pa so barvne risbe predstavljene v vidni, 

termovakuumski in brajevi tehniki. V okviru diplomske naloge je leta 2006 nastala tipanka 

Vid na izletu. Avtorica Klara Ramljak je knjigo izdelala iz lesa in z majhnim številom tipnih 

ilustracij, ki pa z dobro izbiro materialov spominjajo na stvarne predmete in živali 

(Kermauner, 2014). 

 

 

http://ldqr.org/boutiqueLDQR/article.php?cat=43
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Slika 21: Prva slovenska tipna slikanica Snežna roža 

(Pridobljeno 2. 5. 2018 s https://dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-FS28KTQ7.)  

Knjižnica Zavoda za slepe in slabovidne v Ljubljani je prejela leta 2009 v last pet izvodov tipne 

slikanice Hrapavček. Akter s svojim abstraktnim značajem nakazuje, da je zgodba namenjena 

prav slepim. Leto 2010 je bilo z vidika leposlovja zelo radodarno, saj izideta kar dve knjigi. 

Žiga špaget gre v širni svet je narejena v tehniki pretiska pri založbi Miš. Avtorica Aksinja 

Kermauner je pri nastajanju svetovala tudi ilustratorju Zvonku Čohu, kako naj z manj 

informacijami prikaže bistvo. Zanimivost je vsekakor dišeči pretisk, saj lahko bralec podrgne 

po narisanem jabolku in ta zadiši. Druga knjiga, Zakaj so zebre progaste? Lile Prap (slika 22), 

je izšla pri založbi Mladinska knjiga. Izdelana je v tehniki slepega tiska in najbolj izstopa 

naslovniška ilustracija, saj se resnično čutijo zebrine proge (Schmidt, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 22: Tipna knjiga Zakaj so zebre progaste? 

(Pridobljeno 2. 5. 2018 v Pionirski knjižnici v Ljubljani.) 

https://dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-FS28KTQ7


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Panić Suzana; diplomsko delo 

 

38 
 

Za pedagoške namene sta izšli v sklopu delavnice Kaverljag dve poučni knjigi – Dotakni se 

ptice (2010) in Žuželke od blizu (2012). Z njima želijo slepim približati svet živali in jim jih 

podrobno predstaviti. V Centru IRIS pa imajo iz leta 2012 shranjenih dvanajst mehkih šivanih 

tipnih slikanic. Gre za prve igroknjige za slepe avtorice Lynette Rudman, namenjene 

predvsem prvemu stiku slepih s slikanico in brajico. Srednješolci Centra so istega leta izdelali 

knjigo Sveže dobrote za prijatelje, ki je vsebinsko prav tako namenjena mlajšim bralcem (prav 

tam, 2014). 

Ker živi v Sloveniji do starosti 15 let le nekaj deset popolnoma slepih, ni naključno 

prepričanje Kermaunerjeve (2014, p. 36), ko pravi, »da so slepi žrtve svoje maloštevilnosti«. 

Pri tako majhni populaciji je težko pričakovati velik izbor kakovostnih tipank. Na to je treba 

gledali širše in v ciljno skupino vključiti vse otroke. Kajti tudi za polnočutne so tipanke 

zanimive in zaradi večkanalnega zaznavanja učinkovitejše. Projekt »Tipanka v vsako 

slovensko knjižnico« je nedvomno prava pot za razvoj empatije videčih do otrok s posebnimi 

potrebami in k izpolnitvi načela inkluzije. 

2.6.3 SMERNICE ZA IZDELAVO TIPNIH SLIK 

Vsako sliko, ki je dostopna tipni zaznavi, imenujemo tipna slika. Slepim je nemalokrat edini 

vir spoznavanja, zato je njena premišljena izdelava izredno pomembna. Kermaunerjeva 

(2014) zapiše, da pri pripravi upoštevamo osnovne razlike med tipom in vidom ter tipni prag. 

Tipne prikaze očistimo nebistvenih podatkov in jih prilagodimo starosti otroka.  

Današnji čas zahteva hitre in kakovostne informacije. Enako velja tudi pri podajanju znanja 

otrokom v vrtcu in šoli. Pridobivanje informacij je za slepe kompleksen proces, saj do njih 

prihajajo predvsem po tipni in slušni poti. Brvar (2000) omeni, da moramo zaznavanje 

informacij prilagoditi individualnim potrebam. To pomeni, da je pojasnilo podkrepljeno s 

tipanjem, modeli ali tipnimi slikami, da otrok lahko pride do pravih ugotovitev.  

2.6.3.1 Pravila izdelave tipnih slik 

Preden se lotimo izdelave tipnih slik, moramo upoštevati načelo smotrnosti. Korektno 

izdelavo dosežemo z upoštevanjem osmih osnovnih pravil izdelave slik (Kermauner, 2009): 
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• velikost – ne sme presegati formata A 4, torej mora biti slika narejena v velikosti 

dveh razširjenih dlani, 

• generalizacija – osiromašena tipna slika, da je njena tipna vsebina nedvoumna, 

• barvni kontrasti – ker večina slepih otrok razloči močne barve, je za razvoj 

preostalega vida ključna uporaba močnih in kontrastnih barv, 

• sorazmerje – upoštevamo sorazmerja iz narave (npr. cvetlica ne more biti večja 

od drevesa), 

• material – upoštevati moramo pravo kombinacijo materiala in barve (topel 

material – topla barva) in izbira mora spominjati na stvarnost predmeta, 

• estetika – ker obstaja možnost, da bodo slikanico uporabljali tudi slabovidni in 

videči otroci, ne smemo zanemariti estetskega vidika; tudi slepi imajo pravico do 

estetskega užitka zato bodimo pri ustvarjanju pozorni na ločljivost oz. nazornost 

in umetniško vidno podobo, 

• vezava – tipna slikanica se mora popolnoma odpreti da omogoča uporabo obeh 

rok in 

• varnost – uporabljeni materiali morajo biti varni. 

2.6.3.2 Tehnike izdelave tipnih slik 

Izbira tehnike je odvisna od potrebe za prikaz tipnih slik. Vsaka ima prednosti in slabosti. 

Nekatere so dolgo obstojne, druge taktilno nazornejše, tretje cenovno dostopnejše. Izbira je 

precejšnja, a nanjo vplivajo mnogi dejavniki. Glede na dane možnosti izberemo 

najprimernejšo med opisanimi (Brvar, 2000): 

• mikrokapsulska tehnika – naprava, ki segreva mikrokapsulski papir, omogoča, 

da se s pisalom narisana slika dvigne in otipa; naprava žal ne ponuja kakovostnih 

linij, zato ni primerna za kompleksnejše slike; 

• termovakuumska tehnika – izredno trpežna in dolgo obstojna; tehnika se izvaja 

s pomočjo plastike, ki ponuja izdelkom kakovost, natančnost in dobro tipljivost; 

slabost je v tem, da je zamudna pri izdelavi matrice in precej neestetska; 

• pozitivna folija – tehnika, pri kateri rišemo z ostrim črtalom ali izrabljenim 

kemičnim svinčnikom na folijo s podloženo gumijasto osnovo; pisalo držimo pod 

kotom 45 stopinj in s pritiskom na foliji puščamo sledi, ki se vbočijo in so tipne;  
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• računalniški točkasti prikaz – z računalnikom oblikujemo oz. narišemo 

preproste točkaste tipne prikaze in jih natisnemo z brajevim tiskalnikom; 

• tiflograf – naprava, s katero rišemo in izdelamo točkaste tipne predloge na 

brajevem papirju; je zahteven za uporabo, vendar učencem omogoča 

samostojno risanje; 

• risanje s konturnimi barvami – kakovostna barvna in kontrastna tipna tehnika; 

zaradi dobre obstojnosti in tipljivosti jo kljub zamudni izdelavi pogosto 

uporabljamo; primerna je za slepe in slepe z minimalnim ostankom vida ter 

hvaležna tudi pri napravi NOMAD (tj. zvočno-taktilna računalniško vodena 

naprava); 

• termopisalo – pripomoček za preprosto in domiselno izdelavo tipnih skic; 

plastificirana stran termopapirja nabrekne ob dotiku tople konice pisala, ob tem 

nastanejo konture oz. izbokline, ki jih lahko neposredno tudi otipamo; omogoča 

natančno izvedbo, vendar ne v večnivojskem tipnem prikazu; 

• sitotisk – tehnika, pri kateri z debelejšim nanosom barve dosežemo učinek; je 

izredno uspešna in uporabna, vendar terja usposobljeno osebje in specializirano 

tiskarno; 

• japonska tehnika terumi – prav tako tehnika, pri kateri dobimo učinek s 

pomočjo barv; v tem primeru barve, ki jih izpostavimo toploti, nabreknejo; je 

natančna in kakovostno prikaže skice, načrte in nivojske zemljevide; žal enako 

kot sitotisk terja specializirano tiskarno; 

• risanje z brajevim pisalnim strojem – iz osnovne brajeve celice šestih pik je 

možno točkasto pozitivno risanje, ki pa zahteva nekaj vaje; 

• negativno risanje z nazobčanim kolescem (»radelčkom«) – ena najstarejših 

tehnik tipnega risanja; na brajev papir rišemo v negativu, skico pa otipamo v 

pozitivu; uporabna je pri pouku matematike in geografije; 

• samolepljive povoščene vrvice – so raznobarvne vrvice, prevlečene z voskom; z 

njimi hitro in natančno ponazorimo različne oblike in jih prilepimo na podlago; 

• lepljenke – izdelamo iz najrazličnejših materialov (npr. plute, papirja, vrvic, 

blaga, kartona, lesa, gume ...); 
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• slepi tisk – nastane s stiskom namočenega papirja med dvema matricama; pod 

velikim pritiskom je rezultat reliefni tisk brez barve, največkrat uporabljen za 

tiskanje okraskov in napisov na platnicah; 

• materiali za oblikovanje – uporaba peska, gline, plastelina, mase za oblikovanje 

in podobnih materialov ima prav tako dodano vrednost pri umetniškem 

ustvarjanju. 

Kermaunerjeva (2014) pa navaja še računalniški tridimenzionalni prikaz – novejša, zelo 

obetavna tehnika tipnih prikazov, vendar za zdaj še nekoliko predraga. 

Pri izbiri tehnike upoštevamo stopnjo izgube vida, mentalno starost otroka in motorične ter 

orientacijske sposobnosti. Tipna slika je za izdelavo lahko tehnično enostavna ali 

kompleksna, ključno pri tem pa je, da z njo nastane obojestranska komunikacija (Brvar, 

2000).  

2.6.3.3 Cilji, doseženi s tipnimi slikami 

S tipnimi slikamo dosegamo naslednje cilje (Kermauner, 2009): 

• vaja in razvoj tipa – tip razvijamo, negujemo in vzpodbujamo od najzgodnejšega 

obdobja dalje, 

• razvoj jezika, 

• razvoj fine motorike – selektivna tipna zaznava je za slepe enako pomembna 

kot pri videčih selektivnost gledanja, 

• generalizacija – razumevanje informacij v procesu posploševanja in 

• pridobivanje novih spoznanj in utrjevanje vsakodnevnih. 

2.6.3.4 Barve in materiali 

V veliko pomoč nam je lahko raziskava Kermaunerjeve (2005). V svojem diplomskem delu je 

za potrebo izdelave prve slovenske tipne slikanice, naslovljene Snežna roža (2004), izvedla 

empirično raziskavo z vprašanjem, ali lahko barva in tekstura predmeta vplivata na 

doživljanje hladu oz. toplote. 18 testirancev je v prvem delu razvrščalo 35 različnih 

materialov glede na občutek toplo/hladno (slika 23). Število materialov je kar zajetno in 

končne ugotovitve lahko uporabimo pri izdelavi novih tipnih slik. V drugem delu so 
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ugotavljali, ali lahko različne barve pri istem materialu vplivajo na občutenje toplote, in 

dokazali, da barva nima nobenega vpliva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 23: Tabela razvrstitve materialov glede na občutek toplo/hladno 

(Pridobljeno 23. 5. 2018 iz Defektologica Slovenica, p. 26.)  
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2.6.4 TIPNI SLIKOPIS 

Ljudje sprejmemo približno tri četrtine informacij z branjem. Branje je temelj tudi za večino 

drugih znanj in veščin. Z besedo se sporazumevamo in izmenjavamo izkušnje, zato je beseda 

temeljna človekova spretnost. Slepim in slabovidnim predstavlja še veliko več. V sebi nosi 

vse, kar videči sprejmemo po vidni poti, informacije in pomene, skrite intonacije in čustva. 

Kermaunerjeva (2009) zapiše, da je branje za slepe okno v svet. Omogoča jim najvišjo raven 

integracije v družbi videčih in jih dela enakovredne polnočutnim.  

Slikopisi so dobro predbralno motivacijsko sredstvo. Ilustracije v besedilu otroke spodbujajo, 

da vsebini sledijo skupaj s starši in sodelujejo pri izgovorjavi besed. Črke in besede pa jih 

postopoma opismenjujejo in na nezavedni ravni pripravljajo na obsežnejša in kompleksnejša 

besedila.  

Slikopisi za polnočutne v današnjem času niso nekaj novega. Najpogosteje jih najdemo v 

reviji Ciciban in Cicido. Izdani pa sta tudi dve zbirki slikopisov Anje Štefan. Kaj pa slikopisi za 

slepe? Zametki tipnega slikopisa so nastali pod avtorstvom Aksinje Kermauner, vendar do 

danes niso objavljeni. Septembra 2017 je s hčerama izdelala dva tipna slikopisa z bolj 

didaktičnim pridihom. Uporabljen je spiralasto vezan album dimenzije 23 x 17 cm, naslova 

Tipni slikopisi 1 (slika 24) in Tipni slikopisi 2 (slika 25) pa sta izrezana iz penaste gume v velike 

tiskane črke. Na notranji strani je naslov zapisan tudi v brajici. Črne liste zvezka so prelepile s 

kolažem živahnih barv. Na dvanajstih listih stoji na levih straneh slikopis, opremljen z brajico 

in povečanim črnim tiskom z enim tipnim prikazom. Na desnih straneh so trije ali štirje 

različni tipni prikazi, med katerimi poiščemo tistega, ki je enak prikazu na levi strani. Slikopisa 

se razlikujeta v tem, da so pri prvem tipni prikazi podobnih barv, pri drugem pa podobnih 

materialov. Na zadnji strani je s črnim, povečanim tiskom in v brajici zapisan naslov, imena 

avtoric, kraj in datum.  
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Slika 24: Notranja stranica slikopisa Tipni slikopis 1 

(Pridobljeno 23. 5. 2018.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 25: Notranja stranica slikopisa Tipni slikopis 2 

(Pridobljeno 23. 5. 2018.) 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Slikanica je nepogrešljiv del otroštva. Sestavljena je iz besedila in ilustracij. Slednje so za 

razvoj otrokovih predstav nujno potrebne. Le-te jih popestrijo in oplemenitijo, saj otrok s 

pomočjo ilustracij spoznava svet in domišljijske podobe (Kermauner, 2009). Kako pa 

nadomestiti pomembnost ilustracije v primeru izpada vidne funkcije?  

Polnočutnim predstavlja branje tri četrtine virov informacij, za slepe in slabovidne pa še več. 

Branje je ena redkih veščin, ki slepe dela enakovredne videčim. Slikopisi so dobro predbralno 

motivacijsko sredstvo, zato empirični del sloni na avtorskem izzivu pretvorbe treh slikopisov 

v tipne slikopise. Izbrana sta dva slikopisa, Trije metulji in Jurček in hrast, iz zbirke Čez griček 

v gozdiček (Štefan, 1999), tretji, Polžek, pa iz zbirke Lešniki, lešniki (Štefan, 2000). Trije 

metulji je najdaljša zgodba, zato je narejena samostojno v enem albumu, drugi dve pa sta 

združeni.  

Moja izdelka bosta obogatila knjižnico Centra IRIS kot knjigi, ki jih še niso imeli v teh 

prostorih. Izdelka sta narejena premišljeno in kakovostno, preizkušena sta v praksi in nato 

ponovno izdelana v izboljšani verziji.  

3.1.1 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 

Namen tega diplomskega dela je slepim in slabovidnim otrokom približati svet slikopisov. V 

empiričnem delu je predstavljena izdelava avtobiografskih tipnih slikopisov. Otrokom želimo 

s kombinacijo brajice/povečanega tiska in tipnih slik nevsiljivo in spontano privzgojiti tehniko 

branja, ob tem pa ponuditi tudi prijetno izkušnjo učenja novih besed. 

Namen je tudi ugotoviti, ali so izbrani primerni materiali in ali so zgodbe ustrezno vsebinsko 

in slikovno prilagojene.  

V skladu s problemom raziskave želimo: 

- predstaviti pojem slikopis, 

- predstaviti avtorske tipne slikanice (slikopisi Anje Štefan kot tipanke), 

- opraviti evalvacijo na osnovi akcijskega raziskovanja in 

- izdelati izboljšano verzijo. 
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3.1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V skladu s cilji diplomskega dela smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

- katere prilagoditve bodo uporabljene pri izdelavi tipnih slikopisov, 

- kako uspešno bodo s pomočjo teoretičnih izhodišč izdelani tipni slikopisi, 

- kako se bodo slepi in slabovidni otroci odzivali na tipne slikopise 

- kakšne bodo razlike v pogledu na tipne slikopise s strani različnih strokovnih delavcev 

(vzgojiteljice, tiflopedagoginje in knjižničarke Centra IRIS)? 

3.1.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

3.1.3.1 Metode dela 

Diplomsko delo je izdelano po načelih kvalitativnega raziskovalnega pristopa. V teoretičnem 

delu so podatki, zbrani z deskriptivno metodo dela na podlagi pregleda teorije, strokovnih 

člankov in analize revij Cicido in Ciciban. V uvodu empiričnega dela je prikaz načrta prav tako 

zapisan deskriptivno. Ključni del empiričnega dela pa je predstavljen na kavzalno 

neeksperimentalni način.  

3.1.3.2 Vključeni v raziskavo 

Vzorec za izvajanje nastopov je namenski in zajema vse tri otroke, ki so bili za sodelovanje 

primerno stari. Prvi je deček, star 6 let, ki obiskuje vrtec Centra IRIS, drugi dve sta deklici, 

stari 7 in 8 let, ki obiskujeta 2. razred v osnovni šoli z rednim programom. Seznam otrok sem 

pridobila od socialne delavke Centra IRIS. Za sodelovanje v raziskavi sem pridobila dovoljenje 

staršev.  

Vzorec za preverjanje kakovosti končnih izdelkov je prav tako namenski in zajema tri 

strokovne delavce, ki so zaposlene na Centru IRIS in so že dalj časa vključeni v vzgojo in 

izobraževanje slepih in slabovidnih otrok. Za mnenje sem prosila vzgojiteljico, 

tiflopedagoginjo in knjižničarko.  
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3.1.3.3 Tehnike zbiranja podatkov 

V raziskavi je zaradi doseganja celovitega pogleda v situacijo uporabljena triangulacija 

raziskovalcev in triangulacija virov podatkov. Pri prvi gre za tri različno stare otroke, ki so 

preizkušali končni izdelek in podali povratno informacijo o kakovosti in razumevanju 

izdelanega. O drugi pa govorim, kadar mislim na strokovno povratno informacijo treh 

strokovnih delavcev, ki so si izdelke natačno ogledali, ustno ocenili, podali svoje mnenje in 

morebitne predloge za izboljšanje. Vzgojiteljica je bila prisotna v času nastopa z dečkom, 

tiflopedagoginja v času nastopa z deklicama, knjižničarko pa sem obiskala na njenem 

delovnem mestu.  

3.1.3.4 Merski instrumenti 

Podatki nastopov so merjeni na dva načina. Oba nastopa sta bila vodena z moje strani in 

zaradi neposredne vključenosti v samo dejavnost je bilo neizbežno opazovanje z udeležbo. V 

izogib nepravilnostim ali morebitni časovni stiski sem uporabila tudi delno strukturirano 

opazovanje s pomočjo ček liste. Vnaprej sem pripravila seznam podatkov za vsako knjigo 

posebej, ki bi prikazal natačne ugotovitve in pripomogel h kakovosti raziskave.  

Povratne informacije so strokovni delavci podali s pomočjo nestandardiziranega 

osredotočenega intervjuja. Skozi pogovor, a z jasnim ciljem, sem jih vodila do sklepnih 

ugotovitev. 

3.2 PREDSTAVITEV IZBRANIH SLIKOPISOV ANJE ŠTEFAN 

Avtorica slikopisov Trije metulji, Polžek, Jurček in hrast je pisateljica Anja Štefan. Zbirki, iz 

katerih so izbrani slikopisi, je ilustrirala Jelka Reichman. Zbirka Čez griček v gozdiček je izšla 

pri založbi Mladinska knjiga leta 1995. V knjižici so s prilagojeno vsebino zbrane ljudske 

pripovedi, najpogosteje s temo o živalih in gozdu. Zbirka Lešniki, lešniki je pri isti založbi izšla 

leta 2000. Zbirka ima kazalo, zgodbe pa govorijo o vremenu, letnih časih, dnevu in nočeh in o 

plodovih narave. Obe knjigi sta bili že večkrat ponatisnjeni. Ker sta pisateljica in illustratorka 

različni osebi, ne moremo govoriti o avtorski slikanici. 

Slikopis Trije metulji (slika 26) je med izbranimi najdaljši. Razprostira se čez dve strani in ima 

zeleno obrobo. Bereta se obe strani skupaj oz. povezano, kot da bi bil en večji list. Besedilo je 
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zapisano z velikimi tiskanimi črkami v modri barvi. Velike začetnice in naslov so odebeljeni in 

napisani z večjimi črkami. Besede so razumljive, a je v besedilu prisoten premi govor, zato je 

zgodba za začetnike zahtevnejša. Vsebina je sestavljena iz desetih povedi in 26 ilustracij. Te 

so za branje zahtevnejše in včasih dvoumne (npr. ilustraciji s cvetovi/venčnimi listi in z 

rožami sta skoraj identični). Prevladujejo močne barve, kot npr. rumena, rdeča in oranžna. 

Zaradi načina pisanja pri slikopisih ni možno upoštevati sorazmerja v naravi.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Slika 26: Slikopis Trije metulji 

(Pridobljeno 1. 8. 2018.) 

Slikopis Jurček in hrast (slika 27) je srednje dolg. Razprostira in bere se enako kot pri Treh 

metuljih. Besedilo je manj nasičeno in lista imata rjavo obrobo. Besedilo je napisano z 

velikimi tiskanimi črkami v rjavi barvi in s poudarjenimi velikimi začetnicami. Besedi jurček in 

hrast sta v naslovu narisani. Ločuje ju le zapisana beseda in med njima. Tudi tu vsebina 

zajema premi govor, a je besedila pol manj (pet povedi). Ilustracije so manj kompleksne, 

prevladujeta rjava in zelena barva. Med 15 slikami se največkrat pojavita jurček in hrast. 

Jasno je prikazana razlika med mladim in velikim drevesom ter med mladim in segnitim 

jurčkom.  
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Slika 27: Slikopis Jurček in hrast 

(Pridobljeno 1. 8. 2018.) 

Slikopis Polžek (slika 28) je kratka pesem, napisana na eni strani ležeče postavljenega lista. 

Poleg naslova in vsebine je na desni polovici lista dodana ilustracija, ki ni del besedila. 11 

besed je zapisanih v bordo rdeči barvi, z velikimi tiskamini črkami. Veliki začetnici in naslov so 

odebeljeni, povečani in obarvani z rumeno. Pod zapisanim naslovom je glavni lik – polžek 

tudi narisan. Vsebina ima pet ilustracij, ki so jasne, nazorne in največkrat rjave. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Slika 28: Slikopis Polžek 

(Pridobljeno 1. 8. 2018) 
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3.3 TEHNIČNA IZDELAVA AVTORSKIH TIPNIH SLIKOPISOV 

Za izdelovanje tipnih slikopisov sem izvedla načrt v osmih korakih: 

- podroben pregled ilustracij, 

- zapis materialov in pripomočkov ter njihov nakup, 

- priprava osnutka na navaden papir v pravi velikosti (najprej sem izmerila prostor za 

brajico in glede na preostanek prostora prilagodila velikost tipnih slik in število besed 

v posamezni vrstici) (slika 29), 

- preračunavanje števila strani v albumu, 

- priprava besedila (tiskanje gajice na bele A4-liste, prepis brajice na prozorno folijo in 

združevanje posameznih besed ali besednih zvez obeh pisav v združeno vrstico), 

- izdelovanje tipnih slik, 

- vnašanje končnih izdelkov v album (slika 30) in 

- naknadno oblikovanje naslovnice z dodanimi ilustracijami glavnih likov. 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 29: Vsebinsko razporejanje 

(Pridobljeno 5. 5. 2018.) 
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   Slika 30: Šivanje tipnih slik na papir 

(Pridobljeno 20. 5. 2018.) 

Album 1: Trije metulji 

Za osnovo sem izbrala album v sinje modri barvi, ki je odlična kontrastna podlaga črkam, ki 

so prilepljene na naslovnico. Črke naslova zgodbe so 3D oblike, izdelane iz mus pene in v 

enakih živahnih barvah kot v originalni verziji (rumena, oranžna in rdeča). Čeprav so tudi to 

tipne črke, je na naslovnici prilepljen tudi zapis v brajici. Na notranji strani je z enakimi mus 

črkami in brajico zapisano tipni slikopis. Iz dveh strani originalne verzije nastane 11 strani iste 

zgodbe v tipni obliki. Listi so črne barve, kar je odlična kontrastna podlaga za tisk, ki je na 

belem papirju, in tipne slike, ki so upodobljene z belo, zeleno, rdečo, rumeno in srebrno 

barvo. Listi so potrojeni, to pomeni, da sem zaradi večje trdnosti in lažjega listanja zlepila po 

tri liste skupaj. Vsaka stran ima dve vrstici, ki sta povsod enako oddaljeni od glave in noge. Za 

natančno izrezanih 36 delov besedila sem si pomagala z rezalnikom papirja, nato pa jih z 

lepilom za les, papir in tekstil prilepila v album. Tipne slike sem na podlagi osebnih izkušenj 

večinoma kar prišila na papir. Upanje na daljšo obstojnost je prevladalo nad časovno 

ugodnejšo rešitvijo.  

Pri izdelovanju je bil največji izziv poiskati tri vrste metuljev (dva različno hrapava in živih 

barv ter enega gladkega in hladne barve) ter enake tri vrste rož (dve hrapavi iz enakih 

materialov in barv kot hrapava metulja ter eno gladko z enako teksturo in barvo, kot je 

gladek metulj). Ker enako gladkega metulja in rože v trgovinah nisem našla, sem problem 

rešila z obstojnim belim sprejem. Vse gladke metulje in rože sem posprejala in tako dobila 
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enako teksturo in barvo. Prvi hrapavi metulj je izdelan iz polsti (filca) in živahno rdeče barve, 

enaka je tudi roža. Doma sem rdečim metuljem dodala oprsje s črno tempero in črne 

tipalnice, rože pa obogatila tako, da sem prišila dve skupaj in zgornjo v sredini pobarvala s 

črno tempero – da se ujema z metulji. Drugega hrapavega metulj žal nisem našla v živi barvi, 

zato je kožne barve in čipkast. Roža je iz istega materiala, le da ima na sredini srebrno 

bunkico, zato sem jih sama prilepila tudi čipkastim metuljem. Zaradi bolj realistične podobe 

sem jim dodala še srebrne tipalke, ki sem jih na vrhu zaščitila z debelejšim slojem lepila.  

Travnika in trava so izdelani iz umetnega snopa trave, pikapolonicam sem odebelila črne 

pike in oči, dežne kaplje sem prikazala kar z debelejšim nanosom lepila. Ker je sonce toplo, 

sem za material izbrala filc in živo rumeno barvo. Drugi, vendar manjši izziv, so bili oblaki. 

Kako jih predstaviti slepim? Na pogled puhasti in mehki a hladnih barv (bela, siva, črna). Ker 

sta to navzkrižni razlagi, sem za material izbrala strešno alu folijo, ki je na dotik gladka in 

srebrne barve, na pritisk pa mehka, saj se pod folijo skriva stiropor. 

Vsebinsko gledano so bile potrebne tri spremembe. Ker so si slike z rožami in cvetovi preveč 

podobne, sem dve sliki cvetov ubesedila. Prilagodila pa sem tudi zadnjo poved, saj bi slepi 

težko opazili razliko med tipnima slikama z metulji in metuljevimi krili. Tako sem poved 

“Prepodilo je dež (slika), metuljem (slika) posušilo krila (slika) in spet so lahko veselo zleteli 

čez travnik (slika).” prilagodila v poved “Prepodilo je dež (tipna slika), posušilo metulje (tipna 

slika) in spet so lahko veselo zleteli čez travnik (tipna slika).”. Poseg v besedilo je bil vedno 

napravljen po predhodnem dogovoru s somentorico.  

Na zadnji strani albuma je kolofon v obeh pisavah. Zapisani so osnovni podatki; torej naslov, 

avtorici, mentorici, vzrok in čas izdelave.  

Album 2: Polžek, Jurček in hrast 

Drugi album sem zaradi teme, ki spominja na gozd in naravo, kupila v travnato zeleni barvi. 

Naslovnica je izdelana na enak način in z enakim materialom kot pri albumu 1, le da sem 

uporabila druge barve (rumeno, zeleno, modro in vijolično) ter na notranjo stran napisala 

dva tipna slikopisa. Na naslednji strani je v enakem slogu pisanja kot celotna vsebina besedila 

zapisan naslov prvega tipnega slikopisa, Polžek.  
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Polžek 

Pesem se razprostira na dveh straneh albuma. Polžji hišici sem našla na vrtu in njuni velikosti 

prilagodila tipni sliki. Polž je izrezan iz pene, ki je prvotno bila v obliki umetne gobe. Hlače so 

iz džinsa, vendar sem zaradi potrebe po izboljšanem kontrastu prišila na hlačnici živo rumeno 

črto in gumb. Ker sem za čevlje kupila črno umetno usnje, sem ga prišila na bel kos papirja, 

klobuk pa izdelala iz materiala za izdelavo slamnika.  

Vsebinsko kratka zgodba in z majhnim številom slik je navkljub temu terjala veliko 

pozornosti. Namreč vsaka tipna slika je zahtevala veliko časa za premislek, iznajdljivost in 

unikatne ideje.  

Jurček in hrast 

Dve strani originalne verzije sem razširila na 6 strani tipnega slikopisa. Zgodba ima 12 slik, 

med katerimi se hrast štirikrat ponovi. Hrastovo deblo sem izrezala iz okrasnega papirja, ki je 

imitacija lesa, krošnjo pa ponazorila s prišitimi umetnimi listi. Tudi jurček se ponovi štirikrat, 

vendar je vsakič drugačen – vedno večji, vedno bolj nagnjen, enkrat razpokan in enkrat le s 

klobukom. Travo in dež sem prikazala enako kot v albumu 1. Za črve sem uporabila gumijaste 

bombone, prelakirane z belim sprejem, za hrib pa umetno travo v obliki hriba.  

Zaradi nezmožnosti izdelave zadnje slike sem v dogovoru s somentorico sliko zapisala z 

besedo (beseda vasjo).  

Kolofon je, s spremenjenimi podatki, enak tistemu iz albuma 1.  

3.4 IZVEDBA RAZISKAVE 

Z namenom raziskave sem opravila dva nastopa. Prvega sem opravila z deklicama (7 in 8 let) 

v prisotnosti tiflopedagoginje in jim predstavila album 1. Album 2 sem predstavila dečku (6 

let) na drugem nastopu, s prisotnostjo vzgojiteljice. Na nastopa sem prišla s pripravljeno ček 

listo, s katero sem hitreje beležila otrokove spretnosti, znanje in razumevanje vsebine.  

Nastop 1 

Za izvajanje nastopa sem najprej vzpostavila stik s tiflopedagoginjo in jo prosila za 

sodelovanje. Po privolitvi sem poslala prošnji za sodelovanje tudi materama deklic in ko sem 
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prejela pozitivne odgovore, smo določili datum izvedbe. Ker deklici obiskujeta vsaka svojo 

redno osnovno šolo, smo za nastop izbrali datum, ko sta imeli redno srečanje s 

tiflopedagoginjo na Centru IRIS. Nastop je trajal eno šolsko uro. 

Dne 5. 6. 2018 smo se ob 14.30 zbrali v gospodinjski učilnici. Čeprav je mlajša deklica 

zamujala, sem z izvedbo začela. S starejšo deklico sva se najprej spoznali in pogovarjali o 

načrtih za počitnice, nato je gospodična postregla s pijačo vsem prisotnim. Ko sva se usedli za 

mizo, sem ji razložila, zakaj sem prišla. Prosila sem jo za sodelovanje in pomoč pri odkrivanju 

napak v moji prvi tipni slikanici z namenom, da bodo druge boljše. Preden sem ji dala knjigo v 

roke, sem ji razložila še, kaj je slikopis in zakaj je tipna slika na naslovnici tako pomembna. 

Naslovnico si je natančno ogledala in prvih nekaj strani večkrat ponovila, da je do tu vse 

dobro. Zaradi nenavadnega stila pisanja sem ji na prvih straneh pomagala z občasnim 

vodenjem, vendar je do konca zgodbe spoznala in razumela, kakšna je zgradba tipnega 

slikopisa. Za konec sem jo prosila, naj pove oz. vpraša, kar jo zanima. Ker ni imela vprašanj, jo 

je tiflopedagoginja spodbudila, naj zgodbo obnovi. S podvprašanji je obnovila večji del 

vsebine. 

Medtem ko je starejša deklicala brala, se nam je pridružila tudi mlajša. Predstavila sem se, ji 

razložila, zakaj sem tam in jo prosila za pomoč. Navodila in razlaga so bili enaki kot pri prvi 

deklici. Brala je počasi, a tekoče in z občutkom tipala. Sprva je bila bolj tiha in sramežljiva. Pri 

tipni sliki treh metuljev je na glas razlagala razlike med njimi. S težavo je prepoznala 

pikapolonice, ker so bile pike premalo izbočene. Hitreje je prepoznala nekatere tipne slike – 

predvidevam, da tudi zato, ker je del zgodbe slišala, še predno je bila na vrsti. Z manj 

podvprašanji je obnovila zgodbo podobno kot prva deklica.  

Ob zaključku sem jima v zahvalo podarila ročno izdelano elastiko s čipkastim metuljem in se 

jima zahvalila za sodelovanje. Povedali sta, da tipnega slikopisa ne poznata, a da jima je všeč. 

Nastop 2 

Drugi nastop sem izvedla 19. 6. 2018. Vnaprej sem pridobila dovoljenja vzgojiteljice, staršev 

in o nastopu obvestila ravnateljico. Z dečkom in vzgojiteljico smo se po zajtrku zbrali v 

kabinetu nasproti igralnice. Deček me je poznal že od prej, saj z mojim otrokom obiskujeta 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Panić Suzana; diplomsko delo 

 

55 
 

isti vrtec in se večkrat srečamo v garderobi. Usedla sva se za mizo in nadaljnjih 30 minut 

raziskovala tipni slikopis. 

Za uvodno motivacijo sem s seboj prinesla vrečko presenečenja. V njej je bila spravljena 

večina predmetov, katere je pozneje našel tudi v knjigi. Tako je hitreje prišel do ugotovitev 

med branjem zgodbe, saj je skoraj vse predmete iz vrečke prepoznal (slika 46).  

Deček je bil zgovoren in samozavesten. Ko je dobil knjigo v roke, je z velikim zanimanjem 

imenoval 3D črke na naslovnici. Pozneje mi je vzgojiteljica razložila, da se deček z velikim 

zanimanjem uči obeh pisav in zelo rad prepoznava že znane črke. Tudi njemu sem razložila 

slikopisemski stil pisanja in ga usmerjala. Knjigo je samostojno listal, ker pa še ni znal tekoče 

brati brajice, sem brala jaz in skupaj z njegovimi prsti polzela po vsebini (slika 31). Kot 

zanimivost lahko dodam, da je tipno sliko jurček prepoznal brez težav, pri črvih je ponosno 

trdil, da so to gliste, in ko ni prepoznal tipne slike trava, je po moji razlagi dodal, da ga bolj 

spominja na travo za krave.  

 

 

 

 

 

 

Slika 31: Nastop 2 

(Pridobljeno 19. 6. 2018.) 

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Čeprav mi je v raziskavi največ časa vzela izdelava slikopisov, so bili rezultati, pridobljeni v 

času 30- in 45-minutnega nastopa, zelo dragoceni. Če raziskovalec vloži veliko truda in 

energije, je verjetno povsem normalno, da po tihem upa, da mu bo uspelo doseči zastavljene 

cilje. Rezultati so podani na podlagi lastnega opazovanja, ček list in pogovora s strokovnimi 

delavci ter somentorico. 
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Album 1 

Prvi strah je bil, da tipne slike ne bodo zdržale nekoliko bolj grobega tipanja prve deklice. Do 

danes je še vse na svojem mestu, tako da je bila skrb odveč.  

Tipne slike in pisava so dovolj kontrastne (sliki 32 in 33) – deklici delata po metodi za slepe, 

zato od njinu nisem mogla dobiti povratne informacije, so pa strokovni delavci menili, da je 

izbira barv dobra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 32: Naslovnica albuma 1    Slika 33: Notranjost albuma 1 

(Pridobljeno 23. 5. 2018.)    (Pridobljeno 23. 5. 2018.) 

Na naslovnici je prav tako tipna slika s tremi metulji, ki so glavni liki zgodbe (slika 32). Pozneje 

se je to izkazalo kot zelo uporabno, saj smo z deklicama pred začetkom branja pretipali vse 

tri in se pogovorili o njihovih bistvenih razlikah – ta podatek je pomemben za razumevanje 

celotne zgodbe.  

Ovira je nastala že pri prvi tipni sliki – travniku. Obe deklici sta mislili, da je to trava, vendar 

ko sem jima pokazala razliko med travo (slika 35) in travnikom (slika 34), sta ju uspešno 

razločevali. Knjižničarka je bila glede trave skeptična in je predlagala, naj jo naredim iz ptičje 

perspektive. Vendar sodeč po nastopu, s prepoznavo trave otroci ne bodo imeli težav.  
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Slika 34: Travnik    Slika 35: Trava 

(Pridobljeno 20. 5. 2018.)   (Pridobljeno 20. 5. 2018.) 

V zgodbi sem pri prvi tipni sliki z besedo rože prišila tri, ki niso enake rožam, ki se pozneje 

pojavijo v zgodbi (slika 36). Tiflopedagoginja je predlagala, naj bodo rože povsod enake (slika 

37), saj so otroci bolj pozorni na začetku zgodbe in si jih bodo podrobneje pogledali. Tako sta 

na naslednjih straneh deklici rože iz istih materialov v trenutku zamenjali za metulje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 36: Rože izdelave 1  Slika 37: Rože izdelave 2 

(Pridobljeno 23. 5. 2018.)  (Pridobljeno 13. 7. 2018.) 

Naslednjo tipno sliko s pikapolonicami je prepoznala prva deklica takoj, druga pa s 

podvprašanji. Težava se je pojavila, ker sem črne pike odebelila s tempera barvo, ki ni dovolj 

obstojna. V novejši verziji sem jih naredila z akrilom.  
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Oblak in dež sta prepoznali brez težav, liste (slika 38) pa je prepoznala le ena. Po pogovoru s 

strokovnimi delavci sem se odločila, da jih spremenim (slika 39), saj so spominjali na cvetlico 

in nisem želela, da je slika dvoumna.  

 

 

 

 

 

 

Slika 38: Listi izdelave 1   Slika 39: Listi izdelave 2 

(Pridobljeno 23. 5. 2018.)  (Pridobljeno 13. 7. 2018.) 

Prva deklica ni prepoznala tipne slike sonce, zato sem ga v novi izdaji povečala. Pri drugi 

deklici nisem bila prepričana, ali ga je prepoznala, ker je prepoznavem, ali ker je morda 

slišala prvo deklico govoriti o tem. Ko sem jo vprašala, zakaj tako misli, je rekla, da zato, ker 

je okroglo in ima žarke. 

Prva deklica je sonce zaradi istega materiala videla kot hrapavega metulja. Tudi hrapave rože 

je zamenjala s hrapavimi metulji. Druga deklica je prepoznala razlike in pravilno 

poimenovala. Pri tipanju je bila počasnejša in pozornejša; zaradi tega sklepam, da je 

prepoznala več tipnih slik kot prva. V novi izdaji sem metulje (slika 40) in rože (slika 41), 

zaradi boljšega prepoznavanja, povsod prilepila oz. zašila enako razporejene (gladek 

metulj/gladka roža v sredini spodaj, čipkast metulj/čipkasta roža levo zgoraj in hrapav 

metulj/hrapava roža desno zgoraj). 

 

 

 

 

 

 

Slika 40: Enaka razporeditev metuljev  Slika 41: Enaka razporeditev rož 

(Pridobljeno 13. 7. 2018.)   (Pridobljeno 13. 7. 2018.) 
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Obe sta brez pomoči prepoznali razliko med oblakom in oblaki. Pojavila pa se je napaka pri 

izdelavi, namreč metulj z nasprotne strani je v oblaku naredil luknjo (slika 42), zato sem bila 

pri novi izdelavi pozornejša na postavitev oz. prekrivanje tipnih slik. 

 

 

 

 

 

 

Slika 42: Poškodovani oblak 

(Pridobljeno 21. 6. 2018.) 

Deklici sta samostojno listali in brali knjigo. Knjižničarka je pri vsebini predlagala bolj 

smiselno razporeditev povedi (slika 43), tako da sem v novi izdaji tipanko še dodatno 

razširila, povečala prostor tipnim slikam in poenostavila berljivost z lepše razporejenimi 

povedmi (slika 44). Pri vsebini je tiflopedagoginja omenila, da je premi govor prezahteven za 

to starost, saj deklici nista vedeli, kaj ti znaki pomenijo v brajici. Po pogovoru s somentorico 

sva ta del pustili tak, kot je, ker bi terjal prevelik poseg v besedilo in ker tudi polnočutni 

otroci ne razumejo vedno vsega, kar piše v slikanicah. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 43: Razporeditev izdelave 1  Slika 44: Razporeditev izdelave 2 

(Pridobljeno 23. 5. 2018.)   (Pridobljeno 13. 7. 2018.) 
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Deklici sta prvič na nov način brali in bili zmožni obnoviti večji del zgodbe.  

Obnova prve deklice: »Trije metuljčki so leteli in so se hoteli skriti pred dežjem pod 

rožicami, in rožice so rekle, da lahko samo dva prideta pod liste, potem je pa sonce 

pregnalo dež, da so lahko metulji letali po travniku.« 

Obnova druge deklice: »Trije metulji igrali pri travniku, potem je bil dež in so prosili 

rože, če se lahko skrijejo pod njihove liste in so rekli ne in potem je prišlo sonce na 

nebo in pregnalo dež, da so se lahko igrali.« 

Pozneje sem pomislila, da bi bilo koristno z deklicama zgodbo še enkrat prebrati. Primerjave 

branj in obnov po prvem in drugem branju pa zaradi časovne omejitve ni bilo možno 

izpeljati.  

Album 2 

Z dečkom sva začela nastop drugače kot z deklicama. S seboj sem imela vrečko presenečenja, 

v katero sem skrila večino predmetov, ki se nahajajo v tipnih slikah albuma 2 (slika 45). 

Izmed vseh je popolnoma prepoznal pet predmetov, trem je dal podobna imena (polžji hišici 

– školjka, črvu – glista in hribu – grič), le trave v snopu ni prepoznal (slika 46). Vzgojiteljici je 

bila to odlična uvodna motivacija, zato je predlagala, da bi bila vreča lahko priloga h knjigi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 45: Predmeti iz vreče   Slika 46: Prepoznavanje predmetov iz vreče 

(Pridobljeno 19. 6. 2018.)   (Pridobljeno 19. 6. 2018.) 

Otroka so črke zelo zanimale, vendar je vzgojiteljica predlagala, naj v novi izdaji povečam 

kontrast na prvih dveh straneh (slike 47–50). 
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Slika 47: Prva naslovnica   Slika 48: Spremenjena naslovnica 

(Pridobljeno 23. 5. 2018.)   (Pridobljeno 13. 7. 2018.) 

 

 

 

 

Slika 49: Manj kontrastna druga stran   Slika 50: Izboljšan kontrast druge strani 

(Pridobljeno 23. 5. 2018.)    (Pridobljeno 13. 7. 2018.) 

Prvo tipno sliko, polža, so pohvalili vsi strokovni delavci, vendar ga deček ni prepoznal (slika 

51). Nasprotno pa s prepoznavanjem polžje hišice ni imel težav. Tudi hlače so bile dovolj 

očitne, nekaj težav pa je imel s čevlji (slika 52). S podvprašanji je prišel do rešitve. Na tem 

mestu je vzgojiteljica predlagala postavitev vezalke, ki bi asociirala na čevelj, vendar ker bi 

lahko zavedla otroka, smo pustili čevlje takšne, kot so.  

 

 

 

 

Slika 51: Polžek     Slika 52: Čevlji 

(Pridobljeno 13. 7. 2018.)   (Pridobljeno 13. 7. 2018.) 
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Klobuk sem izdelala iz enakega materiala kot so narejeni slamniki (slika 53). V 2D obliki ga ni 

prepoznal, zato sem spremenila pogled in ga naredila iz polsti (filca) iz ptičje perspektive 

(slika 54). Robove sem zašila z rdečo nitjo in mu dodala rdeč trak – da bo bolj viden.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 53: Klobuk izvedbe 1   Slika 54: Klobuk izvedbe 2 

(Pridobljeno 23. 5. 2018.)   (Pridobljeno 13. 7. 2018.) 

Pri zgodbi Jurček in hrast sem naredila napako, ker sem pri drevesni krošnji pozornost 

namenila le teksturi lista (slika 55) in pozabila na obliko hrastovih listov (slika 56). Zato je to 

moja prva sprememba v novi izdaji. Vzgojiteljica je videla rešitev tudi v tem, da bi naslov 

spremenila v Jurček in drevo. 

 

 

 

 

 

 

Slika 55: Hrast izvedbe 1  Slika 56: Hrast izvedbe 2 

(Pridobljeno 23. 5. 2018.)  (Pridobljeno 13. 7. 2018.) 

Jurček se je dobro obnesel, le klobuk sem po predlogu tiflopedagoginje obrnila v drugo smer, 

da otroci ne bi spregledali luknje (sliki 57–58).  
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Slika 57: Klobuk izvedbe 1   Slika 58: Klobuk izvedbe 2 

(Pridobljeno 23. 5. 2018.)   (Pridobljeno 13. 7. 2018.) 

Črve je deček prepoznal in večini je bila idejna rešitev všeč, a so se strinjali z menoj, da so 

preveliki (slika 59). Pred tipno sliko črvov stoji beseda drobni, kar še poveča nesmiselnost 

črvov, večjih od gobe (slika 60).  

 

 

 

 

 

Slika 59: Črvi izvedbe 1    Slika 60: Črvi izvedbe 2 

(Pridobljeno 23. 5. 2018.)   (Pridobljeno 13. 7. 2018.) 

Razliko med mladim in velikim hrastom sem prikazala z občutno večjim številom listov in več 

kot dvakrat debelejšim deblom, tako da deček ni imel težav. Zadnjo tipno sliko pa sem 

premalo gledala z rokami, saj sem za hrib uporabila umetno travo, izrezano v obliki hriba 

(slika 61). Ker je nad obliko prevladala tekstura, sem v izboljšani verziji hrib izdelala iz rjavega 

filca, da se otrok lažje osredotoči na obliko (slika 62). 
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Slika 61: Hrib izvedbe 1     Slika 62: Hrib izvedbe 2 

(Pridobljeno 23. 5. 2018.)    (Pridobljeno 13. 7. 2018.) 

Obe knjigi imata skupaj 29 vrst tipnih slik. Upam, da bodo ideje uporabne pri nastanku novih 

tipnih knjig; to si v resnici močno želim. Izboljšana verzija je narejena po merilih slepih otrok 

in strokovnih delavcev, zato je odlična iztočnica za nadaljnje izdelovanje. Po nasvetu 

tiflopedagoginje sem novi izvedbi dodala navodila za branje slikopisa. Tako je nastal nagovor:  

»Dragi bralci in bralke! Pred Vami je besedilo, ki je delno prikazano z besedami in 

delno s tipnimi slikami. Takšnemu načinu pisanja pravimo tipni slikopis. Na vsaki 

strani sta dve vrstici, znotraj katerih je nekaj besed spremenjenih v slike. Zdaj pa hitro 

k branju in veliko sreče pri odkrivanju pravih besed!« 

O čutilih sem pisala v teoretičnem delu. Zavedala sem se, da je treba pri tipnih slikah gledati 

s prsti, a sem kljub temu prevečkrat gledala le z očmi. Nekatere izvedbe bi bile zagotovo 

boljše, če bi lahko izklopila svoje oči. Za nekatere napačno izbrane materiale pa samo 

teoretično znanje ni bilo dovolj. Zato sem se po opravljenih nastopih in pogovorih odločila za 

izdelavo popravljene verzije, v kateri sem upoštevala mnenja vseh in zagotovila najvišjo 

kakovost.  

Knjigi sta primerni za polnočutne, slabovidne in slepe otroke. Na to sem mislila tudi, ko sem 

združila obe pisavi v eno vrstico (latinica je v povečanem črnem tisku na beli podlagi, 

primerna za videče in slabovidne, brajica, natisnjena na prozorno folijo, pa ni moteča, saj ne 

prekriva črnega tiska) in tako omogočila estetsko dovršenost med branjem vsem trem 

skupinam otrok (slika 44).  
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5 SKLEP 

Osebna izkušnja je za pisanje izziv. Udobna je zaradi notranje motivacije, močne volje po 

raziskovanju in vseživljenjske priložnosti nenehnega izpopolnjevanja in preverjanja znanja v 

javnem in zasebnem življenju.  

Raziskava diplomskega dela temelji na avtorskih tipnih slikopisih. Pri pripravi in izdelavi knjig 

se diplomsko delo opira na preučene smernice za izdelavo tipnih slik. Velik izziv pri iskanju 

materiala je bilo gledanje s prsti. Ko sem že menila, da imam na otip pravi material, ta ni bil 

primeren za videče ali slabovidne, saj barva ali oblika kriterijem nista zadoščali. To dokazuje, 

da teorija in praksa zahtevata nenehno samorefleksijo in izboljševanje iz različnih perspektiv. 

V skladu s problemom empirične raziskave sem dosegla zastavljene cilje tako, da sem pojem 

slikopis predstavila ustno in v drugo izvedbo albumov dodala tudi navodila o stilu 

slikopisemskega branja. Otrokom in strokovnim delavcem sem predstavila avtorske tipne 

slikopise in na podlagi opravljene evalvacije izdelala izboljšano verzijo. O končnem izdelku so 

bila mnenja posameznikov precej enotna – otroci so bili pri tipanju in odkrivanju besed 

radovedni, strokovni delavci pa navdušeni nad idejo in interpretacijo. Med prvo in drugo 

izvedbo je nekaj razlik, natančneje dvanajst sprememb, ki jih samo s teorijo nisem predvidela 

in so rezultat dobre evalvacije nastopov. Pri izdelavi tipnih slikopisov pa je zagotovo največja 

prilagoditev bila prostorska razporeditev – premišljeno razporejanje brajevih celic v vrstici, 

preračunavanje števila vrstic na stran, strani na album, velikost tipnih slik in razmikov med 

njimi.  

Že v času izdelovanja izboljšane verzije tipnih slikopisov so nastajale nove ideje in še boljše 

rešitve. To dokazuje, da je uresničiti potrebe po učenju vseživljenski izziv odrasli osebi, ki je 

ob različnih časovnih obdobjih na različnih stopnjah osebnostnega razvoja in življenja. Enako 

velja za otroke – ne glede na starost bodo tisti, ki imajo več izkušenj, tipanko bolje doživljali, 

sprejemali, razumevali in interpretirali.  

Za uporabo tipnih slikopisov v praksi je za predšolskega otroka sodelovanje z odraslim med 

branjem in neposredna interakcija zelo pomembna stvar, ki mu kot bralcu, ki gleda s prsti, 

daje lastno potrditev v specifični predopismenjevalni fazi. Zanjo je ključno, da otrok s prstom 

sledi dogajanju v knjigi in je aktivno vključen. Na ta način si že od 2. leta dalje uri veščine 
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branja, ko poimenuje ilustracijo v knjigi (Reading with pictures, 2013). Otrok z odkrivanjem 

sveta iz knjig nenehno spoznava pravi svet. To še bolj velja za slepe in slabovidne, saj je 

branje za slepe okno v svet in hendikepa nikoli ne smemo razumeti kot oviro, ampak kot 

priložnost iskanja drugih poti (Kermauner, 2010).  

Pri nastalih tipnih slikopisih bi kot pomanjkljivost omenila, da ne moremo vedeti, kako dolgo 

bosta knjigi obstojni. Pri nadaljnjem študiju bi bilo smiselno imeti več časa in timsko delati, 

da ogromna količina časa za premišljeno in kakovostno izdelavo ter visoki stroški za nakup 

pripomočkov in materiala omogočita otrokom dolgoletno uporabo slikopisov, ki so 

pripomoček, ki je vreden teoretičnega preučevanja in empirične izvedbe, in dragocena 

avtorska izkušnja.  
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