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TEMA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V IZBRANIH 

DELIH SLOVENSKE PISATELJICE HELENE KRALJIČ 

Povzetek 

Vsebina diplomskega dela obravnava problematiko otrok s posebnimi potrebami v izbranih 

delih slovenske pisateljice Helene Kraljič. Tema je kljub sodobnemu načinu izobraževanja 

predšolskih otrok zelo redko obravnavana. Definirali smo otroke po zakonu o usmerjanju oseb 

s posebnimi potrebami ter opisali kategorije po kriterijih za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev. Skupaj s tem smo opisali vlogo vrtcev pri vzgoji otrok s posebnimi potrebami 

in pri ozaveščanju drugih vrstnikov z navedeno tematiko. 

Cilj naloge je otrokom s pomočjo pravljic pomagati pri doživljanju in razumevanju drugačnosti, 

jih seznaniti z nekaterimi posebnimi potrebami in jim pomagati pri razumevanju tematike. S 

pomočjo nestrukturiranih intervjujev predšolskih otrok bomo ugotovili stopnjo ozaveščenosti 

navedene problematike ter jo nadgradili skozi branje in analizo del slovenske otroške pisateljice 

Helene Kraljič. 

Ključne besede: predšolski otrok, otrok s posebnimi potrebami, vloga vrtca pri ozaveščanju, 

pravljica, Helena Kraljič. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS TOPIC IN SELECTED 

WORKS OF SLOVENIAN WRITER HELENA KRALJIČ 

Abstract 

The content of the thesis deals with the problem of children with special needs in selected works 

by Slovenian writer Helena Kraljič. Despite the modern way of teaching pre-school children, 

the subject is very rarely addressed. We defined children according to the law on the guidance 

of persons with special needs, and described the categories according to the criteria for defining 

the type and the rate of deficits. Together with this, we described the role of kindergartens in 

raising children with special needs and in raising awareness among other peers about the topic. 

 

The aim of the task is to help children with the help of fairy tales to experience and understand 

the difference, to acquaint them with certain special needs and to help them understand the topic 

by taking into account cognitive-acceptance levels. Through unstructured interviews of pre-

school children, we will determine the level of awareness of this issue, and upgrade it through 

the reading and analysis of the part of the Slovenian children's writer Helena Kraljič. 

 

Key words: preschool child, child with special needs, role of kindergarten in awareness raising, 

fairy tale, Helena Kraljič. 
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UVOD 

Za vsakega otroka je izjemno pomembno predšolsko obdobje. Kar zamudimo v tem času, 

kasneje težko nadomestimo.  To je čas, ko se razvijajo temeljni procesi in funkcije, ki se kasneje 

še nadgrajujejo, otrok postaja vse bolj socialno bitje in razvija svoje potenciale. Za svoj razvoj 

pa potrebuje mnogo vzpodbud, tako s strani staršev kot tudi pedagoških delavcev. V slovenske 

vrtce je vključena dobra polovica predšolskih otrok, med njimi pa so tudi otroci s posebnimi 

potrebami (Opara, 2005).  »V svetu in pri nas je že dodobra uveljavljen termin »otroci s 

posebnimi potrebami«, označuje široko skupino otrok (po Galeši), med katere sodijo tudi otroci, 

ki imajo učne, vedenjske in čustvene težave. Otroci s posebnimi potrebami so torej tisti, ki 

imajo ovire, primanjkljaje, slabosti, težave in motnje na področju gibanja, zaznavanja, govora, 

spoznavanja, čustvovanja, vedenja in učenja.« (Krapše, 2004, str. 4). Za večino otrok s 

posebnimi potrebami je kljub odstopanjem in posebnostim v razvoju vključitev v socialno 

skupino otrok najboljše okolje. Z vključitvijo se bo otrok lahko skozi posnemanje, interakcijo, 

prepoznavanje in drugo dinamiko v skupini učil nadomeščati svoje primanjkljaje in hitreje 

razvijal svoje sposobnosti (Opara, 2005). Ravno zaradi pomembnosti predšolskega obdobja pa 

je pomembno, da se otroci zavedajo tudi drugih ljudi okoli sebe in tega, da nismo vsi enaki, 

temveč da je lahko kdo drugačen tudi v tolikšni meri, da neprestano potrebuje našo vzpodbudo, 

razumevanje in pomoč. Pomembno je, da otroke s tematiko o otrocih s posebnimi potrebami 

seznanimo na zanimiv način, ne pa kot nekaj, česar bi se bilo treba bati. Načinov, kako 

predšolskim otrokom predstaviti posebne potrebe in s tem drugačnost, je kar nekaj. Med njimi 

so med drugim tudi pravljice v slikaniški obliki. 

Temeljni namen diplomskega dela je otrokom v vrtcu s pomočjo obravnave izbranih pravljic 

pomagati pri doživljanju in razumevanju tematike drugačnosti. Skozi pravljice v slikaniški 

obliki, slovenske pisateljice Helene Kraljič, jih bomo seznanili z nekaterimi oblikami termina 

»otrok s posebnimi potrebami« in jim tako pomagali pri razumevanju le-tega. 

V praktičnem delu diplomske naloge bomo uporabili kvalitativno metodo pedagoškega 

raziskovanja, ki bo temeljila na nestrukturiranih intervjujih z otroki. Pogovarjali se bomo s 

petimi otroki starostne skupine od 5 do 6 let, rezultati pa bodo interpretirani s pomočjo zapisa 

pogovora in njihovih ugotavljanj.  
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TEORETIČNI DEL  

1 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI  

1.1 Pojmovanje otrok s posebnimi potrebami 

Otroke s posebnimi potrebami različni strokovnjaki in ljudje različno poimenujejo: defektni, 

prizadeti, moteni, deviantni, subnormalni, otroci z učnimi težavami in motnjami, otroci z 

motnjami v razvoju in otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Vsa 

poimenovanja, z izjemo zadnjega, te otroke negativno označujejo in jih s tem bremenijo, kot da 

so za nastale motnje odgovorni samo oni (Krapše, 2004). 

V današnjem času zaznavamo modernejšo naprednost pri teoriji izobraževanja in pojmovanja 

ter odnos do teh otrok. Tako so različni neprimerni izrazi postali neustrezni in na to so prvi 

opozorili »prizadeti« sami. Oblikoval se je naziv »otroci in mladostniki z motnjami v telesnem 

in duševnem razvoju«. Ker pa so klasifikacije ostale zakoreninjene, so bili strokovnjaki še 

vedno prepričani, da ti otroci potrebujejo vzgojo in izobraževanje v specializiranih institucijah 

z ustrezno specializiranimi strokovnjaki (Opara, 2005). 

Po Bergantu (1988) so pomembni štirje kriteriji, po katerih se določa drugačnost: 

• otrok izstopa iz širokega okvirja drugačnosti, 

• obstajati morajo posebni, neobičajni razlogi oziroma vzroki, 

• ogrožen je nadaljnji psihosocialni razvoj, 

• potrebno je posebno, strokovno obravnavanje. 

S postmodernizacijo so se razvila sprejemanja in dejstvo, da tudi drugačni otroci potrebujejo 

ustrezno izobrazbo in varnost. V ospredju so tako vprašanja, kakšno pomoč in prilagoditve 

potrebujejo ter kako jim uspešno prilagoditi kurikulum (Opara, 2005).  

»Ne glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir ali motenj postajajo enakopravni z drugimi. 

Družba si prizadeva za odpravo ovir in za izenačevanje možnosti, da bi tako postali enakopravni 

in enakovredni člani družbene skupnosti« (Destovnik, 2002, str. 5). 

Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami so upravičeni do enako kakovostnega življenja, 

izobraževanja in pojmovanja kot ostali. Družba skozi modernizacijo vsak dan bolje sprejema 
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drugačnost in je o njej bolj ozaveščena kot v preteklosti. Naša naloga pa je, da vse znanje, 

strpnost in sprejemanje prenesemo na naše otroke, ki se bodo srečevali s »posebnimi otroki«. 

1.2 Pojmovanje po zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami  

Kot je bilo navedeno, je družba v preteklosti pričakovala, da se bo uvedel dvotirni sistem 

izobraževanja, pri čemer naj bi bili otroci s posebnimi potrebami deležni ločenega sistema 

vzgoje in izobraževanja. V letu 1996 je bila sprejeta splošna šolska zakonodaja, ki je temeljila 

na Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju. Sistem ni ponudil potrebnih odgovorov, saj ustrezna 

stroka ni bila pripravljena ponuditi ustreznih rešitev. Nato so leta 2000 sprejeli Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, pri katerem pa ni bil sprejet ključen podzakonski akt. 

Rok za uveljavitev je potekel dve leti kasneje, vendar je osnova zakona odprla pomembna 

vprašanja in opozorila na problematiko strokovnega konsenza. V vmesnem obdobju so o 

pravicah in usmeritvah odločali z individualnimi vlogami in presojami državne uprave 

(Destovnik, 2002). 

Ko je potreba po nujni klasifikaciji in obravnavi, zlasti pravilnika o preverjanju in ocenjevanju 

znanja v izobraževalnih ustanovah, dosegla vrh, so leta 2011 sprejeli še danes veljavni zakon.  

Takratni državni zbor je sprejel ukaz o razglasitvi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (ZUOPP-1), ki ga je državni zbor potrdil 12. julija 2011. V njem so zapisane temeljne 

določbe za usmerjanje otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-

izobraževalnimi potrebami. V njem definirajo otroke s posebnimi potrebami in navajajo 

predpise o vzgoji in izobraževanju (Uradni list, 2011). 

Po veljavnem zakonu je torej uradna definicija otrok s posebnimi potrebami opredeljena tako: 

»Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni 

otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-

jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja 

z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma 

posebne programe vzgoje in izobraževanja« (Uradni list, 2011). 

Temeljni cilj je tem otrokom zagotoviti največjo korist sistema, enake možnosti, vključevanje 

staršev v izobraževalni sistem in individualiziran pristop. Poleg tega je predpisano ohranjanje 

ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega razvoja ter zagotavljanja 
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ustreznih pogojev. Izobraževanje mora potekati po programu za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Če tega standarda otrok zaradi lastnih 

ovir ne doseže, se mu nudi nižji izobrazbeni standard in posebni program za otroke z zmerno, 

težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Predpisano je, da vse pripomočke, brez katerih se ti 

otroci ne morejo vključiti v program vzgoje, zagotovi ustanovitelj javnega zavoda. Prav tako 

se dolgotrajno bolnim otrokom in otrokom z avtističnimi motnjami ter drugimi čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami dodeli začasni spremljevalec (Uradni list, 2011). 

Na formalni ravni so njihove pravice zapisane tudi v zakonu o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja, ki v  aktu definirajo cilje vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. 

V njem med drugim navajajo, da je potrebno ( Lebarič, Kobal Grum, Kolenc, 2006, str. 13): 

• zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialni in kulturni izvor, 

veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo, 

• vzgajanje za medsebojno strpnost, 

• spodbujanje zavesti o integriteti,  

• uveljavljanje možnosti izbire na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, 

• omogočiti splošno izobrazbo in pridobitev poklica za vse prebivalstvo, 

• omogočiti razvoj in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti za čim večji delež prebivalstva. 

Z vprašanjem vzgoje in izobraževanja za ljudi s posebnimi potrebami se ukvarjajo tudi različne 

mednarodne zveze in združenja, ki so sprejela več deklaracij in načel. Med njimi so OZN, 

UNESCO in Svet Evrope. Otroci so tako zakonsko opredeljeni, zaščiteni in vpeljani v sistem 

splošnega izobraževanja. Najpomembnejši dokument med njimi je Resolucija Sveta Evrope in 

ministrstev za šolstvo o integraciji oseb s posebnimi potrebami iz leta 1990. V njem je zapisano, 

da morajo biti vse vzgojno-izobraževalne institucije pripravljene pomagati in prilagoditi 

program osebam s posebnimi potrebami (Opara, 2005). 

1.3 Opis kategorij otrok s posebnimi potrebami po kriterijih za opredelitev 

vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

»Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter 

o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami opredeljuje naslednje skupine otrok s posebnimi potrebami« ( Opara, 

2005, str. 41): 
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1.3.1 Otroci z motnjami v duševnem razvoju 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju so najpogostejša skupina s posebnimi potrebami. 

Kasneje je ta termin začel veljati za neprimernega, vendar skozi čas strokovnjaki niso našli bolj 

primernega naziva. Prvotno merjenje bolezni z IQ-testom je zamenjalo funkcionalno 

diagnosticiranje, kjer ugotavljajo, kako otrok opravlja naloge in kako se znajde v socialnem 

okolju. Skupino razdelimo v štiri podskupine, in sicer otroci s težkimi, težjimi, zmernimi in 

lažjimi motnjami v razvoju. Razpon lastnosti zajema stalno ali občasno nego, varstvo, pomoč 

in vodenje. Pri težki obliki so največkrat prisotne tudi druge oblike bolezni in motenj ter 

potrebujejo stalen nadzor usposobljenega kadra. Na drugi strani imajo otroci z lažjo obliko učne 

težave in ne dosegajo minimalnih standardov rednih osnovnih šol. Kljub temu se ob ustreznem 

šolanju lahko usposobijo za nižjo poklicno karierno pot, kjer pa se bodo težave kazale z nižjo 

sposobnostjo na kognitivnem področju in pri razumevanju snovi. Težje razumejo pričakovanja, 

imajo omejen spekter spomina in težko uvidijo lastne napake. Vsi pa potrebujejo veliko 

naklonjenosti in podpore, s katero se bodo lahko razvijali in se lažje prilagajali družbi (Opara, 

2005). 

1.3.2 Slepi in slabovidni otroci  

Slepi oziroma slabovidni otroci so tisti, ki imajo okvaro vida, vidnega polja ali očesa. 

Slabovidnost je pogost pojav, medtem ko je slepota razmeroma redek (Opara, 2005). 

Otroci, ki so že od rojstva slepi, nimajo nikakršnih vizualnih predstav o svetu. Za prepoznavo 

uporabljajo tipanje in doživljanje preslikajo prek govora okolice, ki jim pripoveduje in opisuje 

dogajanje. Definiramo torej kompenzacijo med taktilnim in slušnim zaznavanjem. Ker sluh 

postane pomembno orodje slepih, je med temi osebami veliko glasbenikov. Otroci, ki so slepi 

od rojstva, so pri gibanju manj aktivni, vendar so pri vzgoji in izobraževanju sposobni doseči 

visoke cilje. Razlikujemo zmerno slabovidnost in težjo slabovidnost, pri kateri imajo prvi 10‒

30 odstotkov vida, težko slabovidni pa od 5‒9,9 odstotkov vida. Za kakovostno vključevanje 

potrebujejo primerno osvetlitev, povečan tisk in ustrezne pripomočke. Slepe otroke pa 

razvrščamo med tiste, ki imajo delen ostanek vida (2‒4,9 odstotka vida), minimalen ostanek 

vida (do 1,9 odstotka  vida) ali pa doživljajo popolno slepoto. Slednji so težko omejeni pri 

raziskovanju okolja in aktivnem doživljanju. Učijo se pisati v Braillovi pisavi, potrebujejo 

specialni trening za vsakdanje življenje in pripomočke za orientacijo (Opara, 2005). 
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V izobraževalnih zavodih specialni pedagogi skrbijo za učenje komunikacijskih tehnik in 

učenje orientacije in mobilnosti. Skrbijo za razvoj njihovih socialnih veščin in jim pomagajo 

pri razvijanju sekundarnih čutil (sluh, vonj). Vzpodbujajo jih na področju pridobivanja 

prilagojenih kompetenc športa, praktičnega pouka, tujih jezikov ipd. (Destovnik, 2002). 

1.3.3 Gluhi in naglušni otroci 

Gluhi in naglušni otroci imajo okvare, ki zajemajo uho, funkcije povezane z njim in njegove 

strukture (Opara, 2002). Med seboj se razlikujejo po stopnji izgube sluha. V Sloveniji ima to 

okvaro 0,9 otrok na 1000 živorojenih, težave s sluhom pa ima od 3 do 5 odstotkov šoloobveznih 

otrok. Ugotovitev bolezni je zgodnja, pokaže se že v prvih mesecih življenja, ko se otrok slabo 

ali ne odziva na zvoke. Ti otroci imajo motnje pri ustvarjanju,  razumevanju in izražanju govora 

(Destovnik, 2002). 

Gluhota je v smislu komunikacije skrita motnja. Medtem ko se s slepim ali slabovidnim lahko 

pogovorimo o vsem, je pri gluhih oteženo verbalno-besedno sporazumevanje in verbalni govor. 

Gluhi mora za uspešnejšo komunikacijo razbrati govor z ustnic in če tega ni razvil, ga bomo 

tudi mi težko razumeli. Velja, da približno 80 odstotkov informacij pridobimo po slušni poti, 

zato lahko razumemo težave, ki jih imajo ti otroci pri učenju. Njihov primarni komunikacijski 

kanal so kretnje. Slovenski jezik ima približno 100.000 simbolov, slovenski znakovni jezik pa 

samo 2000. Skromna simbolika tako ovira povezavo med mišljenjem gluhih in povedanim. 

Vendar tudi za njih velja, da so med njimi velike razlike v stopnji prizadetosti govora. Nekateri 

lahko govorijo tudi tako, da jih okolica razume, drugi pa so popolnoma odvisni od neverbalnega 

izražanja in dovzetnosti okolice. Najtežja oblika gluhih otrok je izguba sluha, pri katerih tudi 

maksimalno ojačanje zvoka ne koristi (Opara, 2005). 

V naši državi imamo več zavodov za predšolske otroke, katerih program je prilagojen gluhim 

in naglušnim ter otrokom, ki imajo govorno jezikovno motnjo. Poleg programa rednega vrtca 

v Ljubljani in Mariboru, imamo tudi program za otroke s polževim vsadkom, program za otroke 

z več motnjami, program za integrirane otroke in individualne avdio logopedske in druge 

rehabilitacijske storitve. Te se izvajajo na osnovi sklenjenih pogodb z Zavodom za zdravstveno 

zavarovanje. Z razvojem prilagojenega kurikuluma so v splošnih javnih vrtcih po potrebi 

zaposleni defektologi in ostali specializanti, ki imajo visoko stopnjo izobraženosti na področju 

verbotonalne metode, pri poučevanju z znakovnim jezikom, psihomotorike in rehabilitacije. Za 

napredek ti otroci potrebujejo tudi primerno opremo zavodov od elektroakustične aparature do 

avdiovizualnih sredstev (Destovnik, 2002). 
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1.3.4 Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo motnje pri razumevanju, osvajanju in govornem 

izražanju, ki pa niso posledica motenj v duševnem razvoju, prav tako tudi ne izgube sluha 

(Opara, 2005). 

Sporazumevanje vodita dva procesa: sporočanje in razumevanje. Prvi ima nevrološko osnovo 

v Brockovem polju možganske skorje. Zadolženo je za tvorjenje besednega zaklada in 

slovnična pravila ter shranitev besed v spominu. Razumevanje pa je nevrološka osnova, ki je 

plod Wernickerjevega polja možganske skorje. Tam se sporočila razčlenijo in primerjajo z 

informacijami v spominu. Ko razvoj otroka nazaduje, lahko pride do počasnosti pri 

razumevanju govora in / ali počasna rast besednega zaklada. Motnja se širi od blagega 

zaostajanja v govoru do funkcionalne nepismenosti. V nekaterih primerih gre za okvare živcev, 

ki oživljajo mišice govornih organov (grlo, usta), drugje pa za motnjo pri tvorbi glasov 

(hripavost, rezkost, neprimerna višina ali glasnost ter nepravilna nosna resonanca). Otroci, ki 

imajo težko obliko govorno-jezikovne motnje, se odzivajo pretežno le z govorico telesa. 

Potrebujejo strokovno vodstvo in se na dražljaje iz okolice odzivajo s komunikacijo, pri kateri 

uporabljajo dejanske predmete. Vsi ti otroci pa potrebujejo podaljšan čas učenja, potrebno jim 

je glasno in počasi brati besedila in jim pomagati razumeti manj znane besede (Opara, 2005). 

1.3.5 Gibalno ovirani otroci 

»Gibalno ovirani otroci imajo prirojene ali pridobljene okvare, poškodbe gibalnega aparata, 

centralnega ali perifernega živčevja. Gibalna oviranost se odraža v obliki funkcionalnih in 

gibalnih motenj« (Opara, 2005). 

Ločimo tri oblike vzrokov, in sicer okvare ali poškodbe gibalnega aparata (roke ali noge), ki 

imajo na izobraževanje ali vzgojo posreden vpliv, ali pa okvara centralnega živčevja (možgani), 

ki povzroča cerebralno paralizo. Ločimo štiri oblike okvare. Pri spastičnosti je oseba napeta, 

brez moči in ima otrdele mišice. V atetozi se mišice spontano in nehote premikajo, pri ataksiji 

prevladujejo slaba koordinacija in nezanesljivi gibi. Zadnja je kombinirana oblika predhodno 

naštetih. Ker je pri cerebralni paralizi poškodovano tudi centralno živčevje, ima oseba pogosto 

tudi težave v duševnem razvoju. Tudi tukaj obstaja razpon med nadpovprečno in podpovprečno 

inteligentnimi osebami ter visoko in nizko stopnjo duševne motnje. Nekateri se težko naučijo 

brati, pisati, računati ali govoriti. Tretja oblika je periferna okvara, ki nastane zaradi okvare 
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hrbtnega mozga. Zaradi prekinjenega živčnega sistema pride do popolne ohromelosti brez 

motorike in občutenja. Med njimi so osebe z lažjimi ali zmernimi gibalnimi sposobnostmi 

oziroma tisti, ki imajo obliko težje ali težke gibalne oviranosti. Slednji imajo hude motnje 

gibanja in so odvisni od pomoči okolice. Navadno so v gibanju z elektromotornim vozičkom in 

potrebujejo popolnoma prilagojene prostore za gibanje, hranjenje, sedenje in ostale dejavnosti 

(Opara, 2005). 

1.3.6 Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja zahtevajo širši spekter definicije, saj so 

potrebe po prilagoditvi in strokovni pomoči različne. Tuji strokovnjaki pravijo, da je težko 

določiti mejo med »učno različnostjo« in »učno prizadetostjo«. Navajajo, da je pri otrocih z 

učnimi težavami nasprotje med starostjo in šolskimi dosežki do dve leti. Ko je v ZDA drastično 

naraščal delež teh otrok, so govorili o epidemiji, ki ima vzroke tako v okolju kot v poškodbi 

možganov. Otrokom so namenjeni svetovanje, korekcija, prehod k manj zahtevnim 

akademskim programom in specialno edukacijo. Skupaj z velikim porastom pa so se pojavila 

vprašanja okoliščin, ki privedejo do tega. Med njimi so porast šolske populacije, porast števila 

tuje govorečih otrok ter porast spoznanj in zavesti. Tako so ločili otroke, ki imajo nekritične in 

kritične učne težave. Za prve velja slabša sposobnost na nebistvenih spretnostih, za druge pa 

pojavljanje ovir pri pridobivanju pomembnih šolskih kompetenc, kjer se kaže težava pri branju, 

pisanju, govoru, poslušanju, hiperaktivnosti, računanju in drugih jezikovnih funkcijah. 

Najpogostejši vzroki za učne težave so genetični vzroki, okolje, fizični vzroki in nevrološki 

dejavniki. Zaradi širokega spektra lahko otroka s primanjkljaji prepoznamo po pomanjkanju na 

posameznih področjih učenja le v primeru, ko se izrazite učne težave pojavljajo že dalj časa. Za 

njih velja, da jih ni mogoče odpraviti kljub prilagoditvam metod in dela oziroma vključevanja 

v dopolnilni pouk. Tudi ti otroci potrebujejo naklonjenost učiteljev in vrstnikov ter ustrezne 

prilagoditve glede na stopnjo in vrsto motnje (Opara, 2005). 

1.3.7 Otroci z motnjami vedenja in osebnosti 

Ta skupina otrok po mnenju Opare (2005) očitno najbolj vznemirja šolsko prakso, za kar je več 

vzrokov. »Med pomembnejšimi je zagotovo ta, da za razliko od drugih otrok s posebnimi 

potrebami povzroča drugačne interakcije in vzdušje v razredu. S svojo neprilagojenostjo in 

težjo vodljivostjo motijo učitelje in pogosto tudi sošolce. Učitelji se čutijo ogrožene in, kot 

pogosto pravijo, neusposobljene za delo s to populacijo« (Opara, 2005, str. 60). 
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Z nastajanjem demokratične dežele se je pričela pojavljati svobodna oblika vzgoje otrok, pri 

čemer je odprta nova možnost za razvoj lastne osebnosti. Zaradi omejenega spoštovanja starih 

navad in pravil vzgoje, se je oblikoval prostor za manj socialno prilagojeno vedenje. Pravila 

tradicionalne družine so se spremenila in prilagodila sodobnejšemu okolju, ki navaja svobodno 

dojemanje posameznika in vzgojo brez omejitev. Posledica tega je posameznik, ki se težko 

vpeljuje v socialno življenje v skupini, kar vodi do konfliktov med otrokom in okoljem. S 

terminom »otroci z motnjami vedenja in osebnosti« pa poimenujemo tudi tiste, ki izhajajo iz 

okolja in družin, kjer so prevladovali alkoholizem, nasilje, brezčutnost, zanemarjanje ali 

zlorabe. Ti otroci prestajajo travmatične trenutke in razvijajo osebnost, skladno s poznanimi 

vzorci vedenja in čustvovanja. V Pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje 

otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev te 

otroke definirajo skozi dva kanala. Prvi je otrok z motnjami vedenja in osebnosti v primerih, ki 

mu dosedanje svetovanje in prilagajanje ni zmanjšalo težav. V drugem primeru pa navajajo, da 

se otroka ne označuje kot takega do konca njegovega razvoja, čeprav vedenjski vzorci kažejo 

drugače. Od vzgojiteljev ti otroci zahtevajo veliko stopnjo potrpežljivosti, pozitivne 

naravnanosti in jih s svojim odnosom prepričujejo, da verjamejo v njihovo pozitivno plat 

razvoja (Opara, 2005). 

1.3.8 Dolgotrajno bolni otroci 

V to skupino spadajo otroci, ki imajo dolgotrajno obliko oziroma kronično motnjo bolezni, ki 

jih ovira pri šolskem delu. Dolgotrajna bolezen je tista, ki traja več kot tri mesece. Tem otrokom 

se simptomi navadno ne spreminjajo in se kljub bolezni prilagodijo vsakodnevnim dejavnostim. 

Za njih velja, da se kronično stanje kljub zdravljenju postopno slabša. Sem uvrščamo otroke, ki 

imajo kardiološke, endokrinološke, gastroenteorološke, alergološke, revmatološke, nefrološke, 

pulmološke, onkološke, hematološke, dermatološke, psihiatrične in nevrološke bolezni, 

avtoimune motnje ali motnje prehranjevanja. Kronično bolani otroci so lahko različno omejeni 

pri procesu vzgoje in izobraževanja. Zaradi številnih zdravljenj imajo lahko šibko psihofizično 

kondicijo ali pa so dalj časa odsotni od pouka, načeloma pa se z manjšimi prilagoditvami 

uspešno vključujejo v klasični šolski sistem (Opara, 2005). 

1.3.9 Otroci z avtističnimi motnjami 

Avtizem, Aspergerjev sindrom, Rettov sindrom, sindrom lomljivega kromosoma x, otroška 

dezintegrativna motnja in nespecifična razvojna motnja spadajo pod motnje avtističnega 

spektra. Najbolj prepoznavni motnji avtističnega spektra sta avtizem in Aspergerjev sindrom. 
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Avtizem je nevrološka motnja, kaže se v primanjkljajih na socialnem in govornem področju. 

Na podlagi raziskav je vse več dokazov, da se avtizem pojavi zaradi drugačne strukture in 

drugačnega delovanja možganov. Na to vplivajo genetski dejavniki. Domnevno, do neobičajne 

strukture možganov pride že v nosečnosti, lahko pa tudi med porodom, zaradi poškodbe 

možganov. Nekateri za avtizem krivijo prirojene metabolične motnje, saj ga lahko povzročajo 

živila, ki jih telo ne more prebaviti. Spet drugi kot možen vzrok navajajo infekcije, rizične 

nosečnosti, krvavitve med nosečnostjo ali pa povišano raven nevrotransmitorja serotonina, ki 

vpliva na funkcije centralnega živčnega sistema. Vsi ti dejavniki sami po sebi še niso vedno 

razlog za nastanek avtizma, a v kombinaciji z genetiko lahko povzročijo njegov nastanek 

(Žagar, 2012). 

Znaki avtizma se kažejo že zelo zgodaj, opazni so že okoli enega leta do najkasneje tretjega leta 

starosti. Avtistični otrok ima motnje v socialnem razvoju, saj ne pokaže zanimanja za ljudi okoli 

sebe in izhaja iz lastnih potreb. Imajo malo stikov z ljudmi, nekateri celo nič. Lahko se izolirajo 

tudi v množici ljudi in se umaknejo v svoj svet doživljanja. Njihova značilnost je tudi, da z 

drugimi ne vzpostavijo očesnega kontakta. Imajo tudi motnje v komunikaciji in govornem 

razvoju, kar opazimo pri zamudi razvoja govora ali pa sploh govora ne razvijejo. Pri avtističnih 

otrocih, ki govorijo, pa opazimo netipičen ton glasu in drugačno kakovost govora. Zanimivo pa 

je, da nikoli ne lažejo. Tudi motnje v vedenju in zaznavanju so značilne za avtizem. To se kaže 

v tem, da so nezmožni deliti pozornost med dvema stvarema ali človekoma hkrati, saj niso 

sposobni usmerjati pozornosti od enega dražljaja k drugemu. Ne igrajo se z običajnimi igračami 

navezanosti, velikokrat se navežejo na netipičen predmet. Prav tako se osredotočijo na eno 

aktivnost in v njej vztrajajo dolgo časa, ko pa ga želimo preusmeriti, naletimo na jezo. Kažejo 

pa zanimanje za števila, umetnost in podobno (prav tam). 
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2 VLOGA VRTCEV  

Otroke s posebnimi potrebami po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) v 

Republiki Sloveniji lahko usmerimo v: 

• programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

• prilagojene programe, ki zagotavljajo pridobitev enakovredne izobrazbene ravni, 

• prilagojene programe, ki ne zagotavljajo pridobitve enakovredne izobrazbene ravni,  

• posebne vzgojne programe in možnost prehajanja med programi. 

V diplomski nalogi pa se bomo osredotočili na vzgojo in izobraževanje v vrtcih. V razvoju 

zavedanja in sprejemanja je bilo vse več otrok s posebnimi potrebami, ki so se uspešno 

vključevali v redni program kurikuluma. »V šolskem letu 2012/2013 je bilo v program 

predšolske vzgoje s prilagojenim izvajanjem vključenih že 978 otrok s posebnimi potrebami, 

kar je 1,2 odstotka populacije, v posebne oblike (razvojne oddelke, zavode) pa le še 285 otrok, 

kar je 0,37 odstotka populacije« (Opara, 2015, str. 20). 

Da bi otroci lahko sodelovali z okoljem, nanj vplivali in ga kasneje tudi spreminjali, morajo za 

začetek postopoma spoznati družbeno okolje okoli njih (kulturno življenje, družinsko življenje, 

poklice, vsakdanje življenje …), hkrati pa dobivati vpogled tudi v širšo družbo. Tako 

vključevanje pa pomeni tudi vključevanje v kulturo, v kateri živimo. Naloga vrtcev je, da otroke 

poleg vključevanja v lastno kulturo že zgodaj seznanijo tudi z drugimi kulturami in njihovimi 

navadami, saj jim s tem nudijo osnovo za spoštovanje drugačnosti in vzgajanje medsebojne 

strpnosti in s tem uresničujejo nekatere cilje, navedene v Kurikulumu za vrtce (1999), kot so 

npr.: spoznavanje samega sebe in drugih ljudi; spoznavanje ožjega in širšega družbenega in 

kulturnega okolja ter spoznavanje medkulturnih in drugih razlik; doživljanje vrtca kot okolja, 

v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti, ne glede na spol, telesno in duševno 

konstitucijo; otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da 

bi lahko družba delovala … (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Otrok je uspešno vpeljan v sistem javnega izobraževanja, ko je sposoben navezovati socialne 

integracije z ostalim delom razreda. Poleg individualnega strokovnega znanja delavcev, ki 

usmerjajo otroke s posebnimi potrebami v javnih zavodih, je nujno tudi sodelovanje, timsko 

delo in vzpodbujanje s strani vseh zaposlenih kot tudi staršev. Tako se razvije kakovosten 

program za otroke s posebnimi potrebami (Krapše, 2004). 
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2.1 Vloga vrtcev pri vzgoji otrok s posebnimi potrebami 

Ko se je pričelo paralelno vključevanje in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v redne 

programe, se je pojavilo vprašanje o izobrazbi učiteljev, zmožnostih zavodov in specializiranih 

šol. »Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb je konec 

prejšnjega stoletja (leta 1999) opravila analizo v 15 državah Evropske unije in izdelala poročilo 

z naslovom Učiteljeva podpora ‒ organizacija podpore za učiteljevo delo z otroki s posebnimi 

potrebami v redni šoli, trendi v 17 državah« (Opara, 2015, str. 25). 

Osredotočili so se na izobraževanje učiteljev, podporo pri izvajanju šolskih aktivnosti ter 

zabeležili smernice pri pripravi in izvajanju diferenciranih učnih strategij.  

Strokovni svet Republike Slovenije je tako leta 2003 sprejel tri pomembna gradiva pri 

izobraževanju in vzgoji otrok s posebnimi potrebami. Za potrebe te diplomske naloge so 

pomembna Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. Predstavljajo pomembne informacije, ki jih potrebuje kader, vendar se je 

izkazalo, da zaposleni velikokrat niso primerno poučeni o pravilnem izvajanju programa 

(Opara, 2015).  

Program s prilagojenim izvajanjem lahko izvajajo vsi vrtci. Za izvajanje dodatne strokovne 

pomoči lahko vrtec pridobi strokovnjaka ali pa delo izvajajo vzgojitelji. Prilagojen program za 

vrtce je najlažje izvedljiv, saj je poudarek na razvojni fazi otroka, individualen pristop pa je 

tako lažji. Med pomembne naloge prilagajanja se šteje zmanjšanje otrok v skupini, če je med 

njimi eden ali več otrok s posebnimi potrebami. Prav tako je potrebno upoštevati, da gibalno 

ovirani ali dolgotrajno bolni otroci zaradi številnih terapij in odsotnosti potrebujejo daljše 

časovno obdobje za vključitev (Opara, 2005). 

Prostor je potrebno prilagoditi zlasti slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim ter gibalno 

oviranim. Tukaj upoštevamo prilagojeno osvetlitev za slepe in slabovidne, Braillov pisalni 

stroj, dobro označene ali stalne prostore v igralnici in orientacijske točke v obliki reliefnih 

nalepk. Gluh otrok spremlja govornikove mimike in ogledovanje ustnic, naglušen pa posluša s 

pomočjo poslušanja prek individualnega slušnega aparata. Da bi bil zvok primeren, mora torej 

presegati hrup za 15 do 20 decibelov in biti frekvenčno optimalen. Gibalno ovirani potrebujejo 

mobilne prostore, prilagojene sanitarije, prostor za osebno higieno in počitek ter zagotovljen 

prehod med nadstropji. Za vse otroke s posebnimi potrebami pa velja, da so v razredu na 
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prostoru, ki jim omogoča maksimalno izrabo izobraževalnega sistema, in sedijo pri sošolcu, ki 

jim je pripravljen pomagati (Opara, 2005). 

Burgar navaja, da je pri delu z otroki s posebnimi potrebami potrebno črpati iz elementov 

čustvene in socialne inteligence. Vzgojitelji ne smejo ukazovati, kaj naj delajo, ampak povejo, 

kaj se od njih pričakuje. Ne kritizirajo narejenega, ampak vzpodbujajo k opravljenemu delu. 

Namenjajo naj veliko pozornosti učencem in ne delu, ki ga opravljajo. Vsak dan naj iščejo 

motivacijo in učijo otroke, da sprejemajo same sebe in ustvarjajo kulturo, kjer se bodo naučili, 

kako priznavati razlike med posamezniki. Primaren način uspešnega varstva in izobraževanja 

pa je poslušanje, saj tako pokažemo svoje spoštovanje. Našteta navodila oblikujejo varno, 

delovno in gostoljubno ozračje, ki ima temelje na neformalnem sporazumevanju (Krapše, 

2004). 

Pri uspešnem procesu sta za vrtce potrebni akomodacija in modifikacija. Prva učno prakso 

smiselno prilagaja, tako da se učenec s posebnimi potrebami lažje prilagaja učni snovi. Tako za 

otroka, ki težko ali ne bere, vzgojitelj uporablja zvočne zapise ali druga alternativna sredstva. 

Upoštevati je potrebno tudi dodaten čas, ki ga otrok potrebuje za opravljanje nalog. 

Akomodacija gibalno oviranim otrokom omogoča prilagojene prostore v mirnem in varnem 

okolju. Modifikacija pa pomeni spreminjanje in prilagajanje snovi tako, da je ta enostavnejša. 

Standard učenja se zniža na raven razumevanja, ocenjevanja in delovanja otroka (Opara, 2015). 

Ostaja pa prepričanje, da bi bilo za otroke s posebnimi potrebami bolje poskrbljeno v posebnih 

strokovnih šolah. Vzgojitelji in učitelji veliko časa porabijo za nov izziv in spremenjeno taktiko 

dela, ko je v njihovem razredu drugačen otrok. Pri procesu prilagajanja in pomoči se zgodi, da 

zmanjka časa za ostale otroke. V tem primeru morata vrtec in šola sprejeti pomoč dodatnega 

strokovnega kadra, saj večina klasičnih vzgojiteljev za takšno delo ni strokovno ali osebnostno 

pripravljenih (Krapše, 2004). 

2.2 Vloga vrtcev pri seznanjanju vrstnikov s tematiko otrok s posebnimi 

potrebami 

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami ustvarja v vrtcu drugačno vzdušje. Prinaša kakovost 

prilagoditev, strpnost, sprejemanje drugačnosti, upoštevanje drugih ipd. »Slovensko učiteljstvo 

je nedvomno zelo kakovostno. Ne le v smislu disciplinarnih znanj, temveč tudi v smislu 

pedagogizacije in obvladovanja tehnologije vzgoje in spoznanje, da so medsebojni odnosi tisti 
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medij, prek katerega vzgojiteljica oziroma učitelj vplivata na razvijajoče in učeče se otroke« 

(Opara, 2005, str. 73).  

Proces socialne integracije v vrtcih je za otroke s posebnimi potrebami lažji, saj vključevanje 

poteka skozi igro in ni obremenjeno z doseganjem učnih ciljev. Poteka v skladu z zmožnostmi 

in interesi otroka, ki ima možnost za vključevanje v redni ali razvojni oddelek. Vzgojno delo s 

posameznim otrokom je ves čas koordinirano, pri čemer zaradi zgodnje vključitve pridobijo 

veliko informacij za sodelovanje in številne informacije, ki jim olajšajo vzgojo otroka s 

posebnimi potrebami. Za otrokovo uspešno vključitev je pomembno tudi, kako zapolnjuje svoj 

prosti čas, v kakšni meri je samostojen in koliko pomoči ter vzpodbude potrebuje. Rezultati 

raziskave v knjigi Socialna integracija otrok s posebnimi potrebami je pokazala, da imajo 

predšolski otroci pri skupnih dejavnostih dobro razvit občutek za spoštovanje tujih predmetov, 

stvari in skupnega dela. Kažejo interes za vrstnike in ne kažejo znakov egocentrizma. Kljub 

socialnim veščinam pa kažejo potrebo po dodatni pozornosti in telesnem stiku. V nadaljevanju 

so z merjenjem preverili, kako sprejemajo otroci vrstnike s posebnimi potrebami v skupnost. 

Rezultati so pokazali, da so otroci bolj socialno integrirani v vrtcu kot v šoli, vendar je kljub 

temu stopnja nizka. Otroci s posebnimi potrebami so slabo vključeni v skupnost in pojavi se 

nizka stopnja skupinske interakcije. Otroci težje navezujejo stik z drugačnimi od sebe, saj zaradi 

pomanjkanja informacij in slabšega razumevanja težko razumejo posamezno stanje z 

določenimi motnjami. Sklepna ugotovitev kaže, da je v vrtcih pri vključevanju prisoten 

egocentrizem in s tega vidika vrtci in šole ne kažejo zadostne usposobljenosti za sistemsko 

integracijo otrok. Značilno za otroke s posebnimi potrebami pri vključevanju v socialne 

situacije je odklanjanje sodelovanja, izkazovanje jeze, če kaj ne gre po njihovih pričakovanjih, 

in nepripravljenost pri delitvi lastnine. Tako se zaprejo v ozek socialni krog, pri čemer je 

oteženo povezovanje z vrstniki (Lebarič, Kobal Grum, Kolenc, 2006). 

V izbrani literaturi smo našli primer iz prakse, ki kaže uspešno zavedanje otrok o drugačnosti. 

Otroci v vrtcu so zbirali plastične zamaške za deklico, ki je potrebovala nov invalidski voziček. 

Kljub pojasnilu in pogovoru, za kaj in za koga zbirajo sredstva, so otroci težko razumeli namen. 

Vzgojiteljica jih je peljala na obisk v razvojni oddelek, kjer so jim pojasnili, zakaj so otroci na 

vozičku, zakaj nepremično ležijo na blazini, zakaj jih ne vidijo ali ne slišijo. Nekaj časa so se z 

zanimanjem igrali z njimi, nato pa je navdušenje kmalu padlo. Ko so prišli nazaj v svoj razred, 

so se pogovorili, kako pomembni so naši možgani pri opravljanju procesa vsakdanjega življenja 

in nalog. Da bi razumeli pomen oviranega razvojnega in čustvenega stanja, je vzgojiteljica 

organizirala igralne dejavnosti. Pri tem so zaznali, kako je, če ne vidiš, če ne moreš govoriti. 
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Iskali so prijatelja s prevezo na očeh, skakali po eni nogi in se poskušali obleči z eno roko. Ko 

so naslednjič prinašali plastične pokrovčke, so vedno s ponosom povedali, za koga so  

(Vrbovšek, Domicelj, Smerdelj, 2013). 

Dobra praksa se kaže tudi v prebiranju slikanic in pravljic na temo drugačnosti. Otroci 

potrebujejo kontinuirano branje pravljice, ker jo želijo razumeti in zanjo najti rešitev. Zanje je 

to primeren način soočanja, saj na njihovi zavedni ravni vzpodbuja mišljenje in poistovetenje. 

Pri tem jih je potrebno vzpodbuditi, da slišane prizore narišejo, skupaj z vzgojiteljem lahko 

zapojejo pesmice in zaplešejo na vsebino. Otroci si tako ustvarjajo podobe, čutijo toplino in 

zaznavajo prave vrednote, ki jih bodo pripravile na dejansko življenje (Bauer, 2008).  

Slikanice so že dolgo izobraževalni pripomoček, sedaj pa so postale pripomoček tudi za čustven 

razvoj otrok. Empatija je zmožnost razumevanja čustev drugih ljudi in je nujno potrebna za 

normalno delovanje v družbi. Empatija ni nekaj prirojenega, temveč se s spodbudo okolice 

razvija skozi življenje, predvidoma z začetkom pri četrtem letu starosti. Njen razvoj se prične s 

prepoznavanjem osnovnih emocij, kot so veselje, stres, jeza, strah, stiska, bolečina, žalost in 

zaskrbljenost. Ena izmed možnosti spodbujanja empatije pri otrocih  je tudi skozi slikanice, saj 

imajo otroci omejene izkušnje s čustvi, slikanice pa jim posredno ponudijo čustvene izkušnje. 

Različne raziskave nam kažejo, da se že zelo majhni otroci lahko odzivajo na čustveno 

razsežnost v slikanicah (Nikolajeva, 2013).  

Nekatere starše je strah, da bi se njihov otrok v stiku z drugačnim »poneumil« ali da bi mu kako 

drugače škodoval. To so neutemeljene in nerazumljive opazke. Potrebno se je zavedati, da nas 

otroci s posebnimi potrebami učijo razumevanja in nas vzpodbujajo k razvoju zdravega 

socialnega vedenja (Bauer, 2008). 
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3 SLOVENSKA PISATELJICA HELENA KRALJIČ 

3.1 Biografija pisateljice Helene Koncut Kraljič 

Helena Koncut Kraljič je slovenska otroška pisateljica, 

rojena 12. avgusta 1971 v Ljubljani. Po končani osnovni šoli 

se je najprej vpisala na srednjo ekonomsko šolo v Ljubljani, 

kasneje pa še na izredni študij ekonomije. Kot mnogi se je 

tudi ona kar nekaj časa v življenju iskala. Želela se je 

preizkusiti v mnogih rečeh kot npr. nepremičninski agent, 

revizor, računovodja, povezovalec programa na radijskih 

postajah …, na koncu pa postala uspešna slovenska 

pisateljica. Njeno bibliografijo sestavlja lepo število 

različnih serij, kot so npr. Ljubezni je za vse dovolj, 

Poštnice, Slikanice, Faraoni, Zgibanice, Slikopisi, Delovni 

zvezki, Enciklopedije in  leksikoni, Kvizi itd. Vse trdo delo pa je bilo pisateljici tudi poplačano, 

saj je prejela številne nagrade in reference tako doma kot po svetu: 

• na Portugalskem je knjiga Osel gre samo enkrat na led prejela nagrado za izvirno delo; 

• knjige za otroke s posebnimi potrebami v tujini (npr. v Egiptu, Turčiji, Španiji, Maleziji 

…) zavzemajo posebna priporočilna mesta; 

• za darila in promocije je Slovenija odkupila enciklopedijo Države EU v času 

predsedovanja Slovenije; 

• v Koreji in v Rusiji je mnogo slikanic predvajanih kot risanke; 

• veliko njenih knjig (Ples v zabojniku, Osel gre samo enkrat na led, O soncu, ki ni moglo 

zaspati …) je uprizorjenih v gledaliških igrah (Helena Koncut Kraljič (spletni vir), 

2018). 

3.2 Intervju s pisateljico 

V intervjuju s pisateljico smo se pogovorili o njenem poklicu, začetku kariere, o izboru 

teme, o kateri bo pisala …, še posebej pa smo se dotaknili teme otrok s posebnimi 

potrebami in njene serije Ljubezni je za vse dovolj. 

 

Slika 1: Helena Koncut Kraljič. 
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Na začetku smo se s pisateljico pogovorili o tem, da se je v življenju preizkusila v različnih 

poklicih in zanimalo nas je, kako se je na koncu odločila postati pisateljica. Povedala nam 

je, da se je kot mnogi drugi v življenju tudi sama nekaj časa iskala in želela preizkusiti v 

različnih stvareh. A vesela je, da je imela privilegij najti tisto, kar jo osrečuje.  

 

Na vprašanje, o čem je želela pisati na začetku svoje kariere, nam je odgovorila, da se ni 

vprašala, o čem bi rada pisala, temveč za koga. In želela je pisati za otroke. Z njimi je 

želela deliti svoje izkušnje, za katere je upala, da jim bodo prihranile kakšen grd padec ali 

pa jim le pomagale vstati, jim pregnati strahove, ki se včasih naselijo v otroški bujni 

domišljiji, jim približati stvaren svet, ki včasih deluje zastrašujoč le zato, ker ga ne 

poznamo, včasih pa le odpreti nove dimenzije, ki se skrivajo za pisanimi zavesami in 

komaj čakajo, da jih obišče kakšen radoveden otrok. 

 

Sama pravi, da so poti, ki so jo pripeljale do tega, kaj bo pisala, različne. Včasih se zgodba 

rodi, ko spozna kakšnega otroka, ki se je še posebej dotakne. Velikokrat zgodbo sprožijo 

reakcije in dogodki, ki se zgodijo njenim otrokom. Kakšna zgodba v njenih mislih nastaja 

več mesecev, spet druga zelo načrtno in sistematično.  

 

Pisateljici se je s trdim delom uspelo prebiti tudi v tujino, kar uspe le redkim. Ko jo 

povprašamo, kako je do tega prišlo in kako sama gleda na svoj uspeh, nam pove, da včasih 

pomisli, da ima srečo, da ni bila rojena z zlato dudo v ustih in se je morala v življenju sama 

boriti za svoje želje in cilje. Pravi, da je pred skoraj desetimi leti, ko je prvič obiskala 

Mednarodni otroški knjižni sejem v Bologni, v njej zaživela želja o tem, da bi njene knjige 

izdali tudi tuji založniki in uspelo ji je. Začela je graditi poti in mostove, ki so jo pripeljali 

do uresničitve želja in njenim besedilom zaupajo v Španiji, Turčiji, Braziliji, Italiji, Koreji, 

Belgiji, Maleziji, Romuniji, Ukrajini, Rusiji, na Portugalskem, Kitajskem, Slovaškem, 

Poljskem … 

(Vir: osebni stik s pisateljico, pridobljeno 14. 7. 2018) 
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3.3 Serija »Ljubezni je za vse dovolj«, avtorice Helene Kraljič 

V drugem delu intervjuja pa smo se s pisateljico osredotočili na serijo 

Ljubezni je za vse dovolj. Zanimalo nas je, od kod ideja o pisanju teme 

otrok s posebnimi potrebami, za koga je napisala slikanice, kako je 

prišlo do sodelovanja z bolnišnicami in zdravniki ter kako je potekalo 

njihovo sodelovanje, seveda pa nismo izpustili vprašanja, ali lahko v 

prihodnje pričakujemo dopolnitev serije. 

 

Avtorica nam pove, da je besedila napisala za vse, ki si želijo spoznati 

in sprejeti otroke s posebnimi potrebami, in da je vesela, da jih otrokom 

prebirajo in dajejo v branje mnogi starši, vzgojitelji, učitelji …, ki si 

želijo, da bi otrokom razširili obzorja in bi ti otroci spoznali otroke s 

posebnimi potrebami, jih sprejeli in se ne bi zgražali nad njihovimi dejanji in reakcijami, 

ki so nam včasih nerazumljive. 

 

Tem in otrok, ki se na kakršenkoli način težje prilagodijo, je še veliko in pisateljica nam 

pove, da se trudi, da bi imel vsak otrok s posebnimi potrebami svojo knjigo, katera bi mu 

pokazala, da ni sam v tej posebnosti in pa da bi imel vsak otrok možnost poznati, zakaj se 

nekdo vede drugače od njega, ga takšnega sprejel in ravno zaradi njegove posebnosti 

morda tudi vzljubil. Da pa bi avtorica dosegla svoj zadani cilj, jo čaka še kar nekaj dela, 

saj kot sama pravi, vsaka taka zgodba nastaja dolgo časa, saj se o problemu z lastnimi 

izkušnjami in strokovno literaturo najprej poduči sama. To pomeni pogovor s starši teh 

otrok, z zdravniki in drugimi strokovnjaki, kateri so se vedno pozitivno odzvali na njene 

prošnje za recenzijo besedila, uvodne besede, popravke … in to jim ni bilo v breme, temveč 

le v veselje. In tako so s skupnimi močmi otroke skozi zgodbe predstavili na primeren in 

strokoven način. Avtorica za konec še doda, da verjame, da bodo te vrste knjig otrokom 

pomagale, da se bodo spoznali in se ne glede na razlike smejali skupaj (Prav tam). 

 

Ob koncu intervjuja je avtorica z nami delila še misel, s katero lahko prav vsakega od nas 

spodbudi k temu, da na drugačne otroke pričnemo gledati brez predsodkov in strahu: 

 

»Če hodiš po svetu z odprtimi očmi in si malo bolj senzibilen, najdeš mnogo tem, ki bi 

lahko zaživele v knjigah in bi tako otrokom kot tudi odraslim pomagale pri spoznavanju 

Slika 2: Helena Kraljič, Larina 
skrivnost. 
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različnosti, drugačnosti. Včasih se znajdemo v situacijah, ki so nam tuje in jih ne 

razumemo, strah nas je nepoznanega. Se bomo prav obnašali? Bomo nehote koga 

prizadeli? Zbirka poskuša vsem otrokom, njihovim staršem, vzgojiteljem in učiteljem 

približati otroke s posebnimi potrebami. Otroke, ki so drugačni, pa vendarle tako zelo 

enaki kot oni. Radi so sprejeti in radi se smejejo« (Helena Kraljič).   
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EMPIRIČNI DEL 

4 OBRAVNAVA SLIKANIC IZ SERIJE LJUBEZNI JE ZA VSE 

DOVOLJ, AVTORICE HELENE KRALJIČ 

4.1 Opredelitev problema 

V predšolskem obdobju je pomembno, da se otroci zavedajo tudi drugih ljudi okoli sebe in tega, 

da nismo vsi enaki, temveč da je lahko kdo drugačen tudi v tolikšni meri, da neprestano 

potrebuje našo vzpodbudo, razumevanje in pomoč. Pomembno je, da otroke s tematiko o 

otrocih s posebnimi potrebami seznanimo na zanimiv način, ne pa kot nekaj, česar bi se bilo 

treba bati. Načinov, kako predšolskim otrokom predstaviti posebne potrebe in s tem drugačnost, 

je kar nekaj, eden izmed njih pa je tudi seznanjanje s pomočjo pravljic. 

4.2 Cilj raziskave 

Cilj diplomske naloge je otrokom s pomočjo pravljic pomagati pri doživljanju in razumevanju 

tematike drugačnosti, jih seznaniti z nekaterimi posebnimi potrebami in jim pomagati pri 

razumevanju le-teh. 

4.3 Raziskovalna vprašanja  

Raziskovalna vprašanja: 

- Ugotoviti, ali otroci poznajo pojem drugačnost (npr. posebne potrebe). 

- Ugotoviti, ali otroci poznajo pojem otroci s posebnimi potrebami. 

- Ugotoviti, ali otroci poznajo katero od posebnih potreb. 

- Ugotoviti, ali otroci poznajo sladkorno bolezen. 

- Ugotoviti, ali otroci poznajo pojem avtizem. 

- Ugotoviti, ali otroci poznajo pojem downov sindrom. 

4.4 Raziskovalne hipoteze 

Na osnovi raziskovalnih vprašanj sem si postavila hipoteze: 

- Otroci spoznavajo pojem drugačnost (npr. posebne potrebe). 

- Otroci ne poznajo pojma otroci s posebnimi potrebami. 
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- Otroci poznajo eno ali več posebnih potreb. 

- Otroci spoznavajo sladkorno bolezen. 

- Otroci ne poznajo pojma avtizem. 

- Otroci ne poznajo pojma downov sindrom. 

4.5 Raziskovalna metoda 

Uporabljena je kvalitativna metoda pedagoškega raziskovanja, ki temelji na nestrukturiranih 

intervjujih z otroki. Intervjuvanih je bilo pet otrok, starostne skupine od 5 do 6 let, od tega dve 

deklici in trije dečki. Pripravljen je zapis pogovora, rezultati pa so interpretirani.  

4.6 Raziskovalni vzorec 

Raziskovalni vzorec predstavlja pet otrok, starostne skupine od 5 do 6 let, od tega dve deklici 

in trije dečki. Otroci so vključeni v Kranjske vrtce, enota Janina. 

4.7 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Z otroki obravnavamo tri pravljice iz serije Ljubezni je za vse dovolj, avtorice Helene Kraljič. 

Prva kratka sodobna pravljica v slikaniški obliki z naslovom Žan je drugačen obravnava 

problemsko tematiko oz. motiv otroka z avtizmom, naslednja kratka sodobna pravljica v 

slikaniški obliki z naslovom Imam downov sindrom obravnava problemsko tematiko oz. motiv 

otroka z downovim sindromom, zadnja kratka sodobna pravljica v slikaniški obliki z naslovom 

Maja in Miha: otroka s sladkorno boleznijo pa obravnava problemsko tematiko oz. motiv dveh 

otrok s sladkorno boleznijo. 

Projekt traja od 4. 6. 2018 do 22. 6. 2018, torej tri tedne, vsak teden pa obravnavamo eno izmed 

naštetih pravljic, se o slišanem pogovorimo, otroci pa svoje doživljanje izrazijo tudi z risbami. 

Pred branjem pravljic so petim naključno izbranim otrokom zastavljena vprašanja o njihovem 

poznavanju posebnih potreb, nato pa so ista vprašanja zastavljena še po prebranih pravljicah. 

4.8 Izvedba projekta 

1. TEDEN PROJEKTA 

Prvi dan izvajanja projekta smo otroke obvestili o tem, da bomo naslednje tri tedne skupaj brali 

pravljice in se o njih na koncu tudi pogovorili. 
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Naključno smo izbrali pet otrok, ki smo jih prosili, da nam individualno odgovorijo na nekaj 

vprašanj: 

1. Ali veš, kaj je to drugačnost? 

 

• »Da drugače plavaš, drugačna riba, blazine, roke, obrvi, knjige, luči.« (A., 6 let). 

• »Da je drugačen zvok, oči, lase.« (J., 5 let). 

• »Ne.« (M., 6 let). 

• »Ne.« (U., 5 let). 

• »Ne.« (Ž., 6 let). 

 

2. Ali je v skupini kdo drugačen ali ste vsi enaki? 

 

• »Ne, vsi smo enaki.« (A., 6 let). 

• »Vsi smo drugačni, ker imamo različne obleke, copate pa nogavice.« (J., 5 let). 

• »Ja Julijan je drugačen, zato ker vedno uboga samo Marka.« (M., 6 let). 

• »Imamo drugačne lase, glavo, ušesa, sam jest ne vidim drugačnih ušes.« (U., 5 let). 

• »Vsi smo enaki.« (Ž., 6 let). 

 

3. Ali veš, kdo so to otroci s posebnimi potrebami? 

 

• »Ne.« (A., 6 let). 

• »Čakaj … sem že malo pozabil.« (J., 5 let). 

• »Ne.« (M., 6 let). 

• »Ne.« (U., 5 let). 

• »Ne.« (Ž., 6 let). 

 

4. Ali veš, kaj je to sladkorna bolezen? 

 

• »Ne.« (A., 6 let). 

• »Luknjica v zobu, ko poješ preveč sladkarij.« (J., 5 let). 

• »Ja, da poješ preveč sladkarij.« (M., 6 let). 
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• »Vem. Da ti do enega prsta ne pride kri, pa ti ga morajo odrezati. Enega strica sem na 

morju videl, k je bil brez noge zaradi sladkorne bolezni, ker je pojedel preveč sladkarij, 

ko je bil majhen.« (U., 5 let). 

• »Vem, ker ima moja mama to. To greš v bolnico, če poješ preveč sladkarij in te pol 

preiskujejo. Ti se uležeš, pa te preiskujejo po celem telesu.« (Ž., 6 let). 

 

5. Ali veš, kaj je to avtizem? 

 

• »Ne.« (A., 6 let). 

• »Ne.« (J., 5 let). 

• »Ne.« (M., 6 let). 

• »Ne.« (U., 5 let). 

• »Ne.« (Ž., 6 let). 

 

6. Ali veš, kaj je to downov sindrom? 

 

• »Ne.« (A., 6 let). 

• »Ne.« (J., 5 let). 

• »Ne.« (M., 6 let). 

• »Ne.« (U., 5 let). 

• »Ne.« (Ž., 6 let). 
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V prvem tednu izvajanja projekta smo z otroki obravnavali pravljico v slikaniški obliki z 

naslovom: 

 Žan je drugačen: Zgodba o dečku z avtizmom 

Kratko sodobno pravljico v slikaniški obliki je napisala 

Helena Kraljič. Delo je izšlo leta 2014 pri založbi Morfem, 

ilustrirala pa ga je Maja Lubi. 

Kratek povzetek vsebine kratke sodobne pravljice nam 

predstavi glavni literarni lik, dečka z imenom Žan, ki se 

zaradi razvojne motnje, predvsem na področjih, ki so 

pomembna za življenje v skupnosti, razvija drugače kot 

njegovi zdravi vrstniki. 

Tako je bil Žan že kot dojenček drugačen, saj je neprestano 

jokal, ni imel rad objemov in nikoli se ni nasmehnil. Z 

vstopom v vrtec in kasneje v šolo pa so se težave le še vrstile. 

Žan ni maral sprememb in ni želel vstopiti v nov svet, saj je 

bil svet, v katerega se Žan umika, edini, kjer se znajde in 

počuti varno. V tem svetu ni sprememb, na katere se težko prilagodi, ni besed, ki jih ne razume, 

in ne dražljajev, ki so zanj boleči.   

Otroci z avtizmom so na pogled enaki kot zdravi vrstniki in ljudje pogosto mislijo, »da jim nič 

ne manjka«. Tako so tudi vrstniki Žana težko sprejeli, saj ga niso razumeli. Zakaj jim uničuje 

stvari? Zakaj vedno ponavlja besede, namesto da bi odgovoril? Zakaj ga tako moti hrup? Zakaj 

se ne želi z nikomer igrati, temveč je raje sam? Zakaj je tako drugačen od njih? Kot pa nam 

slikanica lepo prikaže, izvemo, da Žan ni drugačen, ker bi si to sam izbral ali želel, ampak ker 

drugače ne zna. 

Otroci z avtizmom pa nimajo »le primanjkljajev«, ampak so na določenih področjih lahko tudi 

boljši od zdravih otrok, kar nam je na koncu slikanice tudi prikazano. Otroci so ugotovili, da je 

Žan zelo dober v matematiki, da zelo lepo riše, veliko ve o dinozavrih in da iz kock sestavi 

najboljši avto. In od tiste ure so na Žana gledali drugače in si ga želeli spoznati. 

 

Slika 3: Helena Kraljič, Žan je drugačen. 
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Prvi dan smo otrokom prebrali pravljico in na koncu smo se skupaj o slišanem pogovorili. 

Otroci so znali našteti stvari, po katerih se je Žan razlikoval od drugih otrok, vendar pa je večina 

njih v Žanu videla negativnega dečka, ki je vsem le nagajal in se ni želel družiti z drugimi 

otroki. Večina otrok je povedala, da se z Žanom ne bi želeli igrati in ga medse ne bi sprejeli. 

• »Žan je bil avtist, pa je bil drugačen.« (L., 5 let). 

• »On je bil nesramen, ker je drugim uničeval stvari.« (J., 5 let). 

• »Žan je enemu strgal zmaja, ki ga je imel.« (M., 5 let). 

• »Pa risal je na puščico.« (Ž., 6 let). 

• »Njega noben sploh ni maral, ker je bil tak.« (M., 6 let). 

• »Sej jest se tudi ne bi igral z njim.« (A., 6 let). 

• »Pa kar skoz je bil sam in se sploh ni z nobenim igral.« (U., 5 let). 

• »Sam pri matematiki je bil pa dober.« (Z., 6 let). 

• »Jest mu pa ne bi posodil svoje igrače.« (K., 6 let). 

 

Slika 4: Branje pravljice Žan je drugačen. 

 

Naslednji dan smo pravljico ponovno prebrali, nato pa so otroci svoje vtise o prebranem narisali 

in svoje risbe tudi predstavili. 
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Slika 5: Risanje po pravljici. 

                 

 

 

 

Slika 6: "Narisala sem avtista, ker je drugačen, se drugače obnaša."  (Ž., 6 let). 
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Slika 7: "Narisal sem Žana, ki je imel avtist, ni maral glasbe in zvoka v telovadnici, ponavljal je besede, pa zelo dober je bil pri 

matematiki." (M., 5 let). 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: "To je Žan avtist, narisu sem še avto iz pravljice, ker mi je bil zelo všeč." (U., 5 let). 
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Slika 9: "To je Žan, k je bil drugačen, zato k je bil avtist." (J., 5 let). 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: "Narisala sem Žana, ki je avtist in je zelo rad sam." (A., 6 let). 

 



 

29 
 

Naslednji dan smo se usedli v krog in se ob listanju slikanice ponovno pogovorili o Žanu. 

Kakšen je bil, po čem se je razlikoval od ostalih otrok, kaj je imel rad in česa ne, v čem je bil 

dober, zakaj se ni maral družiti z ostalimi otroki, koliko mu je pomenil njegov zajček in zakaj, 

kako se imenuje razvojna motnja, ki jo ima Žan, ali se je Žan sam odločil, da se tako obnaša …   

• »On je imel zajčka, ki ga je imel zelo rad in ga je imel skoz zraven sebe, zato k on ni 

maral sprememb.« (K., 6 let). 

• »Ni maral novih stvari, pa nove hrane.« (Ž., 6 let). 

• »Žan ni maral hrupa in si je zatiskal ušesa, pa se drl, da naj ugasne radio.« (U., 5 let). 

• »Zato k on je bil avtist in je bil drugačen k drugi.« (Z., 6 let). 

• »Ja sam on ni bil tak zanalašč.« (K., 6 let). 

• »Pa za vsemi je vse ponavljal, kar so povedal.« (M., 6 let). 

•  »Bil je pa zelo dober pri matematiki in je znal on vse rešit, pol so ga imeli pa tudi drugi 

radi.« (J., 5 let). 

• »Ja, pa zelo je lepo risal, pa veliko je vedel o dinozavrih.« (A., 6 let). 

 

Otrokom smo za konec zastavili vprašanja:  

1. V čem pa ste vi dobri? 

 

• »Meni mami reče, da lepo rišem.« (A., 6 let). 

• »Ja jest pa nimam več rokavčkov.« (J., 5 let). 

• »Jest tudi igram nogomet, pa včasih tudi košarko.« (K., 6 let). 

• »Jest sem dober, ko se vozim s kolesom brez koleščkov, moj bratec pa še ne.« (M., 5 

let). 

• »Jest pa doma igram nogomet.« (M., 6 let). 

• »Jest rada plešem.« (Ž., 6 let). 

 

2. Je kakšna stvar, ki je ne znate? 

 

• »Jest pa ne znam flosat.« (J., 5 let). 

• »Jest si pa še ne znam sama las umiti.« (L., 5 let). 

•  »Tko se moram tudi jest še naučiti brez rokavčkov plavat, samo ni nič hudega, ker še 

ne znam.« (M, 5 let). 
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• »Jest bi pa rad znal igrati kitaro.« (M., 6 let). 

•  »Jest pa nisem znal reči R, samo sem bil pri zdravniku, pa zdaj znam.« (U., 5 let). 

• »Moj brat zna pisati, jest pa še ne, ampak bom tudi znala.« (Ž., 6 let). 

 

3. Ali vse radi jeste? 

 

• »Jest pa ne maram gob, zato k so sluzaste.« (A., 6 let). 

• »Men pa vanilijev sladoled ni všeč, pa jem samo čokoladnega.« (J., 5 let). 

• »Ja jest tudi ne.« (L., 5 let). 

• »Jest pa ne jem jajc, ker sem alergičen na njih.« (M., 6 let). 

• »Jest ne maram solate.« (Z., 6 let). 

• »Meni pa polenta ni všeč, pa mi potem mami skuha makarone.« (Ž., 6 let). 

 

4. Ali se je komu od vas kdaj zgodilo, da se kdo ni želel igrati z vami in kako ste se takrat 

počutili? 

 

• »Meni pa bratec ne posodi igrač in mi to ni všeč.« (A., 6 let). 

• »Ja jest sem tudi žalosten, zato ker če prineseš v vrtec igračo, jo moraš deliti z drugimi.« 

(J., 5 let). 

• »Jest sem pa žalosten, ko mi kdo ne posodi igrače.« (K., 6 let). 

• »Meni Zoja ne pusti, da se z njo igram dojenčke, pa se grem pol drugam igrat.« (L., 5 

let). 

• »Meni je pa Matic enkrat rekal, da se ne smem igrati z njem, zato ker sem butast, pa 

sem pol to povedal vzgojiteljici.« (M., 5 let). 

•  »Meni pa ni všeč, k so punce v kotičku, pa se jest ne smem z njimi igrati.« (U., 5 let). 

 

5. Vam v igralnici kdaj ni všeč, ko smo preveč glasni ali pa ko nimate dovolj prostora za 

igranje? 

 

• »Mene pa ko Lina skoz za mano hodi, pa se hoče skoz z mano igrat.« (A., 6 let). 

•  »Ja, mene moti k se Peter skoz dere.« (K., 6 let). 

• »Pa ko fantje postavijo cesto, pa pol ne moramo mimo z vozički.« (L., 5 let). 

• »Ja, punce so pa zmer v kotičku, pol pa za nas ni prostora.« (M., 5 let). 
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• »Fantje si pa vlak postavijo in pol ne moramo sedet na stolih pa risat.« (Z., 6 let). 

• »Meni pa ni všeč, ko je radio preveč naglas.« (Ž., 6 let). 

 

6. Ali vas je česa strah in kaj naredite, da ta strah mine? 

 

• »Jest si pa lučko prižgem, če se bojim, ko je tema.« (A., 6 let). 

• »Mene je pa dinozavrov strah.« (J., 5 let). 

• »Mene pa psov, ker mi je enkrat en bundo strgal in zdaj me oči dvigne, če pride kakšen 

pes.« (K., 6 let). 

•  »Mene je kač strah.« (M., 5 let). 

• »Jest se pa os bojim, ampak če pride, pol stran zbežim.« (U., 5 let). 

• »Mene je strah k grmi, pa se pol stisnem k mami.« (Ž., 6 let). 

 

7. Imate tudi vi kakšno igračko, ki jo imate še posebej radi? 

 

• »Jest imam zajčka.« (A., 6 let). 

• »Meni je pa najbolj všeč avto na daljinca.« (J., 5 let). 

• »Meni pa avtocesta.« (K., 6 let). 

• »Jest se pa najraje igram z dojenčki.« (L., 5 let). 

• »Meni so pa najbolj všeč kocke in se doma z njimi igram.« (M., 5 let). 

• »Jest pa medvedka, k z njem spim.« (Ž., 6 let). 

 

Skozi pogovor so otroci ugotovili, da so si v marsikateri stvari zelo podobni z glavnim 

literarnim likom v kratki sodobni pravljici. Tudi oni imajo svojo igračko, na katero so še posebej 

navezani, velikokrat se zgodi, da kakšne hrane ne marajo, še preden jo sploh poskusijo, da jim 

ni vedno prijetno, ko je v igralnici hrup in gneča, da ni lepo, če nas nekdo ne sprejme ali se z 

nami ne želi igrati, saj smo zaradi tega žalostni, da ima vsak izmed nas strah, s katerim se 

spopada na svoj način …   

Skupaj smo prišli do zaključka, da smo si vsi med seboj podobni, a še vedno tako zelo različni, 

s tem pa do spoznanja, da ni nič narobe, če si drugačen. 
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2. TEDEN PROJEKTA 

V drugem tednu smo z otroki obravnavali pravljico v slikaniški obliki z naslovom: 

 Maja in Miha: Otroka s sladkorno boleznijo 

Kratko sodobno pravljico v slikaniški obliki je napisala Helena Kraljič. Delo je izšlo leta 2016 

pri založbi Morfemplus, ilustrirala pa ga je Maja Lubi. 

Kratek povzetek vsebine kratke sodobne pravljice nam predstavi glavna 

literarna lika, Majo in Miha, dva šolarja, ki se znajdeta v svetu sladkorne 

bolezni. 

Kot vsak otrok sta tudi sama imela želje in sanje. Maja je želela postati 

baletka, Miha pa je bil prepričan, da bo postal nogometaš. Zaradi slabega 

počutja, neprestane žeje, utrujenosti in bolečin v trebuhu pa sta morala 

oba obiskati zdravnika. Tam so jima vzeli kri in ju napotili v bolnišnico, 

kjer so hitro ugotovili, da imata oba sladkorno bolezen.  

Ko sladkorna bolezen nastopi v družini, sprva s seboj prinaša stres in šok, 

žalost in strah, kako bo družina zmogla. A kmalu vsi osvojijo prve naloge, 

spremenijo domačo prehrano, otrok se spet začne ukvarjati s športom in s 

svojimi konjički, vrne pa se tudi v vrtec ali šolo. A boj s sladkorjem je kot 

tek na dolge proge in vedno znova se pojavijo novi izzivi in naloge. Ne samo 

za otroke, temveč tudi za starše, stare starše, sorojence in pa tudi za vzgojitelje in učitelje. Tako 

Maja kot tudi Miha sta imela vprašanja, tudi onadva sta iskala prave rešitve in moč, da bi potek 

sladkorne bolezni spremljala odgovorno in natančno.  

A včasih se lahko zalomi … Tako je imela Maja nekega dne vsega dovolj in se odločila, da v 

šolo odide brez, da bi zajtrkovala. Vendar pa se je njena odločitev hitro izkazala za napačno. 

Počutila se je grozno … Tresla se je, potila, bila je omotična in pred očmi se ji je meglilo. Kljub 

vsemu si je rekla: »Bom že zmogla,« in se domov odpravila sama. Na poti pa je srečala Miho, 

ki ji je tako rekoč z enakimi izkušnjami lahko priskočil na pomoč in nam pokazal, da je v 

trenutkih, ko se kaj zalomi, dobro, če je ob tebi prijatelj, ki pomaga. Kajti pri življenju s 

sladkorno boleznijo boš lažje zmogel s podporo prijateljev in družine. In tako sta zmogla tudi 

Maja in Miha. 

Slika 11: Helena Kraljič, Maja in 
Miha: Otroka s sladkorno 
boleznijo. 
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Prvi dan drugega tedna našega projekta, smo otrokom povedali, da bomo ta teden večkrat 

prebrali pravljico, ki govori o dečku in deklici s sladkorno boleznijo. 

Ker iz izkušenj predvidevamo, da ima večina otrok o pomenu in vzroku za nastanek sladkorne 

bolezni napačne predstave, ali pa jim je poznana le sladkorna bolezen tipa 2, smo otrokom pred 

branjem zastavili vprašanja, ali vedo, kaj to je sladkorna bolezen in ali poznajo koga, ki jo ima. 

Njihovi odgovori so bili različni:  

• »To je, če poješ preveč sladkarij, pa si ne umivaš zob.« (J., 5 let). 

• »To je, ko poješ preveč sladkarij, pa moraš v bolnico.« (L., 5 let). 

• »Moj ata ima tudi sladkorno bolezen, pa si mora dajati zdravila.« (M., 5 let). 

• »Ko si majhen, pa poješ preveč sladkarij, pa potem dobiš sladkorno bolezen, pol ti 

morajo pa nogo odrezat, k drugače se ti naredijo eni izpuščaji.« (U., 5 let). 

• »Moja mama ma sladkorno bolezen, pa ne sme jest sladkarij, k enkrat jih je, pa je mogla 

potem v bolnico.« (Ž., 6 let). 

Ko so otroci povedali in z nami delili svoje izkušnje s sladkorno boleznijo, smo jim prebrali 

pravljico. Po koncu pravljice so otroci kazali malo zmedenosti, šoka, nerazumevanja ... Odločili 

smo se, da jim tisti dan knjigo pustimo na mizi, da so si slikanico lahko sami pogledali še enkrat 

in slišano tudi »prespali«.  

Naslednji dan smo se z otroki usedli in ob vprašanju, kaj bomo danes brali, so vsi otroci z 

navdušenjem zakričali: »Maja in Miha: Otroka s sladkorno boleznijo!«  

Ta dan so otroci po branju pravljice najprej z vsemi delili svoje občutke in vtise o slišanem, 

nato pa so to tudi narisali in nam risbe predstavili. 

• »Meni je bila pravljica zelo všeč.« (L., 5 let). 

• »Ja, meni tudi. Ker Maja pa Miha sta še zmer lahko vse delala.« (Z., 6 let). 

• »Pa Miha je bil dober v nogometu, Maja je pa plesala.« (M., 6 let). 

• »Mogla sta it pa najprej v bolnico, k so jima tam kri vzeli.« (Ž., 6 let). 

• »Pa zelenjave sta mogla veliko jest, pa malo sladkarij.« (J., 5 let). 

• »Sam sta jo imela rada, pa ju to sploh ni motil.« (A., 6 let). 

• »En dan pa Maja ni jedla zajtrka, pa se je pol slabo počutila.« (M., 5 let). 

• »Ja, pa Miha je trebuh bolel, pa veliko je pil.« (K., 6 let). 

• »Pa sabo imata skoz sladkor.« (U., 5 let). 
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Slika 12: "Narisal sem fantka, ki igra nogomet in ga boli trebušček." (M., 6 let). 

 

 

 

 

Slika 13: "Maja pleše balet, Miha igra nogomet, oba imata sladkorno bolezen, ampak sta enaka kot pa ostali." (J., 5 let). 
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Slika 14: "Narisala sem Majo, ko pleše balet. Ona ima sladkorno bolezen, normalno je vse delala tako kot ostali. Miha pa je 
nogomet igral, pa je tudi vse normalno delal kot ostali, pa je imel tudi sladkorno bolezen." (Ž., 6 let). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: "Narisal sem Mihata, pa glukomer, k si kri vzame." (U., 5 let). 
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Slika 16: "To je Maja, ki pleše balet." (A., 6 let). 

 

Naslednji dan smo se z otroki usedli v krog in se ob listanju pravljice o njej še enkrat pogovorili. 

O kom pripoveduje pravljica, zakaj sta morala Maja in Miha k zdravniku in kaj je zdravnik 

naredil, kam sta šla potem in kaj so ugotovili, kako so se spopadli s tem, ko so izvedeli, da imata 

sladkorno bolezen, ali sta kljub bolezni lahko delala iste stvari kot prej, kaj se je nekega dne 

odločila Maja in ali je bilo to pametno …  

• »Pravljica je o Maji pa Mihu, ki sta imela sladkorno bolezen.« (K., 6 let). 

• »Miha je trebušček bolel, Maja se je pa slabo počutila, pa skoz je bila žejna.« (Z., 6 let). 

• »Pol sta šla pa k zdravniku, pa jima je kri vzel, pa so ju poslali v bolnišnico.« (M., 6 

let). 

• »Pol so jima pa v bolnišnici povedali, da imata sladkorno bolezen.« (L., 5 let). 

• »Pa so jima povedali, da bosta mogla jesti malo sladkarij, pa veliko zelenjave.« (M., 6 

let). 

• »Ampak so vsi rekli, da bodo zmogli.« (A., 6 let). 

• »Pa onadva sta mela rada zelenjavo.« (J., 5 let). 

• »Pa ista sta bila kot drugi otroci.« (Ž., 6 let). 

• »En dan je pa Maja rekla, da ima dovolj cirkusa pa sladkorne bolezni, pa ni pojedla 

zajtrka in potem ji je bilo slabo v šoli.« (U., 5 let). 

• »Ja, pa potila se je, pa vrtelo se ji je pred očmi.« (A., 6 let). 
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• »Pol je pa Miha srečala, pa ji je rekel, da ima on tudi sladkorno bolezen.« (U., 5 let). 

• »Pa da ima tudi on včasih dovolj vsega.« (Ž., 6 let). 

• »In dal ji je sladkor, pa sta rekla, da bosta imela vedno oba sladkor sabo, če jima slučajno 

pade.« (L., 5 let). 

• »Ker če ga ne pojesta, imata pol hopglikem.« (M., 5 let). 

• »Pol sta pa doma povedala, kaj se jima je zgodilo, pa sta obljubila, da bosta zmogla.« 

(A., 6 let). 

• »In Maja je potem plesala, Miha je nogomet igral.« (Z., 6 let). 

  

Na koncu pa smo otroke vprašali, kaj bi naredili, če bi v njihovo skupino prišel otrok, ki bi imel 

sladkorno bolezen. Odgovori so bili takšni: 

• »Jest bi se igral z njim.« (U.,5 let). 

• »Ja, jest tudi. Pa rekla bi mu, da mora imeti vedno sladkor sabo.« (Ž., 6 let). 

• »Pa več zelenjave bi mogli vsi jesti, ker jo mora tudi on.« (J., 5 let). 

• »Pa lahko bi mu pomagal držati glukomer.« (A., 6 let). 

• »Pa če bi imel hopglikem, bi mu dal sladkor, pa bi bilo pol vse v redu.« (M., 6 let). 

• »Bi bilo pa fino, če bi imela tako prijateljico.« (L., 5 let). 

Otroci so do Maje in Miha izrazili empatijo in ju sprejeli kot sebi enaka. Ugotovili smo, da ima 

vsak od nas kdaj slab dan, ko nisi najboljše volje in da imajo naša dejanja lahko včasih tudi 

slabe posledice in da če si v življenju nekaj dovolj želiš, te tudi bolezen ne more ustaviti. Z 

vztrajnostjo in podporo prijateljev ter družine boš zmogel vse. Maja in Miha sta! 
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3. TEDEN PROJEKTA 

V tretjem tednu izvajanja projekta smo z otroki obravnavali pravljico v slikaniški obliki z 

naslovom: 

Imam downov sindrom 

Kratko sodobno pravljico v slikaniški obliki je napisala Helena Kraljič. Delo je izšlo leta 2013 

pri založbi Morfem, ilustrirala pa ga je Maja Lubi. 

Kratek povzetek vsebine kratke sodobne pravljice nam skozi oči 

mame na preprost način skuša približati Nejca, ki je glavni 

literarni lik in najprej in predvsem otrok, šele potem otrok z 

downovim sindromom. 

Prikazan nam je odnos družine, ki se ji je rodil tak otrok, 

družine, ki ga je takega sprejela, družine, ki je zaradi tega 

močno povezana med seboj in družine, ki se mora in zna 

postaviti po robu težavam, ki jih življenje prinaša. 

Nejc je bil iz dneva v dan večji in rastel je v prisrčnega in 

iskrenega otroka. Kot vsi ostali otroci je tudi Nejc rad risal, pel, 

gledal risanke in se smejal. Čeprav ni vedno razumel navodil, 

čeprav ni znal razločno govoriti, čeprav ni lepo barval in čeprav je bil drugačen od vrstnikov, 

pa mu je uspelo marsikaj. Znal si je zavezati čevlje, znal se je sam obleči, znal si je pripraviti 

zajtrk in vse okoli sebe je znal nasmejati do solz. 

Nejc je šel v vrtec in nato v šolo, kjer so ga imeli otroci radi in mu z veseljem pomagali. Čeprav 

je bil počasnejši od ostalih in program ni bil prilagojen za njega, pa ga to ni ustavilo. Želel se 

je naučiti vse, kar so se naučili ostali otroci. Tako so se nekega dne v šoli učili male tiskane 

črke, njemu pa je bilo naročeno, da naj med tem časom riše. A Nejc ni risal, ni barval …, temveč 

je pazljivo poslušal in doma prosil mamo, naj mu pomaga, da bo znal pisati tudi sam. In zmogel 

je! Naučil se je pisati, brati in računati. Končal je prvi razred, končal je drugi razred, v tretjem 

razredu pa so staršem kot edino možnost predlagali prepis na posebno šolo, šolo s prilagojenim 

programom, kjer bo lažje sledil pouku in se družil s sebi enakimi.  

Slika 17: Helena Kraljič, Imam downov 
sindrom. 
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Čeprav je bila Nejčeva družina drugačna, je bil Nejc njihov zaklad, ki jih je bodril, kadar so 

bili žalostni, jih objel, kadar so bili obupani, jih opogumljal, kadar so bili zaskrbljeni in jim 

vsak dan pokazal, kako zelo jih ima rad. 

 

Prvi dan zadnjega tedna našega projekta smo otrokom povedali, da bomo v tem tednu brali 

pravljico o dečku z downovim sindromom. Otrokom smo pravljico najprej prebrali, nato pa 

smo se o slišanem tudi pogovorili. Otroci so znali povedati, o kom pravljica govori, zakaj je bil 

Nejc drugačen od vrstnikov, v čem je bil dober in v čem ne … 

• »Pravljica govori o Nejcu, ki je imel donov sinrom.« (J., 5 let). 

• »Ko se je rodil, je mamica rekla, da je bil najlepši.« (M., 6 let). 

• »Pol je bla pa žalostna, ker je bil Nejc bolan.« (A., 6 let). 

• »Pa je moral na operacije.« (Ž., 6 let). 

• »Nejc se je rad smejal in risal.« (U., 5 let). 

• »Ni pa znal lepo govorit.« (L., 5 let). 

• »Pa pisati ni znal.« (M., 5 let). 

• »Potem je pa mami rekel, da bi rad znal pisati male črke.« (Z., 6 let). 

• »Samo je težko sledil in je moral potem v posebno šolo.« (M., 6 let). 

• »Ja, da bo z enakimi kot on.« (K., 6 let). 

Naslednji dan smo pravljico ponovno prebrali, nato pa so vtise o slišanem tudi narisali in nam 

risbe predstavili. 
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Slika 18: "Narisal sem Nejca in mamico, ki se učita črke." (M., 6 let). 

 

 

 

 

 

Slika 19: "To sta Nejc in mami. Nejc je prosil mami, če lahko piše male tiskane črke. Imel je eno bolezen, ampak ga je imela 
mami še vedno rada." (Ž., 6 let). 
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Slika 20: "Narisal sem Nejca s prijateljem. Ona dva se igrata in se imata zelo rada. Ta bolezen, ki jo ima Nejc, ni bila nalezljiva, 
zato se lahko skupaj igrata." (U., 5 let). 

 

 

 

 

 

 

Slika 21: "Narisala sem, ker oni radi rišejo." (A., 6 let). 
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Slika 22: "Narisal sem Nejca. On je imel donov sindom, pa je bil zelo vesel in se je rad smejal." (J., 5 let). 

 

Ob našem naslednjem srečanju smo se z otroki usedli v krog in ob listanju slikanice slišano še 

enkrat skupaj obnovili. Otroci so znali povedati, kdo je bil Nejc, kakšen je bil, zakaj je bil 

drugačen od drugih, kako se je ob njegovem rojstvu počutila mamica, v čem je bil dober in v 

čem ne, ali so ga drugi otroci lepo sprejeli … 

• »Nejc, ko se je rodil, so zdravniki mamici povedal, da ima downov sinrom in da mora 

na operacije.« (Ž., 6 let). 

• »In Nejc je imel 21 kronosonov, pa je imel majhna ušesa, pa usta je imel majhna.« (M., 

6 let). 

• »Ja, pa oči je imel navzgor.« (J., 5 let). 

• »Pa še nos je imel stisnjen.« (A., 6 let). 

• »To je imel zato, ker je imel ta sinrom in oni so taki.« (U., 5 let). 

• »On je imel eno motnjo.« (M., 5 let). 

• »Pol je šel pa v vrtec pa šolo, pa je bil vesel, ker se je skoz smejal.« (Z., 6 let). 

• »Pa risal je rad.« (K., 6 let). 

• »In znal se je sam obleči pa čevlje zavezati.« (J., 5 let). 

• »Ni pa znal govoriti.« (M., 6 let). 

• »Ja, je znal, samo ne tako dobro.« (L., 5 let). 

• »Pa navodil od učiteljice ni razumel.« (Z., 6 let). 
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• »Zato ker je bil bolj počasen od drugih.« (Ž., 6 let). 

• »In ko so se v šoli učili male tiskane črke, je bil on prepočasen in je potem doma mami 

rekel, da ga nauči.« (A., 6 let). 

• »Sej jest tudi še ne znam pisati, ampak nič hudega, se bom še naučila.« (U., 5 let). 

• »Potem so pa rekli, da bo moral v šolo, kjer bodo enaki kot on.« (M., 5 let). 

• »Ja, v posebno šolo, da bo lahko tudi on sledil pouku.« (J., 5 let). 

• »Pa nič hudega, če je bil bolan, ker so ga imeli vseeno radi.« (Ž., 6 let). 

• »Ja, ker Nejc je bil prijazen in je vedno vse nasmejal.« (L., 5 let). 

S pomočjo pravljice so otroci videli, da kljub temu da je nekdo drugačen, je še vedno lahko zelo 

pomemben del našega življenja, in da tudi če nisi vedno najboljši v vsem ali pa če se učiš 

počasneje od ostalih, to ne pomeni, da si kaj slabši. In pa najpomembnejše, med seboj se imamo 

radi in si pomagamo, ne glede na vse, saj nikoli ne veš, kdaj boš ti tisti, ki bo potreboval 

prijateljevo pomoč. 

OGLED POSNETKOV 

S tem dnem smo zaključili z branjem pravljic, a ko smo se naslednji dan ponovno videli, so bili 

otroci polni dilem in vprašanj: 

• »Ampak kako pol Maji in Mihi ta črpalka dela?« (A, 6 let). 

• »A onadva ne smeta jesti čisto nič sladkarij?« (J., 5 let). 

• »Kje pa vidita, koliko imata sladkorja?« (K, 6 let). 

• »Kako pa dela ta glukomer?« (L, 5 let). 

• »A ta črpalka je taka, da ti notri natipkaš in potem kar dela?« (M, 5 let). 

• »A tako kot je imel Nejc majhna ušesa in usta, pa take oči, a tako imajo vsi, ki imajo ta 

sinrom?« (U, 5 let). 

• »A v posebni šoli so potem samo taki otroci?« (U, 5 let). 

• »Kaj pa če bi Žan izgubil zajčka? Ali bi se navadil na drugo igračko?« (Ž, 6 let). 

 

Zaradi otroške želje po še več informacijah smo se odločili, da jim otroke s posebnimi 

potrebami poskusimo približati še bolj in smo si  na računalniku pogledali posnetke, na katerih 

so bili prikazani prav takšni otroci.  
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Na spletu smo si ogledali posnetek, ki je 

prikazoval, kako avtisti vidijo svet, in 

posnetek, na katerem je deček, avtist, sam 

zaupal, po čem se razlikuje od svojih 

vrstnikov. 

V okviru študija smo se imeli priložnost 

spoznati in družiti z otroki s posebnimi 

potrebami, kjer smo nekaj otrok z dovoljenjem 

staršev tudi posneli. Med njimi sta bila dva 

dečka z downovim sindromom. Tako smo otrokom pokazali posnetek, na katerem so lahko 

videli, kako takšni otroci govorijo, barvajo, rišejo in se gibljejo. 

V vrtcu Janina imamo v naši skupini deklico s 

sladkorno boleznijo tipa 1. Z dovoljenjem staršev 

smo za boljšo predstavo otrokom posneli, kako 

izgleda eden izmed njenih obrokov. Otroci so lahko 

videli, kako izgleda odvzem krvi in meritev 

sladkorja v krvi z glukometrom, vnos v inzulinsko 

črpalko, tehtanje hrane in sodelovanje drugih otrok 

v skupini. 

Na koncu smo otrokom povedali, da se vsem 

otrokom, ki smo jih ta dan videli na posnetkih, in 

otrokom, o katerih smo 

brali, reče otroci s 

posebnimi potrebami, saj od 

nas potrebujejo več pomoči 

kot drugi, zdravi otroci. 

 

Ta dan so bili izrazi na 

otroških obrazih 

nepopisljivi. V treh tednih 

smo z branjem pravljic 

Slika 23: Ogled posnetka otrok z downovim sindromom. 

Slika 24: Ogled posnetka otroka s sladkorno boleznijo. 

Slika 25: Otroški izrazi ob gledanju posnetkov. 
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in s pogovorom o njih dosegli veliko. Otroci so izvedeli, kaj pomeni drugačnost, kdo so otroci 

s posebnimi potrebami in tri izmed njih spoznali v tolikšni meri, da so jih znali našteti in opisati, 

v čem je posamezen med njimi drugačen od vrstnikov. S pomočjo posnetkov pa smo naredili 

še korak naprej, saj so se otroci lahko še bolj seznanili s posebnimi potrebami in se ob soočenju 

z otroki, pa čeprav le prek zaslona, lahko z njimi še bolj poistovetili.  

IZDELAVA PLAKATA 

Naslednji dan smo z otroki izdelali plakat, s katerim smo želeli 

obnoviti znanje, ki so ga otroci usvojili v teh tednih. 

Naših pet intervjuvancev smo povabili v drugo igralnico, kjer 

smo jim predstavili nalogo tega dne. Na mizo smo postavili 

plakat, lepila, flomastre in kupček različnih slik (naslovne slike 

pravljic Žan je drugačen, Imam downov sindrom, Maja in Miha: 

Otroka s sladkorno boleznijo, slike sadja, sladkarij, inzulinske 

črpalke, glukometra, otroka, ki je sam, plišastega zajčka, otroka, 

ki potrebuje pomoč pri gibanju, obraz otroka z downovim 

sindromom, obraz otroka, ki se smeje, sliko s številkami, otroka, 

ki se uči pisati …).  

 

Slika 26: Izdelava plakata. 

Slika 27: Izdelava plakata. 
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Iz kupčka smo najprej vzeli naslovnice pravljic in jih postavili 

na plakat, nato pa smo otrokom naročili, naj si vsak izbere tri 

slike in za vsako izmed njih razmisli, h kateri od prebranih 

pravljic sodi oz. za katero posebno potrebo je slika značilna. 

Otroci so se dela lotila z veseljem, slike razporejali sem in tja, 

ves čas pa so si med seboj pomagali in se ob vsaki sliki 

pogovorili. 

Ko so slike razvrstili, so jih na plakat tudi nalepili. Vsako izmed 

njih so povezali s knjigo, h kateri so mislili, da sodi. 

Slika 28: Izdelava plakata. 
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Po koncu razporejanja, lepljenja in povezovanja pa je vsak otrok povedal, katero sliko je 

povezal h kateri sliki in zakaj, njegove 

ugotovitve pa smo zapisali. 

Ko je bil plakat končan, so otroci izbrali 

primerno mesto v igralnici, kamor smo ga 

nalepili. Izdelek smo si skupaj še enkrat 

ogledali, nato pa so otroci izrazili idejo, da bi 

lahko otroke s posebnimi potrebami predstavili 

še ostalim otrokom. Nad idejo smo bili vsi 

navdušeni in v igralnico povabili še ostale 

vrstnike, ki so nas z veseljem in z velikim 

zanimanjem prišli poslušat. 

 

 

 

 

 

 

Slika 29: Izdelava plakata. Slika 30: Izdelava plakata. 

Slika 31: Izdelava plakata. 



 

48 
 

 

Slika 32: Plakat o otrocih s posebnimi potrebami. 

 

RAZPOREDITEV SLIK 

Zakaj fotografija sodi k slikanici Žan je drugačen? 

 

Slika 33: "Ker hoče biti vedno sam." (Ž., 6 let). 
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Slika 34: "Ker ne marajo hrupa." (M., 6 let). 

 

 

Slika 35: "Ker ne mara jesti nove hrane." (J., 5 let). 

 

 

Slika 36: "Ker so zelo dobri pri matematiki." (Ž., 6 let). 

 

 

Slika 37: "Ker noče imeti drugega zajčka, ker se navadijo na eno igračko." (U., 5 let). 
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Zakaj fotografija sodi k slikanici Imam downov sindrom? 

 

Slika 38: "Ker radi rišejo in barvajo." (J., 5 let). 

 

Slika 39: "Ker se imajo radi." (A., 6 let). 

 

Slika 40: "Ker se zelo počasi učijo." (M., 6 let). 

 

Slika 41: "Ker težko hodi in mu morajo drugi pomagati, da lahko hodi." (J., 5 let). 
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Slika 42: "Ker se zelo radi smejijo." (A., 6 let). 

 

Slika 43: "Ker ima stisnjen nos, ušeska ima majhna in učke imajo gor." (J., 5 let). 

 

Zakaj fotografija sodi k slikanici Maja in Miha: Otroka s sladkorno boleznijo? 

 

Slika 44: "Zato da lahko pomerijo, koliko hrane lahko poje." (U., 5 let). 



 

52 
 

 

Slika 45: "Ker mora pojesti veliko sadja in zelenjave." (U., 5 let). 

 

Slika 46: "Ker merimo sladkor v krvi." (Ž., 6 let). 

 

Slika 47:  "Sliko sem prečrtal, ker ne smejo preveč sladkorja pojesti." (M., 6 let). 

 

Slika 48: "Ker je to inzulinska črpalka." (A., 6 let). 
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Slika 49: "Zaradi tega da izmeri, koliko je sladkorja v krvi, pa da naštimaš, koliko hrane poje." (U., 5 let). 

 

Otroci so s ponosom predstavljali 

plakat in znanje, ki so ga usvojili.  

 

Po predstavitvi so k plakatu 

povabili še ostale otroke, tako da so 

si ga lahko tudi oni pobliže 

ogledali. Skupaj smo se odločili, da 

plakat pustimo tam še nekaj časa, 

da si ga bodo lahko ogledali vsi otroci in 

s tem tudi sami spoznali in sprejeli 

drugačne otroke. 

Sledil je zadnji dan našega projekta. 

Otrokom smo se zahvalili za njihovo 

sodelovanje in pet intervjuvancev 

individualno povabili, da nam še enkrat 

odgovorijo na vprašanja, ki so jim bila 

zastavljena že pred začetkom projekta. 

 

 

Slika 50: Predstavitev plakata ostalim vrstnikom. 

Slika 51: Otroci si plakat pogledajo pobliže. 
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1. Ali veš, kaj je to drugačnost? 

 

• »Drugačnost je to, da smo si med seboj drugačni po videzu, po oblekah pa obrveh. 

Drugačna sta bila pa tudi Maja in Miha, pa Nejc, pa Žan, ker oni imajo posebne 

potrebe.« (A., 6 let). 

• »Da smo si drugačni med sabo. Ker jest mam drugačne lase kot pa ti. Pa tudi to pomeni, 

da smo iz različnih držav lahko.« (J., 5 let). 

• »Ja, to je recimo, ko je bil Žan avtist in se ni hotel igrati z drugimi otroki, ker je bil on 

drugačen od ostalih.« (M., 6 let). 

• »Ja. To je, da smo si vsi drugačni, tako po laseh, pa obleke, pa oči, pa ušesa, ali pa tako, 

da si kej bolan.« (U., 5 let).  

• »To je, da smo drugačni od drugih. Recimo Maja je imela sladkorno bolezen in je bila 

drugačna.« (Ž., 6 let). 

 

2. Ali veš, kdo so to otroci s posebnimi potrebami? 

 

• »To so otroci, ki potrebujejo več naše pomoči.« (A., 6 let). 

• »Ja, recimo Nejc, pa Žan, pa Maja, pa Miha. Oni so bili taki otroci.« (J., 5 let). 

• »To so Maja, Miha, Nejc in Žan. Ker Žan je bil avtist, Maja pa Miha sta imela sladkorno 

bolezen, Nejc je imel pa donov sinrom.« (M., 6 let). 

• »Ja, to so otroci, ki so bolni ali pa drugačni kot mi. Ki se na primer ne marajo družiti z 

drugimi, pa jih moti glasba, ali pa otroci, ki se bolj počasi učijo, ali pa da ne morejo 

sami hodit, ali pa ne znajo lepo barvati.« (U., 5 let). 

• »Otroci s posebnimi potrebami so recimo otroci, ki imajo avtizem in otroci, ki imajo 

sladkorno bolezen, ali pa otroci, ki imajo sindrom ali pa ko so na vozičku, ker imajo 

nekaj narobe z nogami.« (Ž., 6 let). 

 

3. Ali veš, kaj je to sladkorna bolezen? 

 

• »Ja, to so otroci, ki imajo sladkorno bolezen, ker jim ne gre sam inzulin in potem imajo 

tako inzulinsko črpalko, k potem ona to dela. Pa si morajo potem kri jemat z 

glukometrom, pa vidijo, kok imajo sladkorja.« (A., 6 let). 
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• »To smo brali od Maje pa Mihata, k sta jo imela. In Maja je plesala, Miha je pa nogomet 

igral, pa tudi ko sta bila bolna, sta to lahko delala. Samo mogla sta pa jesti zelenjavo, pa 

zajtrk. Ker en dan Maja ni jedla zajtrka, pa ji je bilo potem slabo, pa ji je dal Miha 

sladkor.« (J., 5 let). 

• »To imata Maja pa Miha pa še ena punčka, k smo jo videl. In oni imajo tak glukometer, 

pa črpalko, ker morajo preveriti sladkor, pa potem v črpalko notri napišejo, koliko hrane 

pojejo, ker jim inzulin ne gre sam in potem imajo to za pomoč. Zato ker nam trebušna 

slinavka ta inzulin sama dela, njim pa ne.« (M., 6 let). 

• »Ja, to je, ko ti neki ne dela pravilno in potem moraš k zdravniku, pa ti kri vzamejo. Pol 

moraš pa malo sladkarij jest, pa veliko zelenjave. Pa potem imaš sabo zmeraj sladkor.« 

(U., 5 let). 

• »To sta imela Miha in Maja, ko je bila Maja skoz žejna, Miha je pa trebušček bolel. Pol 

so pa v bolnici rekli, da imata sladkorno bolezen in sta mogla jesti veliko zelenjave. Pa 

potem imajo črpalko, ki dela namesto trebušne sline. Pa eni punčki smo videli, ker ji 

morajo točno zvagati hrano in potem so dal notri v črpalko, ki jo ima.« (Ž., 6 let). 

 

4. Ali veš, kaj je to avtizem? 

 

• »To je ena motnja, ker se potem nekdo, ki ima to, rajši igra sam in ne mara nove hrane. 

Ali pa da je radio naglas. In potem je tudi kdaj nesramen, ker drugim uničuje stvari, 

ampak on ni zanalašč tak. Pa on živi v takem svojem svetu in potem je drugačen kot 

drugi.« (A., 6 let). 

• »Ja, vem, ker je bil to Žan, k je bil drugačen zaradi tega. On se je rad igral s kockami, 

pa risal je rad, samo ni pa maral, da je bil hrup v telovadnici ali pa da ima mami naglas 

radio v avtu, pa vedno je imel zajčka in sošolci ga niso marali, ker je uničil kaj. Ampak 

pol je bil pa dober pri matematiki in potem so ga sprejeli.« (J., 5 let). 

• »Ja, to je avtist tako kot Žan. Žan je bil drugačen od drugih otrok in se ni z njimi družil, 

ker on je bil tak, da je bil raje sam. In on je skoz ponavljal besede za drugimi, pa tam, 

ko smo videli še enega fanta, je rekel, da hoče, da je vedno po njegovo. In oni so kar v 

svojem svetu. In potem se Žan ni igral z drugimi. Samo je pa veliko vedel o dinozavrih, 

pa je znal matematiko dobro.« (M., 6 let). 

• »Vem, ja. To je bil Žan, k je bil avtist, pa on ni maral sprememb. On je bil vedno sam, 

ker se ni maral družiti z ostalimi, pa motil ga je hrup, pa on je imel zajčka, k je bil na 
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njega zelo navajen in on ni maral nove hrane. Pa on je lepo risal, pa pri matematiki je 

bil dober.« (U., 5 let). 

• »Avtizem je to, kar je imel Žan, pa še en fant, k smo ga videli. In Žan je, ko je bil še 

čisto dojenček, skoz jokal. In potem mamica ni vedela, kaj mu je. Pol je šel pa v šolo, 

pa so govorili, da je nesramen, ker je risal po puščici, pa se ni hotel z nobenim družiti. 

Je bil pa najboljši pri matematiki in potem so se tudi ostali otroci z njem igrali.« (Ž., 6 

let). 

 

5. Ali veš, kaj je to downov sindrom? 

 

• »Nejc pa še dva sta imela ta sindrom, ker sta imela preveč kronsonov in Nejc je moral 

na operacije, ko se je rodil, ker ima lahko kej narobe s srčkom zaradi tega. In otroci 

imajo potem isti obraz in imajo tko oči navzgor, pa tak nosek, pa majhna usta, pa ušesa. 

In oni se ne morejo premikati, pa skakati tako kot mi, pa risat in pisat ne znajo. In Nejc 

tudi ni znal. In ko so se v šoli učili male tiskane črke, mu je učiteljica rekla, da naj on 

pa riše. In potem je mami prosil, da ga je naučila, ker on je tudi to hotel znati. Pa je 

potem znal. Ampak je moral pa potem še vedno v posebno šolo, ker so rekli, da bodo 

tam enaki kot on in se bo lažje učil.« (A., 6 let). 

• »Ja, vem. K je imel to Nejc in je bila mamica najprej žalostna, ampak potem ga je imela 

še vedno rada, ker je on vse spravljal v smeh. In on je rad risal, samo je bil pa bolj 

počasen in je pol moral v posebno šolo, da bo bil z enakimi. Pa lahko ne govorijo dobro, 

pa hodijo težko, ampak Nejc si je pa znal sam čevlje zavezat, pa si za jest pripravit sam.« 

(J., 5 let). 

• »Ja, to je imel pa Nejc, k je imel downov sindrom, pa se je zaradi tega bolj počasi učil. 

Ampak on je bil prijazen, pa se je rad smejal, pa imel je vse rad, pa tudi oni so imeli radi 

njega. In on je rad risal, pa se igral z vsemi. Pa znal se je sam obleči in si čevlje zavezati. 

Je imel pa tak obraz kot še dva fanta, ki smo jih videli, pa so imeli vsi take majhne ušesa, 

pa oči tko gor, pa tudi majhna usta so imeli. In druga dva fanta sta bla taka, da je en 

težko plezal, drug pa ni mogel skakati. In oni rabijo pomoč včasih. Pa tudi bolj težko 

govorijo in pa učijo se počasi, pa grejo potem v šolo, ki je posebna za njih.« (M., 6 let). 

• »To je imel pa Nejc, k smo brali o njem, pa on je imel majhna ušeska pa usta, pa take 

očke gor. In potem je mamico prosil, da ga nauči napisati, in sta se naučila. Pa on je bil 
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vesel, pa se je rad igral pa risal. Potem je mogel pa v tako posebno šolo, zato ker je bil 

bolj počasen kot drugi.« (U., 5 let). 

• »To je en tak sindrom, k maš 21 krosomov in potem si lahko bolj bolan in imaš tak 

obraz, da imaš stisnjen nos, pa majhna usta, pa tak nos. In tudi lahko se bolj težko 

premikaš in rabiš pomoč, pa ne znaš dobro barvati, pa pisati. In lahko greš potem v 

posebno šolo, k majo tko program, da se bolj počasi učiš lahko, da potem tudi ti znaš.« 

(Ž., 6 let). 

 

4.9 Preverjanje raziskovalnih hipotez 

H1: Otroci spoznavajo pojem drugačnost (npr. posebne potrebe). 

Hipoteza je potrjena, saj s primerjavo odgovorov otrok pred in po izvedbi projekta vidimo, da 

otroci spoznavajo pojem drugačnost tako med seboj v skupini kot tudi drugačnost v smislu 

bolezni, drugačnega vedenja in posebnih potreb.  

H2: Otroci ne poznajo pojma otroci s posebnimi potrebami. 

Hipoteza je ovržena, saj je iz odgovorov otrok pred in po izvedbi projekta razvidno, da so otroci 

s pomočjo pravljic v slikaniški obliki usvojili pojem »otroci s posebnimi potrebami«. 

H3: Otroci poznajo eno ali več posebnih potreb. 

Hipoteza je potrjena, saj je s primerjavo odgovorov otrok pred in po izvedbi projekta razvidno, 

da pred obravnavo slikanic niso poznali nobene posebne potrebe, po obravnavi pa so znali 

našteti tri: avtizem, sladkorno bolezen in downov sindrom in so pokazali, da spoznavajo njihovo 

drugačnost, s tem pa tudi podobnost z njimi. 

H4: Otroci spoznavajo pojem sladkorno bolezen. 

Hipoteza je potrjena, saj lahko s primerjavo odgovorov otrok pred in po izvedbi projekta 

opazimo, da otroci s pomočjo pravljic v slikaniški obliki spoznajo sladkorno bolezen, razlog za 

njen nastanek in lastnosti otrok s to boleznijo. 
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H5: Otroci ne poznajo pojma avtizem. 

Hipoteza je ovržena, saj so otroci skozi projekt s pomočjo pravljic v slikaniški obliki spoznavali 

avtizem in avtistične otroke ter pričeli sprejemati njihovo drugačnost, kar je razvidno s 

primerjavo njihovih odgovorov pred in po izvedbi projekta. 

H6: Otroci ne poznajo downovega sindroma. 

Hipoteza je ovržena, saj je iz odgovorov otrok pred in po izvedbi projekta razvidno, da so otroci 

ob pravljicah v slikaniški obliki spoznavali downov sindrom ter lastnosti in primanjkljaje teh 

otrok.  
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5 ZAKLJUČEK  

Diplomsko delo obravnava temo otrok s posebnimi potrebami v izbranih delih slovenske 

otroške pisateljice Helene Kraljič. Sestavljeno je iz teoretičnega in empiričnega dela.  

V teoretičnem delu so opredeljeni otroci s posebnimi potrebami in vloga vrtcev pri njihovi 

vzgoji. Opisane so kategorije otrok s posebnimi potrebami po kriterijih za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj. V nadaljevanju ugotavljamo, da ima vrtec 

pomembno vlogo pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami ter razumevanju in sprejemanju 

teh otrok s strani vrstnikov. Načinov, kako predšolskim otrokom približati otroke s posebnimi 

potrebami je več, eden izmed njih pa je s pravljicami v slikaniški obliki, saj jim tako na nevsiljiv 

način približa lastnosti, posebnosti in hkrati podobnosti tega otroka. Primerne pravljice za 

obravnavo omenjene tematike v vrtcu pa so tudi dela slovenske pisateljice Helene Kraljič, ki 

jih najdemo v seriji Ljubezni je za vse dovolj. Sestavljena je iz petih knjig, v diplomskem delu 

pa smo uporabili tri: Imam downov sindrom (Kraljič, 2013), Maja in Miha: Otroka s sladkorno 

boleznijo (Kraljič, 2016) in Žan je drugačen (Kraljič, 2014). V nadaljevanju teoretičnega dela 

je opisano avtoričino življenje, z njo pa smo izvedli tudi intervju, v katerem nam opiše začetke 

svoje kariere, življenje in delo, spregovori pa tudi o otrocih s posebnimi potrebami in o njeni 

seriji pravljic Ljubezni je za vse dovolj. 

V empiričnem delu diplomskega dela je skozi tritedenski projekt z naslovom Kdo so otroci s 

posebnimi potrebami v vrtcu raziskano, ali lahko otrokom s pomočjo pravljic v slikaniški obliki 

približamo pojem drugačnost in posebne potrebe ter ali lahko otroke s pravljicami avtorice 

Helene Kraljič spoznamo s sladkorno boleznijo, avtizmom in downovim sindromom. Projekt 

je trajal tri tedne, vsak teden smo obravnavali eno pravljico, v njem pa je sodelovalo pet otrok 

med petim in šestim letom starosti.  

V prvem tednu (4. 6. 2018–8. 6. 2018) smo prebirali pravljico Žan je drugačen in otroci so 

spoznavali avtizem. Otrokom je bilo najprej zelo težko sprejeti Žana, saj so si iz vsega slišanega 

najbolj zapomnili besede: nesramen si, uničil je, ves čas je ponavljal za drugimi, ni znal … 

Otroci nanj niso gledali kot na dečka, ki bi bil kakor koli drugačen, temveč kot na vrstnika, ki 

se z njimi ne bi igral, vrstnika, ki bi jim uničeval stvari, vrstnika, katerega ne bi sprejeli in ga 

ne bi imeli za prijatelja. Pravljico smo prebrali večkrat, po vsakem branju pa smo se o njej tudi 

veliko pogovarjali. Seznanili smo se o Žanovih lastnostih, pogovorili, v čem se razlikuje od 

ostalih otrok in v čem jim je podoben, zakaj se ni želel družiti z ostalimi, kako se imenuje 

njegova razvojna motnja ipd. Otroci so kmalu ugotovili, da je Žan drugačen od ostalih 
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vrstnikov, vendar pa so se ob tem začeli zavedati, da tak ni po svoji izbiri, temveč da drugačen 

ne zna in ne zmore biti. V drugem tednu (11. 6. 2018–15. 6. 2018) smo prebirali pravljico Maja 

in Miha: Otroka s sladkorno boleznijo. Otroci so z zanimanjem spoznavali Majo in Miha ter do 

njiju hitro vzpostavili empatijo. Seznanili so se z razlogom za nastanek sladkorne bolezni, s 

spremembami, ki jih bolezen prinese v življenje, s pripomočki ipd. ter izvedeli, da imata kljub 

bolezni še vedno lahko svoje hobije, in predvsem, da sta kljub bolezni še vedno otroka, ki imata 

enake želje, potrebe in pogled na svet, kot jih imajo sami. V tretjem tednu (18. 6. 2018–22. 6. 

2018) pa smo s pravljico Imam downov sindrom spoznavali Nejca, dečka z downovim 

sindromom. Otroci so spoznavali njegovo bolezen, njene značilnosti, videli, v čem je Nejc 

dober in v čem ne ter izvedeli, da obstaja tudi šola za otroke, ki se učijo počasneje. Otroci so v 

vsakem tednu projekta svoje vtise o slišanem tudi narisali in s sliko izrazili svoje občutke. 

Obravnavana tema jih je ves čas zanimala in nikoli ni bilo potrebe po dodatni motivaciji.  

Pred in po končanem projektu smo z otroki izvedli intervjuje, si zastavili hipoteze ter jih na 

podlagi primerjave odgovorov pred in po izvedbi projekta potrdili ali pa ovrgli. Hipoteze, ki 

smo jih potrdili, so: otroci spoznavajo pojem drugačnost (npr. posebne potrebe); otroci poznajo 

eno ali več posebnih potreb; otroci spoznavajo sladkorno bolezen. Hipoteze, ki smo jih ovrgli, 

pa so: otroci ne poznajo pojma otroci s posebnimi potrebami; otroci ne poznajo avtizma; otroci 

ne poznajo downovega sindroma. Na podlagi odgovorov otrok lahko trdimo, da so bili vsi 

zastavljeni cilji diplomskega dela ob koncu doseženi. 

S projektom so otroci veliko pridobili, saj smo s pomočjo vprašanj pred začetkom projekta 

videli, da otrokom drugačnost in posebne potrebe niso nekaj domačega in da se o teh tematikah 

v vrtcu ne pogovarjajo.  Otroci so spoznavali drugačnost in posebne potrebe, hkrati pa so se s 

pogovori o tem, kaj imajo radi, česa ne marajo, kaj jih moti … spoznavali tudi med seboj. 

Mislim, da so lažje vzpostavili empatijo z literarnimi liki v obravnavanih pravljicah, ker so ti 

literarni liki otroci, ki bi lahko bili njihovi vrstniki in s katerimi so imeli kljub drugačnosti še 

vedno veliko skupnega. 

Prebrane pravljice so bile motivacija otrokom za nadaljnja vprašanja in razmišljanja o 

drugačnosti ter otrocih s posebnimi potrebami. Tako smo si po prebranih pravljicah ogledali še 

posnetke otrok z avtizmom, downovim sindromom in s sladkorno boleznijo. Ob teh posnetkih 

so otroci še drugače doživeli otroke s posebnimi potrebami in so do njih vzbudili še večjo mero 

empatije. Ob tem razmišljam, da so pravljice Helene Kraljič primerne za predšolske otroke, saj 

z njimi otrokom res lahko približamo posebne potrebe, še vedno pa predšolski otrok potrebuje 
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tudi bolj konkretno izkušnjo, ki pa jo s pravljico ne dobi. V tem primeru je pravljica 

pripomoček, s katerim mora vzgojitelj znati ravnati in ga dopolniti s pogovori, razlagami in s 

konkretnimi izkušnjami, pa četudi le prek zaslona.  

S svojim diplomskim delom sem pokazala, da so otroci pripravljeni sprejemati drugačnost in 

posebne potrebe. V današnjem času je vse več otrok s posebnimi potrebami in velika večina jih 

je vključena v redne vrtce. Tako je danes skoraj nemogoče, da vzgojitelj nikoli ne bi imel v 

svoji skupini otroka s posebnimi potrebami, drugačnega otroka, otroka, ki ne bo ustrezal našim 

pričakovanjem in željam. Kljub primernosti tematike za predšolske otroke pa se v naših vrtcih 

ta tema še vedno ne obravnava pogosto. 

Menim, da je obravnava teme drugačnosti in otrok s posebnimi potrebami v predšolskem 

obdobju zelo pomembna, in vem, da bom sama še velikokrat posegla po pravljicah avtorjev, 

kot je Helena Kraljič.  

Upam pa, da bo diplomsko delo k obravnavi te tematike spodbudilo še kakšnega vzgojitelja in 

vzgojiteljico, saj se zavedam, da bodo morali vsi pedagoški delavci v prvi vrsti sami sprejeti 

drugačnost, ker bodo le tako to miselnost lahko prenašali na naše najmlajše. 

 

»Ljudje obstajamo v neskončno mnogih različicah. Najhuje pa je, če tisti, ki mislijo, da so 

popolni, na neprijeten način začnejo izločati tiste, za katere družba pogosto presodi, da so 

nepopolni.« (Katarina Kesič Dimic, 2011, str. 8). 
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7 PRILOGE 

SOGLASJE STARŠEV 

Spoštovani starši! 

Sem Maja Volek Potočar in zaključujem študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer 

predšolska vzgoja. V okviru diplomske naloge Tema otrok s posebnimi potrebami v izbranih 

delih slovenske pisateljice Helene Kraljič bom z otroki izvajala tritedenski projekt, v okviru 

katerega bomo obravnavali pravljice v slikaniški obliki, in sicer pravljico Žan je drugačen, ki 

obravnava motiv otroka z avtizmom, naslednja je pravljica z naslovom Imam downov sindrom,  

ki obravnava motiv otroka z downovim sindromom, zadnja pravljica pa je Maja in Miha: 

Otroka s sladkorno boleznijo in obravnava motiv dveh otrok s sladkorno boleznijo.  

V okviru projekta pa bom nekatere dejavnosti tudi posnela in fotografirala. Podatki in 

fotografije bodo objavljeni izključno v diplomski nalogi.  

Prosim Vas za potrditev soglasja, za kar se Vam lepo zahvaljujem.  

Maja Volek Potočar 

 

Podpisani _____________________________ dovoljujem in soglašam, da se podatki in 

fotografije mojega otroka ______________________________ lahko objavijo v diplomski 

nalogi Maje Volek Potočar.  

Kraj in datum: _____________, _____________                   Podpis: ____________________ 

 

 


