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»Dajte domišljiji krila in  
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POVZETEK 

Diplomsko delo nam predstavi delo učitelja dodatne strokovne pomoči, ki želi učenca z 

učnimi težavami in primanjkljaji na posameznih področjih učenja popeljati po poti, kjer 

bo svoje učne težave zmogel premagovati in jih ublažiti. K temu pripomorejo lutke, ki 

učence spodbudijo in jih usmerjajo k napredku. 

Diplomsko delo vključuje opis dela specialnega pedagoga v osnovni šoli in težave, s 

katerimi se med delom srečuje. Izpostavljajo se problemi, ki se pokažejo med izvajanjem 

in načrtovanjem dodatne strokovne pomoči. Dotaknila sem se tudi nekaterih predlaganih 

prilagoditev, ki so omenjene v Navodilih za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole 

z dodatno strokovno pomočjo za otoke s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja.Izpostavila sem težave, ki se ob upoštevanju teh prilagoditev pojavljajo. 

Predstavila sem čarobno moč lutke pri izvajanju dodatne strokovne pomoči pri učencih 

ter vpliv lutke na psihično razbremenitev otroka pri premagovanju učnih težav. 

 

V raziskovalnem delu sem želela ugotoviti, ali je lutka primerna kot sredstvo, s katerim 

učencu z učnimi težavami pri dodatni strokovni pomoči lahko pomagamo premagovati ali 

ublažiti njegove učne primanjkljaje. Vključila sem učence, ki so po zakonski opredelitvi 

uvrščeni v skupino otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, s katerimi sem 

pri dodatni strokovni pomoči izvajala dejavnosti z lutko. Zaradi varovanja njihovih 

podatkov so imena učencev spremenjena. Lutke sem uporabila kot sredstvo za 

premagovanje učnih težav učencev pri določeni vrsti primanjkljajev in posledično težav 

pri določenem osvajanju učne vsebine. Opažanja bom primerjala tudi z opažanji pri delu 

brez lutke. Hkrati sem primerjala tudi učence, ki obiskujejo različne razrede. 

 

Ključne besede: specialni pedagog, dodatna strokovna pomoč, učne težave, lutka, 

prilagoditve, osnovna šola, učenec 
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ABSTRACT 

This diploma work follows the steps of a teacher who helps the pupils with learning 

difficulties in some learning domains, to surmount these difficulties or to relieve them. 

There are puppets in order to motivate the pupils and to direct them towards 

improvement. 

This diploma describes the work of a teacher for children with special needs in a primary 

school and the problems that such a teacher encounters. I presented the problems 

which emerged during my work. I also dealt with some adjustments mentioned in 

Recommendations for adapted primary school programme for children with learning 

difficulties. 

I introduced the magical power of a puppet when helping the pupils and the influence of 

a puppet on psychical relief of children with learning difficulties. 

In my research I tried to find out if a puppet is an adequate instrument in order to help 

the child with learning difficulties. I took the children legally defined as children with 

learning difficulties. In order to protect the data, the names of children were changed. I 

used the puppets to help the pupils understand the learning content. I compared my 

results and observations with those when working without a puppet. I also compared the 

pupils of different grades. 

 

Key words: teacher for children with special needs, additional help for pupils with 

learning difficulties, learning difficulties, puppet, primary school, pupil 
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UVOD 

Že kot otroci imamo ob sebi nekoga, ki nas varuje v temi, ko spimo, ali pa gre z nami 

k zobozdravniku, če nas je strah. Ob nas je, ko preživljamo težje trenutke in ko se 

veselimo ob manjših dosežkih. Ja, res je, to je naša mama. A vsi vemo, da mame ni 

vedno ob nas – v tistih trenutkih jo nadomesti igrača. Igrača, ki je postala lutka. Z 

njo se počutimo varno, ona nas posluša, mi verjamemo vanjo in vedno jo lahko 

imamo ob sebi. 

Tako sem pri izvajanju dodatne strokovne pomoči kot individualne oblike dela z 

učencem vnesla lutke – ta bitja, ki s čarobno pomočjo »začarajo« učence. 

Stresno je tudi obdobje, ko zakorakomo v šolo. Na začetku svoje šolske poti se 

srečamo z osnovno šolo, ki je v današnjem sistemu za učence postala vse bolj 

zahtevna. Ob tempu, ki ga narekuje, so učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja še bolj izgubljeni v svetu številk, črk in nerazumevanja. Naše 

otroške igrače ne zaidejo več k pouku, saj nismo več otroci, ampak postanemo 

učenci. Tako nas ta lutka ne varuje več in vedno bolj pozabljamo nanjo. 

V tem izgubljenem svetu smo se z učenci z lutkami podali na pot premagovanja 

učnih primanjkljajev. Če smo igrače iz otroštva postavili na police, so med šolske 

klopi zakorakale lutke, ki naj bi naše znanje okrepile. Z nekaj domišlije, ustarjalnosti 

in volje so lutke obiskale ure individualnega pouka. Pouk je za učence postajal vse 

manjše breme. Stresne situacije, ki so jih občutili učenci ob odprtju učbenika in 

nerazumevanju razlag v njih, so bile le še spomin. Resne, dolgočasne, dolge in 

večkrat po mnenju učencev nepotrebne ure individualnega pouka so postale 

razgibane, zanimive in prekratke. 

V teoretičnem delu sem se posvetila opisu dela specialnega pedagoga v osnovni šoli, 

predlaganim prilagoditvam za učinkovito nudenje dodatne strokovne pomoči 

učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in vplivu lutke na psihološko 

razbremenitev učencev. Pozornost sem namenila tudi problematiki, ki se pojavljajo 

pri delu, ki ga opravlja učitelj strokovne pomoči, in izpostavila primere prilagoditev, ki 

se jih uporablja napačno. Opis in problematika je namenjena predvsem tistim, ki so 

se že ali pa se šele bodo znašli na tem delovnem mestu. Da bi bila pri svojem delu 
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učinkovita, sem vzgojno-izobraževalne cilje povezala z dejavnostmi z lutkami, ki jih 

opisujem v praktičnem delu svoje naloge. Ta je namenjen tistim, ki želijo učencem s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja ponuditi drugačen individualiziran pouk 

ali pa jim snov približati na poseben, njim prijazen način. 

Z nasmehom na ustih in razgibanimi urami ter kančkom ustvarjalnosti in volje bodo 

vaše ure individualnega pouka postale še bolj učinkovite. 
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1.1 DELO SPECIALNEGA PEDAGOGA V OSNOVNI ŠOLI 

Specialni in rehabilitacijski pedagog (v nadaljevanju specialni pedagog) je v 

današnjem vzgojno–izobraževalnem in zdravstvenem sistemu nepogrešljiv člen 

strokovnih delavcev v različnih institucijah, kot so zdravstveni domovi, vzgojni zavodi, 

vrtci, osnovne in srednje šole itd. 

V današnjem času vlada veliko zanimanje za specialne pedagoge predvsem v 

osnovnih in srednjih šolah, ki jo obiskuje veliko učencev s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja. Učencev z učnimi težavami je iz leta v leto več, zato je 

potrebno strokovne delavce zaposlovati primerno glede na število takšnih učencev. 

Specialni pedagog, ki opravlja delo učitelja dodatne strokovne pomoči na osnovni 

šoli, mora učencu nuditi tako učno kot tudi socialno plat pomoči. To delo zahteva 

poznavanje specialnih znanj s področja prepoznavanja težav in izbiro ustreznih tehnik 

ter metod, da lahko otroku ponudi primerno pomoč za premagovanje njegovih učnih 

težav in primanjkljajev na posameznih področjih učenja. Poglavitno delo specialnega 

pedagoga je predvsem pogled na celostni razvoj učenca in čimbolj učinkovit pristop k 

učenčevim težavam. Vsak učenec ima drugačne učne težave in pri tem potrebuje 

drugačen pristop pomoči. Niti dva učenca si nista enaka. 

Specialni pedagog nudi pomoč učencem s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami 

večinoma individualno, redkeje pa v dvojicah ali manjših skupinah. Dobro je, da se 

učencu ponudi pomoč tudi v oddelku, saj učenec tako lahko spremlja pouk, je 

vključen v sam proces, hkrati pa se ga navaja na samostojno in odgovorno delo. Delo 

specialnega pedagoga je, da spozna učenčevo funkcioniranje na vseh področjih ter 

ugotovi, katera od teh so še posebej močna. Učenčeva šibka področja moramo 

premagovati s prilagoditvami in močnimi področji, kjer je le možno.  

Brez pomoči ostalih strokovnih delavcev in učenčevih staršev pa je njegovo delo 

največkrat neuspešno. Pri samem izvajanju dodatne strokovne pomoči morajo biti v 

okviru delovanja strokovne skupine dejavni starši, specialni pedagog, učitelji, ki 

učenca poučujejo,drugi strkovni delavci na šoli ter učenec sam. Občasno moramo k 

delu pritegniti tudi zunanje strokovne delavce in strokovne ustanove ter institucije. 
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Delo specialnega pedagoga obsega evidentiranje učencev z učnimi težavami, vodenje 

dokumentacije, neposredno delo z učenci z učnimi težavami, sodelovanje z učitelji in 

drugimi strokovnimi delavci na šoli, sodelovanje s starši in sodelovanje z zunanjimi 

strokovnimi delavci in ustanovami ter nenazadnje tudi usposabljanje in 

izobraževanje. 

 

1.1.1 Evidentiranje učencev z učnimi težavami 

 

Odkrivanje in prepoznavanje učnih težav zahteva interdisciplinarni pristop, torej 

sodelovanje učenca in staršev, učitelja in svetovalne službe, v težjih primerih in ob 

pojavu drugih motenj ter ovir pa tudi specialnega pedagoga in drugih strokovnjakov. 

V ta namen se uporabljajo metoda neposrednega opazovanja učenčevega dela pri 

vzgojno-izobraževalnem procesu v oddelku,intervjuji in vprašalniki za otroke, starše 

in učitelje in preizkusi za preverjanje učenčevih intelektualnih sposobnosti, raznih 

posebnih zmožnosti (npr. fonoloških, različnih oblik pomnjenja, vizualno-motoričnih 

idr.) ter učenčevih dosežkov in veščin na različnih področjih učenja. V okviru projekta 

pomoči učencu morata ob uporabi različnih strokovnih specialnih postopkov in 

preizkusov steči dva procesa: 

- raziskovalni pogovor o učenčevih težavah pri učenju z vsemi 

udeleženimi v projektu pomoči, tudi s starši; 

- dialog z učencem, ki mora v projektu/procesu pomoči pridobiti nove 

kompetence tako za samo prepoznavanje učnih težav kot za njihovo reševanje 

(Magajna, Kavkler, 2008) 

 

Specialni pedagog torej evidentira učence z učnimi težavami, tako da občasno 

hospitira na urah pouka v oddelku. Pri tem je pozoren na učenčeve učne težave, npr. 

na učenčevo moteno pozornost, hiperaktivnost, motnje branja in pisanja, odkrenljivo 

pozornost itd. Na učenca z učnimi težavami lahko opozori starš in učitelj ali strokovni 
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delavec, ki je pri učencu opazil značilne znake, za katere meni, da bi jih bilo potrebno 

diagnosticirati. 

 

Prevečkrat se zgodi, da se delo svetovalnih delavcev na šoli pri evidentiranju učencev 

z učnimi težavami prenese na specialnega pedagoga. Svetovalni delavci se po pomoč 

obrnejo k specialnemu pedagogu, ki lahko začuti, da je celotno delo naloženo prav 

njemu. Prav tako se zgodi, da tudi učitelj, ki vodi oddelek, v katerem je tak učenec, 

prenese breme in s tem vodenje nadaljnjega postopka na specialnega pedagoga. 

Pomanjkanje strokovnega usposabljanja in izobraževanja strokovnih delavcev žal 

privede do tega, da se v današnjem sistemu ne izvaja nalog, ki jih delo nekega 

strokovnega delavca narekuje. 

Tako se mi je že pripetilo, da sem morala mami učenca posredovati informacije o 

naravoslavnem taboru, izbirnih predmetih za naslednje leto in celo o ocenah, ker 

učenčev razrednik ni mogel priti na razgovor s starši pred pričetkom pouka, mama pa 

je imela zaradi službenih obveznosti čas le takrat. Strokovni delavci ne samo da 

poznamo naše področje, ampak moramo biti v pomoč tako učencu kot tudi njegovim 

staršem.  

 

V Konceptu dela o učencih z učnimi težavami v osnovni šoli so predstavljena 

naslednja najpomembnejša splošna izhodišča pri odkrivanju in prepoznavanju učnih 

težav učencev oziroma težav pri učenju, ki na področju preprečevanja in reševanja 

učnih težav zagotavljajo celovit in kompleksen pristop: 

- odkrivanje in prepoznavanje učnih težav je del projekta/procesa pomoči, ki ne 

spada samo na njegov začetek. Odkrivanje, prepoznavanje, ugotavljanje in 

raziskovanje značilnosti učne težave pri konkretnem učencu in v konkretnem 

učnem okolju ter pomoč (ukrepanje) so v stalnem prepletu; 

- odkrivanje in prepoznavanje težav pri učenju zajema tako odkrivanje in 

prepoznavanje učenčevih težav kot tudi učenčevih kompetenc (močnih 

področij, interesov, talentov); 
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- odkrivanje in prepoznavanje učnih težav zajema raziskovanje dejavnikov 

tveganja in varovalnih dejavnikov tako pri samem učencu kot tudi v učnem 

okolju. 

 

Kot specialni pedagog učenca tako najprej opazujemo v razredu. Nato opravimo 

razgovor z vsemi, ki učenca poučujejo, z njegovimi starši ter z njim v sodelovanju z 

drugimi strokovnimi delavci. Z učencem lahko opravimo tudi diagnostični test. S 

starši se dogovorimo, da učenca napotijo na strokovno mnenje v Svetovalni center. 

Pri tem učenec pridobi strokovno mnenje. 

Ko pridobimo odločbo o usmeritvi in strokovno mnenje od staršev,pripravimo 

individualiziran program. Pri izdelavi le-tega upoštevamo mnenje strokovnjakov ter o 

učencu pridobimo dodatne informacije od staršev, strokovnih delavcih v šoli in 

zunanjih strokovnih delavcev (psihologi, pediatri, klinični psihologi, logopedi ...). 

Ugotoviti je potrebno učenčeva šibka in močna področja ter zapisati globalno oceno, 

ki zajema učenečevo funkcioniranje v okolju, ter prilagoditve zanj. Hkrati je potrebno 

zapisati tudi cilje, ki jih bomo med letom pri delu z njim poskušali doseči, ter 

oblikovati metode dela za dosego le-teh.  

Pomembno je, da dodatno strokovno pomoč pri učencu izvajamo v obsegu, kot ga 

določi komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki jo lahko izvaja bodisi 

specialni pedagog v ali izven oddelka, individualno ali v manjši skupini, bodisi drugi 

strokovni delavci. 

 

1.1.2 Vodenje dokumentacije 

 

Specialni pedagog pred pričetkom dela z učencem pregleda dokumentacijo 

(strokovno mnenje, individualiziran program in dosedanje delo z učencem), če le-

tega ni spremljal sam.  
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Specialni pedagog vodi individualno mapo vsakega učenca, kjer so zapisani 

dosedanji napredki učenca, izvajanje dela z učencem ter zapisi o sodelovanju z 

učitelji, starši in drugimi strokovnimi delavci. 

Prav tako specialni pedagogo primerno oblikuje in vodi individualiziran progam (v 

nadaljevanju IP). Le-ta mora biti podpisan s strani staršev in razrednika ter 

opremljen z žigom šole. Če le-te formalnosti niso urejene, se dodatne strokovne 

pomoči ne sme izvajati. V IP-ju se poleg zapisa globalnega funkcioniranja učenca in 

prilagoditev vodi tudi učenčev urnik izvajanja dodatne strokovne pomoči. Hkrati se 

vodi tudi evidenco spreminjanja individualnega programa (urnik dodatne strokovne 

pomoči, strokovna skupina, podano novo strokovno mnenje, pomoč na drugem 

učnem področju, upoštevanje prilagoditev ...). Priloži se tudi evalvacija prvega in 

drugega ocenjevalnega obdobja za vsakega učenca. Dobro je, da specialni pedagog 

vodi tudi evidenco srečanj strokovne skupine in na njej predlagane sklepe. Na koncu 

leta pa je potrebno oblikovati individualni program za naslednje šolsko leto. 

Pomemben element vodenja dokumentacije je dnevnik dodatne strokovne 

pomoči za vsakega učenca. Vanj zapisujemo realizirane ure. Paziti moramo, da je ob 

koncu šolskega leta dodatna strokovna pomoč realizirana vsaj 95-odstotno. Če 

učenec izostane od pouka pri dodatni strokovni pomoči, je potrebno ure nadomestiti. 

Dobro je tudi, da vodimo evidenco realiziranih ur, da že med letom lahko vidimo, ali 

so ure dodatne strokovne pomoči izvedene v zadostnem obsegu. 

Vsak specialni pedagog napiše letni program dela specialnega pedagoga, kjer 

so zapisani osebni cilji, ki jih bo med šolskim letom uresničil. 

Med vodenje dokumentacije sodijo tudi oblikovanje in izdelava vabil za starše, 

pridobitev soglasij (če ima učenec dodatno strokovno pomoč izven urnika oddelka 

...), priprava zapisanih prilagoditev za vse učitelje, ki učenca poučujejo, poročilo o 

ustreznosti usmeritve učenca, učne priprave, zapisnik o roditeljskem sestanku ... 

Večkrat se zgodi, da smo na svojem delovnem mestu prepuščeni sami sebi. To se 

pripeti predvsem na večjih osnovnih šolah, kjer učitelji dodatne strokovne pomoči (v 

nadaljevanju DSP) ne dobijo posebnih informacij, ki so pomembne zgolj za njihovo 

delo. Pomembno je, da se specialni pedagog v takem primeru posvetuje predvsem z 

drugimi specialnimi pedagogi v kolektivu. Še vedno pa obstaja velika verjetnost, da v 
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sistemu, ki ga vodi šola, še niso pričeli z zadovoljivim delom, ki ga predpisuje 

zakonodaja pri izvajanju DSP. V tem primeru je naloga specialnega pedagoga, da 

seznani vodjo in vpelje novosti, ki se mu zdijo potrebne. Le tako bo lahko učinkovit in 

bo svoje delo opravljal z večjim veseljem. Če se bi pri tem obotavljal, ga lahko 

privede tudi do tega, da bo zaradi neprimernega opravljajnja svojih obeveznosti 

krivdo moral prevzeti sam. 

 

1.1.3 Neposredno delo z učenci z učnimi težavami 

 

Zelo dobro je, da ima specialni pedagog za izvajanje DSP-ja dodeljen kabinet, kjer 

vedno poteka pouk le-tega. V nekaterih osnovnih šolah tak pouk žal poteka v 

knjižnicah ali celo na hodnikih. To onemogoča učinkovit proces poučevanja. 

Kabinet si lahko tako opremi z različni materialom, ki je učencem v pomoč, njemu pa 

ni potrebno nositi stvari po šoli, mogoče celo na podružnične šole. Vemo, da vseh 

pripomočkov tudi ne moremo vedno prinesti s seboj, zato je zelo priročno, da imamo 

za to namenjen kabinet. 

Zaradi prostorske stiske se v šolah zgodi, da želja o kabinetu obvisi v zraku. V tem 

primeru je potrebno najti rešitev. Ugotoviti je treba, koliko prostorov je dejansko 

potrebnih za izvajanje vseh dejavnosti na šoli. Učitelji imajo svoje kabinete, ki pa jih 

med poukom ne potrebujejo, zato je smiselno, da se dogovori o souporabi kabineta. 

Primerno je, da specialni pedagog uporablja kabinet, ki ga ima učitelj tistega 

predmeta, pri katerem se učencu trenutno nudi pomoč. Ti kabineti so sami po sebi že 

opremljeni s primernim materialom (npr. v kabinetu matematike tako lahko dobimo 

geometrijske like in telesa, v kabinetu angleškega jezika uporabljamo različne 

razpredelne plakate o časih ...), ki bo učencu omogočil večjo učinkovitost, hkrati pa 

bo tudi sebi olajšal delo, saj mu materiala ne bo potrebno pripravljati. Tega žal ne 

moremo izvesti, ko ima učenec averzijo do predmeta, učilnice, pripomočkov v njej ali 

učitelja, katerega kabinet se uporablja. V takem primeru se kabinetov izognemo. 

Učenec ima lahko tudi težave v spreminjaju okolja in potrebuje stalen prostor. 
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Pred dejanskim izvajanjem dela z učencem mora specialni pedagog dobro izoblikovati 

tudi globalno oceno učenčevega funkcioniranja ter si zastaviti metode in 

postopke nudenja pomoči. Upoštevati mora učenčev celostni razvoj ter uporabiti 

primerne oblike in načine dela z njim. Vsak učenec je drugačen, zaradi česar 

potrebuje drugačen pristop. Pomembno je, da o prilagoditvah obvesti tudi učitelje 

oddelčnega učiteljskega zbora. Globalno oceno učenčevega funkcioniranja dopolnjuje 

med delom z njim, saj njegovo celotno funkcioniranje težko ugotovi že na začetku. 

Delo si porazdeli tako, da z učencem lahko predeluje snov, ki jo usvajajo v razredu, 

hkrati pa mu nudi pomoč z metodami in prilagoditami, s katerimi učenec lahko 

premaguje svoje učne težave. Dobro je, da le-to prepleta med seboj. Tako lahko 

bralno razumevanje uri pri vseh predmetih, ravno tako branje, težave s 

predstavljivostjo ...  

Z učencem tako izvaja dodatno strokovno pomoč v ali izven oddelka, individualno ali 

v manjši skupini.  

 

Učencem pripravlja različne didaktične pripomočke - individualne didaktične 

igrače, učne pripomočke, učila, ponazorila, delovne liste itd., ki mu omogočajo večjo 

učinkovitost pri šolskem delu. Veliko jih lahko naredi sam z uporabo lastne domišljije. 

Tudi pri tem se lahko pojavijo težave, saj nihče ne financira materiala za izdelavo 

pripomočkov. Obstajata dva načina, ki ju specialni pedagog lahko uporabi, npr. da v 

izdelavo vključi tudi učitelje tehničnega in likovnega pouka. V njihovih učilnicah in 

kabinetih se večkrat najdejo zanimivi materiali, ki jih sami ne uporabljajo v tolikšni 

meri, kot pridejo prav specialnim pedagogom. Drugi način pa je, da izdelke izdela s 

pomočjo osebnih finančnih sredstev in le-te odnese s sabo ob morebitni menjavi 

zaposlitve. 

»Igra je življensko pomembna za otroka, pomembna pa je tudi za odrasle, ki se z 

otrokom ukvarjajo. Odrasli s pomočjo igre najlažje ustvarjajo kontakte in čustvene 

relacije z otrokom, z opazovanjem otroka pri igri pa spoznavajo njegove razvojne 

značilnosti (sposobnosti in spretnosti), osebne lastnosti in zaostanke. Govorimo lahko 

o diagnostični vrednosti igre (Toličič, Smiljanić-Čalanović, 1977).« 
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Življenje je igra, ljudje okoli nas pa so del naše igre življenja. Specialni pedagog 

lahko poskusi vključiti igro tako v individualiziran pouk kot tudi v celotno šolsko 

okolje. Učenca lahko preko igre lutk ocenjuje, diagnosticira in mu hkrati nudi pomoč. 

Pri tem dobi vpogled še v učenčev drugi jaz, saj vidi, kako se razbremeni, ko njegovo 

okolje postane igra. 

 

1.1.4 Sodelovanje z učitelji in drugimi strokovnimi delavci na šoli 

 

Da bi bilo delo z učencem kar najbolj učinkovito, je potrebno sodelovati z učitelji in 

drugimi strokovnimi delavci na šoli. 

Učitelji, ki učenca poučujejo, imajo pregled nad tem, kako učenec funkcionira v 

razredu. Pri individualnih urah je lahko učenčevo sodelovanje in vključevanje v pouk 

popolnoma drugačno, kot je v situaciji v razredu. Ravno zato je pomembno, da z 

njimi sodelujemo. 

Specialni pedagogi težko spremljajo učenca pri vseh predmetih. Čas, namenjen za 

šolsko uro, je prekratek, da bi lahko preverili, ali učenec pri vseh predmetih opravlja 

svoje šolske obveznosti. Hkrati tudi ne ve, ali učenec lahko sledi pouku pri vseh 

predmetih in ali potrebuje pomoč na kakšnem področju, ki ga kot specialni pedagog 

še ni zasledil. Na to ga opozorijo učitelji, s čimer ima lažji pregled nad učenčevim 

delom in učinkovitostjo. 

Hkrati je pomembno, da z učitelji sodeluje, saj potrebuje informacije, kaj bodo v uri, 

ko bo učenec imel DSP, obravnavali v oddelku. Učenec mora slediti snovi, ki jo 

usvajajo ostali učenci pri pouku, čeprav ima individualni pouk. Tako mora specialni 

pedagog poznati večino snovi, ki jih zajema učni načrt celotne osnovne šole. Pri tem 

lahko večkrat naleti na nepoznavanje ali nerazumevanje snovi (npr. pri fiziki, 

matematiki ...), zato mora poprositi učitelja, ki ta predmet poučuje, da mu le-to 

natančno razloži. 

Dobra informacija s strani učiteljev je tudi, kako učenec funkcionira v stiku s sošolci 

ali vrstniki, torej kakšen odnos ima z njimi, kako z njimi sodeluje v razredu, kako na 
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športnih ali kulturnih dnevih. Ta podatek mu je v veliko pomoč za ugotavljanje 

učenčevega socialnega polja. 

Pomembno informacijo o starših učenca lahko dobi od razrednika, ki vodi oddelek. 

Starši učenca se lahko na govorilnih urah pri specialnih pedagogih pogovarjajo v 

drugačnem kontekstu kot pri razredniku. Lahko namreč pride do situacije, ko starši 

razredniku govorijo, da se učenec trudi, da opravlja šolske obveznosti in da ima 

velike težave pri razumevanju prebranega, na drugi strani pa specialnemu pedagogu 

govorijo in priznajo, da je otrok len. Če v tem primeru z razrednikom ne bi sodeloval, 

bi lahko prišlo do nesoglasij. Zato je pomembno, da sodelujemo z vsemi učitelji. 

Socialni delavec na šoli je eden izmed pomembnih članov strokovne skupine. V 

neki meri celo lažje svetuje tudi o družinskem okolju učenca, s čimer ostali, ki so 

vključeni v vzgojno-izobraževalni proces učenca, njegove težave lažje razumejo. 

Pomembno je, da ve, ali mu lahko starši nudijo pomoč pri učenju. Na socialnega 

delavca pa se obrne v primeru, ko učenec nima vseh šolskih pripomočkov, je 

higiensko zanemarjen ali pa celo opaža znake nasilja. Socialnega delavca obvešča o 

tem, kako s starši sodeluje in jim svetuje, kako naj sami sodelujejo pri opravljanju 

otrokovih šolskih obveznosti. 

Tudi z ravnateljem šole je potrebno sodelovati. On je tisti, ki odobri sodelovanje z 

drugimi ustanovami. Preko njega posreduje informacije o učencu drugim ustanovam, 

če je le-to potrebno. Z njim se je treba dogovoriti tudi o udeleževanju seminarjev in 

o pridobitvi didaktičnega materiala in pripomočkov, ki jih specialni pedagog pri 

svojem delu potrebuje. 

 

Šolski kolektiv je tisti, ki odraža celotno šolsko učinkovitost. Na vsakem delovnem 

mestu se pojavijo primeri, ko je nekdo z nekaterimi sodelavci v dobrih odnosih, z 

drugimi ne. Specialni pedagog lahko naredi največjo napako, če ne sodeluje z 

učiteljem zaradi nesoglasij, ki niso povezani z učencem, ki mu je potrebno ponuditi 

pomoč. Z učiteljem mora sodelovati. Rešitev je morda v tem, da se z vodjo strokovne 

skupine določi dan v tednu, ki se ga nameni razgovoru o učencu. Le tako je lahko 

delo profesionalno, specialni pedagog pa lahko delo opravlja brez zapletov. 
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1.1.5 Sodelovanje s starši 

 

Starši so nepogrešljiv element, ki mora biti vključen v proces izvajanja DSP. Na nek 

način so kar učitelji v domačem okolju. Specialni pedagog pa je tisti, ki mora starše 

pri tem spodbujati in jih usmerjati ter jim svetovati. Zato med letom izvede vsaj tri 

roditeljske sestanke, na katerih staršem predstavi učne metode, jim pokaže 

pripomočke in jih usmeri v literaturo, ki jim bo v pomoč. Govorilne ure pa nameni 

temu, da si vsi lahko izmenjujejo informacije o delu z učencem. 

»Tudi starši otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v šolo, imajo različna 

pričakovanja do otroka in šole, zato se strokovni delavci srečujemo z različno 

odzivnostjo staršev, pogosto tudi neracionalno, in željo po sodelovanju. Pomembno 

je, da si pri starših pridobimo zaupanje in jih razbremenimo strahu ob vključitvi 

njihovega otroka v program osnovne šole. Za uspešno sodelovanje z njimi je izjemno 

pomembno usklajeno timsko interdisciplinarno delovanje vseh strokovnih delavcev na 

šoli. Starši otroka s posebnimi potrebami imajo po Zakonu o usmerjanju (Ur. l. RS, št. 

54\00,28. člen) pravico do sodelovanja pri pripravi individualiziranega programa za 

otroka. Vključitev otroka v šolo bo učinkovitejša, če bo šola vzpostavila sodelovanje 

staršev pri ugotavljanju otrokovih močnih področij in težav, načrtovanju, izvajanju in 

evalvaciji individualiziranega programa. Šola naj jih seznani z njihovo vlogo pri 

sistematičnem spremljanju otrokovega razvoja in učenja. Starši lahko otroka 

spremljajo tudi v drugem, domačem okolju in zaznajo morebitno drugačno vedenje. 

Informacije o otrokovem delovanju doma, njegovih vedenjskih vzorcih, učnih 

navadah, spretnostih, interesih, motivaciji itd. so strokovnim delavcem v veliko 

pomoč pri prepoznavanjuotrokovih močnih področij. Sodelovanje med starši in šolo 

pomeni tudi skupno odgovornost za doseganje ciljev, zato je pomembno razmejiti in 

določiti obseg dela vsakega, vključenega v programu, ter obremenitve otroka v šoli in 

doma, vlogo, pristojnosti in odgovornost staršev in strokovnih delavcev pri izvajanju 

programa (Košir, 2008).« 

 

Učenci z učnimi težavami doma večinoma potrebujejo pomoč pri organizaciji šolskega 

dela in tudi usmerjanju v njem. Pri DSP specialni pedagog učencu nudi pomoč, da bi 
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učenec z njo lažje premagoval učne težave. Poda mu tudi naloge za utrjevanje ali mu 

naloži delo, za katerega meni, da ga lahko opravi samostojno. Seveda prilagodi tudi 

obseg dela. Starši pa so tisti, ki učenca pri tem nadzorujejo, da bo vestno opravil 

šolsko obveznost. Nihčne nikoli ne zahteva, da mora starš učenca učiti, dobrodošlo 

pa je, da ga spodbudi k delu. Staršem je tudi treba pomagati pri iskanju načina, kako 

lahko svojega otroka pri delu doma nadzorujejo (zapis v zvezek, podpis, oznaka z 

določeno barvo ...). 

Najtežje učenec premaguje učne težave, če nima podpore doma. Domače okolje je 

za učenca v osnovni šoli še kako pomembno. Pomembno mu je, da dobi občutek, da 

s svojimi učnimi težavami ni sam. Starš potrebuje na dan le deset minut, da preveri, 

ali je otrok naredil domačo nalogo, prebral knjigo, se naučil snov. Če ugotovi, da 

otrok tega ni naredil, lahko dobi povratno informacijo o napredku učenca. Specialni 

pedagog sam ni tista oseba, ki lahko učenca z učnimi težavami privede do napredka. 

Učencu lahko pripravi ogromno materiala in mu nudi dodatno uro pomoči, žal pa je 

vse brez pomena, če otrok nima pomoči staršev v domačem okolju. 

 

1.1.6 Sodelovanje z zunanjimi strokovnimi delavci in ustanovami 

 

Z zunanjimi ustanovami in strokovnimi delavci sodelujemo v manjšem obsegu kot pri 

s prej navedenimi osebami. 

Zaposleni strokovni delavci na svetovalnem centru so seznanjeni z večino učencev z 

učnimi težavami. Z njimi sprecialni pedagog sodeluje, ko učenca pošlje na dodatno 

diagnostično oceno. Poda jim tudi povratno informacijo o ustreznosti usmeritve 

učenca. 

Če ima učenec ogoženo družinsko socialno polje, specialni pedagog potrebuje 

informacije s Centra za socialno delo ali pa je celo sam tisti, ki jim bo moral podati 

informacije o učenčevem stanju. 

Sodelovanje z zdravstvenimi ustanovami je potrebno, ko dela z dolgotrajno bolnim 

učencem. O tu pridobi informacije, kako ravnati z učencem v primeru poslabšanja 

(npr. epileptični napad). 
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Sodeluje lahko tudi z drugimi osnovnimi šolami in s tam zaposlenimi strokovnimi 

delavci. Tako sodelovanje je primerno predvsem za izmenjavo znanj in izkušenj na 

področju dodatne strokovne pomoči in na področju učnih težav. 

 

1.1.7 Usposabljanje in izobraževanje 

 

Specialni pedagog sem mora tudi stalno strokovno izobraževati in izpopolnjevati 

svoje znanje. Med šolskim letom so na voljo različna izobraževanja. Nekatera nam 

mu predlagajo vodje šol, druge si izbere sam. Žal so tudi tu omejena finančna 

sredstva; izobraževanja so namreč večkrat predraga, da bi si jih šola lahko privoščila. 

Če pa se strokovno ne izpopolnjuje, lahko njegovo delo postane monotono, hkrati pa 

ne sledi novemu sistemu in je zaradi tega premalo učinkovit. 

 

Končarjeva (1997) navaja naslednja usposabljna in izobraževanja za specialne 

pedagoge: 

- sistematično strokovno izobraževanje (visoka izobrazba, podiplomski študij), 

- stalno strokovno izpopolnjevanje, 

- spremljanje novosti na področju pedagoške prakse specialne in rehabilitacijske 

pedagogike, 

- spremljanje novosti in pridobivanje informacij na področju teorije in prakse 

drugih sorodnih znanosti v okviru vključevanja interdiscipliniranega ter 

multidiscipliniranega vstopa v specialno in rehabilitacisjko znanost, 

- izpopolnjevanje v vsaj eni izmed sodobnih (vedenjskih in drugih) terapij 

(transacijski, družinski, interaktivni, gestalt, kognitivni ...). 
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1.2 NEKATERE PREDLAGANE PRILAGODITVE ZA PRILAGOJENO IZVAJANJE 

PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE Z DODATNO STROKOVNO POMOČJO ZA 

OTROKE S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA 

  

»Navodila so namenjena vsem strokovnim delavcem, ki bodo poučevali otroke s 

posebnimi potrebami, usmerjene v Izobraževalni program osnovne šole s 

prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo (Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, Ur. l. RS, št. 54/00, 5. člen).«  

 

»Izraz primanjkljaji na posameznih področjih učenja označuje zelo raznoliko 

skupino primanjkljajev (motenj), ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali 

v izrazitih težavah na katerem koli od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, 

mišljenje, koordinacija, komunikacija, branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna 

kompetentnost in čustveno dozorevanje. Primanjkljaji vplivajo na posameznikovo 

sposobnost interpretiranja zaznanih informacij in/ali povezovanja informacij ter tako 

ovirajo učenje šolskih veščin (branja, pisanja, pravopisa, računanja). Težave, motnje 

pri učenju, ki sodijo v to skupino, so notranje, nevrofiziološke narave in niso 

primarno pogojene z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, motnjami v 

duševnem razvoju, čustvenimi motnjami ali neustreznimi okoljskimi dejavniki, čeprav 

se lahko pojavljajo skupaj z njimi. Ker so zelo raznolika oblika motenj notranje 

narave, zahteva ugotavljanje tipa motnje, narave in izraženosti primanjkljajev 

uporabo specialnih postopkov in specialističnih pregledov. Ugotavljanje in določanje 

primanjkljajev na posameznih področjih učenja zahteva interdisciplinarni pristop, 

sodelovanje otroka in staršev, učitelja in šolske svetovalne službe, specialista šolske 

ali klinične psihologije, defektologije, pedopsihiatrije ipd. (Košir, 2008). « 

 

Prevelikokrat se zgodi, da so ta navodila spregledana. Veliko IP-jev je zapisanih 

preskromno. To se odraža tudi pri zapisanih prilagoditvah za učenca. Prilagoditve so 

namenjene predvsem temu, da je lahko učenec z njihovo pomočjo čim bolj uspešen, 

zato jih je treba zapisati tako, da bodo jasne vsem učiteljem in si jih bo lahko vsak 

razložil na enak način. V nadaljevanju bodo izpostavljene nekater prilagoditve, ki so 
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zaradi preskromnega zapisa velikokrat napačno predstavljene in razumljene, lahko pa 

tudi spregledane. Učencu lahko z njimi prej škodimo, kot pa pomagamo. 

 

1.1.2 Organizacija pouka 

 

Sedežni red 

V IP-ju pod točko prilagoditve lahko zasledimo zapis »prilagojen sedežni red«. Zapis 

je preskromen, da bi si posameznik znal razložiti, kam učenca posesti, da mu bo v 

pomoč in ne v škodo. Iz Navodil za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z 

dodatno strokovno pomočjo za otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

(Košir, 2008) (v nadaljavnju: navodila) lahko razberemo različne kombinacije 

primernega sedežnega reda: 

»Zaradi poudarjene potrebe po tesnejšem, pozornejšem stiku učitelj-učenec oziroma 

učenec-učitelj naj učenec sedi čim bliže učitelju oziroma tako, da bo ta stik čimbolj 

mogoč. 

Učenec naj sedi na prostoru, ki mu omogoča biti pazljiv in pomaga pri 

osredotočenosti na šolsko delo (npr. blizu table, kadar je pouk frontalno voden, 

proč od vrat, oken, ur, ki glasno tiktakajo ipd., distraktorjev, ki lahko motijo in ovirajo 

njegovo pozornost). 

Učenec naj sedi blizu sošolca oziroma sošolcev, ki so mu najbolj pripravljeni 

pomagati, ki ga znajo najbolj podpreti pri konkretnih nalogah in stiskah (npr. kaj 

prebrati, ponoviti navodilo, mu kaj prepisati itd.). 

Nekaterim učencem pa je treba omogočiti tudi to, da lahko za mizo sedijo 

sami, če to želijo (ker se v zvezi z organizacijo prostora težje znajdejo in zato 

potrebujejo več prostora ipd.).«  

Te štiri možnosti torej usmerjajo, kako lahko učencu prilagodimo sedežni red. Velika 

težava se pojavi, ker vsi učitelji, ki učenca poučujejo, ne vedo, kam posesti učenca. 

Prav zato je pomembno jasno zapisati, kam posesti učenca in zakaj bo to zanj dobro.  
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Primer za neustrezen sedežni red se je pokazal v oddelku s kar šestimi učenci z 

učnimi težavami. Vsi ti učenci so sedeli v prvi vrsti, in sicer štirje pred učiteljevo mizo 

na desno strani in na levi še dva. Ti učenci so bili pri pouku pravzaprav nemočni. Pri 

prepisovanju so motili eden drugega, ker nekdo ni videl napisa, nato so se motili, ko 

so zapisovali po nareku, ker nekdo ni nečesa slišal. Potem je nastopila še težava, ko 

nekdo ni vedel, kako naj vsebino iz učbenika zapiše (v obliki miselnega vzorca, po 

alinejah, v obliki strnjenega zapisa ...). Težave so se pojavile tudi pri delu v dvojicah. 

Dva učenca z učnimi težavami, ki imtaa težave z razumevanjem prebranega, ne 

moreta vedeti, kako bi nadaljevala odlomek iz berila. Učenec, ki sedi ob oknu, se ob 

branju zaradi nenehnega prometa zunaj ne more zbrati. 

Učenci bi torej morali imeti popolnoma drugačen sedežni red. Učenci z učnimi 

težavami nikakor ne smejo sedeti skupaj. Potrebujejo pomoč boljših učencev, ki jih 

ne bodo zmotili, če jih bodo povprašali glede prepisa tabelske slike. Ravno tako 

učencu, ki ga motijo zunanji dražljaji, ne moremo dodeliti sedežnega mesta ob oknu.  

 

Pomembno je torej, da so prilagoditve glede sedežnega reda zapisane ustrezno. 

 

Organizacija prostora v učilnici 

Organizacija oziroma zagotovitev učilnice za DSP je žal še vedno problem današnjega 

časa v veliko osnovnih šolah. Težava je v tem, da se vsi strokovni delavci na šolah ne 

zavedajo, kako potrebno je učencu med urami DSP zagotoviti primeren prostor. 

Nekateri učenci potrebujejo tišino, drugi več spodbudnega materiala, tretji 

multisenzorno poučevanje, kar pomeni tudi zagotovitev rabe računalnika. DSP se 

tako izvaja v knjižnicah in tudi na hodnikih. Tu se pojavijo tudi težave financiranja 

stroškov zaradi prenove kakšnega prostora  

»Tako za učiteljevo delo v oddelku kakor tudi za izvajanje dodatne strokovne pomoči 

v oddelku je potrebna taka organizacija prostora v učilnici, ki omogoča več 

individualnosti in več individualne obravnave (»individualni kotički«, »tihi kotiček« 

ipd.) ter več dela tudi v parih in majhnih skupinah (po dve ali več miz ustrezno 

razporejenih). Predvideti je treba prostor za učne in tehnične pripomočke, ki naj 
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bodo na stalnem mestu v učilnici, zaradi slabše razvitih organizacijskih sposobnosti in 

spretnosti, ki so pri učencih s PPPU pogostejše (Košir, 2008).« 

Ta prilagoditev je ponavadi žal uporabljena le v oddelkih 1. in 2. Triade. V 3. triadi se 

učenci selijo iz učilnice v učilnico in tako nimajo zagotovljenih stalnih prostorov, s tem 

pa se kotičkov ne da zagotoviti. 

Premalo ljudi pa pomisli na učenca, ki res potrebujo individualni kotiček. Taki učenci 

imajo ponavadi čustvene teževe ali so hiperaktivni. V tem primeru je smiselno, da se 

oddelku, v katerega je ta učenec vključen, zagotovi stalno učilnico s stalnim 

individualnim kotičkov. Z inkluzivnim pristopom bi se učitelji prilagodili učencu tako, 

da bi oni prihajali v stalno učilnico, učenec pa bi se prilagodil tako, da bi pouk čim 

manj motil. Težava je tudi zagotovitev prostora za učne in tehnične pripomočke. 

Učenec, ki ima organizacijske težave, potrebuje zagotovljeno stalno mesto za 

odlaganje tehničnih pripomočkov (likovni pouk - likovni pribor, tehnični pouk - 

pripomočki za izdelovanje, matematika - geometrijsko orodje ...). Pri matematiki je 

tako smiselno imeti geometrijsko orodje v šoli, saj ga učenec s slabše razvitimi 

organizacijskimi sposobnostmi in spretnostmi velikokrat pozabi doma. Tak prostor se 

lahko označi z majhno lutko. Tako težav ni, tudi če se mesto spremeni.  

 

Didaktični pripomočki in oprema 

Ta prilagoditev je v veliki meri odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev šole. 

Zagotovitev pripomočkov, kot so računalniki, kasetofoni in slovarji, je težava večine 

osnovnih šol. Velikokrat te drage pripomočke financirajo starši ali pa se jih učenec 

sploh ne more posluževati. 

»Učna tehnologija omogoča učencem s PPPU pomembno povečanje izobraževalne 

uspešnosti na vseh najpomembnejših stopnjah učenja (pridobivanja, utrjevanja in 

preverjanja znanja). 

Učenci s PPPU z bralnimi težavami morajo imeti priložnost, da na kasetofon 

posnamejo predavanja učiteljev, uporabljajo računalnik, ki bere besedilo itd. 
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Učenci s PPPU s slabo avtomatizirano tehniko pisanja naj uporabljajo računalnik za 

pisanje, fotokopiramo jim daljše zapiske snovi, razlage snovi naj posnamejo na 

kasetofon itd. 

Učenci s slabše razvitimi finomotoričnimi sposobnostmi potrebujejo prilagoditve tudi 

pri rabi tehničnih pripomočkov pri kemiji, fiziki, pri tehničnem pouku. 

Učenci, ki naredijo veliko napak pri pisanju, potrebujejo še slovarje in računalnik s 

črkovalnikom. 

Učenci s PPPU s slabo avtomatiziranimi aritmetičnimi dejstvi in postopki 

potrebujejoveč učnih pripomočkov (tabel, strukturiranih materialov itd.), od 

predmetne stopnje naprej pa naj bi pri reševanju aritmetičnih problemov uporabljali 

še kalkulator(Košir, 2008).« 

 

Učenec, ki ima slabo avtomatizirano tehniko pisanja, bi za boljšo učinkovitost 

potreboval računalnik. Tako bi morala šola v 3. triadi učencu zagotoviti prenosni 

računalnik ali pa stalno učilnico in v njej stalni računalnik. Ta prilagoditev je večkrat v 

IP-ju ali v strokovnem mnenju zapisana tako: »Učencu naj se po potrebi omogoči 

uporaba računalnika za zapis snovi.« Torej naj bi se mu zagotovilo računalnik, če je 

le-to potrebno. Če en strokovni delavec odloči, da to ni potrebno, se tega ne izvaja 

ali se izvaja le pri nekaterih predmetih, četudi bi delo z računalnikom učenec 

potreboval pri vseh. Težava, kot je zagotovitev zadostnih sredstev, žal omejuje 

izvajanje večine prilagoditev.  

 

1.2.2 Izvajanje pouka 

 

Poučevanje in učenje 

»Pri delu z učenci s PPPU je nujno treba identificirati tiste metode in pristope, ki 

posameznemu učencu olajšujejo učenje (omogočajo uspešno učenje), in tiste, ki 

ovirajo učenje (povečujejo njegovo vzgojno-izobraževalno neuspešnost), ter graditi 

nadaljnje delo ob upoštevanju obeh vrst ugotovitev. 
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Učenci s PPPU potrebujejo kombinacijo različnih metod in pristopov, ki 

omogočajo optimalne dosežke. Kombiniramo lahko direktno poučevanje (jasno 

določeni cilji, pravila, posebni koraki, ki se natančno razložijo, demonstracija korakov 

in povezav med pojmi) ter strateško poučevanje (učenje strategij reševanja naloge in 

uporabe znanj pri reševanju problemov). Obe metodi terjata modeliranje, 

demonstracije,povratne informacije, vodeno in samostojno izvajanje vaj ter transfer 

znanja in naučenih strategij. 

Če za vse učence s PPPU pri poučevanju prilagajamo zahteve le tako, da reduciramo 

kompleksnost nalog, onemogočamo optimalen razvoj njihovih zmožnosti (Košir, 

2008).« 

Upoštevanje različnih metod in pristopov, ki bi učencu omogočile premagovanje 

učnih primanjkljajev, se med poukom v pretežni meri ne upošteva. Učne priprave bi 

morale vsebovati prilagoditve, ki jih bodo učitelju posameznemu učencu z učnimi 

težavami omogočili. Žal se zgodi, da učitelji niso pozorni na prilagoditev za 

posamezne učence. Učenec ima lahko zapisano prilagoditev, da se mu omogoči jasna 

navodila, povezovanje z življenjskimi situacijami, povratne informacije, postopno 

reševanje ..., a tega učitelj ne upošteva. Dobro je, da specialni pedagog nekajkrat 

obišče ure pouka in ugotovi, ali se te prilagoditve izvajajo. Če jih učitelj ne izvaja, ga 

opozori in mu poskuša pomagati in svetovati, kako naj pri pouku prilagoditve izvaja 

Nekateri učitelji, prevsem tisti z dolgoletnimi izkušnjami, so večkrat izvajajo frontalni 

pouk in prav njih je potrebno spodbuditi k drugačnim metodam in pristopom. 

Multisenzorno poučevanje je večkrat le beseda, ki je zapisana v IP. Premalokrat se 

izvaja pri pokuku, saj učitelji ali nimajo pripomočkov za izvedbo le-tega ali pa to ni v 

njihovem interesu. 
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1.2.3 Preverjanje in ocenjevanje znanja 

 

»Prilagoditve niti pri preverjanju niti pri ocenjevanju znanja ne smejo 

temeljiti le naredukciji kompleksnosti snovi, ampak predvsem na iskanju 

prilagoditev, načinov in oblik postavljanja vprašanj, posredovanja 

odgovorov in na količini opor, ki jih ponudimo učencu s PPPU, da mu omogočimo 

optimalno pokazati usvojeno znanje. 

Prilagoditve morajo upoštevati učenčeva močna področja in njegove 

posebne vzgojno-izobraževalne potrebe. V učenčevem individualiziranem 

programu mora biti za tisto predmetno področje, ki zahteva rabo učenčevega šibkega 

področja (področja s primanjkljajem oz. primanjkljaji), jasno in konkretno 

opredeljeno, katere prilagoditve pri načinu preverjanja in ocenjevanja znanja učenec 

zaradi svojega primanjkljaja oz. primanjkljajev potrebuje. 

Tako pri preverjanju kot pri ocenjevanju lahko prilagajamo: 

 način posredovanja (učiteljevih) vprašanj (vprašanja morajo biti konkretna in 

enoznačna, zahtevnejša vprašanja oziroma kompleksnejša navodila naj bodo 

razdeljena na podvprašanja oziroma na enostavnejša navodila, učitelj sproti 

preverja razumevanje navodil); 

 način posredovanja (učenčevih) odgovorov (znanje učencev z izrazitimi bralno-

napisovalnimi težavami se preverja predvsem ustno, z grafično predstavljenimi 

rezultati, s praktičnimi izdelki ipd.); 

 čas ocenjevanja znanja pri tistih učencih s PPPU, ki nimajo avtomatizirane 

tehnike pisanja, branja in računanja, in tistih z organizacijskimi težavami 

primerno podaljšamo, pri čemer je za te učence še posebej pomembno, da ne 

rešujejo ali ustno odgovarjajo pod časovnim pritiskom, pri presojanju glede 

dolžine podaljšanega časa je treba upoštevati tudi učenčevo utrudljivost; 

 organizacijo preverjanja (preverjanje po delih, ne vsega naenkrat, kar pomeni, 

da samo preverjanje razdelimo na dve zaključeni enoti ali več in ga izvajamo v 

dveh ali več delih oziroma srečanjih); 
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 obliko pisnih gradiv za preverjanje znanja (več grafičnih in barvnih opor, več 

odprtih vprašanj, več vprašanj izbirnega tipa, povečan tisk, večji razmiki med 

vrsticami,vsako vprašanje na svojem listu, pri čemer učenec lahko dobiva 

vprašanja drugega za drugim, pri določenem tipu nalog se učencu pomaga z 

vključitvijo nazornih zgledov oziroma primerov reševanja itd.); 

 rabo tehničnih pripomočkov (računalnik, kalkulator ali kasetofon, didaktični 

materiali in ponazorila, ki jih je učenec za konkretizacijo uporabljal že pri 

samem pridobivanju in utrjevanju znanja itd.); 

 prostorske pogoje (če je pri otroku opaziti izrazit strah pri odgovarjanju pred 

celim oddelkom, njegovo znanje preverjamo v »tihem« kotičku v učilnici 

oziroma po potrebi lahko tudi zunaj učilnice itd.) (Košir, 2008).« 

 

Če bi že prej omenjene prilagoditve uvedli med samim poukom, potem pri 

prigoditvah pri preverjanju in ocenjevanju znanja ne bi smeli imeti nikakršnih težav. 

Vse te prilagoditve so namreč povezane s samim izvajanjem pouka. 

Učencem je potrebno preverjanja in ocenjevanja prilagoditi tako, da bodo lahko 

pokazali svoje znanje in se ne bodo trudili s tem, ali si nekaj znajo predstavljati ter 

imeli težave s tem, da jih bo količina podanih vprašanj na enem listu zmedla. V ta 

namen jim bo služilo slikovno gradivo in vprašanja, ki so primerno prostorsko 

razporejena. Na takšne prilagoditve mora specialni pedagog opozoriti vsakega 

učitelja. Ne sme dopustiti, da učenec svojega znanja zaradi primanjkljajev na 

posameznem področju učenja ne more pokazati, ker prolagoditve, s katerimi bi le-to 

dosegel, niso bile upoštevane. Pri takšnem učencu vlivamo nezaupanje, strah, ki 

velikokrat vodi v slabo samozavest. Specialni pedagog mora spremljati, kako se 

upoštevajo prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Pomembno je, da jih 

usmeri in jim svetuje. Učitelji namreč večkrat ne vedo, kako bi določeno prilagoditev 

izvedli. Dvomijo, ali kaj smejo storiti, da bodo še vedno izpolnili vse cilje, predvidene 

z učnim načrtom.  

Težave se pojavljajo predvsem pri sestavljanju preverjanj in ocenjevanj znanj, ki 

morajo vsebovati minimalne standarde znanja, ki jih učenec s primanjkljaji na 
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posameznih področjih učenja mora doseči. Doseganje minimalnih standardov znanjje 

pomembno za celotno populacijo učencev in ne le za tiste, ki imajo učne težave. 

Težave se pojavljajo tudi pri časovni razporeditvi preverjanja in ocenjevanja znanja. 

Učitelji DSP ponavadi omogočajo učencem podaljšan čas pisanja z več krajšimi 

odmori. Učitelj v oddelku pa tega skorajda ne more omogočiti zaradi nadaljevanja 

svoje delovne obveze. Zaradi tega mora učitelj DSP prestaviti uro individualnega 

pouka, ki bi potekala v času podaljšanega časa pisanja, prestavitiče se učencem s 

podaljšanim časom pisanja ne omogoči pisanje preizkusa znanja pri nekem drugem 

(prostem) strokovnem delavcu. Večkrat se zgodi, da mora zaradi pisanja preizkusa 

prestaviti celo uro izvajanja DSP oziroma jo mora nadomestiti. Ta težava se žal 

pojavlja skozi celotno šolsko leto, zato mora učitelj DSP svoj urnik prilagajati 

celotnemu sistemu šole, na kateri poučuje. 

 

1.3 VPLIV LUTKE NA PSIHOLOŠKO RAZBREMENITEV UČENCA 

PRI PREMAGOVANJU UČNIH TEŽAV 

 

1.3.1 Kako oživimo lutko pri pouku? 

 

Ko govorimo o lutki. je ne moremo postaviti v vlogo predmeta. Lutka je sicer stvar, ki 

jo naredimo, sestavimo. Je predmet brez energije, srca in duše. Toda lutka je izrazno 

sredstvo pod vodstvom neke osebe - učitelja, ki svojo energijo vanjo vloži. Tako lutka 

oživi – dobi srce in dušo. Ne ostane zgolj predmet. Po njej se ne sprašujemo, kaj je, 

toda KDO JE.  

 

Kaj je tisto, kar pretvori dvom o tem, kaj je lutka v kdo je lutka? Spodnja shema 

nam prikazuje tri nivoje, ki so pomembni za oživitev lutke – za to, da lutka dobi 

ČAROBNO MOČ. 
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Prvi nivo je vizualnost, kar zajema kostume, prostor in sceno. Vizualni elementi, kot 

so material, oblika, barva in tehnologija, pripomorejo k temu, da je lutka 

prepoznavna.  

Naslednji nivo je gib, torej premikanje naše lutke po prostoru.  

Tretji, najpomembnejši, pa je zvok, ki bo za določeno lutko primeren. Pri lutki volka, 

ki igra Rdečo kapico, je popolnoma neprimerno, da uporabimo glas neke male deklice 

(Jakelj, 2000). 

 

 

 

 

 

ČAROBNA MOČ  

LUTKE 

 

 

 

 

 

Slika 1: Čarobna moč lutke (Jakelj, 2000). 

 

Ti nivoji se morajo med seboj prepletati, ni pa potrebno, da so vsi nivoji prisotni.  

Poleg teh treh dejavnikov je pomembno tudi, da pride do izmenjave energije med 

učencem in lutko. To pa lahko dosežemo z vsemi šestimi oblikami komunikacije, 

ki so prikazani v shemi spodaj. Najbolj jasno izraženi obliki komunikacije sta sluh in 
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vid, saj otrok, ki vidi, na videno reagira, otrok, ki sliši, reagira na slišano. Vonj in 

okus dodata tej komunikaciji še dodatek, ki videno in slišano preneseta tudi na 

kinestetično raven. Takoj za vidom je najpomembnejši še dotik, s katerim otrok še 

bolj naveže stik z lutko, če ga le-ta poboža ali mu drugače sporoči, da ga sprejema. 

Med oblike komunikacije se uvršča tudi gib, kjer je potrebno upoštevati način hoje, 

gibanja lutke in nenazadnje način gestikuliranja (Jakelj, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Oblike komunikacije med učencem in lutko (Jakelj, 2000). 
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»Lutka že dolgo ni več sredstvo za pripravo predstav in motivacije pri pouku, vse bolj 

postaja magična moč v rokah učitelja in otrok in spodbuja kognitivni in čustveni 

razvoj (Korošec, 2002).« 

 

1.3.2 Kako se učenec pri poučevanju z lutko psihološko razbremeni? 

 

»Otroci lutki zaupajo, je ena izmed njih – z enakimi težavami, strahovi, z enako 

potrebo po igri. Čeprav lutka oživi šele v rokah učitelja, verjamejo, da je z njimi čisto 

prava oseba. In tej osebi lahko popolnoma zaupajo. Prepričani so, da za skrivnost, ki 

jo imajo z lutko, učitelj ne ve, čeprav je lutka oživela v njegovih rokah. To je tista 

magična moč, ki jo ima samo lutka.(Korošec, 2002).« 

»Prav tako tudi učitelj verjame v lutko, ki mu je v pomoč pri posredovanju vzgojno-

izobraževalnih vsebin, in tako preko lutke motivira otroke. Otroci namreč velikokrat 

bolj zauprajo lutki kot učitelju. Z lutko se poistosvetijo, ne predstavlja jim avtoritete, 

zaupajo jim težave in strahove in se obenem z njo igrajo (Borota idr., 2006).« 

Ko združimo čarobno moč lutke in učno vsebino, dobimo motivacijsko sredstvo, ki 

učence z učnimi težavami popelje do učinkovitejšega učenja. 

V današnjem šolskem sistemu je učenje za učence zelo stresno. Še posebno so 

obremenjeni učenci z učnimi težavami. Ti potrebujejo veliko več časa za usvajanje 

učnih vsebin kot njihovi sošolci. Potrebujejo več pomoči drugih, sami so v svetu 

šolskih vsebin izgubljeni. Ta izgubljenost jim vliva strah. Strah jih je sodelovanja s 

sošolci in odraslimi. Lutka odraslo osebo nadomesti, jo na nek način zamenja in 

učenca psihološko razbremeni. Knjiga in zvezek sta njihova »sovražnika«, tako tudi z 

njimi povezan učitelj. Ob pogledu na urnik jih zmrazi, ko se spomnijo na predmet, ki 

jim povzroča težave. 

»Lutka je zelo uporabno izrazno sredstvo pri delu z otroki. Z njo se lahko otroku 

predstavimo sami, z lutko mu predstavimo določene vsebine, z otrokom navežemo 

neposreden in prisrčen stik, z njim vzpostavimo komunikacijo, ga spodbudimo, 

motiviramo za delo in učenje, nenazadnje je lutka lahko tudi terapevtsko sredstvo 

(Jakelj, 2000).« 
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Z lutko učencu približamo snov brez uporabe knjig in zvezkov. Lutka ga k znanju 

privede preko igre. Nočne more, ki so učenca spreletavale, ko se je na urniku 

pojavila matematika, z lutko vsaj delno izginejo. Marsikateri učenec raje ostane 

doma, se naredi bolnega, le da mu ne bi bilo potrebno biti ustno ocenjen iz 

matematike ali angleškega jezika. Lahko si predstavljamo učence, ki imajo težave že 

z predstavljivostjo številske vrste do deset, ali tistih, ki si ne zmorejo zapomniti 

postopka deljenja, morda tistih, ki jim pri slovenskem jeziku pred očmi plešejo 

besede in črke. To postane za učenca tako stresno, da ga obremeni. Z lutko mu 

pomagamo, da se psihološko razbremeni. Mnogi učitelji, ki so že spoznali delo z 

lutkami, pravijo, da z lutko lahko pridemo do boljših rezultatov. Z lutko se učenci z 

veseljem učijo, zaradi večje motivacije tudi hitreje usvajajo snov, njihovo znanje na 

koncu postane trdnejše. Še posebno izrazito je to pri učencih z učnimi težavami, ki 

imajo boljše vidne predstavljivosti. Tako verbalno komunikacijo povežejo z 

neverbalno in tu je uspeh. 

»Igra je vsemogočna. Je čudežno srdstvo razvoja in motivacije in je najboljša 

preventiva in najboljše zdravilo zoper najrazličnejše težave, od učnih do čustvenih. 

Drugi pomemben razlog za to, da v vzgojno-izobraževalni proces vključimo čimveč 

igre, je zagotovo integriranje otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo. Otroci, ki 

so integrirani, napredujejo počasneje, pa še v ta upočasnjeni napredek morajo vložiti 

več dela in truda. Tukaj se igra kot rešitelj pojavi v vsej svoji veličini in 

vsemogočnosti (Klug, 2002 v Virant, 2004).« 

Učenci z učnimi težavami, kot omenja že Klug, morajo v učenje vložiti več dela in 

truda, pa še pri tem je njihov napredek upočasnjen. Z igro pridejo hitreje do 

napredka. Igro mora biti v proces poučevanja skrbno načrtovana in usmerjena. Če 

med aktivnostjo z lutko ne bi upoštevali ciljev, načrtovanih z učnim načrtom, bi bilo 

delo specialnega pedagoga sicer učencem zanimivo, vendar učnih vsebin od tega ne 

bi odnesli. 

Specialni pedagog lahko tudi z drugimi didaktičnimi pripomočki učence razbremeni 

stresa. Ob uporabi le-teh učenec ne misli toliko na šolsko vsebino, saj jo usvaja preko 

igre. 
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Spodnji primer uporabe igre spomin nam prikazuje, kako lahko učencu pripravi 

zanimiv didaktični material. V šestem razredu morajo učenci usvojiti dele telesa pri 

angleškem jeziku. Z igro »spomin« smo lažje osvojili nove besede. Pri tem pa so se 

učenci psihološko razbremenili tako strahu pred uro angleškega jezika kot tudi pred 

tem, da se morajo besede še naučiti. 

 

 

Slika 3: David igra spomin. 
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2.1 UČENCI SE PREDSTAVIJO 

V šolskem letu 2011/2012 nudim dodatno strokovno pomoč devetim učencem, ki so 

usmerjeni v Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo in so otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

V nadaljevanju bom predstavila učence, s katerimi sem izvedla nekaj dejavnosti kot 

možnosti za premagovanje učnih primanjkljajev. Opredelila sem tudi cilje, ki sem jih 

želela doseči pri posameznem učencu. 

 

Martin – učenec četrtega razreda 

Martin ima dodeljene tri ure učne pomoči na teden za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. 

motenj, ki jo izvaja specialni pedagog pri predmetu matematika, angleški jezik, družba in po 

potrebi slovenski jezik. 

Martin ima težave s časovno orientacijo. Ne pozna na uro, kar mu otežuje njegovo vitalnost. 

Sam zaradi tega težje določi, kdaj mora iti spat. 

Martin razume enostavna navodila, pri sestavljenih navodilih potrebuje razlago ali razdelitev 

na več korakov. Martin je tih, občasno se razgovori, vendar ne prične pogovora sam. Besedni 

zaklad ima skromen. Njegova uporaba strukture povedi ni ustrezna. Vsebinskost je ustrezna 

ob primerni motivaciji. Njegovo branje je počasno, neritmično. Ima velik odpor do branja. 

Težave se pojavljajo, saj Martin zavrača pomoč pri branju. Prebrati je sposoben krajše 

besedilo (5 povedi), da prebrano tudi razume. Pri branju več povedi je zaslediti veliko težav 

pri izgovorjavi (momljanje). Pri branju daljšega besedila potrebuje pomoč ali več krajših 

odmorov. Pri branju je pozoren na upoštevanje ustrezne intonacije glasu. Pri pisanju je 

počasen. Pri prepisovanju in nareku ne uspe zapisati celotnega besedila. Pri matematiki se 

pojavljajo težave s priklicem poštevanke in poznavanjem matematičnih pojmov. 

Pri pomnenju se pojavljajo težave, saj doma Martin premalo časa nameni ponavljanju. Kar 

utrjujeva in ponavljava v šoli pri individualnih urah, je za Martina premalo, da bi osvojeno 

snov obdržal v dolgotrajnem spominu. Potrebuje veliko slikovnih in konkretnih materialov. Te 

težave se odražajo pri predmetu družba in angleški jezik. Martinova pozornost je odvisna od 

njegove osredotočenosti na določeno področje. Pozornost je kratkotrajna, pri pričakovani 

daljši pozornosti so potrebi premori. Hitro se utrudi. 
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Martinovo močno področje je likovno ustvarjanje, predvsem njegova izvirnost in 

ustvarjalnost.  

Cilji, ki sem jih želela pri Martinu z dejavnostmi doseči, so: 

 poznavanje na uro, 

 odprava odpora do branja, 

 spodbuda za pravilno branje, 

 spodbuda k ustnemu izražanju, 

 usvojitev pojmov računskih operacij, 

 z motivacijo spodbujati daljšo pozornost. 

 

Urška- učenka petega razreda 

Urška ima dodeljeno eno uro učne pomoči pri predmetu slovenski jezik in eno pri matematiki. 

Ima slabše razvito grobo motoriko. Težko usklajuje gibe rok in nog, kar se odraža predvsem 

pri predmetu športne vzgoje, drugje s tem nima večjih težav.  

Branje je pri Urški dobro. Hitrost in upoštevanje ločil sta ustrezna. Težave se pojavljajo ob 

bralnem razumevanju. Urška pri obnavljanju besedila potrebuje usmerjanje in ponovno 

branje. Lažje ji gre, če besedilo glasno posluša in ga nato prebere sama. Njeno izražanje 

občasno ni ustrezno. Slabše uporablja strukturo povedi. Njen besedni zaklad je skromen. 

Samostojno zapiše krajše besedilo in pri tem primerno upošteva pravopisne napake. 

Pri matematiki ima upočasnjen tempo. Potrebuje več časa za miselno procesiranje. Med 

pisnim seštevanjem, odštevanjem, množenjem in deljenjem se občasno izgubi, vendar 

samostojno nadaljuje. Pri tem se pojavlja težava s predstavljivostjo večjih števil.  

Urška občasno podvomi v svoje znanje. Kljub spodbudam in pohvalam je še vedno negotova. 

S tem kaže nesproščenost. Pri svojem delu se trudi in pokaže svojo samostojnost za 

opravljanje šolskih obveznosti. 

Potrebuje veliko spodbud in čustvene podpore tudi v nadaljevanju. 

Cilji, ki sem jih želela pri Urški z dejavnostmi doseči, so: 

 spodbuda k ustnemu izražanju, 

 usvojitev pojmov računskih operacij, 

 izboljšanje predstavljivosti velikih števil, 

 usvojitev povezave števil z desetiškimi enotami, 

 zmanjševanje negotovosti v svoje delo, 
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 izboljšanje pomnjenja novih besed pri angleškem jeziku. 

 

David –učenec šestega razreda 

Z Davidom se tedensko srečujeva od pet do sedem ur. Dodeljene strokovne pomoči ima v 

obegu petih ur, po potrebi mu nudim še dve dodatni uri na teden. 

David je večkrat zadržan in nejevoljen. Zanimanja za šolsko snov nima. Rad se pogovarja o 

bližnjih in sošolcih, le takrat postane zgovoren. Potrebuje zelo veliko spodbude in pohval pri 

šolskem delu, kar mu daje potrditev. Med pogovorom se zatika pri iskanju besed. Ima 

skromno besedišče.  

Vsebinskost in gramatičnost sta pri slovenskem jeziku okrnjeni. Večkrat namesto knjižnega 

jezika uporabi tudi sleng. Branje je slabo, saj z branjem hiti in sledi besedilu le z očmi. Branje 

mora podkrepitil s sledenjem s prstom. Bralno razumevanje je dobro, vendar potrebuje 

pomoč pri obnavljanju besedila. Težave se pojavljajo pri vseh predmetih. Največ težav ima 

pri angleškem jeziku, saj se težave pojavljajo pri pomnjenju. Pri naravoslovju in geografiji 

potrebuje natančno usmerjanje pri iskanju odgovorov. Sam odgovora ne najde. Kljub 

intenzivnemu ponavljanju snovi pri urah individualnega pouka napredka ni pokazal. 

Zaradi pomanjkanja opravljanja šolskih obveznosti doma Davidu primanjkuje predvsem 

utrjevanja snovi. Priklica že utrjene snovi pri urah individualnega pouka naslednjo uro skoraj 

ni več. Za zapomnitev potrebuje veliko konkretnega in slikovnega gradiva. 

Učenčevo razpoloženje je nestanovitno. Njegova razdražljivost je izrazita, vendar se njegova 

jeza ne opazi v daljšem časovnem obdobju. Impulzivnost se kaže v izbruhu neprimernih 

besed. Frustracije obvladuje, večkrat jezo potlači vase. Zaupa se svoji mami in le malokrat 

učiteljem. 

Cilji, ki sem jih želela pri Davidu z dejavnostmi doseči, so: 

 spodbuda k ustnemu izražanju, 

 usvojitev pojmov računskih operacij, 

 izboljšanje predstavljivosti velikih števil, 

 usvojitev povezave števil z desetiškimi enotami, 

 spodbuda k pozitivnemu razpoloženju, 

 spodbuda k izražanju čustev, 

 izboljšanje pomnjenja novih besed pri angleškem jeziku. 
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Urša- učenka šestega razreda 

Z Uršo se tedensko srečujeva dve šolski uri, in sicer pri predmetih matematika in slovenski 

jezik. 

Urša je zgovorna deklica, pozitivna in pripravljena pomagati. Njeni zapisi so urejeni ter 

pregledni, za kar Urša poskrbi sama. Sedi v klopi pri učenki z višjimi dosežki, kar ji omogoča 

sledenje šolskemu delu na nekoliko višji ravni. Rada ima pristop k usvajanju nove snovi, ki ne 

temelji le na zapisu snovi v zvezek, kot na primer utrjevanje novih besed z igro spomin, 

urjenje besednega zaklada z različnimi igrami ... Ta način ji je bližje in je s takim pristopom 

bolj učinkovita. Žal tak način ni primeren pri matematiki. Urša ima zelo velik odpor do tega 

področja, zato ji je snov zelo težko približati. 

Težave pri matematiki se kažejo z nerazumevanjem kompleksnejših navodil in daljših 

besedilnih nalog. Urša pri enostavnih navodilih nima težav, hkrati se težave ne pojavljajo pri 

nerazumavanju snovi. Pri besedilnih nalogah potrebuje slišano navodilo in hkrati le-to 

razdeljeno na več enot, če gre za daljše besedilo. Poštevanka še ni avtomatizirana. Težave 

ima pri prepoznavanju matematičnih pojmov za računske operacije – vsota, razlika, produkt 

in količnik. Ob uporabi kartončka je uspešna. 

Uršina odkrenljiva pozornost se pokaže pri prehitrem tempu, saj ne zmore slediti, predvsem 

pri ponavljanju in utrjevanju snovi za ocenjevanje znanja. 

Cilji, ki sem jih želela pri Urši z dejavnostmi doseči, so: 

 usvojiti pojme računskih operacij, 

 izboljšati predstavljivost velikih števil, 

 usvojiti povezavo števil z desetiškimi enotami, 

 zmanjšanje odpora do predmeta matematika. 

 

Dora – učenka šestega razreda 

Z Doro se srečujeva trikrat tedensko pri urah dodatne strokovne pomoči pri predmetih 

matematika, slovenski jezik in angleški jezik. 

Dora ima pri angleškem jeziku težave z usvajanjem novih besed in gramatiko. Pri tem 

potrebuje več slikovnega in materialnega gradiva, saj ima izjemno dober slikovni spomin. 

Učenka ima težave pri štetju nazaj v sekvencah in pri predstavljivosti števil v številski vrsti. 

Po prikazanem postopku zmore umestiti število v številsko vrsto, vendar se postopka pri 

naslednjem preverjanju ne spomni sama. Pri računanju si pomaga s prsti, vendar je večkrat 
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neuspešna. Seštevanje in odštevanje do deset še ni avtomatizirano, težave se pojavijo pri 

prehodu desetic. Večkrat rezultat ugiba. Težave ima pri prepoznavanju matematičnih pojmov 

računskih operacij. Ob uporabi kartončka je uspešna. Dora ima izrazite težave pri reševanju 

besedilnih nalog. Kljub kartončku za pomoč ni uspešna. 

Dora je večkrat zadržana in potrebuje več spodbud za sodelovanje v pogovoru. 

Cilji, ki sem jih želela pri Dori z dejavnostmi doseči, so: 

 usvojiti pojme računskih operacij, 

 izboljšati predstavljivost velikih števil, 

 usvojiti povezavo števil z desetiškimi enotami, 

 spodbujati izražanje čustev, 

 izboljšanje pomnjenja novih besed pri angleškem jeziku. 

 

Matic – učenec sedmega razreda 

Matic ima dodeljene tri ure pomoči za premgovanje učnih primanjkljajev na posameznih 

področjih učenja, in sicer mu nudim pomoč pri predmetih matematika, slovenski jezik in 

angleški jezik. 

Matic ima težave s kompleksnejšimi in enostavnimi navodili. Pri tem potrebuje usmerjanje in 

pomoč pri pisnem preverjanju. Velikokrat mu je potrebno podati primer, ki mu omogoči lažje 

razumevanje določene naloge.  

Matic ima izrazite težave na področju pomnjenja in priklica, kar se odraža pri vseh šolskih 

predmetih. Za zapomnitev potrebuje veliko ponavljanja in utrjevanja s slikovnim in 

konkretnim materialom.  

Pri matematiki Matic težje prikliče postopke računanja z vsemi štirimi operacijami – 

seštevanje, odštevanje, deljenje in množenje. To mu otežuje tudi nepoznavanje 

matematičnih pojmov in nadgrajevanje znanja, ko je potrebno te operacije uporabljati pri 

računanju z ulomki. Matic pri tem potrebuje spremljanje in kartonček s koraki.  

Branje je dobro, vendar neritmično; gre za neupoštevanje končnih ločil. Potrebno ga je 

opozarjati na vodenje s prstom, česar se Matic poslužuje z odporom. Z razumevanjem 

prebranega Matic nima težav.  

Učenec je občasno pretirano aktiven tako med poukom v razredu kot med individualnimi 

urami. Občasno pride do disciplinske problematike, ki jo učenec razume in jo poskusi 
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nadzorovati, vendar se o njej težje pogovori z učiteljem. Kritiko in opozorila običajno sprejme 

primerno. 

Cilji, ki sem jih želela pri Maticu z dejavnostmi doseči, so: 

 usvojiti pojme računskih operacij, 

 pravilno usmeriti pretirano aktivnost med poukom. 

 

Nejc – učenec sedmega razreda 

Učencu nudim dve ure dodatne strokovne pomoči pri predmetih matematika in slovenski 

jezik. 

Njegovo branje je počasno, zatikajoče in neritmično. Bralno razumevanje je dobro. Besedilo 

zna obnoviti ustno, večje težave ima pri zapisu. Struktura povedi je večkrat neprimerna. Ob 

spodbudi jo samostojno pravilno oblikuje. Hitrost pisanja je primerna, vendar je pisava zelo 

okorna. Njegovi zapisi so nečitljivi, neoblikovani, nepodčrtani in neorganizirani. Sam se iz 

svojih zapisov težje uči. Večja učinkovitost pomnenja se je pokazala pri pripravljenih, 

organiziranih zapisih. 

Matematični pojmi računskih operacij niso osvojeni – vsota, razlika, produkt in količnik. Ob 

kartončku jih zna primerno uporabiti. To vodi v daljše reševanje nalog.  

Nejčeva pozornost je odvisna od njegove osredotočenosti na določeno področje. Pozornost je 

kratkotrajna, pri pričakovani daljši pozornosti so potrebni premori. Hitro se utrudi, 

intenzivnost upada pozornosti je opazna po četrti šolski uri. Upad pozornosti je stalen ob 

koncu tedna, v petek. Učenca zmotijo zunanji dražljaji, kot so znani glasovi in delo druge 

osebe ob njem. Učenčeva pozornost je boljša ob izvajanju obravnave individualno in v 

začetnih šolskih urah, slabša v razredu. Pozoren je ob sprejemanju navodil in začetnem 

izvajanju naloge. Pozornost mu uhaja pri daljših nalogah. Ob spodbudi jih reši, vendar z 

odporom in za njih porabi več časa. 

Nejc ima prevelika pričakovanja. Na individualne ure je prihajal slabše volje zaradi zanj 

prenizkih dosežkov. Zaradi tega je občasno pokazal tudi agresivnost in jezo. Njegovo 

razpoloženje je občasno nestanovito. Nejc ne zna razložiti svoje nejevoljnosti. Svojih učnih 

težav se ne zaveda. Ob spodbujanju k pogovoru o razlogih za nejevoljo se Nejc zave, da je 

nejevolja povsem odveč. Nejcu je potrebno približati odnos do njegovih dosežkov. Potrebno 

ga je spodbujati pri malih korakih in ga opozarjati na dosežke, ki se ne kažejo le pri šolskih 

ocenah. Pri tem je potrebno krepiti njegovo samopodobo. 
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Cilji, ki sem jih želela pri Nejcu z dejavnostmi doseči: 

 usvojiti pojme računskih operacij, 

 spodbujati izražanje čustev 

 z motivacijo spodbujati daljšo pozornost, 

 izboljšati obliko pisave. 

 

Luka – učenec osmega razreda 

Luka ima dodeljeno eno uro učne pomoči na teden, ki mu jo nudim kot pedagog. 

Luka med poukom primerno sodeluje in opravlja šolske obveznosti. Redno in vesto opravlja 

domače naloge in prinaša šolske potrebščine. Njegovo učinkovitost v šolski situaciji znižuje 

počasnejši psihomotorni tempo, okorna grafomotorika, odkrenljiva pozornost in utrudljivost.  

Pri šolskem delu ga ovirajo specifične motnja branja in pisanja, ki pa se do sedaj niso 

pokazale za zelo moteče. Luka učne težave uspešno premaguje. Pri individualnih urah se 

osredotočava na to, kako se lotiti učenja, kako oblikovati zapise in si jih organizirati ter kako 

izluščiti bistvo iz vsebine v učbeniku. 

Luka potrebuje fotokopirane zapise obravnavane snovi, saj sam zaradi okorne pisave svoje 

zapise težje bere in zato za učenje potrebuje več časa. 

Cilji, ki sem jih želela pri Luku z dejavnostmi doseči: 

 izboljšati obliko pisave. 

 

Mark – učenec osmega razreda 

Mark ima dodeljenje tri ure pomoči tedensko, slovenski jezik, angleški jezik in matematika. 

Učenec se je prešolal v drugo jezikovno okolje, kar mu povzroča težave pri poznavanju 

slovenskega jezika. 

Mark težje razume navodila, tako enostavna kot kompleksna. Velike težave ima z 

razumevanjem pojmov pri matematiki in naravoslovnih predmetih. Lažje mu je, če mu 

navodilo lahko približamo v taki obliki kot jo razume, torej, da mu navodilo po potrebi 

razložimo ali pa mu dodamo primer. Učenec pri navodilu potrebuje tudi usmerjanje in 

zagotovitev kompleksnejših navodil razdeljenih po delih. 

Njegovo branje je počasno, zatikajoče in neritmično. Njegova melodičnost večkrat zaide v 

jezik, ki ga govorijo v domačem okolju.  Domačega branja občasno ne prebere v celoti. Pri 
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ločilih ne uporablja ustrezne intonacije glasu. Pri tem se trudi, vendar je potrebno to še 

utrjevati. Bralno razumevanje je slabo. Besedilo je potrebno razčlenjevati po delih, saj 

učenec potrebuje vodenje in usmerjanje. Besedila ne zna obnoviti ustno, vendar z zelo 

okrnjenim besednim zakladom. Pri pisanju ima težave. Težko oblikuje poved s primerno 

strukturo. Učenec ima zaradi nepoznavanja jezika velik odpor do branja, kar povzroča 

odklanjanje in nezaiteresiranost v obravnavanje snovi. 

Matematični pojmi računskih operacij niso osvojeni – vsota, razlika, produkt in količnik. Večje 

težave nastopijo pri vseh matematičnih pojmih. Pri matematiki ima učenec velik zaostanek. 

Cela števila na številski premici si zna predstavljati, slabša je predstava z racionalnimi števili. 

Poštevanka ni avtomatizirana. Mark ima velike težave pri matematičnih postopkih, vseh 

računskih operacij še ni osvojil. Težave se pojavljajo pri pisnem seštevanju, odštevanju, 

množenju in deljenju. Vsem štirim računskim operacijam je potrebno nameniti več 

utrjevanja, saj Mark zaradi zaostanka v osvajanju snovi težje svoje znanje nadgrajuje. 

Zapisano poštevanko na kartončku težje spremeni v račun deljenja.  

Mark s pomnenjem nima večjih težav. Pojavljajo se težave s priklicem matematičnih 

postopkov, vendar jih z utrjevanjem vaj lahko okrepi.  

Učenec med poukom sodeluje le občasno, več časa je pasiven. Za šolsko delo nima 

motivacije. 

Učenec večkrat pokaže jezo in agresivnost. Impulzivnost se kaže v izbruhu neprimernih 

besed. Svojega vedenja se ne zaveda in se o tem težje pogovori. Svojih izbruhov ne zna 

razložiti. 

V skupino vrstnikov se težje vključuje. Boljše se vključi v skupino mlajših ali starejših oseb.  

Njegovo močno področje je nogomet. 

Cilji, ki sem jih želela pri Marku z dejavnostmi doseči: 

 izboljšati branje, 

 spodbuditi pravilno branje, 

 spodbujati ustno izražanje, 

 usvojiti pojme računskih operacij, 

 spodbujati izražanje čustev. 
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2.2 MOŽNOSTI UPORABE LUTKE ZA PREMAGOVANJE UČNIH 

PRIMANJKLJAJEV 

 

Vsak specialni pedagog si med svojim izobraževanjem, usposabljanjem in 

poučevanjem pridobi izkušnje, ki ga privedejo in izoblikujejo v strokovnega delavca. 

Vsak ima svoj način poučevanja; nekateri so bolj uspešni, drugi manj. Večina pa 

stremi k učinkovitemu poučevanju in k temu, da da učencem, kolikor je največ 

mogoče. 

V okviru svojega diplomskega dela želim: 

 predstaviti možnosti uporabe lutke za premagovanje učnih primanjkljajev, ki 

sem jih izvedla na osnovni šoli, 

 predstaviti vpliv iste dejavnosti z lutko pri učencih različnih starostnih obdobij 

in 

 pri tem usvajanje snovi z didaktičnim sredstvom – lutko primerjati z 

usvajanjem snovi z drugimi didaktičnimi sredstvi. 

 

V moj raziskovalni del naloge sem vključila devet učencev, ko smo z različnimi 

dejavnostmi z lutkami premagovali učne primanjkljaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Učne primanjkljaje premagujemo z lutkami 

 

40 

2.2.1 Z bibo Mico nad predstavljivost velikih števil in desetiših enot 

 

 Premagovanje učnih primanjkljajev pri: 

o zmanjševanju odpora do predmeta matematika, 

o predstavljivosti velikih števil, 

o branju velikih števil, 

o poznavanju desetiških enot, 

o razdelitvi števila na desetiške enote. 

 

 

»Naša biba Mica je res prava učiteljica,« je neko šolsko uro povedal učenec šestega 

razreda. 

Biba Mica leži v našem kabinetu skozi celo leto. Je nepogrešljiva tako v petem, 

šestem kot tudi v sedmem razredu. Učenci so nad njo navdušeni, saj je živih barv in 

jih popelje v svet predstavljivosti velikih števil, hkrati pa mu pomaga razumeti 

desetiške enote. 

Biba je sestavljena iz stiropornih kroglic, ki so med seboj povezane s paličicami. 

Velikost bibe je ravno pravšnja, da ni premajhna in pri delu z njo ne zavzeme veliko 

prostora, saj jo lahko preprosto odložimo na omaro ali pa jo razstavimo in po 

kroglicah razvrstimo v škatlo. Na eno stran kroglic zapišemo ničle, na eno kroglico, ki 

je bibina glava, pa moramo zapisati število ena. Na drugo stran kroglic pišemo 

desetiške enote. Da si učenci lažje predstavljajo število, lahko uporabijo manjše črne 

kockice, ki ponazarjajo pike kot npr. pika pri številu 1.000. 

Za dejavnost potrebujemo še leseno paličico ter izrezan zelen list. 
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Na sprednji strani naše bibe Mice sestavljamo števila od 10 (deset) pa vse do 

1.000.000.000 (milijarde). 

 

Jaz sem biba Mica. Moja naloga danes je, da ti predstavim veliiiiiiika števila. Povej mi, 

katero število je zate zeloooo veliko. 

Zapiši ga na listek papirja in ga spravi. 

No, tako! Pa poglejva ali je to število res 

veliko. Sedaj me dobro poglej! Bodi 

pozoren! Ali na meni vidiš kaj 

neobičajnega? Ali  na meni mogoče 

Prepoznaš kakšno število? Dooobro me 

poglej! Si ga prepoznal? Seveda, moj 

nos je v obliki števila ENA.  

Slika 4: Biba Mica se predstavi 

 

Veš, medtem ko se tule s teboj pogovarjam, postajam vse bolj lačna. Veš, kaj je 

moja najljubša hrana? Zelo rada imam košček svežega, zelenega lista. Ga mogoče 

lahko poiščeš na mizi in mi ga daš? Mmmm ... hvala, zelo je okusen! 

(Dodamo kroglico, kjer imamo zadaj zapisan znak za desetico – D.) 

 

 

Slika 5: Desetica – 10. 

 

Joj, tako sem se najedla, da sem pridobila trebušček. Poglej, kolikšno število je sedaj 

nastalo. Ali ga znaš poimenovati? 
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Res je, to je število DESET! 

(Poje še malo zelenega lista in dodam kroglico, ki predstavlja stotico.) 

 

 

Slika 6: Stotica – 100. 

 

Ups! Poglej, nastal je še en trebušček! Daj, pomagaj mi! Katero število pa je to? 

Število STO je pravo! Odlično ti gre! 

 

Tako nadaljujemo naprej, dokler ne pridemo do željenega števila, kjer zaključimo. V 

petem razredu je to štvilo ponavadi milijarda, v šestem pa gredo še naprej do bilijona 

... Za pomoč pri prepoznavi števila med števila postavljamo male črne predmete, ki 

ponazarjajo pikice. 
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Slika 7: Od tisočice – 1.000 do milijardice – 1.000.000.000. 
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Dejavnost ponovimo v obratni smeri, tako da biba Mica prične s hujšanjem. Bibo 

Mico premikamo, kot da bi telovadila, in odvzemamo kroglice. Pri tem se števila 

manjšajo. 

Učenec tako spoznava velika števila. Pri tem mu lahko s konkretnim materialom in 

prikažemo, kako števila na nek način »rastejo«. Otrok pri takem pristopu dejansko 

odnese veliko več, kot če bi števila le zapisoval v zvezek. To si bo zapomnil za dalj 

časa. 

 

Na zadnji strani naše bibe Mice zapišemo desetiške enote –E, D, S, T, Dt, St, 

M, Dm, Sm in Md. 

 

Večina učencev z učnimi težavami ima težave z usvajanjem desetiških enot. Biba 

Mica poskrbi tudi za to težavo. Bibi moramo kroglice pritrditi tako, da potekajo od 

desne strani enice - E - proti levi strani vse do milijarde - Md. 

 

 

 

 

Slika 8: Desetiške enote – od enice do milijardice. 

 

Učencu moramo najprej predstaviti okrajšavo za določeno število. Nato je učenec pri 

dodajanju trebuščkov za bibo pozoren na desetiške enote. Postaviti jih mora v 
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pravilen vrstni red proti desni. Pri tem utrjuje tako predstavljivost števil kot tudi 

povezavo števila s pojmom.  

 

 

Izvedba dejavnosti in evalvacija 

 

Dejavnost sem izvedla v petem razredu z Urško, v šestem pa z Davidom. Z drugima 

dvema učenkama Doro in Uršo sem usvajanje velikih števil obravnavala le s pomočjo 

učbenika in zvezka. 

Učenca sta se bibe Mice zelo razveselila. Pri obeh učencih je biba dobila veliko 

pozornosti in s tem je postala veliko motivacijsko sredstvo. 

David je bibo Mico med govorjenjem opazoval z odprtimi usti, vse dokler ni dobila 

vseh trebuščkov. Sledil je vsaki besedi. Z največjim veseljem je sodeloval in se z bibo 

pogovarjal. Med pogovorom je namreč gledal le njo. Odgovarjal je na vprašanja in se 

ob napačnem odgovoru zavzel, da je število še nekajkrat ponovil. Kljub zgodnji uri, 

ko je David ponavadi še zaspan in ga je potrebno nenehno spodbujati, je zelo aktivno 

sodeloval. Nato me je prosil, če lahko bibo Mico razdre in ponovi sam. Seveda sem 

mu dovolila in rezultat je bil zelo spodbuden. Zataknilo se mu je le pri številu deset 

tisoč, ki ga ni znal prebrati. Znal si je predstavljati tudi postavitev pik med števili in si 

zapomnil vsa ostala števila. Z Davidom je navadno potrebno utrjevati veliko več časa.  

 

 

Slika 9: David bibi Mici dodaja trebušček in dobi stotisočico. 
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Nato sem mu predstavila bibo Mico, ki hujša, in tako prikazala števila od milijarde do 

ena. Tudi pri tem je David sodeloval in že predčasno povedal število. To je želel 

seveda prizkusiti še sam. Vsa števila je tako s pomočjo bibe Mice zapisal v zvezek s 

številom, potenco z deset in besedo. Mislila sem si, da bo potrebno naslednjo uro 

ponovno ponavljati in utrjevati velika števila, a sem bila pozitivno presenečena. David 

mi je znal ob pogledu na bibo Mico, ki je ležala na omari, povedati tako števila v 

naraščujočem vrstnem redu kot tudi obratno. 

Ker sva imela na voljo dve šolski uri, sva v naslednji uri izvedla drugo dejavnost. 

David se je med desetiškimi enotami odlično znašel, saj je primerno sklepal o 

okrajšavah desetiških enot. Pripravila sem različna števila od ena do milijarde. David 

je število razrezal in določil desetiško enoto ter postavil pravo število pod določen 

trebušček bibe Mice. 

 

Z učencem sva poskušala določiti število 164.537. S pomočjo lutke je na lažji način 

določi desetiške enote. V pomoč nam je lahko tudi tabela, vendar je pristop z lutko 

učinkovitejši. 

 

 

Slika 10: S pomočjo lutke razdelimo število na desetiške enote. 
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Nato sem bibo Mico predstavila še Urški, ki je učenka petega razreda. Urška ima velik 

odpor do matematike in nad njo ni niti najmanj navdušena. Pri urah matematike je 

njen delovni tempo zelo upočasnjen zaradi pomanjkljive motivacije in ima učenka 

zato velik odpor do obravnavanja snovi, pri čemer vseskozi spušča zdolgočasene 

glasove. Urški se je biba Mica najprej predstavila ter učenko spodbudila, da ji pove 

svoje mnenje o matematiki. Tako je Urška najprej povedala, kaj vse jo pri tem 

predmetu teži in vse, česar ne mara. Biba Mica jo je spodbudila z dejavnostjo, tako 

da jo je vprašala, ali bi matematiko spoznala nekoliko drugače.  

Ko je Urška pritrdila, jo je biba popeljala skozi svet velikih števil na enak način kot 

Davida. Učenka je to sprejela kot igro, vendar je potrebovala nekoliko več spodbude 

kot David. Pri njej sva števila na tablo zapisovali sproti ter nato štavila ponovili. Na 

koncu je Urška velika števila sestavljala še sama.  

Sledila je dejavnost v obratni smeri, kjer je želela vlogo prevzeti Urška. Sama si je 

zamislila, da se biba manjša zaradi staranja. Pomagala si je s pogledom na zapis na 

tabli, vendar je dobila predstavo o tem, koliko ničel ima določeno število in kako si 

števila sledijo.  

Naslednjo uro matematike je bila Urška pri meni takoj po zvonjenju, ki je naznanilo 

konec prejšne ure. »Želim ponoviti velika števila,« je bil prvi stavek, ko sva pričeli z 

delom. Strinjala sem se in jo spodbudila, naj mi jih pove. A je brž odkimala in rekla, 

da brez bibe Mice ne. Tako je sama odprla učbenik za pomoč pri branju števil, si 

pripravila razstavljeno bibo in mi prikazala dejavnost, kot sem ji jo jaz prejšnjo uro. 

To učno uro pa sva naredili drugo vajo z desetiškimi enotami. Pri Urški sem z bibo 

Mico dosegla, da izgubi tako močan odpor do predmeta, kot ga je imela prej. 

Pri obravnavi velikih ševil in desetiških enot smo bibo Mico pri urah vseskozi 

uporabljali. Oba učenca sta ob nadaljnih vajah za utrjevanje lepo sodelovala in s 

predstavljivostjo nista imela večjih težav. 

 

Enako snov sem obravnavala tudi pri drugih dveh učenkah, pri Dori in pri Urši. Obe 

obiskujeta šesti razred. Učenki sta sodelovali, vendar v veliko manjši meri kot David 

in Urška. Tudi števila, zapisana v zvezek, smo morali ponoviti večkrat in velikokrat 

zapisati ničle, kar je učenkema delalo težave, saj nista več vedeli, koliko ničel ima 
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katero število in kako se prebere. Ob koncu ure nista znali povedati števil po vrstnem 

redu, čeprav smo števila utrjevale z različnimi vajami. 

Težave so se nato pojavile še pri desetiških enotah, saj ju je zelo motilo to, da sta jih 

večkrat zamešali in jih nista znali povedati po vrsti. Pri njiju se je opazilo, da sta 

preveč pisali in bili premalo dejavni. Ob tem jima je pozornost upadla in se nista 

mogli več zbrati. Snov sta osvojili, vendar nekoliko kasneje kot učenca, pri katerih 

sem izvedla aktivnost z lutko. 

 

Ob usvajanju snovi o velikih številih in desetiških enotah sem ugotovila, da je bila 

biba Mica pri tem več kot dobrodošla, saj so na ta način učenci odnesli več znanja. 

Najbolj primeren je tak način obravnave snovi pri učencih, pri katerih prevladuje 

vizualni tip učenja. Pristop je primeren tudi za odpravljanje odpora do predmeta in 

seveda za motivacijo. Lutko sem prinesla v peti in šesti razred, kjer sta jo učenca 

sprejela z navdušenjem. 

 

 

2.2.2 Striček Besediček in moje branje 

 

Premagovanje učnih primanjkljajev pri: 

o zmanjševanju odpora do branja, 

o izboljšanju branja, 

o sprejemanju pomoči pri branju, 

o uporabi pripomočkov pri branju (prst, paličica), 

o obnavljanju besedila, 

o razumevanju besedila. 

 

Dolgo časa sem premišljevala, kako bi učenca četrtega in osmega razreda spodbudila 

k temu, da bi bila pripravljena izboljšati branje. Hkrati sem želela doseči, da to ne bo 

njuna največja težava in da se bosta za to pripravljena potruditi tudi sama.  
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Poskusila sem z metodami, ki jih priporočajo različni strokovnjaki, in tistimi, ki sem jih 

spoznala med študijem. Žal učenca nista imela motivacije za trud, tako da rezultatov 

s takim načinom dela nisem mogla pričakovati. Obema učencema je bilo nerodno, če 

sem jima s prstom pokazala na napačno prebrano besedo, še bolj sta začutila strah, 

če sem napačno besedo skupaj z njima poskusila prebrati. Vedno jima je bilo 

nelagodno, ko sem ju opazovala ali pa z njima brala, če je bilo besedilo daljše. Zato 

sem se odločila, da preizkusim način spremljanja branja, ki ga bo popravljal nekdo 

drug, pri čemer učencema ne bo nerodno in ju strah ne bo oviral. Zamislila sem si 

lutko, ki jima bo s svinčnikom pokazala na napačno prebrano besedo, in ki jima bo 

brala besedilo, ki bo predolgo, da bi ga prebrala sama. Ob tem sem skušala tudi 

doseči, da spremenim glas in s tem »povabim« učenca k branju. 

 

Izdelala sem lutko in jo poimenovala striček Besediček. Striček Besediček je ročna 

lutka. Sešita je iz različnih barv filca, glava je penasta, dodani pa so laski iz volne. 

Nato dodamo lutki še svinčnik, ki naj bo daljši, da lahko lutko od učenca primerno 

odmaknemo. 

 

Izvedba dejavnosti in evalvacija 

 

Martin je fant, ki obiskuje četrti razred. Njegovo branje je slabo in ima do branja 

odpor, ki se je v tretjem razredu nekoliko zmanjšal. Drugi učenec, kjer sem izvedla 

dejavnost, je Mark, ki obiskuje osmi razred. Učenec je v četrti razred prišel kot tujec. 

Od takrat spoznava slovenski jezik, vendar mu branje še vedno povzroča težave. 

 

Striček Besediček je prihajal k uri slovenskega jezika. Je stalni učitelj branja, nikoli ne 

zboli, nikoli ne zamudi. Vsako uro je prisoten. 
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Slika 11: Striček Besediček se predstavi. 

 

Martin je imel do branja na začetku šolskega leta velik odpor. Ni želel sodelovati in ni 

želel uporabljati prsta za pomoč pri sledenju branja. Njegovo branje je bilo branje po 

zlogih.  

Martin se je na prvem srečanju z lutko odzval z navdušenjem. Na začetku sem lutko 

predstavila, povedala kaj je njena naloga in kako mu bo pomagala. Tako je lutka na 

prvem srečanju prebrala ljudsko pravljico, Martina pa vključila tako, da ga je 

spodbudila k branju besed, za katere je striček Besediček dejal, da jih ne zmore 

prebrati. Martin je pri tem zelo lepo sodeloval. Na začetku je lutko med branjem 

sprejemal z negotovostjo, kmalu pa spoznal, da mu lutka ugaja. Striček Besediček 

mu je pomagal pri branju daljšega besedila in Martin je pridobil do branja več 

veselja. Opazil je, da mu Besediček želi pomagati. Tako se je odpor do branja 

zmanjševal. Ni mu bilo več nelagodno ob tem, da je besedilo bral nekdo drug in mu 

pokazal njegove napake. Pri tem sem ga spodbudila tudi tako, da se je nekajkrat 

zmotil tudi striček Besediček, tako da je Martin spoznal, da ima lahko vsak izmed nas 

težave pri branju. Striček Besediček je Martinu s svinčnikom pokazal na nepravilno 

prebrano besedo in mu nato pomagal pri branju besede tako, da je s svinčnikom 

počasi vlekel po besedi. Pri tem je Martin lahko prebral besedilo z vlečenjem glasov 

in ne več po zlogih.  
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Slika 12: Striček Besediček pomaga Martinu pri branju. 

 

Martin si je med poukom ob branju pomagal z malo paličico. Spoznal je, da mu tak 

način pri branju pomaga. 

Besedička sem vključila tudi v pripovedovanje zgodb in k vprašanjem o bralnem 

razumevanju.  

 

Slika 13: Striček Besediček me usmerja pri obnovi besedila. 
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Striček Besediček in Martin sta se pogovarjala o razumevanju besedila in kmalu sem 

se počutila v razredu odveč, saj je Martin gledal le lutko.  

Martinova mama je prosila, če bi lahko Martin imel strička Besedička v času jesenskih 

in novoletnih počitnic. V tem času je Martin bral domače branje, mama pa mu je z 

lutko pri tem pomagala. 

Martin je v štirih mesecih svoje branje izboljšal tako, da je bral z vlečenjem besede in 

ne več po zlogih ter izgubil odpor do branja. 

 

Pri Marku sem ime lutke spremenila iz strička Besedička v strica Beseda, saj je med 

Martinom in Markom velika razlika v letih. Mark se tako lažje približa lutki. Na začetku 

spoznavanja s stricem Besedom se je Mark smejal. Bilo mu je nerodno sodelovati z 

njo. Zmenila sva se, da stric Besed sodeluje pri prvih petih urah, nato pa se bo Mark 

odločil, ali bo lutko sprejel ali ne. V petih urah sem tako strica Beseda približala 

Marku, da se je stric Besed pogovarjal z njim o nogometu. To je tema, ki je Marku 

pisana na kožo.  

K uram je stric Besed prinesel besedila o nogometu, hkrati pa tudi rezultate tekočih 

tekem. Pravilo je bilo le, da se o vsem pogovarjamo le v celih povedih. Kratkih 

odgovorov ni bilo dovoljeno uporabljati. Pri tem je Mark bral besedila in s prstom 

sledil besedilu. Stric Besed mu je s svinčnikom nakazoval na besede, ki so narobe 

prebrane.Nadzoroval ga je pri branju, da je pri besedi, ki je ni pravilno prebral, držal 

svinčnik toliko časa, dokler ni prebral besede pravilno. Marku je ugajalo predvsem to, 

da sem ob uporabi lutke spremenila tudi glas. Vseh besed sicer ni razumel, zato mu 

je pomene le-teh stric Besed tudi razložil. Skupaj sta nekajkrat pogledala tudi v SSKJ.  

Tako sem peto uro vključila besedilo iz berila. Mark je takrat poskusil najti način, da 

bi se branju tega besedila izognil, a je kmalu spoznal, da se ne bo mogel. Pri branju 

je sodeloval tudi stric Besed. Po končanem branju sta se pogovorila o neznanih 

besedah ter o vsebini prebranega. Mark je dobro sodeloval. Ob koncu ure sem ga 

povprašala, ali bo strica Beseda povabil na naslednjo uro, s čimer se je strinjal. Tako 

je stric Besed prihajal na ure slovenskega jezika.  
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Slika 14: Stric Besed je postal Črtomir (France Prešeren: Krst pri Savici). 

 

Mark je seveda še naprej spremljal nogometne tekme in prinašal krajša besedila o 

nogometu.  

Pri tem je izboljšal branje do te mere, da je njegovo branje dobilo ritem. Zelo me je 

presenetilo to, da je Mark kljub začetnemu odporu lutko sprejel. 

 

2.2.3 Matematični pojmi računskih operacij oživijo 

 

Premagovanje učnih primanjkljajev pri: 

o zmanjševanju odpora do predmeta matematika in 

o usvajanju matematičnih pojmov pri računskih operacijah. 

 

Veliko učencev celotne osnovnošolske populacije, pa naj bodo to tisti, ki imajo učne 

težave, ali tisti, ki jih nimajo, ima težave pri usvajanju in prepoznavanju pojmov 

računskih operacij. Seštevanec, odštevanec, plus, minus, vsota, količnik, faktor … itd. 

so pojmi, ki se skozi celotno osnovnošolsko matematiko prepletajo od celih števil pa 

vse do ulomkov in decimalnih števil. Pojmi se velikokrat pojavljajo v besedilnih 

nalogah, ki pa je učenec ne zmore rešiti, če le-teh ni usvojil. Zelo velike težave se 
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pojavijo pri učencih, ki imajo učne težave z razumevanjem besedilnih nalog. Pri tem 

jim reševanje otežuje še nepoznavanje pojmov. 

 

Ker je to ena izmed zelo pomembnih vsebin, ki nas vodi skozi ure matematike, sem 

jo želela učencem približati z lutkami. Moj cilj je bil, da pet učencev v dveh mesecih 

osvoji naslednje pojme: 

o 1. seštevanec + (plus) 2. seštevanec = vsota 

o zmanjševanec – (minus) odštevanec = razlika 

o deljenec : (deljeno) delitelj = količnik 

o 1. faktor x (krat) 2. faktor = produkt 

 

Odločila sem se za lutke na palici, saj so primerne za vse starosti učencev, hkrati pa 

ne zmotijo pouka tako, da bi pozabili na vzgojno-izobraževalne cilje. 

Tako sem izdelala lutke. Iz barvnega papirja izstrižemo različne števke ter znake 

računskih operacij in en enačaj. Nato k njim pritrdimo napise v oblačkih, ki 

nakazujejo na en člen računske operacije. To plastificiramo, dodamo oči in roke, 

narišemo nos in usta ter nalepimo paličice.  

 

 

Slika 15: Lutke seštevanja. 
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»Sem 1. seštevanec, 

moj bratec je 2.seštevanec, 

povezuje naju znak plus, 

ko pa naju združiš, nastane vsota.« 

»Moje ime je plus. 

Stojim med 1. in 2. seštevancem, 

ko pa me uporabiš, dobiš vsoto!« 

 

»2. seštevanec sem jaz! 

Dodaš mi lahko le znak plus. 

Ko pa združiš mene in bratca, dobiš 

_______?« 

»Vsota, ja, to sem jaz! 

Seštej seštevanca in me dobiš!« 

 

 

 

  

Slika 16: Lutke odštevanja. 

 

»Sem zmanjševanec, 

zmanjša me odštevanec, 

med nama je vedno znak minus, 

ko pa naju odšteješ, nastane razlika.« 

»Minus me kličejo,  

ker nekaj vzamem. 

Stojim med števili, 

pri katerih na koncu dobiš razliko!  

Katera dva števila sta to?« 

»Jaz sem odštevanec! 

Ko pred mano postaviš znak minus, 

boš na koncu dobil razliko.« 

»Zmeraj nekaj odvzamem, 

nikoli ne dodam, 

minus mi omogoči moj plan! 

Kdo sem?« 



Učne primanjkljaje premagujemo z lutkami 

 

56 

 

Slika 17: Lutke množenja. 

 

»Sem 1. faktor, 

imam brata dvojčka, ki je 2.faktor. 

Ko med naju daš znak x, 

na koncu produkt dobiš.« 

»Imam obliko črke x, 

namesto tega znaka pa v zvezkih  

uporabljaš le piko. 

Kdo sem?« 

»Jaz pa sem se izgubil. 

Ime mi je 2. faktor. 

Ob meni vedno stoji znak x. 

Mi znaš pomagati?« 

»Produkt pravijo mi vsi, 

faktorja zmnoži  

in mene dobiš.« 

 

 

 

 

Slika 18: Lutke deljenja. 
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»Deljenec sem, 

saj me razdelijo!« 

»Poimenovali so me deljeno. 

Stojim me deljencem in deliteljem.« 

»Deljitelj, to sem jaz! 

Moj prijatelj je znak deljeno.« 

»Količnik pa sem jaz! 

Zakoličim vsako delitev!« 

 

 

Nato sem razpolovila stiroporne krogle, ji pobarvala in nalepila na podlago. Vanje 
lahko zapičimo lutke in imamo pospravljene na polici.  
 

 

Slika 19: Podstavek za lutke. 

 

 

Slika 20: Pospravljene lutke na polici. 

 

Potrebujemo še štiri napise: množenje, deljenje, seštevanje in odštevanje. 

 

 



Učne primanjkljaje premagujemo z lutkami 

 

58 

Izvedba dejavnosti in evalvacija 

 

V prvih dveh mesecih šolskega leta je le eden od učencev poznal vse pojme 

računskih operacij. Tako sem se odločila, da preizkusim, kako bo način usvajanja in 

utrjevanja snovi z lutkami doprinesel k boljšemu pomnenju. Dejavnost sem izvedla z 

Martinom, Urško, Doro, Uršo, Maticem, Nejcem in Markom. 

Na začetku smo z učenci vsako uro matematike posvetili nekaj minut lutkam.  

Dejavnost sem razdelila v štiri stopnje. 

V prvi stopnji so se lutke seveda predstavile in same razvrstile v pravilen vrstni red. 

Prva stopnja vsebuje lutke, ki predstavljajo računske operacije seštevanja in 

odštevanja. Poimenovane so kar z imeni, ki jih imajo. Pri vsaki lutki je napis, ki pove, 

za katero lutko gre. Vse lutke na stojalu sem pomešala med seboj. Z učenci sem na 

tla razvrstila napise računskih operacij – seštevanje in odštevanje.  

Nato sem oživela naključno lutko in učence spodbudila, da jo poimenujejo in jih 

usmerila k razmišljanju, kateri računski operaciji pripada. Učence zmedejo enake 

številke, zato morajo lutko zbrano poslušati. Hkrati so morali tudi razmisliti, v katero 

zaporedje jih bodo postavili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 21: Matic razvršča lutke seštevanja in odštevanja. 
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Ko so jih postavili v pravilno zaporedje, so pojme ponovno ponovili in lutke pospravili. 

Ko so vse pojme usvojili in jih znali ponoviti tudi, ko sem jim povedala le računsko 

operacijo brez lutk, so prešli na drugo stopnjo. 

Drugi stopnji sem dodala še lutke računske operacije množenje. Tudi te lutke so se 

predstavile in se pomešale med ostale. V tej stopnji učenec sam oživi lutke. K 

napisom seštevanje in odštevanje sem na tleh  dodala še napis množenje in ponovila 

postopek v prejšni stopnji.  

Učenci so na koncu ponovno ponovili vse pojme. Ko so osvojili tudi te pojme brez 

lutk, so napredovali v tretjo stopnjo. 

Tretji stopnji sem dodala še lutke deljenja in jih predstavila ter prikazala pravilno 

razvrstitev. Napisom na tleh sem dodala še napis deljenje in oživeli smo lutke kot v 

prejšnih dveh stopnjah.  

 

 

Slika 22: Urška razvršča lutke seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja. 

 

V četrti stopnji je bila naloga učencev, da so imeli le napise, ki so jih razvrstili v 

pravilen vrstni red pri določeni računski peraciji.  

 

Učenci so dejavnost opravljali z veseljem, saj je bila naloga razgibana.  
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Pred izvedbo dejavnosti sem imela pomisleke, ali bodo vsi učenci pripravljeni 

sodelovati. Prepričana sem bila, da bodo učenci četrtega, petega in šestega razreda 

želeli sodelovati, medtem ko sem bila pri učencih sedmih in osmih razredov zelo 

skeptična. 

Pri učencu četrtega razreda, Martinu, sem pri prikazu lutk dobila tako lep nasmešek, 

da je bilo na začetku jasno, da bo učenec z lutkami lepo sodeloval. Enako se je 

zgodilo z učenko petega razreda, Urško, in učenkama šestega razreda, Uršo in Doro. 

Ti učenci so nestrpno čakali, kdaj bodo lahko uporabili lutke. Tudi njihovo usvajanje 

pojmov je bilo zaradi tega hitro in učinkovito. Z lukami so se zelo dobro sporazumeli 

in jih tudi sami oživeli.  

Pojme smo med urami postopamo ponavljaji dobra dva meseca. Vsi učenci so jih v 

tem času usvojili. 

Ob reševanu besedilnih nalog  so se takoj spomnili na napise in jih tudi že znali 

povedati, ne da bi pogledali na lutko. Poznalo se je, da sem usvajanje pojmov 

razdelila na stopnje, saj so lahko učenci pojme usvajali postopoma.  

Učenci sedmih razredov, Nejc in Matic, ter učenec osmega razreda, Mark, so bili do 

lutk nekoliko zadržani, a so pavabilo kljub vsemu sprejeli. Njihovo največje veselje je 

bilo, da je bilo delo razgibano in jim ni bilo potrebno sedeti v klopi. Na začetku jim je 

bil sicer tak pristop smešen, vendar so kmalu ugotovili, da morajo pri tem veliko 

razmišljati, zato so zbrano gledali lutke in jih upoštevali. Pozitivno me je presenetilo, 

da so pokazali interes za sodelovanje z lutkami, čeprav so nekateri že starejši. 

 

Pojme so v dveh mesecih vsi usvojili in jih znali uporabljati. Po mesecu dni sem 

četrto stopnjo ponovila. Martin in Matic, ki imata težave s pomnenjem, sta ob lutkah 

snov ponovno osvojila. Pri njima je potrebno lutke uporabiti večkrat.  

Nad dejavnostjo sem bila pozitivno presenečena, saj se je izkazala za zelo dobro. 

Učenci so bili pripravljeni sodelovati in so na ta način veliko odnesli.  
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2.2.4 Naši prsti oživijo – prstni twister 

 

Premagovanje učnih primanjkljajev pri: 

o zmanjševanju odpora do pisanja, 

o izboljšanju pisave. 

 

Za twister ste slišali že mnogi. Ta družabna in aktivna igra popelje udeležence do 

sprostitve in je polna smeha. Tak je tudi prstni twister. Le da prstni twister ne 

omogoča razgibavanja celotnega telesa, omogoča pa, da razgibamo prste in jih 

pripravimo na bolj učinkovito pisanje. Naši prsti so v jutranjih urah še počasni, 

ponavadi tudi nekoliko trdi. Taki so tudi prsti naših učencev, zato je njihova pisava 

lahko večkrat okrnjena. Večkrat se zgodi, da pri uri le poslušajo in ničesar ne 

zapišejo. Če ne razgibamo prstov, se težje prilagodimo pisalu in so pisane črke vse 

prej kot lepe. Igra je primerna za vse učence. Ob njej dosežemo učenčevo aktivnost 

in pripravljenost na pisanje. 

In kaj imajo pri tem lutke? Te postanejo kar naši prsti. Le-ti imajo svoja imena, ki jih 

uporabimo za poimenovanje lutk. Na vsak prst s kemičnim svinčnikom ali flomastrom 

narišemo oči, nos in usta. Naše lutke lahko dobijo jezen, žalosten, vesel, presenečen, 

itd. obraz.  

 

Slika 23: Prsti oživijo. 
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Vse je odvisno od tega, koliko domišljije imamo. Pred pričetkom igre se moramo 

prepričati, da učenec pozna poimenovanje prstov. Če imen ne pozna, mu jih lahko 

zapišemo na prst (palec, kazalec, sredinec, prstanec in mazinec). Vedno oporabljamo 

le eno roko, ponavadi dominantno. Posameznik lahko igro izvede tudi sam z obema 

rokama. Pripravimo še twister in igra se lahko prične. 

Prstni twister je sestavljen iz dveh delov. Prvi del predstavlja ploščo, kjer je 16 

manjših raznobarvnih ploščatih kvadratov. Uporabiti moramo vsaj štiri barve. Vsaka 

predstavlja 5 kvadratov. Dobro je, da izberemo učencu prijazen material – les, pena, 

guma, itd. 

 

Slika 24: Plošča za prstni twister. 

Drugi del pa predstavljata dve kocki. Na prvi so narisani prsti, ki označujejo, kateri 

prst uporabimo. Na drugi pa so narisani kvadratki barv, ki označujejo, na kateri 

kvadratek moraš prst prestaviti. Kocke so lahko iz stiroporja ali lažjega lesa, na 

katere nato nalepimo nalepke. 

 

Slika 25: Kocki, ki ju potrebujemo za prstni twister (na levi kocki so označeni prsti, na desni pa barve). 
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Cilj igre je, da prst zmeraj postaviš na predlagano mesto, ne da bi premaknil druge z 

že predlaganih mest. Kdor prsta ne zmore prestaviti na predlagano mesto, izgubi. 

 

Izvedba dejavnosti in evalvacija 

 

Twister se uporabljaja pri učencih Martinu (4. r), Dori (6. r), Nejcu (7. r) in Luku (8. 

r). Vse učence sem z igro spodbudila tako, da sem jim pred tem povedala, da bomo 

zapisali obnovo nekega besedila ali pa prosti spis. Seveda ni bil nad tem nihče 

navdušen. Omenila sem, da je dobro, da si pred pisanjem razgibamo prste. Tako 

sem jim pokazala twister in jim razložila navodila. Igra nam je dejansko vzela največ 

10 minut. Nad tem so bili vsi navdušeni. Poleg tega, da je bila ta igra za njih veliko 

motivacijsko sredstvo za pisanje, pa sem med izvajanjem ugotovila, da je pisava 

dejansko boljša kot pisanje brez razgibanja prstov.  

Učenec Luka ima disleksijo. Njegova pisava je zelo okrnjena in tako večkrat nečitljiva. 

Ta težava ga spremlja skozi celotno osnovno šolo.  

 

 

   

Slika 26: Luka igra prstni twister. 

 

Dejavnost sem opazovala na isti dan, isto šolsko uro pri istem predmetu ter z enakim 

načinom dela. Prebrala sva besedilo v berilu, ki je bilo sorazmerno enako dolgo, ga 

nato ustno obnovila ter odgovorila na vprašanja v berilu. Naloga je bila, da obnovi 
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besedilo v sedmih povedih. V prvem primeru twisterja nisva uporabila. Učenčeva 

pisava je bila skoraj neprepoznavna, zame nečitljiva, zanj težko čitljiva. V drugem 

primeru je bila pisava boljša. Pisava je bila berljiva, še vedno okorna, a boljša ob 

razgibavanju prstov. 

 

Pri Luku se je ta dejavnost najbolje obnesla. Pri Nejcu se pisava kljub dejavnosti ni 

spremenila. Luka je pridobil občutek pisanje. Ugotovil je, da ima v zgodnjih šolskih 

urah nekoliko “trše” prste in da mu razgibavanje prstov pred pisanjem pomaga. 

Pri ostalih učencih sem opazila, da se pri pisanju s pisanimi črkami, z predhodnim 

razgibavanjem prstov, pisava ne ustavlja. Večina učencev navadno namreč piše tako, 

da pisalo po listu ne teče enakometno, ampak se ustavlja po zlogih. Z razgibavanjem 

prstov pa se lahko pri nekaterih učencih pisava izboljša. 

Ob pomanjkanju časa za izvedbo igre prstni twister ali ob trenutkih, ko igre nimamo 

ob sebi, lahko prste razgibamo na podoben način. Prste spremenimo v lutke – prstne 

lutke - ali pa le narišemo lutko na prst. Naši prsti imajo telovadbo. Palec dela počepe, 

kazalec in sredinec postaneta nogi za tek, prstanec dela predklone, mezinec pa se 

dotika palca. 

 

2.2.5 Z lutko izražam svoje razpoloženje 

 

Premagovanje učnih primanjkljajev pri: 

o izražanju svojega razpoloženja, 

o pogovoru o svojem razpoloženju, 

o zavedanju svojega vedenja, 

o poslušanju sogovorca o svojem vedenju. 

 

Vsaka moja ura dodatne strokovne pomoči se je pričela z vprašanjem: »Kako si 

danes?« Največkrat sem dobila odgovor: »Ma, ne vem …, slabo …, jah, ssj veste, 

šola je …, jezen sem …« ali pa so le skomignili z rameni. Nato sem jih povprašala, 
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zakaj, a odgovora največkrat nisem dobila. Učenci mi tega niso znali pojasniti ali pa 

smo na koncu prišli do zaključka, da smo čisto dobre volje. 

Ljudje imamo odpor izražati svoje razpoloženje. Še večji odpor se pokaže pri učencih 

z učnimi težavami, ki imajo nizko samopodobo, slabo samospoštovanje in socialne 

težave. Taki učenci le stežka izražajo svoje razpoloženje. Slaba volja, nejevolja, 

agresivnost, jeza, žalost, veselje in še mnoga druga čustva potlačijo vase, saj jih pred 

učitelji težko izrazijo. 

Menila sem, da bodo lutke učencem dale možnost, da bi izrazili svoje razpoloženje, 

kot tisti trenutek čutijo. Zato sem dolgo premišljevala, katera lutka bi to nalogo lahko 

opravila. Potrebovala sem lutko, ki bi bila nekako povezana z njimi samimi in ne bi 

bila le nek predmet, ki bi ga držali v roki. Tako sem se osredotočila na nogavične 

lutke. S takšno lutko lahko učenec obleče celotno roko in lutko oživi, kakor hoče ter z 

njo tudi pokaže svoje razpoloženje. 

Pripravila sem tri lutke – veselo  Veselka, žalostno  Žalostinka in jezno 

Jezavka. Za izražanje nejevolje učenci uporabijo svojo roko in narišejo le oči, saj je 

nejevoljna lutka brezosebna, ne izraža ničesar. 

 

Slika 27: Lutke razpoloženja – Veselko, Jezavko in Žalostinko. 
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Lutke razpoloženja so rokavične lutke in so narejene iz nogavic. Lahko jih različno in 

poljubno oblikujemo z našitjem dodatnega blaga ali drugih materialov. Za rokavične 

lutke sem se odločila, ker sem želela, da se učenec vanjo popolnoma vživi in tako 

izrazi občutje tudi s svojim telesom, zato se mi je zdela takšna najbolj primerna. 

Učenec si lutko obleče na roko in jo tako oživi, jo poljubno premika, z njo celo udari 

po mizi. 

Lutke nato damo na paličice, ki jih povijemo z blagom, da na njih lepo stojijo, paličice 

pa lahko nato postavimo v kozarec. Sama sem uporabila stiroporno kocko, kjer lutke 

zapičimo vanjo. Tako lahko učenci sami vzamejo lutko, ko želijo svoje razpoloženje 

izraziti. 

 

Izvedba dejavnosti in evalvacija 

 

Dejavnost je bila na voljo vsem učencem. Vsem sem lutke predstavila in jim ponudila 

možnost, da jo uporabijo v prvih petih minutah naše ure. Želela sem predvsem, da bi 

se lutke posluževali učenec šestega razreda, David, učenec sedmega razreda Nejc in 

učenec osmega razreda, Mark. David ima težave s stalno spreminjajočim se, 

nestanovitnim razpoloženjem, kjer so večkrat prisotni izbruhi jeze. Pri učencu Nejcu 

je v veliki meri prisotna nejevoljnost, pri Marku pa se pojavljajo izbruhi jeze zaradi 

nerazumevanja humorja in družbe svojih sošolcev. 

 

Tako so lutke nekaj dni samevale na polici. Minilo je sedem dni, ko lutke še vedno ni 

želel nihče uporabiti. Osmi dan pa je k dodatni uri strokovne pomoči prišel Mark, ki je 

bil takrat zelo jezen na svoja dva sošolca. Ker mi ni želel povedati, kaj je bilo in je 

nemo zrl skozi okno, sem ga spodbudila, da z lutko izrazi svoje razpoloženja. 

Spodbudila sem ga, da vzame lutko, za katero meni, da najbolje opisuje njegovo 

trenutno rapoloženje, in odločil se je za jezno lutko. V navalu besa sem se zbala, da 

bo lutko poškodoval, a sem kaj kmalu ugotovila, da je lutka zanj dovolj trpežna, saj 

jo je moral le natakniti na roko. Mark jo je nekaj časa le opazoval, nato pa rekel, da 

so oči na lutki takšne, kot bi bile njegove, če bi se mu lahko obarvale. Spodbudila 

sem ga s tem, da sem ga povprašala, zaradi česa bi bile take. Tako je pričel govoriti 
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zgodbo o dejanju, ki se mu je zgodilo tistega dni zjutraj. Nepremično je gledal lutko 

in pri tem mahal z njo, saj se je vživel v svojega sošolca. Prikazal je, kako zelo je 

»rinil« vanj in nato tudi, kako se je do njega obnašal. Pričakovala sem, da bo to tudi 

vse, vendar je pričel izražati svojo jezo. Povedal je, kako zelo je jezen nanj in da se 

ni želel tepsti, pač pa se je obrnil in odšel. Pričel je govoriti neprimerne besede, zato 

sem ga ustavila in poskušala doseči, da bi uporabil druge namesto kletvic. Le-te 

imamo zapisane na zidu v kabinetu. Všeč mi je bilo, da sem s takšnim pristopom 

lahko dosegla, da mi je Mark povedal, kaj se je pripetilo in tako izrazil svojo jezo. 

Čeprav je bila najina ura krajša, je lepo stekla naprej. Pred tem dejanjem Mark svoje 

jeze ni mogel ukrotiti, zato je bil celo uro tiho ali pa je sodeloval zgolj z odporom. S 

takim načinom dela nadaljujeva, kar me zelo veseli.  

 

K uporabi lutke sem spodbudila tudi Nejca. Nikoli mi ni znal povedati, kakšne volje je 

in je s svojo nejevoljo pričel uro z odporom. Tako sva se dogovorila, da vsakih pet 

minut ure vzame neko lutko ali si jo nariše na roko in pove, kako se počuti ter kratko 

opiše dogajanje prejšnjega dne. Tako je naslednjo uro prišel z nejevoljo in moral si je 

narisati brezizrazno lutko. Tako je narisal na roko oči ter nos. Ker sem mu dejala, naj 

nariše brezizrazna usta, je pustil lutko brez ust. Začel mi je pripovedovati, zakaj je 

brezvoljen. Na koncu sva ugotovila, da bi lahko uporabil dve lutki, tako žalostno kot 

veselo, saj je imel razloge za veselje in žalost. Že naslednjo uro je prišel v kabinet 

enak kot prejšnjo. Nič ni bilo potrebno reči, saj se mu je že ob pogledu na lutko na 

obraz prikradel nasmeh. Vzel je veselo lutko in pričel govoriti, kako je s prijateljem 

prejšni dan preživel lepo popoldne, povedal, da zunaj sije sonce in da se mu danes ni 

potrebno učiti – res je imel razlog za veselje. 
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Slika 28: Nejc in lutka Jezavko. 

 

Lutke so začeli uporabljati tudi ostali učenci, kar me je pozitivno presenetilo. Vzeli so 

jih zato, da so izrazili veselje ob dobri oceni pa tudi žalost ob slabi. Nekateri so 

žalostno lutko vzeli v ponedeljek, saj je vikend prehitro minil. Zgodilo se je, da je 

učenec Matic sam uporabil novo lutko – na roko si je narisal presenečeno lutko, saj je 

bil zaradi bolezni v šoli odsoten teden dni in je v enem dnevu pridobil toliko novih 

informacij, da se mu je takšna lutka zdela primerna.  

 

Po mesecu dni sem k uporabi lutke spodbudila tudi Davida. David je svoje 

razpoloženje nenehno spreminjal. Zdaj je bil odlične volje, čez deset minut 

popolnoma slabe ali celo jezne. Spodbudila sem ga k temu, da je pričel uporabljati 

več lutk v eni uri. Ko sem opazila, da je prešel v slabo voljo, sem mu podala lutko 

Žalostinka in ga spodbudila, da je o tem pričel govoriti. Ker imava pet ur tedensko, 

sva si le-to lahko privoščila. Tako je David nekaj časa uporabljal več lutk na uro. Po 

dveh tednih je njegovo razpoloženje postalo drugačno, saj je opazil, da ni imel 

razloga, ko je pokazal svojo slabo voljo ali jezo. Lutke na polici so ga ob tem 

nenehno opozarjale, da bo moral povedati, zakaj je take volje, za kar pa ni imel 

vedno vzroka. Dobro je bilo videti učenca, kako lahko izkazuje čustva na primeren 

način. David tudi ni želel pokazati veselja ob dobri oceni, zato sem ga k temu 

spodbudila tako, da sem mu podala veselo lutko. Njegov nasmeh je dobro vplival na 

njegovo razpoloženje. 
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Ob tem, da so imeli učenci niti v svoji roki ob izbiri in uporabi lutk za izražanje, sem 

dobila vtis, da jim je delo z lutkami všeč. Mislim, da sem s temi lutkami učencem 

dokazala, da se morajo vprašati, zakaj so slabe volje, jezni, veseli, žalostni … Niso 

vedno take volje, kot prikazujejo navzven. Zelo me veseli, ko jih srečujem na 

hodnikih in dobim nasmešek, ko vedo, da ni razloga za slabo voljo. 

 

 

Slika 29: Martin z lutko Veselko. 

 

Ne glede na starost učenca so lutke prevzele njihovo pozornost in jim olajšale 

izražanje čustev. 
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2.2.6 Pomoč lutke pri učenju angleškega jezika 

 

Premagovanje učnih primanjkljajev pri: 

o usvajanju novih besed, 

o izgovarjanju angleških besed, 

o pravilni uporabi oseb I, he in she, 

o uporabi glagola have. 

 

Vsak učenec ima šibko področje v šoli. Takšno so tudi tuji jeziki. V večini slovenskih 

osnovnih šol se kot prvi tuj jezik učijo angleškega jezika, s katerim ima veliko 

učencev težave. Poleg poznavanja slovnice je tu tudi ogromno besed, ki jih morajo 

med šolanjem shraniti v svoj spomin. 

Učencem, ki imajo učne težave, je to težje kot ostalim, zato sem se odločila, da jim 

bom pri usvajanju novih besed in slovnice nekoliko pomagala z lutko.  

Ponovno sem se odločila za plosko lutko na palici, saj je le-ta najbolj primerna za 

usvajanje snovi. Pri tem ne »zmoti« vzgojno-izobraževalnega procesa in jo res lahko 

uporabimo kot didaktično sredstvo. Odločila sem se narediti lutko, kjer bodo učenci 

usvajali nove besede na temo parts of my body (deli telesa), pri novih besedah na 

temo oblačil, tvorjenju povedi z glagolom have in osebami I, he in she. 

Tako sem morala upoštevati, da mora lutka prikazovati dele telesa in hkrati tudi 

oblačila. Uporabiti sem morala tako žensko kot moško obliko lutke. 

Naredila sem lutko, ki sem jo poimenovala Nude. Lutka je ploska, narisana in 

plastificirana. Na zadnjo stran je prilepljeno tanko, plosko železo. 
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Slika 30: Nude za usvajanje delov telesa. 

 

Ob tem sem pripravila še različne dodatke: oblačila, pokrivala, obuvala, lase, itd., ki 

so predstavljali besede, ki so se jih morali učenci naučiti. Nanje sem na zadnjo 

površino nalepila manjše magnetke. Ti so omogočili, da se na lutko lahko pritrdijo 

dodatki. 

        

Slika 31: Dodatki oblačil za lutko Nude. 

 

Tako so nastale lutke, ki so jih učenci lahko poljubno sestavljali. 
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Slika 32: Lutka Nude z dodatki. 

 

Izvedba dejavnosti in evalvacija 

 

Dejavnost sem izvedla z učenko Doro in učencem Davidom (6. razred).  

Najprej sem uporabila zgolj lutko brez dodatkov, saj so učenci šestega razreda 

usvajali besede delov telesa. To sicer v manjši meri delajo že v petem razredu, torej 

je lutka primerna tudi za učence tega razreda.  

Lutka je bila primerna tudi zato, ker sem opazila, da si 

učenci na sebi težje predstavljajo del telesa. Tako so si ga 

lažje predstavljali na lutki. Opazila sem tudi, da nekateri ne 

poznajo poimenovanj za dele telesa niti v slovenščini. Tako 

smo imeli ob usvajanju besed ob lutki Nude tudi list, kjer so 

bile le-te dodane. Besede lahko dodamo ali prečrtamo 

(zapišemo s flomastrom piši-briši), odvisno od tega, katere 

želimo usvojiti. 

Slika 33: List z napisi delov telesa za pomoč pri usvajanju. 

 

David, ki je učenec šestega razreda, je lutko na začetku sprejel z manjšim odmikom, 

saj se je čudil, da je bila lutka deloma gola. Ko sem mu razložila, zakaj, je bil 

pripravljen sodelovati. Prve ure sva na lutki ponavljala besede za dele telesa. Z njeno 

pomočjo je lažje osvojil besede, saj sva jo uporabljala tudi pri reševenju nalog v 
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delovnem zvezku in učbeniku. Tako se je z lutko naučil pisanja besed in njihovega 

izgovarjanja. Nato so sledile povedi, kjer je lutka oživela nekoliko bolj kot prejšnje 

ure. Na lutki sem naredila tudi luknjico, čez katero sem nastavila vrvico, da jo je 

David lahko dal okoli vratu. Lutka je predstavljala njega samega. Tako sem na tablo 

napisala začetek povedi I have got (Jaz imam …), David pa je moral poved 

nadaljevati (npr. two arms, two legs, nose …). Pri tem je vedno uporabil začetek 

povedi. Ob tem je lahko poved zapisal še v zvezek, saj ga lutka ni ovirala pri pisanju. 

Lutko je nato uporabil kot ročno in govoril tudi za osebo he (on) in she (ona). Lutki 

Nude je tako lahko dodal dolge ali kratke lase in dobil dekle ali fanta za lutko. Sam je 

dekle poimenoval Špela, fanta pa Luka. Pri tem je moral paziti na glagol have, ki se 

spremeni pri tretji osebi ednine v has.  

Tako si je zapolnil večino novih besed, saj je bila lutka v njegovih mislih vedno 

prisotna in je lahko na podlagi vizualnega pomnenja in že utrjenih novih besed svoje 

znanje lažje izrazil. Lutko je uporabil tudi pri ustnem ocenjevanju, kjer je moral 

povedati, katere dele telesa ima on ali on/ona. Nisem si predstavljala, da je lahko 

lutka v tako pomoč učencu, ki le stežka izrazi samega sebe in govori o drugih v 

drugem jeziku. Lepo je bilo opazovati, kako je David sproščeno odgovarjal pri ustnem 

ocejevanju. 

 

Lutko Nude sem nato uporabila še za usvajanje novih besed za oblačila. Z Davidom 

sva najprej zapisala besede v zvezek in ob njih tudi prevod (besede za oblačila in za 

barve). Nato sem na mizo postavila različne dele oblačil, ki jih je David z 

navdušenjem dodal lutki. Nato jo je opisal kot npr.: 

 

»I have got blue jeans. 

He has got red T-shirt. 

She has got brown hair.« 

 

Pri tem je moral zopet paziti na osebo, novo besedo in obliko glagola have. S to 

dejavnostjo je dosegel več kot bi le z besedami, napisanimi na list papirja, in 
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ponavljanjem. Dosežek s to dejavnostjo je bil pri Davidu izjemen, saj se je v hitrem 

času (v urah, kolikor jih je predvidenih za usvajanje te teme) naučil pravilne uporabe 

glagola have in usvojil veliko novih besed. Davidov primanjkljaj v besedišču je zelo 

velik tudi iz prejšnjega leta, zato sem pričakovala, da mu ne bo uspelo v tolikšni meri, 

kot mu je. 

 

Enako dejavnost sem vzporedno izvedla tudi z učenko Doro, ki tudi obiskuje šesti 

razred. Dora je pri angleškem jeziku uspešna pri usvajnju besed, medtem ko ji 

pravila povzročajo nekoliko več težav. Tako je Dora nove besede delov telesa in 

oblačil usvojila hitro. Težave so se pojavljale pri uporabi oblike glagola have in sami 

strukturi povedi. Medtem ko je David strukturo povedi prevzel takoj, je Dora zanjo 

potrebova nekoli več časa. Za vse osebe je dolgo uporabljala le have got namesto 

has got, saj se ji je mudilo povedati pravilno besedo oblačila ali dela telesa, ki jo je 

seveda poznala. Dora je bila nad oblačili zelo navdušena, saj se je ob kombinacijah 

zabavala. 

Postavila sem ji pogoj, da se mora najprej naučiti pravilne uporabe glagola have in 

tako umaknila oblačila, da je Dora dejavnost izvajala le ob »osnovni« lutki. Ni bilo 

potrebnih desetih poskusov, ko se je Dora potrudila tudi s tem, tako da je bil učinek 

uporabe lutke uspešen. 

 

Slika 34: Dora oživi lutko Klaro, kot jo je poimenovala. 
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Menila sem, da bo dejavnost zanimiva, čeprav je izvedena pri urah angleškega jezika, 

vendar tako velikega zanimanja nisem pričakovala. S tako veliko motivacijo so bili 

tudi rezultati boljši, kar je priznala tudi učiteljica angleškega jezika, ki poučuje 

Davida. David je ob napredku dobil večjo motivacijo za predmet, saj je ugotovil, da 

je lahko tudi on pri tem predmetu uspešen. Kot povezavo z lutko sem uporabila še 

igro spomin z deli telesa, ki je postala nadvse zanimiva zaradi že usvojenih pojmov.  

Davida in Doro sem med izvajanjem dejavnosti združila in tako je postala prava 

»bojna« igra besed. Vsak je moral povedati nekaj o lutki z vsemi tremi osebami, 

pravilno obliko glagola have in primernimi usvojenimi besedami. Malo je bilo 

primerov, ko so bile besede napačne. 

 

 

2.2.7 Miha in Luka me naučita poznati na uro 

 

Premagovanje učnih primanjkljajev pri: 

o poznavanju na uro, 

o pri usvajanju besed za poznavanje na uro v angleškem jeziku. 

 

Le kako bi v današnjem svetu, kjer čas beži pred nami, sploh preživeli brez ure? Kako 

se počutimo, ko našo ročno uro pozabimo doma? Kaj pa, ko pozabimo zgolj telefon, s 

katerega smo navajeni odčitati čas?. Poznavanje na uro je eno izmed najbolj 

pomembnih dejanj, ki se jih moramo naučiti čimprej. Če ne bomo znali zavezati 

vezalk, si bomo pač kupili čevlje na ježke, če ne bomo znali smučati, bomo to 

zamenjali s sankanjem ali drsanjem. Poznavanje na uro pa bomo le stežka zamenjali 

za kaj, kar bi nam tako dobro služilo, da bi imeli še vseeno dovolj dobro razvito 

časovno orientacijo. 

Učenci, ki imajo težave s časovno orientacijo, so zelo zmedeni, zato je še kako 

pomembno, da poznajo na uro. Menim, da je ob vstopu v šesti razred res čas, da 

otrok spozna, kdaj mora vstati, kdaj se mu prične šola in kdaj bo tista ura, ko se je 

dogovoril za obisk pri prijatelju.  
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Pri urah dodatne strokovne pomoči pri kar dveh učncih, ki imata težave z učenjem 

odčitavanja časa z ure, sem se odločila, da jima pomagam. Hkrati tudi pri angleškem 

jeziku v šestem razredu obravnavajo uro, kjer jim je v pomoč takšna, kjer si 

nastavljajo kazalce. Angleški pojmi jih lahko hitro zmedejo, pa čeprav natanko vedo, 

koliko je ura. 

Izdelala sem leseno uro. Na njo sem dodala dva možička, ki prestavljata urna kazalca 

za prikazovanje ure in minut. Na uri sta poskakovali lutki Miha in Luka. 

 

 

Slika 35: Lesena ura z Mihom in Luko. 

 

 

Izvedba dejavnosti in evalvacija 

 

Dejavnost sem izvedla z Davidom, učencem šestega razreda, in Martinom, učencem 

četrtega razreda. Oba imata zaradi pomanjkanja uporabe ure v svojem vsakdanjiku 

težave pri določanju časa. Nikoli nista povsem osvojila poznavanja časa na uri, saj 

tega nikoli nista potrebovala. Tako pri Martinu kot pri Davidu se opazi, da hodita 

prepozno spat, saj v šolo prideta večkrat nenaspana. Tudi na predure večkrat 

zamudita, saj ju budita mami. 

Lutki sem vsakemu predstavila pri svoji uri dodatne strokovne pomoči. Dobro je, da 

ure, pri katerih ne obravnavamo učne snovi, izvajamo med predurami, da učenec ni v 

zaostanku s tekočo snovjo. 



Učne primanjkljaje premagujemo z lutkami 

 

77 

Najprej sem predstavila uro in na njej kazalčka skakalčka. Povedala sem, da sta to 

Miha in Luka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 36: David spoznava Miho in Luko. 

 

»MIHA je majhen in debel in kaže uro. LUKA je velik in suh in kaže minute. 

LUKA je hiter in velikokrat prehiti MIHO, ki je počasnejši. 

Ko MIHA naredi dva kroga okoli ure, jih LUKA naredi 24 - ravno toliko, kot je ur v 

dnevu.« 

Uganeš zdaj, zakaj je LUKA večji in bolj suh kot MIHA?« 

 

S takim pristopom sta učenca dobila veselje za učenje ure. Narediti si moramo le še 

pripomoček, kjer bomo imeli zapisano: 
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                               12 – cela ura 

 

 

                               do              čez 

 

 

 

 

                        30 – pol ure 

 

Slika 37: Pripomoček za učenje poznavanja na uro. 

 

Tako učenec lažje osvoji pojme, ki jih mora ob določitvi ure poznati.  

Na začetku sem jima dovolila, da premikata kazalce. Nato sem jima prikazala, kdaj je 

ura 12: »Ko sta Miha in Luka hkrati na številki 12, je ura 12.«  

»Ko Luka naredi en krog, se Miha premakne na številko ena. Ko Luka naredi še en 

krog, se Miha premakne na številko dve ...« 

Učenca ob tem nista mogla skrivati nadušenja. Tiho sta poslušala. Prikazala sem 

nekaj primerov, nato pa sem ju spodbudila, da sta enake primere z lutkama prikazala 

tudi sama. Zanimivo je bilo opazovati Martina, ki si je govoril za primer ure 14.15: 

»Luka skoči 15-krat čez 12, Miha pa gre počasi malo čez dve.« 
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David si je nekaj govoril v mislih, vendar na glas ni želel, opaziti pa je bilo, da nekaj 

šteje, saj je premikal glavo v nekem taktičnem zaporedju. 

Tako David kot Martin sta z Miho in Luko hitro osvojila poznavanje na uro. 

Presenetilo me je, da ure nismo ponavljali vedno znova. Ponovili smo jo le na začetku 

ure, ko sta uro morala nastaviti na čas, ki ga je kazala digitalna ura. 

Tudi mami učencev sem spodbudila, da učencema kupita uro. Martin je pričel 

uporabljati ročno uro in sedaj natanko ve, kdaj je prispel avtobus in kdaj je čas za 

konec ure. David na uro pozna, vendar pa mu ni potrebno nadzorovati časa z uro, saj 

na žalost za to poskrbi njegova mama. 

 

Slika 38: Miha in Luka poskakujeta pod Davidovimi prsti. 

 

2.2.8 Prizor z lutkami mi omogoči doživljanje in razumevanje besedila 

 

Prevečkrat se zgodi, da imajo učenci s primanjkljaji na posameznih področjih težave z 

razumevanjam ali predstavljivostjo besedil pri slovenskem jeziku ali pojmov pri 

drugih predmetih.  

Ena izmed mojih misli je bila, da bi jim skušala pomagati pri razumevanju besedil. Če 

učenec nečesa, kar prebere, ne razume, se le-tega ne more naučiti. Učenje »na 

pamet« še nikoli ni bilo tako dolgotrajno in učinkovito kot učenje z razumevanjem.  
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Izvedba dejavnosti in evalvacija 

 

Povezali smo pouk likovne vzgoje, jutranje varstvo, popoldansko varstvo, varstvo 

vozačev in interesno dejavnost likovni pouk ter slovenski jezik. Pri urah dodatne 

strokovne pomoči in urah slovenskega jezika smo imeli ob obravnavanju nekaterih 

besedil lutke. Lutke so nastajale pri prej omenjenih dejavnostih v dogovoru s 

posameznimi učitelji. Z učiteljicami slovenskega jezika petega, šestega in sedmega 

razreda smo se vnaprej dogovorile, katera posamezna besedila se bodo obravnavala 

med šoskim letom ter kdaj. Tako sem si zadala datum, do kdaj naj bi posamezne 

lutke naredili. Pri posameznih aktivnostih so z veseljem sodelovali tudi drugi učitelji, 

saj tudi njim ni bilo vseeno ob neuspehih učencev. Priskrbela sem material in lutke so 

nastale izpod rok učencev samih.  

 

Tako smo v četrtem razredu izdelovali lutke za besedili rusko ljudsko pravljico 

Medvedova duda in spremenjeno pravljico Mojca Pokraculja – Deklica in lonček. 

 

Slika 39: Martinove lutke za uprizoritev ljudske pravljice Medvedova duda. 

 

Lutke je učenec izrezal in jim naredil podstavek v jutranjem varstvu. Besedilo sem 

mu najprej prebrala jaz, nato ga je prebral tudi sam in kasneje oživel lutke. Ker ni 

razumel pojmov, kot so štor, jagodičevje in kunec, so bile lutke zanj zelo primerne. 

Razumel je, kako ob štoru rastejo mušnice in se v zgodbo zelo vživel. Tako ni bilo 
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težav pri zapisu obnove. Pojavile so se le še slovnične napake, vsebinske pa so 

izginile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 40: Martin oživi lutke. 

 

 

 

Učiteljica četrtega razreda se je odločila, da pravljico Mojca Pokraculja nekoliko 

spremeni, kar je pri Martinu povzročilo majhno zmedo. Ni se mogel naučiti, katere 

osebe nastopajo v pravljici in v kakšnem zaporedju, zato nama je učiteljica dala za 

pomoč prstne lutke. Martin jih je v popoldanskem varstvu izstrigel, sposodila pa sva 

si še mini gledališče, kar je bilo le še pika na i. 
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Slika 41: Martin ob uprizoritvi z lutkami. 

 

V petem razredu smo s pomočjo lutk razumeli besedilo Borisa A. Novaka Prizori iz 

življenja stvari. 

Besedilo je že samo po sebi razdeljeno po vlogah, zato je bilo ravno primerno za 

uprizoritev z lutkami. Oživele so naše noge in roke. Postale so nogavičniki in 

rokavičniki. Pri likovnem pouku so učenci petega razreda, med njimi tudi Urška, 

izdelali lutke. Nato sva se z njo pri uri DSP besedilo naučili, pri uri slovenskega jezika 

pa je svojo vlogo odigrala z ostalimi učenci 
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Slika 42: Urška odigra prizor s sošolci. 

 

Besedilo pesmi Borisa A. Novaka Vogali besede HIŠA je nekoliko nenavadno in za 

učence nerazumljivo, zato sem prišla na idejo, da z učenko narediva hišo lutko, ki bo 

učenki pomagala pri razumevanju. Vsak vogal hišice je predstavljal štiri črke kot 

beseda hiša. S tem si je učenka lažje zapomnila že sam naslov pesmi, ki pa ga je 

morala pri pisnem ocenjevanju tudi poznati. Ob lutki je tako lahko pesem prebrala in 

si jo bolje zapomnila. 

 

 

Slika 43: Učenka Urška in vogali hiše. 
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V šestem razredu so bila uprizorjena besedila H. C. Andersena Grdi raček in A. Horowitza 

Sokolov malteser. 

 

Grdi raček je znana pravljica, Za uprizoritev te pravljice sem si zamislila senčne lutke. 

List belega papirja sem nalepila na steklo okna ter tako dobila osvetlitev zadaj za 

listom in podlago za senčne lutke. Lahko pa napnemo belo, tanko blago čez dve 

palici, zagrnemo zavese in z zadnje strani rjuhe usmerimo svetilko. Izrežemo obliko 

lutke in že lahko izvedemo uprizoritev.  

Dejavnost sem izvedla z učenkama Uršo in Doro, uprizoritev pa smo tudi posneli in si 

jo nato skupaj ogledali. Učenki sta lutke izrezali in prilepili na paličico med uro 

dodatne strokovne pomoči. Svetovala sem jima, naj ostale račke nalepita na skopno 

palico, da bosta tako lahko imeli prizor z vsemi nastopajočimi. Tako predstavljeno 

pravljico sta učenki spravili v svoj vidni spomin, kjer bo zagotova ostala dolgo časa, 

saj smo se ob njej vse zelo nasmejale. 

 

 

 

Slika 44: Senčne lutke pravljice Grdi raček uprizori Dora. 

 

Besedilo A. Horowitza Sokolov malteser.je težje razumljivo, saj je v njem veliko tujih 

izrazov. Vsebino je uprizorila učenka Urša z lutkami in dlanmi, ki jih je narisala in 
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izdelala kar pri uri dodatne strokovne pomoči. Pri tem sem sodelovala tudi sama. S 

tem je besedilo lažje razumela, hkrati pa tudi ni imela vsebinskih napak ob zapisu 

obnove, ki so pri njej večkrat prisotne. 

 

 

Slika 45: Ročne lutke uprizorijo besedilo A.Horowitza: Sokolov malteser. 

 

Učenca sedmega razreda pa sta se spoprijela z besedili Homerja Odisej na otoku 

Kiklopov in J. Trdine Vila. 

 

V berilu za sedmi razred je zapisan le odlomek Homerjeve zgodbe, kar je premalo za 

razumljivost celotnega besedila, zato sem začetek zgodbe povzela jaz, nato pa smo z 

učencema Maticem in Nejcem prebrali odlomek. Besedilo je bilo eno izmed tistih, ki 

so bila načrtovana za pisanje šolskega spisa, zato je bila njegova razumljivost zelo 

pomembna. Ravno tako je bilo tudi z besedilom J. Tridine Vila.  

Skupaj smo se odločili, da bomo odlomka uprizorili s senčnimi lutkami. Učenca sta 

tako v dogovoru z učiteljico izdelala lutke iz tršega papirja pri likovnem pouku. Pri uri 

dodatne strokovne pomoči so lutke nato oživele. 
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Slika 46: Nejc in Matic sta uprizorila besedilo J. Trdine Vila. 

 

V osmem razredu so besedila višjega nivoja, kjer za uprizarjanje besedila z lutkami 

žal zmanjka časa, zato se te aktivnosti z učenci osmih razredov nismo lotili. 

 

Lutke so najboljše didaktično sredstvo za pojasnjevanje besedila. Hkrati pripomorejo 

tudi k pomnjenju besedila in privabijo učenca k poznavanju književnosti. Poznavanje 

besedil bo učencem tudi v nadaljnjem izobraževanju kot tudi pri širjenju splošne 

razgledanosti prišlo prav. 
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3. SKLEP 

 

Med nastajanjem diplomskega dela sem spoznala, koliko lahko damo učencu s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, če smo kreativni in inovativni. 

Ponudimo mu lahko pridobitev znanja na drugačen način, pa še vedno lahko 

upoštevamo vzgojno–izobraževalne cilje. Pri svojem delu sem ugotovila, da je na lažji 

način možno usvojiti novo znanje ali pa zgolj ponoviti in utrditi nekoč že usvojeno 

znanje. 

Lutka privede učence predvsem do motivacije, učitelj pa je tisti, ki bo to motivacijo 

znal dovolj dobro izkoristiti, da bo zadostil vzgojno–izobraževalnim ciljem. Cilji, ki sem 

si jih zadala pri vsakemu učencu, so bili doseženi. Pri vsaki dejavnosti je posamezen 

učenec napredoval. Potrebno pa bi bilo s tako metodo poučevanje nadaljevati, saj se 

lahko s prekinitvijo vrnemo na prejšno stopnjo znanja učenca. 

Lutke, ki sem jih pri svojem delu uporabila, so bile pravi izziv tako zame kot tudi za 

učence. Nisem bila prepričana, ali se spuščam na pravo pot, saj so učenci, ki so 

sodelovali pri mojem delu, že v drugi in tretji triadi osnovne šole. Kljub njihovi 

starosti sem ugotovila, da so lutke primerne, če jih primerno tudi uporabimo. 

Spoznala sem, da lutka lahko postane pravo didaktično sredstvo, ki je ravno tako 

učinkovito kot učbenik, če le-to znamo učinkovito uporabiti. Ugotovila sem tudi, da 

istega načina posredovanja iste lutke ne moremo imeti za učenca četrtega in osmega 

razreda. Lutko moramo prilagoditi stopnji učenca, saj bomo le tako dobili dober 

rezultat. S kreativnostjo in domišljijo učence pripravimo do sodelovanja in jim 

omogočimo, da pridobivajo znanje na drugačen, njim bolj prijazen način. 

Učenci so mi dali možnost, da sem skupaj z njimi ugotovila, da se je vredno potruditi 

za vsakega posameznika z učnimi težavami. V njem moramo najti tisto, kar mu 

pomaga, da izrazi sebe, svoje močno področje in tako gradi na svoji osebnosti, ki ga 

bo vodila skozi njegovo življenje. 
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Menim, da so lutke tisto didaktično sredstvo, ki bi ga morali vnašati v celoten 

izobraževalni sistem osnovne šole in ne le v ure dodatne strokovne pomoči. Lutke so 

mi omogočile učinkovitejše delo in privedle do napredka znanja pri učencih. Največje 

zadoščenje pa sem dobila s tem, ko so učenci spoznali drugo plat učenja, takšno, ki 

jim je ljubša in pri kateri svoje učne težave zmorejo premagovati. Učenčev nasmeh in 

napredek je tisto, kar potrebuješ za motivacijo pri svojem delu. Tega sem deležna 

tudi sama, zato bom lutke v pouk vključevala še naprej.  
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