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POVZETEK
„Vključevanje otrok s posebnimi potrebami med druge vrstnike omogoča optimalen
razvoj zmožnosti otrok s posebnimi potrebami, hkrati pa spremljanje in priznavanje
drugačnosti in motenj, ki jih spremljajo vse življenje. Obenem daje tako otrokom s posebnimi
potrebami pa tudi drugim otrokom in odraslim možnost za razumevanje in spoštovanje
vsakega človeka kot enkratnega in vrednega posameznika.“ (Samec, 2010)
V zadnjem času se je v rednih vrtcih povečalo število otrok z lažjimi motnjami v
duševnem razvoju. Po Zakonu o usmerjanju (2011) se otroci z lažjimi motnjami v duševnem
razvoju v predšolskem obdobju usmerjajo v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo. Osebe z lažjimi motnjami v duševnem razvoju imajo pogosto težave in
motnje, ki v predšolskem obdobju še niso izražene v vsem svojem obsegu, nakazujejo pa se
težave na posameznih področjih funkcioniranja, ki opozarjajo na drugačnost otrokovega
razvoja. Ker so otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju izjemno heterogena skupina, je
razumljivo, da zanje ni mogoče oblikovati enotnega programa vzgoje in izobraževanja.
Program je potrebno prilagoditi vsakemu posameznemu otroku in njegovim posebnim
potrebam, ne pa diagnozi lažje motnje v duševnem razvoju.
V diplomskem delu sem predstavila težave na področju razvoja otroka z lažjimi
motnjami v duševnem razvoju ter vzgojno-izobraževalne pristope pomoči, učinkovite
strategije dela ter didaktično-metodične osnove dela z otrokom z lažjimi motnjami v
duševnem razvoju. Poudarila sem tudi pomembnost timskega dela strokovnih delavcev v
vrtcu ter partnerskega sodelovanja s starši.
V empiričnem delu sem na podlagi ocene močnih področij, posebnih potreb in
primanjkljajev dečka z lažjimi motnjami v duševnem razvoju oblikovala trening spodbujanja
celostnega razvoja, ki je bil vpeljan v dnevno rutino vrtca. Dejavnosti so bile načrtovane na
podlagi petih področij Kurikuluma za vrtce (1999), način izvajanja je potekal v skladu z
Navodili h kurikulumu za vrtce s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za
otroke s posebnimi potrebami (2003). Trening sem oblikovala glede na zanimanja in težave,
ki jih je imel na posameznih področjih funkcioniranja. Po zaključenem treningu sem podala
opisno oceno otrokovega funkcioniranja ter rezultate predstavila tudi v tabeli in grafih.
V okviru treninga je bilo načrtovanih in zastavljenih 153 operativnih ciljev s področij
spoznavnega razvoja, razvoja govora in komunikacije, kognitivnega razvoja, socioI

emocionalnega razvoja ter področja samostojnosti. Deček je pred izvedbo treninga dosegel 12
zastavljenih ciljev, delno je dosegel 77 zastavljenih ciljev, 64 zastavljenih ciljev ni dosegel.
Največje težave so bile prisotne na področjih spoznavnega razvoja, razvoja govora in
komunikacije ter socio-emocionalnega razvoja. Ob upoštevanju dečkovih močnih in šibkih
področij ter s prilagojenim načinom izvajanja načrtovanega treninga je deček napredoval na
področju celostnega razvoja. Po zaključenem treningu je dosegel 107 ciljev, delno je dosegel
41 ciljev, le 5 zastavljenih ciljev ni dosegel. Napredek je opazen na področju spoznavnega
razvoja, na kognitivnem področju, področju skrbi za samega sebe ter socio-emocionalnem
področju.
S treningom lahko dosežemo napredek na področju celostnega razvoja otroka z lažjimi
motnjami v duševnem razvoju.

KLJUČNE BESEDE: inkluzija, lažje motnje v duševnem razvoju, zgodnja obravnava otrok
s posebnimi potrebami, timsko delo, partnersko sodelovanje s starši
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THE INCLUSION OF CHILD WITH MILD FORMS OF INTELECTUAL
DISABILITIES IN PRESCHOOL EDUCATION

SUMMARY
„Inclusion of children with special needs amongst their peers allows for the optimal
development of their abilities and at the same time allows for them to accept and recognize
their difference and disabilities which accompanies them throughout their lifespan. At the
same time, children with special needs as well as other children and adults are given the
opportunity to understand and respect each person as a unique and worthy individual.“
(Samec, 2010)
Recently an increase in enrolment of children with mild forms of intellectual disabilities
to regular kindergartens has been noted. According to the law in the Republic of Slovenia
regarding children with special needs (2011), children with mild forms of intellectual
disabilities in the preschool period are included into a program with the aid of curriculum
modification and supportive. People with mild forms of intellectual disabilities often have
difficulties which are not expressed entirely. There are however difficulties in a specific area
of functioning which alerts us to the diversity of the child’s development. As the children
with mild forms of intellectual disabilities form an extremely heterogeneous group, it is
understandable that creating a general program for education is not possible. The program
should be adjusted to meet the needs of the individual child, rather than facilitate the
diagnosis of mild forms intellectual disabilities.
In my thesis I have presented the problems associated with the development of a child
with mild forms of intellectual disabilities and educational approaches to aid effective
teaching strategies as well as methodical basics of working with children with mild
intellectual disabilities. I have also stressed the importance of team work, supported
intervention of professionals (teachers, special education providers) at the preschool education
as well as a supportive working partnership with parents.
In the empirical part of my research on the basis of the strong identification of the boy ̓s
strengths, learning needs, and deficits were used to plan a training program which would
enhance his entire development. This was introduced into the daily routine of the preschool
education activities. Activities were planned on the basis of the five areas of the Preschool
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Curriculum (1999) and the method of implementation was conducted in accordance with the
instructions to the Curriculum with adjusted implementation and additional professional help
for children with special needs (2003). Training was developed and based on interests and
problems associated with some areas of functioning. On completion of training I made a
descriptive assessment of the child’s functioning and presented the results in tables and
graphs.
The training was comprised of 153 operational objectives in the areas of cognitive
development, socio-emotional development, speech development and communication as well
as in the field of independence. Before beginning with training boy achieved 12 of the set
aims, partly achieved 77aims of the set aims and was not successful in 64 of the set aims. The
biggest problems were present in the areas of cognitive development, speech development and
communication and socio-emotional development. Taking into account the boy ̓s strong and
weak areas together with adapting the method of implementation of the planned training, the
subject advanced in the area of integrated development. On completion of the training the
subject achieved 107 of the set aims/goals, partly achieved 41aims /goals of the set aims and
was not successful in 5 of the set aims. Progress was made in the area of cognitive
development and in the area of caring for himself as well as in the socio-emotional area.
It can be concluded from these findings that we can achieve success or progress in the
integrated development of children with mild forms of intellectual disabilities through
training.

KEY WORDS: Inclusion, mild forms of intellectual disabilities, early childhood
intervention, team work, partnership with parents
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1 UVOD
Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju so podskupina otrok z motnjami v
duševnem razvoju. Težave in motnje, ki spremljajo otroke z lažjimi motnjami v duševnem
razvoju, po navadi v predšolskem obdobju še niso izražene v vsem svojem obsegu, nakazujejo
pa se težave na posameznih področjih,

predvsem

v telesnem in gibalnem razvoju, na

področju občutenja in zaznavanja, področju pozornosti, govora, mišljenja, pomnjenja in
socialno - emocionalnem področju.
Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj pri delu z otrokom s posebnimi potrebami je
optimalni razvoj vsakega posameznika, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo,
veroizpoved, narodnostno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Načelo inkluzije
terja upoštevanje potreb vseh otrok s posebnimi potrebami, ne glede na vrsto in stopnjo
posebnih potreb.
Oseba, ki ima posebne potrebe, mora sprejeti svojo motnjo, mora se naučiti živeti z njo,
takega pa mora sprejeti tudi socialno okolje. Ta proces je manj boleč, če posameznik, ki je
drugačen, raste z vrstniki brez posebnih potreb. Vključevanje v ožje in širše socialno okolje
omogoča pridobivanje socialnih izkušenj in s tem pomaga zmanjševati nestrpnost do
drugačnosti. Otrokom s posebnimi potrebami z vključevanjem zagotavljamo normalne,
enakovredne, življenjske pogoje za vsakdanje življenje, šolanje in kasneje tudi delo.
Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju so v predšolskem obdobju usmerjeni v
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Otroci se vključujejo v
redne oddelke vrtca, pri delu pa se jim na osnovi Navodil h kurikulu za vrtce v programih s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami
(2003) prilagaja prostor, čas ter izvajanje področij dejavnosti kurikuluma za vrtce. Delo s
posameznim otrokom s posebnimi potrebami se načrtuje v okviru individualiziranega
programa na osnovi poznavanja otrokovih močnih področij, šibkih področij in interesov.
Naloga vsakega strokovnega delavca v vrtcu je spoznati otroka, otroku pomagati ter
sodelovati z otrokom, vzgojitelji in starši otroka s ciljem čim bolj uspešnega uresničevanja
vzgojno-izobraževalnih ciljev ter spodbujanja celostnega razvoja otroka z lažjimi motnjami v
duševnem razvoju.
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2 OPREDELITEV POJMOV INTEGRACIJA, INKLUZIJA
V postmodernistični družbi staro živi ob novem in na tak način lahko govorimo o
soobstoju različnih vsebin, izkušenj in družbenih vezi. Koncept integracija predstavlja
hierarhično strukturo, ki je stroga, brezosebna in omejuje osebne interakcije, odstopanje od
povprečnih normativnih standardov pa je podvrženo nadzoru. V konceptu inkluzije se
pojavlja mrežna struktura, ki pomeni medsebojno sodelovanje učiteljev, strokovnih delavcev,
staršev, otroka (Šučur v Bratož, 2004).

2.1

Mednarodni dokumenti – osnova inkluzivnega izobraževanja

Temeljne ideje o vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne oblike vzgoje in
izobraževanja so jasno zapisane v raznih konvencijah in deklaracijah.
Pravice otrok in mladih do osemnajstega leta starosti so natančno opredeljene v
Konvenciji o otrokovih pravicah (1989), ki so jo podpisale mnoge države po svetu, med njimi
je tudi Slovenija.
V skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah iz leta 1989 bi izobraževanje moralo
zagotoviti razvijanje otrokove osebnosti, socialne zrelosti ter kognitivnih, konativnih in
telesnih sposobnosti do največje možne mere. Otrok se pripravlja na dejavno odraslo življenje
v sodobni družbi.
Unescova deklaracija o izobraževanju za vse (1990) poudarja pravico do polnega obsega
osnovnošolskega izobraževanja, kjer se individualne razlike sprejemajo kot izziv in ne kot
problem. Hkrati se poudarja pomembnost izboljšanja kvalitete osnovnega izobraževanja in
poučevanja učiteljev, prepoznavanje široke raznolikosti potreb in vzorcev pri razvoju
otrokovih individualnih potreb in uresničevanje integriranega, medkulturnega in holističnega
pristopa (Cotič v Kobal Grum, Kobal, Celeste, Dremelj, Smolej, Nagode, 2009).
Po Resoluciji Sveta Evrope in ministrov za šolstvo o integraciji oseb s posebnimi
potrebami (1990) se od držav pričakuje, da povečajo napore za uvedbo integracije ter pri tem
upoštevajo vsakega posameznika in njegove možnosti, kar naj postane del ogrodja šolske
politike (Opara v Kobal Grum in ostali, 2009).
Standardna pravila o izenačevanju možnosti otrok s posebnimi potrebami (1993)
določajo, da so državne avtoritete za področje izobraževanja odgovorne za izobraževanje oseb
s posebnimi potrebami v integriranem okolju; izobraževanje oseb s posebnimi potrebami
2

mora biti integralni del nacionalnega izobraževalnega načrtovanja, razvijanja kurikuluma in
šolske integracije (Cotič v Kobal Grum in ostali, 2009).
Salamanška deklaracija (1994) je dokument, s katerim se še dodatno krepijo načela
sprejeta v okviru Svetovne deklaracije o izobraževanju za vse (1990). Podpisalo jo je 92 vlad
in 25 mednarodnih organizacij. V izjavi je zapisano, da se z inkluzivnim izobraževanjem
najuspešnejše borimo proti diskriminaciji, ustvarjamo prijetne skupnosti, večini otrok
omogočamo

uspešno

izobraževanje,

obenem

pa

zmanjšujemo

stroške

celotnega

izobraževanja. Salamanški akcijski okvir poudarja, da morajo šole sprejeti vse učence, ne
glede na njihove telesne, intelektualne, socialne, čustvene, govorno-jezikovne ali druge
pogoje oz. okoliščine (Cotič v Kobal Grum in ostali, 2009), predvideva pa tudi skrb, vzgojo in
izobraževanje za najmlajše otroke s posebnimi potrebami – tiste v starosti od nič do šest let.
V Lizbonski deklaraciji (2000) so same osebe s posebnimi potrebami zapisale, da je
inkluzivno izobraževanje vzajemno koristno za njih in za vsakogar v družbi. Kakovostno
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v okviru rednih oblik izobraževanja po načelih
inkuzije pomeni kakovostno izobraževanje vseh. Potrebno je, da se v vzgojo in izobraževanje
vpeljejo spremembe na področju organizacije ter vsebinske spremembe, ki vzpodbujajo in
razvijajo bogatejše izobraževalno okolje za otroke s posebnimi potrebami.

Inkluzija

preusmerja pozornost od otrok s posebnimi potrebami na ves oddelek oziroma celotno
socialno skupino.
Osebe s posebnimi potrebami imajo po Konvenciji o pravicah invalidov (2008) pravico
do vseživljenjskega izobraževanja s ciljem razvijanja spretnosti, sposobnosti in znanja,
obiskovanja brezplačne šole ter prilagajanja izobraževanja njihovim posebnim potrebam.

2.2

Pojmi integracija in inkluzija

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (Krek, Metljek, 2011) je
zapisano, da mora država otrokom s posebnimi potrebami omogočiti več možnosti vzgoje in
izobraževanja ali varstva. S prilagojenimi oblikami in metodami dela jim mora biti
zagotovljena večja integracija v splošni vzgojno – izobraževalni sistem. Hkrati s tem naj bi
posvetili tudi več pozornosti zmanjševanju stereotipnih prepričanj o drugačnosti in
odklonilnosti pri celotni šolski populaciji (Krek in ostali, 2011).
V strokovni literaturi srečujemo različne interpretacije pojma integracije in inkluzije
(Skalar, 2003). Pri uporabi omenjenih pojmov bi lahko govorili celo o nedoslednosti.
3

Slovenski avtorji pogosto enačijo oba pojma in ju večkrat združijo v en izraz – vključevanje.
Predvsem avtorji nekoliko starejših člankov pojma inkluzija sploh ne uporabljajo, medtem ko
danes večina avtorjev izraza integracija in inkluzija ne uporablja več sinonimno. Poudarjajo
razlike v pomenu, kakovosti dela in praktičnem izvajanju vključevanja otrok v vzgojno izobraževalni sistem (Kavkler, 2008).
Do nedavnega se je veliko slišalo o integraciji (Vstopi, ker se nam boš prilagodil!) otrok
v osnovne šole, vendar se v zadnjem času uveljavlja nova paradigma inkluzija (Vstopi, ker se
ti bomo prilagodili!) (Kastelic, 2004/05). Strokovnjaki navajajo različne definicije o
integraciji, ki pa v osnovi podobno razlagajo pojem integracija. Vsaka definicija je zase
povsem zadostna, vendar lahko ob definicijah različnih avtorjev spoznamo, da bi lahko prav
vsaki še kaj dodali ali odvzeli. Ravno zato ni ene same, splošno uveljavljene definicije, ki bi
jo uporabljali vsi strokovnjaki. Tako si danes lahko vsak razlaga pojem integracija malo po
svoje, pri čemer okvir ostaja načelno enak. Iz samega nepoznavanja vsebine inkluzije v
današnjem času izvira veliko negativnih stališč. Inkluzija je dolgotrajen proces, ki terja
odstranitev ovir za izobraževanje, še posebno otrok iz tveganih skupin in sodelovanje vsakega
posameznika - vzgojiteljev, strokovnih delavcev in otrok s posebnimi potrebami. Potrebno je
poudariti, da inkluzija ne izključuje vključevanja otrok s posebnimi potrebami v specialne
ustanove, saj so te del spektra možnosti za optimalni razvoj vsakega posameznika.
Po mnenju Cotičeve (www.zrss.si/ppt/OELJ_prispevek_Janja%20Cotič.ppt, 28. 02.
2011) je integracija »namestitev otroka s posebnimi potrebami v redne vzgojno izobraževalne programe s pričakovanjem, da se bo prilagodil vsem predpisanim standardom«.
Cotičeva (www.zrss.si/ppt/OELJ_prispevek_Janja%20Cotič.ppt, 28. 02. 2011) pravi, da je
inkluzija odstranjevanje ovir v izobraževalnem procesu in prilagoditev okolja otroku, ki mu
bo omogočilo optimalen razvoj potencialov. Vsekakor je to za otroka v vzgojnoizobraževalnem procesu bistvenega pomena. Inkluzija predstavlja višjo stopnjo v
humanizaciji odnosov v družbi in samo pot k resničnemu sobivanju različnih posameznikov z
različnimi posebnimi potrebami in ne s primanjkljaji, kot so do sedaj opisovali otroke in
odrasle, ki so odstopali od družbeno priznanih standardov normalnosti. V vzgojnoizobraževalnem sistemu paradigma inkluzija predstavlja upoštevanje potreb vseh učencev, ne
glede na vrsto in stopnjo potreb.
Resman (2003) meni, da je integracija organizacijski ukrep, inkluzija pa pedagoški,
socialni in psihološki proces vključevanja izključenih otrok v običajne razmere vzgojno4

izobraževalnega dela. Takšno pojmovanje integracije nobenemu otroku ne preprečuje vstopa
v vrtec, vendar pa od otroka pričakuje, da bo sledil zastavljenemu programu in se prilagodil
novemu okolju. Pri inkluziji ne gre le za prilagajanje, temveč pomeni kulturo življenja v
določeni skupnosti, v kateri je vsak dobrodošel, ne glede na njegove različne potrebe.
Katie Schultz Stout (http://www.weac.org/resource/june96/speced.htm, 28. 02. 2011)je
zapisala, da je inkluzija pojem, ki predstavlja obvezo izobraževanja vsakega otroka do
najvišje mogoče njemu primerne stopnje razvoja v rednem oddelku, ki ga obiskuje. Kot bistvo
inkluzije je poudarila pomembnost, da pomoč privedemo do otroka in ne, da mora on hoditi
ponjo. V popolnoma inkluzivnem okolju naj bi se otrok s posebnimi potrebami popolnoma
vključil v aktivnosti in delo ostalih vrstnikov, pri čemer naj ne bi čutil svoje drugačnosti. Pri
tem bi mu seveda morali pomagati prav vsi v njegovem okolju, od učiteljev, vrstnikov, staršev
in vseh drugih ljudi, ki jih v vsakdanjem življenju srečuje. To pa je vsekakor v prvi vrsti
pogojeno s časom, ki ga okolje potrebuje, da sprejme takšno razmišljanje in ga nato prične v
praksi tudi uresničevati.
Po Skalarju (2003) inkluzija temelji na načelu celostnosti oz. celotnega pristopa k
otrokom, dajanja pomoči vsem učencem v oddelku, enakega režima za vse otroke, procesnega
obravnavanja otrok, aktivne partnerske vloge staršev, socialne vključenosti vseh učencev v
oddelku, oblikovanja pozitivnih odnosov med vsemi subjekti vzgojno-izobraževalnega
procesa, oblikovanja pozitivnih pričakovanj vzgojiteljev do vseh otrok ter uveljavljanja
različnosti kot vrednote.
V tabeli št. 1 so na kratko povzete najpomembnejše razlike med integracijo in inkluzijo.
Tabela 1: Najpomembnejše razlike med integracijo in inkluzijo (Šučur v Bratož, 2004)
INTEGRACIJA

INKLUZIJA

modernistični koncept

postmodernistični koncept

hierarhična struktura

mrežna struktura

univerzalizem

individualizacija

prizadevanje za asimilacijo

ohranitev identitete

Integracija je po definiciji, ki jo je podala Schmidtova (1998) skrbno načrtovan in
nadzorovan proces vključevanja učencev rednih oddelkov v učne in socialne programe.
Integracija je omejen pristop, ki se nanaša na preureditev posebnega izobraževanja, tako da se
učencem s posebnimi potrebami v rednem oddelku organizirajo pomoč in prilagoditve
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kurikuluma. Posameznik je lahko integriran, takrat ko bo tudi sam prispeval k aktivnostim
okolja.
Ko govorimo o inkluziji, govorimo o preprostem sistemu vrednot, v katerem je pravica
vsakega posameznega otroka, da obiskuje lokalno šolo in se v njej uči, kajti to je šola, ki je
namenjena vsem otrokom, ki živijo tam. Šola nikomur ne zapira vrat, sprejme vsakogar.
Inkluzija je proces, ki terja odstranitev ovir, prisotnost in participacijo vsakega posameznika
in posebno pozornost do rizičnih skupin udeležencev vključevanja v ožje šolsko in širše
družbeno okolje. Je nikoli končan proces in ga je v vsakem trenutku možno izboljšati,
okrepiti, dopolniti in prilagoditi socio-ekonomskim razmeram družbe. Za uspešnost inkluzije
je pomembno, da jo začnemo razvijati čim prej (Ainscow, 2003).

2.2.1 Dejavniki za razvoj inkluzije v praksi
Dejavniki, ki vplivajo na razvoj inkluzije v praksi so:
a) Premik od medicinske usmeritve k bolj socialno-interaktivni usmeritvi
Uspešnost vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redne oblike vzgoje in
izobraževanja je odvisna od celostnega funkcioniranja otroka, okolja in količine pomoči, ki je
zanj organizirana. Poznavanje otrokove diagnoze ni dovolj, saj je za organizacijo ustreznih
oblik pomoči pomembno poznavanje otrokovih močnih področij in posebnih vzgojnoizobraževalnih potreb.
b) Sprememba zakonodaje in sistema financiranja šol
Sprememba zakonodaje s področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami
je nujna za večjo integracijo otrok, vendar pa je pomemben dejavnik tudi prevladujoči model
financiranja obravnave otrok s posebnimi potrebami – čim večji poudarek je na financiranju
specialnih ustanov, manj se poudarjajo oblike vključevanja otrok s posebnimi potrebami, ki so
med rednim in specialnim sistemom vzgoje in izobraževanja.
c) Razvoj kontinuuma oblik izobraževanja otrok s posebnimi potrebami
Otroci s posebnimi potrebami imajo posebne vzgojno-izobraževalne potrebe; lažje,
zmerne, težje in težke. Zaradi različnih posebnih potreb se mora tudi kontinuum pomoči
razprostirati v razponu od programa z manj pomoči in prilagoditev – izobraževanje v rednih
vzgojno - izobraževalnih ustanovah, preko programov z zelo intenzivnimi oblikami pomoči in
prilagoditev – mreže šol na regionalni ravni, do izobraževanja v specialnih ustanovah.
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d) Preoblikovanje specialnih šol v »centre virov inkluzivnega izobraževanja otrok s
posebnimi potrebami«
Že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja so nekatere države EU večino specialnih šol
spremenile v centre strokovnih in materialnih virov pomoči rednim šolam, ki vključujejo
otroke s posebnimi potrebami.
e) Pravica staršev do izbire ustanove
Ker je za starše otrok s posebnimi potrebami večinoma pomembno učenje socialnih
veščin po modelu, ki ga njihovim otrokom nudijo vrstniki, le-ti zahtevajo vključevanje otrok v
redne oblike vzgoje in izobraževanja (Special Needs Education in Europe, 2003, v Kavkler,
2005).

2.2.2 Načela za spodbujanje kakovosti inkluzivnega izobraževanja
Ključna načela za spodbujanje kakovosti inkluzivnega izobraževanja so:
a) Širjenje sodelovanja za povečanje izobraževalnih možnosti vseh otrok
V mednarodnih dokumentih so opisani osrednji elementi, ki jih je potrebno izpolniti za
uspešno inkluzivno izobraževanje. Uspešno inkluzivno izobraževanje pomeni zagotavljanje
pravice do dostopnosti izobraževanja, pravice do kakovostnega izobraževanja in spoštovanje
v vzgojno-izobraževalnem okolju. Otroke s posebnimi potrebami vključujemo v dejavnosti, ki
so zanje smiselne. Za kakovostno inkluzivno izobraževanje je potrebno usposabljanje
učiteljev in vzgojiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami (vrsta pomoči na podlagi
okoliščin) in njihovimi starši (Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju
posebnih potreb, 2005).
Pristopi k učenju so lahko zelo različni. Izbira ustreznega pristopa je odvisna od učitelja
oz. vzgojitelja. Le-ta se odloči na osnovi določitve močnih in šibkih področij pri otroku. Za
uspešne pristope so se pokazali sodelovalno učenje (timski pristop – učenci, starši, vrstniki,
drugi učitelji, multidisciplinarne skupine), sodelovalno učenje z vrstniško pomočjo,
sodelovalno reševanje problemov, heterogene skupine z diferenciranim pristopom
(zadovoljevanje različnih potreb posameznikov). Če želimo, da so pristopi poučevanja
uspešni, moramo imeti jasno zastavljene cilje, načrtovane alternativne načine učenja,
fleksibilno naravnan pouk ter jasne povratne informacije. Učiteljevo ocenjevanje naj bo
konstruktivno.
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b) Izobraževanje in usposabljanje vseh vzgojiteljev za inkluzivno izobraževanje
Vzgojitelje je potrebno usposobiti, da prepoznajo otroka s posebnimi potrebami in mu
ponudijo ustrezno pomoč. Pripravljeni naj bodo za sodelovanje in timsko delo s strokovnjaki,
starši otroka in celotno družino. Učiteljem oz. vzgojiteljem je potrebno nuditi tudi oporo.
Naloga specialnih pedagogov je, da sodelujejo z različnimi strokovnjaki ter pomagajo pri
načrtovanju in nudenju pomoči učiteljem oz. vzgojiteljem.
c) Organizacijska kultura in etika, ki spodbujata inkluzijo
Pri vzpostavljanju pozitivne klime v ustanovi, v katero so vključeni otroci s posebnimi
potrebami, so pomembni pozitivno naravnani odnosi oz. pozitivna stališča do raznolikosti
učencev in zadovoljevanje različnih potreb. V procesu vzpostavljanja pozitivne klime morajo
biti vključeni otrok s posebnimi potrebami, vzgojitelj oz. učitelj, osebje, družina in lokalna
skupnost. Vsi udeleženci morajo imeti jasno predstavo o samem poteku razvoja vrtca in
stopnjo odgovornosti za zadovoljevanje potreb otroka.
Kulturo, ki podpira inkluzijo, omogoča praksa, kjer ni segregacije in zagotavlja enake
izobraževalne možnosti, timsko delo ter sodelovanje, odprtost, partnerstvo s starši in
interdisciplinarni pristopi ter izobraževalna praksa za zadovoljevanje posebnih potreb.
d) Podporne strukture, organizirane v namen spodbujanja inkluzije
Podporne skupine so lahko zelo raznolike. Skupine so sestavljene iz vrste specialističnih
služb, centrov za vire, strokovnjakov v odvisnosti od potreb na lokalni ravni. Sektorji, v
katere sodijo izobraževanje, zdravstvo in socialna skrb ter skupine podpornega osebja, morajo
biti dobro koordinirane. Pomembnost koordiniranih skupin je v tem, da v najboljši meri
pripomorejo k uspešnemu prehodu med različnimi obdobji vseživljenjskega učenja. Pojavlja
se tudi zahteva po interdisciplinarnem pristopu v smislu celostne obravnave otroka.
e) Fleksibilni sistemi financiranja, ki spodbujajo inkluzijo
Omejen ali onemogočen pristop do finančnih sredstev zavira inkluzijo. Finančna sredstva
jemljemo kot enega od najpomembnejših dejavnikov odločanja o inkluziji. Mehanizmi
financiranja, ki spodbujajo inkluzijo, so: usmerjenost v prožno in učinkovito odzivanje na
potrebe, spodbujanje medsektorskega sodelovanja pristojnih služb, zagotavljanje koordinacije
regionalne in nacionalne ravni struktur financiranja. Fleksibilen sistem financiranja omogoča
decentralizirane pristope, ki so stroškovno bolj učinkoviti in so odziv na potrebe lokalne
skupnosti, financiranje preventivnih pristopov v izobraževanju ter temeljijo na vrsti
dejavnikov in ne le na diagnozi individualnih potreb.
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f) Politika, ki spodbuja inkluzijo
Politika mora zagotavljati stališče, da je šola oz. vrtec odprt vsakemu posamezniku.
Posameznik mora dobiti podporo s strani vseh udeleženih v vzgojno-izobraževalnem procesu.
Politika in pobude na mednarodni ravni morajo biti dovolj prožne, da uresničujejo potrebe na
lokalni ravni. Dobra politika posreduje cilje vsem članom izobraževalne skupnosti, med
katere štejemo izobraževalne vodje na vseh ravneh, in sicer na nacionalni, regionalni in na
ravni skupnosti.
Spremljamo jo lahko na način, da identificiramo ustrezne kazalnike za spremljanje razvoja
politike in prakse, spodbujamo partnerstva med šolami in lokalnimi načrtovalci politike,
oblikujemo postopke za ocenjevanje kakovosti zagotovljenih storitev za vse učence ter
ocenjujemo politiko – odnos do učinka glede enakih možnosti za vse.
g) Zakonodaja, ki spodbuja inkluzijo
Za pospešitev inkluzije otrok s posebnimi potrebami v sistem edukacije je potrebno
povečati možnosti za varstvo in vzgojo in izobraževanje otrok, kar lahko dosežemo z
zakonskim urejanjem, ki bo uveljavljal enake možnosti za vse, z zagotavljanjem materialnih
virov in strokovnosti, predvsem pa z razvijanjem pozitivnih stališč do inkluzivnega
izobraževanja vseh otrok. Pomembno je, da je nacionalna zakonodaja urejena z mednarodnimi
sporazumi (Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb, 2005).
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3 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
V osemdesetih letih 20. stoletja so Angleži »vpeljali izraz otroci s posebnimi potrebami«
(Opara, 2003), ki so ga sprejeli tako v drugih državah kot pri nas. Tako je na tak način prišlo
do terminološkega poenotenja. Namen novega poimenovanja je bil sprememba v odnosu do
drugačnosti in s tem zmanjšanje etiketiranja, stigmatiziranja in diskriminiranja ter poudarek
na sprejemanju vsakega posameznika kot individualno bitje, in to ne glede na njegove
lastnosti. Na vsakega posameznika je potrebno gledati kot celoto in iskati njegove pozitivne
strani, odkriti, kaj potrebuje in kaj je zanj najbolje.
Sodobni svet se na vseh področjih hitro spreminja. Nova znanja nam omogočajo, da
razumemo nekaj, kar do nedavnega nismo mogli razumeti. Skozi zgodovino se je položaj
otroka s posebnimi potrebami velikokrat spreminjal. Posebno potrebo lahko definiramo kot
izgubo ali omejitev priložnosti za sodelovanje v običajnem življenju skupnosti na enakem
nivoju z ostalimi zaradi fizičnih in socialnih ovir (http://v1.dpi.org/lang-en/index?page=48,
02. 05. 2011). Od prepoznavanja posameznika skozi njegovo manjšo sposobnost in socialno
oviranost in nastanitve oz. vključevanje v specializirane ustanove do ugotavljanja posebnih
potreb pri otroku in iskanja potrebnih prilagoditev in oblik pomoči pri vzgoji in
izobraževanju.
Danes sta v postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju
bistvenega pomena Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2007, 2011) ter
Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter
o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s
posebnimi potrebami (2003, 2004, 2005, 2006, 2007).
Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami usmerjajo otroke v programe vzgoje
in izobraževanja, pri čemer upoštevajo otrokovo doseženo raven razvoja, zmožnost za učenje
in doseganje standardov znanja, etiologijo in prognozo glede na otrokove primanjkljaje, ovire
oziroma motnje in pri tem upoštevajo kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev,
ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Pravilnik o organizaciji in načinu dela
komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in
stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, 2003).
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Slovenska zakonodaja opredeljuje skupine oseb s posebnimi potrebami, ki med razvojem,
ali tudi kasneje potrebujejo določene oblike pomoči ali prilagoditev, ki jim omogočajo razvoj
njihovih potencialov v največji možni meri.
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, Ur.l. 58/2011) opredeljuje 9
skupin otrok s posebnimi potrebami: otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in
slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z
govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s
čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje
in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in
izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

3.1

Otroci z motnjami v duševnem razvoju

Ameriško združenje za osebe z motnjo v duševnem razvoju (American Association of
Intellectual and Developmental Disabilities) je leta 1992 podalo definicijo o motnji v
duševnem razvoju. Motnje v duševnem razvoju odražajo resnejše omejitve v delovanju
posameznika, ki so nastale pred 18. letom starosti. Označuje jih pomembno znižanje
intelektualnega delovanja in resnejše omejitve na dveh ali več prilagoditvenih sposobnostih:
komunikacija, skrb za samega sebe, bivanje, socialne spretnosti, vključevanje v širše okolje,
samostojnost,

branje,

pisanje

in

računanje,

izkoriščanje

prostega

časa

in

delo

(www2.arnes.si/akralj1/studij/gradico/ped_motnje/spec_ped.rtf, 28. 02. 2011).
Po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s
posebnimi potrebami (2003) imajo otroci z motnjami v duševnem razvoju znižano splošno ali
specifično raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in
socialnem področju ter pomanjkanje veščin, kar se odraža v neskladju med njihovo mentalno
in kronološko starostjo.
Otroci z motnjami v duševnem razvoju se v veliki meri razlikujejo med sabo. Obstaja
kontinuum posebnih potreb, ki jih imajo otroci z motnjami v duševnem razvoju in sicer od
tistih, ki so popolnoma odvisni od drugih ter potrebujejo stalno nego, varstvo, pomoč in
vodenje do tistih otrok, ki skozi vzgojo in izobraževanje pridobijo poklic in so popolnoma
neodvisni v življenju (http://www.zveza-sozitje.si, 11. 03. 2011).
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Glede na motnje v duševnem razvoju jih delimo v štiri skupine: otroci z lažjimi motnjami
v duševnem razvoju, otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, otroci s težjimi
motnjami v duševnem razvoju in otroci s težkimi motnjami v duševnem razvoju (Kriteriji za
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami,
2003).
Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju imajo znižane sposobnosti za učenje. V
prilagojenih pogojih učenja lahko dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa ne zagotavljajo
pridobitve minimalnih standardov znanja, določenih z izobraževalnimi programi. Ob
ustreznem šolanju se praviloma usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in samostojno
socialno življenje (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma
motenj otrok s posebnimi potrebami, 2003).
Otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju imajo posamezne sposobnosti različno
razvite. Pri šolskem učenju osvojijo osnove branja, pisanja in računanja, na drugih področjih
(gibalnih, likovnih, glasbenih) pa lahko doseže več. Sposoben je sodelovati v enostavnem
razgovoru in razume navodila. Lahko uporablja tudi nadomestno komunikacijo. Svoje potrebe
in želje zna sporočati. Pri skrbi zase zmore preprosta opravila, sicer pa potrebuje vodenje in
različno stopnjo pomoči skozi celo življenje. Usposobi se za enostavna praktična dela, vendar
se le izjemoma usposobijo za povsem neodvisno socialno življenje (Kriteriji za opredelitev
vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, 2003).
Otroci s težjimi motnjami v duševnem razvoju se lahko usposobijo za najenostavnejša
opravila. Pri skrbi zase pogosto potrebujejo pomoč drugih. Razumejo enostavna sporočila in
se nanje odzivajo. Orientirajo se v ožjem okolju vendar pri tem potrebujejo varstvo. Otrok s
težjimi motnjami v duševnem razvoju ima lahko težave z gibanjem, druge motnje in bolezni
(Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s
posebnimi potrebami, 2003).
Otroci s težkimi motnjami v duševnem razvoju se lahko usposobijo le za sodelovanje pri
posameznih aktivnostih. Potrebujejo stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. So omejeni v
gibanju, prisotne so tudi težke dodatne motnje, bolezni in obolenja. Razumevanje in
upoštevanje navodil je hudo omejeno (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev,
ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, 2003).
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3.2

Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju

3.2.1 Bistvene značilnosti otrok z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v
predšolskem obdobju
Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju imajo pogosto težave in motnje, ki v
predšolskem obdobju še niso izražene v vsem svojem obsegu, nakazujejo pa se težave na
posameznih področjih funkcioniranja, ki opozarjajo na drugačnost otrokovega razvoja.
Njihovi dosežki so skromni na večini področij dejavnosti. Razvojne težave in motnje pri
otroku z lažjimi motnjami v duševnem razvoju se kažejo:
A) V telesnem in gibalnem razvoju
Lahko pride do pojava odvečnih spremljajočih gibov ali sunkovitih gibov, ki so izzvani z
lažjimi mišičnimi krči. Istočasno se lahko pojavljajo tudi motnje v usmerjanju posameznih
gibov, v hitrosti izvedbe in določanju moči. Gibi niso usklajeni.
Otrok izvaja majhne gibe, se izogiba višji intenzivnosti, v prostoru se težko znajde,
njegovo gibanje je velikokrat brezsmiselno in nezavedno. Otrok ima lahko težave z zbranostjo
in osredotočanjem na gibalno nalogo. Težave se kažejo tudi na področju orientacije na
lastnem telesu in telesu druge osebe.
Pri otroku z lažjimi motnjami v duševnem razvoju so razvidne težave na področju fine
motorike in skladno s tem tudi težave na grafomotoričnem področju.
B) Na področju občutenja in zaznavanja
Okvare čutil in okvare mehanizmov prevajanja in predelave podatkov (ozkost
zaznavanja, počasnost zaznavanja, slaba ostrina vida, diskriminacija, težave pri ločevanju lika
od ozadja, slabše zaznavanje slik in tretje dimenzije, slabše zaznavanje vonjev in okusov,
slabše izraženi kožni občutki, slabša orientacija v prostoru in času, opazijo predmete, ki so v
centru njihovega zaznavanja, ne pa predmetov v okolici, počasnejša vidna percepcija zaradi
počasnejše analize in sinteze, manjša ostrina vidnega opazovanja, težave pri diferencijaciji
manjših predmetov, opazovanje slike je slabše kot pri konkretnih predmetih).
C) Na področju pozornosti
Težave na področju pozornosti se kažejo v zmanjšanem obsegu in trajanju pozornosti,
delitvi pozornosti na manjše število predmetov ter preobčutljivosti na zunanje dražljaje.
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Hkrati pa je prisotna močna povezanost med ravnjo pozornosti in interesom za določeno
nalogo oz. dejavnost.
D) Na področju govora
Pri otroku je opazen upočasnjen govorni razvoj ali nerazvit govor, ki se kaže v površni
artikulaciji, ritmu in hitrosti govora ter pridobljenih napačnih govornih navadah, težavah pri
osredotočanju na tisto, kar želijo povedati, slabši uporabi glagolov in pridevnikov. Otroci
težko in počasi preidejo na uporabo zloženih stavkov.
E) Na področju mišljenja
Dolgo časa ostanejo na nivoju zaznavno-gibalnega mišljenja. Uporaba pojmov je
siromašna in ostaja na konkretni ravni, težave se pojavljajo pri zaključevanju ter dojemanju
klasifikacije, pri osvajanju prostorskih, časovnih in številskih pojmov.
F) Na področju pomnjenja
Razvidne so težave na področju kratkotrajnega in dolgotrajnega spomina ter skladno s
tem težave pri zapomnitvi pravil.
G) Na socio-emocionalnem in osebnostnem področju
Pri otroku je lahko prisoten nemir ali pa je otrok izrazito miren. Otrok potrebuje več
spodbud, ljubezni in podpore odraslih in razumevanje vrstnikov. Socialno okolje jih lahko
hitro zavede zaradi slabše racionalne kontrole. Zaradi pretiranih zahtev okolja se lahko
pojavijo nezaželene oblike vedenja (Kastelic, 2004/2005).
Predšolska vzgoja otrok s posebnimi potrebami izhaja iz pravice do vzgoje in
izobraževanja vsakega otroka. Usmerjena je k polnemu razvoju otrokove osebnosti in
utrjevanju spoštovanja otrokovih pravic in svoboščin, pri tem pa razvija strpnost, prijateljstvo
in razumevanje med vsemi udeleženimi v vzgojno-izobraževalnem sistemu.
V vrtcu ustvarjamo ustrezne razmere za otroke s posebnimi potrebami, kot so različne
oblike druženja, igre in učenje z drugimi otroki (Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu
za predšolske otroke, 2006). Delo odraslih pri vzgoji otroka z motnjami v duševnem razvoju v
vrtcu je usmerjeno v spodbujanje otrokovega razvoja in učenja. S pravočasnim in ustreznim
spodbujanjem na razvoj in učenje, se lahko otroku z motnjami v duševnem razvoju v
predšolskem obdobju posamezne težave, ki izhajajo iz otrokove motnje omilijo, nekatere tudi
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odpravijo (Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 2003).

4 POMEMBNOST ZGODNJE OBRAVNAVE
Danes je spoznanje, da zgodnja obravnava lahko omili in zmanjša motnje v duševnem
razvoju, neizpodbitno. Zaradi primanjkljajev na duševnem, telesnem, gibalnem, socialnoemocionalnem in govornem področju se zgodnja zdravstvena obravnava začne takoj in se zelo
zgodaj razširi na fizioterapevtsko in specialno pedagoško diagnostiko (Lačen, 2001).
Pozitivne in bogate izkušnje v zgodnjem otroštvu pozitivno vplivajo na razvoj možganov,
kar otrokom pomaga pri usvajanju jezika, razvoju veščin reševanja problemov, ustvarjanju
primernih odnosov z vrstniki in odraslimi in razvoju sposobnosti pomembnih za vse življenje
(Shonkoff, 2000). Okolje je tisto, ki ustvarja trdno ali krhko osnovo, na kateri je zgrajen
nadaljnji razvoj (Shonkoff, Phillips, 2000).
Zaradi navedenih spoznanj se pojavlja potreba po zgodnjem prepoznavanju rizičnih
skupin otrok in njihovi zgodnji obravnavi. Z zgodnjo obravnavo se težave, ki izhajajo iz
otrokove motnje, lahko omilijo, nekatere pa tudi odpravijo.
Različni avtorji različno definirajo zgodnjo obravnavo. Za Guralnicka (2001) so
pomembne transakcije med starši in otroki, izkušnje, ki jih pridobiva v družini, in pomoč, ki
je dana staršem z namenom, da se v največji meri zagotovi otrokovo zdravje in varnost.
Avtorja Shonkoff in Meiselasa (2000) menita, da je bistvo zgodnje obravnave v
multidisciplinarnem pristopu, ki je namenjen otrokom od rojstva do starosti petih let. Glavni
cilji so: spodbujanje otrokovega zdravja in dobrobiti; razvijanje porajajočih sposobnosti;
zmanjšanje razvojnih zaostankov; blaženje obstoječih ali nastajajočih invalidnosti;
preprečevanje funkcionalnega poslabšanja; spodbujanje posvojitvenega starševstva in splošno
družinsko funkcioniranje.
Znotraj okvira analize, ki jo je izvedla Evropska agencija za razvoj izobraževanja na
področju posebnih potreb (2005), je skupina ekspertov predlagala definicijo zgodnje
obravnave v otroštvu. Zgodnja obravnava v otroštvu predstavlja pomoč različnih služb in
storitev za otroka od rojstva do starosti šestih let in za njegovo družino. V okviru zgodnje
obravnave govorimo o kompleksnem sistemu socialno-pedagoških, terapevtskih, psiholoških,
medicinskih in socialnih postopkov za rizične skupine predšolskih otrok in njihove družine.
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Podporne skupine in službe vključujejo dejavnosti z namenom krepitve otrokovega osebnega
razvoja ter spodbujanja socialne vključenosti družine in otroka. Prav zaradi tega je
pomembno, da zgodnjo obravnavo, ki temelji na večdimenzionalnem timskem delu in
pristopu, poskušamo zagotoviti v otrokovem naravnem okolju, po možnosti na lokalni ravni.
V novem konceptu dela z otroki s posebnimi potrebami je opazen premik od
medicinskega na socialni model, v katerega so vključeni otrok, družina in okolje, v katerem
živijo. Primarni socialni sistem je otrokova družina, ki deluje po določenih zakonitostih in
specifičnih interakcijah. S starši otroka je potrebno vzpostaviti partnerski odnos, saj jih edino
na tak način lahko pripravimo do tega, da na situacijo gledajo realno in otroku pomagajo, da
bo dosegel največ, kar zmore.
Kvalitetna obravnava in delo z otrokom že v predšolskem obdobju pomeni poznavanje
posebnih potreb otroka, močnih področij otroka, ustrezne in učinkovite oblike pomoči,
prilagoditve za delo, organizacije okolja, ko ta vstopi v osnovno šolo. Na tak način se lahko
obravnava v osnovni šoli kontinuirano nadaljuje, pogoji za njegovo elementarno
izobraževanje pa pripravijo načrtno in vnaprej.
Novljan (2004) navaja najpomembnejša delovna področja zgodnje obravnave otroka:
• zgodnje odkrivanje rizičnih otrok z razvojnimi primanjkljaji;
• zgodnje prepoznavanje razvojnih primanjkljajev;
• zgodnje diagnosticiranje;
• zgodnja terapija;
• zgodnja specialno-pedagoška obravnava;
• zgodnja socialna integracija;
• uvajanje staršev za delo z otrokom in pomoč pri premagovanju problemov, ki so se
pojavili z rojstvom otroka s posebnimi potrebami;
• spodbujanje staršev za vzgojo njihovega otroka;
• ozaveščanje staršev z informacijami o njihovih možnostih za delo z otrokom doma,
motivacijo in praktičnim vodenjem;
• pomoč staršem pri reševanju problemov, ki so se pojavili pri preostalih družinskih
članih;
• svetovanje in pomoč staršem v zvezi s socialnimi in pravnimi vprašanji;
•

svetovanje in psihoterapevtska pomoč vsej družini.
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Cilji zgodnje obravnave so usmerjeni k otroku in njegovim staršem ter na širšo družbeno
skupnost. Skupno sodelovanje staršev in strokovnjakov je nujno za delovanje zgodnje pomoči
otroku in družini, vendar pa sodelovanje med njimi ni vedno lahko izvedljivo.
Z zagotavljanjem pomoči otroku in njegovi družini s strani širše družbene skupnosti se
lahko razvijejo realni pogoji za vključevanje v širše socialno okolje oz. v okolje, kjer živi čim
bolj naravno. Skupno bivanje omogoča razvoj otrokovih zmožnosti, hkrati pa sprejemanje
njihove drugačnosti in motenj, ki jih spremljajo celo življenje. Obenem nudi otrokom s
posebnimi potrebami, drugim otrokom in odraslim možnost razumevanja in spoštovanja
vsakega človeka kot enkratnega in vrednega posameznika.

4.1

Preventivni ukrepi

Kot sestavni del zgodnje obravnave se v raznih definicijah različnih strokovnjakov
velikokrat omenja pomembnost preventive, ki se lahko izvaja na več načinov:
•

preprečevanje okoliščin, ki bi vodile v razvoj motnje;

•

preventivni ukrep ob pojavu motnje oz. težave s ciljem, da se motnja v popolnosti
ne razvije;

•

zmanjševanje zapletov v povezavi s težavo v času, ko so težave že prisotne.

Glede na obdobje, ko naj se preventivni ukrep izvaja, Simmensson (1994) našteva tri
ravni preprečevanja motenj:
A) Primarna preventiva
Cilj primarne preventive je, da se z odkrivanjem ogroženih primerov otrok s posebnimi
potrebami zmanjša število novih primerov. V smislu primarne preventive gre za
preprečevanje okoliščin, ki bi vodile v razvoj motnje. Ukrepi, ki se izvajajo, so lahko
univerzalni in veljajo za vse otroke in njihove družine; selektivni, ki veljajo za določen del
populacije; indicirani, ki veljajo za posameznike z rizičnim tveganjem.
B) Sekundarna preventiva
Cilj sekundarne preventive je zmanjševanje števila primerov otrok s posebnimi
potrebami. Strokovnjaki ukrepajo po nastopu problema oz. težave, preden se v popolnosti
razvije (prevalenca oz. obolevnost).
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C) Terciarna preventiva
Cilj terciarne preventive je zmanjšati zaplete, povezane s problemom oz. težavo pri
otroku s posebnimi potrebami. Namen terciarne preventive je, da se učinki motnje v času, ko
so že prisotni, omejijo ali zmanjšajo.

4.2

Lastnosti zgodnje obravnave

Pri zgodnji obravnavi je potrebno upoštevati vse dejavnike – otroka (napredek, zaznava
samega sebe); družino (raven zadovoljstva); strokovnjake (raven zadovoljstva in sposobnosti);
skupnost (raven zadovoljstva, korist, stroški investicije glede na učinek).
Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb (2005) navaja
štiri skupne lastnosti zgodnje obravnave: razpoložljivost, dostopnost, interdisciplinarno delo
ter raznolikost služb in storitev.
A) Razpoložljivost
Razpoložljivost je lastnost, ki poudarja pomembnost nudenja pomoči vsem otrokom s
posebnimi potrebami in njihovim družinam. Pri tej lastnosti moramo poudariti pomembnost
krajevne bližine in skladno s tem decentralizacijo podporne službe in storitev. Na tak način se
zmanjšujejo razlike med mestnimi in podeželskimi območji. Storitve se lahko izvajajo tudi na
domu ali v skupnosti. Glede na potrebe otroka s posebnimi potrebami in njegove družine
izberemo ustrezen ukrep.
B) Dostopnost
Zgodnja obravnava rizičnih skupin otrok mora biti na razpolago vsem brezplačno ali pa z
minimalnim doplačilom. Financiranje zgodnje obravnave poteka s strani zdravstva, socialnih
služb, izobraževalnih organov, zavarovalnic, neprofitnih združenj.
C) Interdisciplinarno delo
Interdisciplinarno delo oz. sodelovanje poteka znotraj medicinskih in socialnih modelov.
Strokovnjaki za področje posebnih potreb ter različne podporne službe si medsebojno
izmenjujejo in usklajujejo informacije. Končne odločitve o izbiri ukrepov sprejema celotna
skupina.
D) Raznolikost služb in storitev
S ciljem čim zgodnejšega odkrivanja rizičnih skupin otrok se na področju zdravstva in
socialnega dela izpelje kar nekaj dejavnosti – zdravstveno in socialno spremljanje nosečih
žensk ter presejalni testi zelo majhnih otrok v bolnišnici. Na osnovi ocene pridobljene s testi
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se skupine otrok z biološkimi ali socialnimi dejavniki tveganja napoti v ustrezne podporne
službe ali k medicinskem strokovnjaku.
V praksi lahko pride tudi do razkoraka med odkrivanjem posebnih potreb, napotitvijo
k ustreznim službam in diagnostično oceno.
Razlogi zgoraj naštetih težav so sledeči:
• socialni ali psihološki problemi, ko se posebnih potreb ne odkrije dovolj zgodaj;
• z medicinskim spremljanjem se težave na področju socio-emocionalnega razvoja težko
odkrijejo;
• pomanjkanje koordinacije med službami in storitvami (Evropska agencija za razvoj
izobraževanja na področju posebnih potreb, 2005).

4.3

Zgodnja obravnava v državah Evropske unije

Analize Evropske agencije za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb (2005)
kažejo, da organizacija zgodnje obravnave v različnih evropskih državah ni homogena. Za
začetek izvajanja zgodnje obravnave so odgovorne zdravstvene službe v sodelovanju s
socialnimi in izobraževalnimi službami. V vseh državah se strinjajo, da je pomembno čim
zgodnejše ukrepanje in neprekinjen proces izvedbe pomoči.

Trajanje zgodnje obravnave se od države do države razlikuje. Načeloma se otroku in
njegovi družini nudi pomoč od rojstva do vstopa v šolo, ko polno odgovornost zanj
prevzamejo izobraževalne službe. Strokovnjaki delajo v družinah in z družino, kolikor je to
potrebno. Po potrebi delajo tudi v izobraževalnih okoljih, ki jih otrok obiskuje ali v posebnih
centrih. V nordijskih državah zdravstvene, socialne in izobraževalne službe skupaj izvajajo
zgodnjo obravnavo na lokalni ravni.

4.3.1 Zgodnja obravnava otroštva v Nemčiji
V Nemčiji centre upravljajo nacionalne dobrodelne ustanove. Sistem se razlikuje od ene
zvezne države do druge. Razlike se pojavljajo v strukturi, sistemskemu financiranju in
objektih. V sistemu so vključeni interdisciplinarni centri zgodnje obravnave v otroštvu,
socialno-pediatrični centri, posebni vrtci, izobraževalni centri in centri za svetovanje
družinam. Obravnave potekajo v okviru ustanov, obstaja pa tudi pomoč na domu v okviru
mobilne službe. Tedensko se v odvisnosti od otrokovih potreb izvajajo eno ali dve srečanji.
Bistvo uspeha pri delu je timsko sodelovanje oz. delo zaposlenih v mreži pomoči. Na tak
način imajo strokovnjaki možnost izmenjave stališč in idej o vsakem posameznem primeru.
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Zgodnja obravnava je zagotovljena brezplačno in je na voljo vsakomur. Zgodnjo
obravnavo financirajo različni organi: občine, zdravstvene zavarovalnice, ministrstvo za
šolstvo, ministrstvo za socialne zadeve (Evropska agencija za razvoj izobraževanja na
področju posebnih potreb, 2005).

4.3.2 Zgodnja obravnava otroštva na Švedskem
Storitve zgodnje obravnave v otroštvu na Švedskem so usmerjene na otroka s posebnimi
potrebami, ki potrebuje specializirano pomoč od rojstva do vstopa v šolo, in njegovo družino.
Zgodnja obravnava se izvaja v otrokovem naravnem okolju (družina, predšolska ustanova)
skozi vsakodnevne dejavnosti.
Storitve, ki jih zagotavlja okrožni svet, se osredotočajo predvsem na telesne funkcije in
na izvajanje dejavnosti. V primeru težav na področju telesnih funkcij otroka s posebnimi
potrebami napotijo v medicinsko oz. zdravstveno službo za otroke, kjer delo temelji in poteka
po medicinskem modelu. Ko se ugotovi, da se otrok ne razvija optimalno oz. ni zmožen
opravljati dejavnosti, kot se to od njega pričakuje, se napoti v otroški rehabilitacijski center.
V otroškem rehabilitacijskem centru deluje interdisciplinarni tim, v katerem so
predstavniki medicinskega, izobraževalnega, psihološkega in socialnega področja, ki delujejo
v tesnem sodelovanju z otrokom in njegovo družino. Po ugotovitvi problema več različnih
strokovnjakov sodeluje pri izvajanju storitev za otroka, ki potrebuje pomoč (Evropska
agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb, 2005).

4.3.3 Zgodnja obravnava otroštva v Sloveniji
Ne glede na pomembnost predšolskega obdobja (čim prej ugotovimo posebne potrebe
otroka, prej mu bomo lahko nudili pomoč) in dejstva, da je Slovenija podpisnica vseh
pomembnih mednarodnih dokumentov, nekateri otroci ne dobijo ustreznih spodbud za njihov
celostni razvoj. Po analizi Evropske agencije za razvoj izobraževanja otrok s posebnimi
potrebami (2005) je Slovenija ena izmed redkih držav, ki nima zakonsko opredeljene zgodnje
obravnave ter določenega odgovornega organa za to obdobje obravnave najmlajših otrok s
posebnimi potrebami.
Na področju prepoznavanja otrok z motnjami v razvoju s pomočjo »presejalnih testov« na
področju zdravstva so najpomembnejši pediatri na primarni ravni, dodatno usposobljeni
pediatri v t.i. razvojnih ambulantah (RA), strokovnjaki (logopedi, defektologi, fizioterapevti,
delovni terapevti), ki delujejo v okviru »mentalno-higienskih oddelkov«, po novem
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imenovanih centri za duševno zdravje (CDZ) v Zdravstvenih domovih, pedopsihiatri na
primarni ravni ter Svetovalna centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani in Mariboru.
Pomemben dejavnik pri odkrivanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj so obvezni
sistematični pregledi, ki se izvajajo pri otrocih starih tri leta in pet let oz. pred vstopom v šolo.
Zaradi pomanjkanja ustreznih kadrov prihaja do nedoslednosti izvajanja sistematičnih
pregledov pri posameznih specialistih (psiholog, logoped…) v nekaterih regijah (Opara in
ostali, 2010).
Odstopanja v razvoju v predšolskem obdobju, v kolikor tega ne prepoznajo starši, najprej
opazijo vzgojiteljice v vrtcih in zdravniki pediatri, ki so pogosteje v stiku z otrokom in straši.
Po Analizi vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami (2010) je v Sloveniji v letu
2009 delovalo skoraj 20 timov v okviru razvojnih ambulant, ki so del javne zdravstvene
mreže. Problem razvojnih ambulant so nepopolno zasedeni strokovni timi, kjer primanjkuje
predvsem otroških psihiatrov, logopedov ter specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. V
primeru večjih mest (Ljubljana, Maribor, Kranj) je prednost v možnosti nekaterih obravnav,
ki jih v okviru pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije izvajajo zavodi za
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana,
Center za korekcijo sluha in govora Portorož in Center za sluh in govor Maribor). Po drugi
strani pa so določene storitve staršem iz oddaljenih krajev nedosegljive (Goričko, Pomurje,
Notranjska), zato so tudi ti starši vezani na obravnave v Mariboru in Ljubljani. Prvi predpogoj
za uspešno in učinkovito zgodnjo obravnavo je dostopnost storitev na lokalni ravni, torej čim
bliže otrokovega doma (Opara in ostali, 2010).
Na področju vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok zgodnje obravnave in izvajanja
specialno pedagoške pomoči na domu v Sloveniji nimamo sistemsko urejene. Bela knjiga o
vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (Krek in ostali 1995, 2011) dopušča možnost
strokovne pomoči na domu, kjer kot enega izmed integracijskih programov predlaga
»strokovno obravnavo na domu z možnostjo občasnega vključevanja v razvojni oddelek ali
druge skupine otrok v vrtcu«, zakonodaja na področju otrok s posebnimi potrebami pa je ne
udejanja. Lahko rečemo, da so v prednosti tisti otroci, ki so vključeni v vrtce, saj jim je na
osnovi odločbe o usmeritvi mogoče dodeliti ure dodatne strokovne pomoči za premagovanje
primanjkljajev, ovir oziroma motenj. V praksi je prisotna velika potreba po strokovni pomoči
na domu tako za otroke, ki so vključeni v vrtce, predvsem pa za tiste, ki so v domačem
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varstvu. Ravno tako pomembna pa je tudi podpora staršem, njihovo informiranje in
usmerjanje (Opara in ostali, 2010).
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5 INKLUZIVNA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V
PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Vključevanje otrok s posebnimi potrebami med vrstnike brez posebnih potreb omogoča
razvoj njihovih zmožnosti, hkrati pa spremljanje in priznavanje drugačnosti in motenj, ki jih
spremljajo vse življenje. Obenem daje tako otrokom s posebnimi potrebami pa tudi drugim
otrokom in odraslim možnost za razumevanje in spoštovanje vsakega človeka kot enkratnega
in vrednega posameznika. Različne raziskave in primerjalne analize so pokazale pozitiven
učinek vrtca na otrokov razvoj, če se vanj vključujejo vedno mlajši otroci, če v njem preživijo
več časa, če je vanj vključenih vedno več otrok s posebnimi potrebami (Marjanovič Umek in
Fekonja, 2008).
Otroka je treba vključiti v socialno skupino, kjer bo skozi interakcije, posnemanje,
prepoznavanje in drugo dinamiko v skupini hitreje razvijal svoje sposobnosti in se učil
nadomeščati svoje primanjkljaje (Opara, 2009). Vrtec prispeva k otrokovem osamosvajanju,
ker mu nudi možnost, da še bolj kot doma skrbi zase. Z vključitvijo v vrtec ima otrok
priložnost srečati doslej neznane odrasle osebe, ki z njim ravnajo drugače kot njihovi starši
doma. Deloma se ločuje od staršev, vsaj del dneva. Na tak način se zmanjšujeta njegova
odvisnost od njih in možnost, da bi se v svoji dejavnosti naslanjal nanje. Otrok je v družbi
drugih otrok in ima priložnost razvijati sposobnost prilagajanja drugim osebam in primernega
obnašanja v stiku z njimi. Z vsem zgoraj naštetim se otrok pripravlja na šolo, ki je zato ne
doživi kot naglo in veliko spremembo v svojem življenju, kot se to zgodi otrokom, ki niso
hodili v vrtec. Otrok se že v vrtcu navadi, da ima razne obveznosti zunaj doma in se
osamosvoji v novih dejavnostih. Z vključitvijo v vrtec si otrok širi fizično, spoznavno in
socialno okolje. Vrtec pozitivno vpliva tudi na spoznavni, govorni in socialni razvoj.
Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju se po Zakonu o usmerjanju (2011) v
predšolskem obdobju usmerjajo v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo. Po programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je otrok s
posebnimi potrebami integriran med vrstnike v redni oddelek vrtca. Pri delu z otrokom se
uporablja splošni Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih (1999), prilagaja se
organizacija ter način izvajanja programa, zagotavlja pa dodatno strokovno pomoč. Kako
prilagajati izvajanje področij dejavnosti kurikuluma določajo posebna Navodila h kurikulu za
vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s
posebnimi potrebami (2003). S strani komisije za usmerjanje otrok lahko pridobi pomoč
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specialnega pedagoga do 3 ure na teden. V odvisnosti od posebnih potreb otroka se dodatna
strokovna pomoč lahko izvaja individualno v skupini ali izven skupine ali pa v manjši skupini
otrok. Otrok ima pravico do individualiziranega programa, ki temelji na Kurikulumu za vrtce:
predšolska vzgoja v vrtcih (1999) ob upoštevanju specialno-pedagoške metodike in didaktike.

5.1

Timsko delo

Uspešno pedagoško delo v vrtcu ne more več temeljiti le na dobrih vzgojiteljih –
posameznikih. Sodobni pristopi k učenju (npr. interdisciplinarnost, individualizacija in
diferenciacija pedagoškega dela) so oblikovali potrebo po timskem pristopu na področju
vzgoje in izobraževanja. Timsko delo pedagoških delavcev dviguje kakovost znanja otrok,
spodbuja njihov kognitivni in socialni razvoj, osebnostni in strokovni razvoj vzgojiteljev, v
pozitivni smeri pa vpliva tudi na medosebne odnose v delovnem okolju (prirejeno po Polak,
1999).
Za uspešen vzgojno-izobraževalni proces je pomembno usklajeno delovanje med
vzgojiteljicami v oddelku, vodstvom vrtca in starši.
Timi so delovne skupine, ki jih sestavljajo strokovnjaki različnih profilov. V uspešnem
timu ima vsak izmed članov predpisano vlogo, da v največji meri uveljavi svoje znanje.
Timski način dela je stalna oblika reševanja določenih problemov in izvajanja nalog. Namen
oblikovanja tima je, da znanje sodelavcev združijo ob istem problemu.
Cilji, h katerim so usmerjene naloge, člani tima, vodja tima ter komunikacija in
medsebojna izmenjava informacij, znanj in izkušenj, so elementi, iz katerih je sestavljen oz.
organiziran tim. Osebne in timske cilje je možno najuspešnejše doseči z vzajemno pomočjo.
Med člani tima poteka odkrita, odprta in spontana komunikacija. Člani se med seboj
poslušajo, vsakemu prisluhnejo in nihče se ne boji izraziti svojega mnenja, predloga, občutka
ali nestrinjanja. Kritika ni označena kot osebni napad, ampak je konstruktivna in pripomore k
rešitvi.
Pomen timskega dela za osebnostni in strokovni razvoj pedagoških delavcev je
pomembno izpostavljen tudi v strokovni literaturi s tega področja (http://www.seeeducoop.net/education_in/pdf/changes-3-02-oth-svn-enl-t07.pdf, 28. 02. 2011)
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Chiversova (1995) omenja tri vidike teh pozitivnih vplivov:
• prednosti timskega dela za posameznika člana tima (npr. prihranek časa in delitev dela,
večje poklicno zadovoljstvo, boljša samopodoba in osebno počutje);
• prednosti timskega dela za tim (npr. dvig delovne motivacije, vzpostavitev večjega zaupanja
med člani tima, pristnejša in sproščena komunikacija);
• prednosti timskega dela za šolo/vrtec v celoti (npr. večja povezanost delavcev šole/vrtca,
večja povezanost šole/vrtca z lokalno skupnostjo, sodelovalna klima na šoli/v vrtcu).

5.1.1 Partnersko sodelovanje s starši
Sodelovanje in skupno prizadevanje vrtca in staršev ima velik vpliv na otrokov razvoj in
učenje. Vrtec in starši morajo v skrbi za otroka deliti odgovornost, vire moči in kompetence.
Partnersko sodelovanje mora biti najprej namenjeno pomoči otroku, pomaga pa tudi
vzgojiteljem in staršem, da spreminjajo oziroma izboljšujejo svoj odnos do njega. Če bi radi s
starši vzpostavili ploden sodelovalni odnos, jih moramo resnično sprejeti kot enakovredne
partnerje – spoštovati moramo njihova mnenja, doživljanje in ravnanje (Navodila h kurikulu
za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s
posebnimi potrebami, 2003). Dobri strokovnjaki in terapevti se staršem najbolj približajo
tako, da jim znajo razložiti, kaj je z otrokom narobe, in jim ponuditi vso človeško podporo ob
sprejemanju prizadetosti. Pomagati jim morajo, da bodo imeli svojega otroka radi (Kraljič
2006). Starše sproti obveščamo o otrokovem počutju, o njegovem napredku, ki ga opazimo,
poudarjamo otrokove pozitivne lastnosti. Opozarjamo jih na prekomerno učenje otroka,
svetujemo jim, katere igre naj se igra otrok sam ali z njimi doma, kaj naj z otrokom delajo,
vendar je pomembno, da ne delajo namesto njega, saj bodo otroka le tako spodbujali k lastni
dejavnosti (Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 2003).
Cilj dela s starši je, da jim strokovnjaki pomagajo živeti z otrokom s posebnimi
potrebami, ne pa da bi iz njih naredili še boljše starše (Novljan, 2004). Starši si morajo vzeti
tudi čas zase, za partnerja in za druge člane družine, sorodnike in prijatelje, ne smejo se
zapreti vase, ker to njihovo stisko še povečuje (Belmont, 1999).

5.1.2 Timsko delo strokovne skupine v vrtcu
Po Zakonu o usmerjanju (2011) in v skladu z Navodili h kurikulu za vrtce v programih s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami
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(2003) je ravnatelj oz. pomočnik ravnatelja dolžan imenovati strokovno skupino oz. strokovni
tim za delo z otrokom s posebnimi potrebami, ki s skupnimi močmi načrtuje vzgojnoizobraževalno delo. Vloga ravnatelja in vodstvenih delavcev vrtca je pozitivna naravnanost
pri iskanju možnosti in poti za kakovostno vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami.
Strokovni tim je prostor za izmenjavo informacij o otrokovih dosežkih v oddelku in v
okviru individualnih ur na osnovi individualiziranega programa, ki ga je otrok deležen. Tim v
vrtcu sestavljajo vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja, svetovalni delavec, specialni pedagog in
starši otroka.
Naloge posameznih članov znotraj strokovnega tima:
• vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja (neposredno vsakodnevno delo z otrokom –
ustvarjajo emocionalno in socialno ozračje v oddelku, vplivajo na otrokovo aktivnosti
in razvijajo otrokov interes za raziskovanje novega v okolici, zaupajo v njegov razvoj
in njegove sposobnosti; sodelovanje s starši – seznanjajo o počutju in napredku otroka,
svetujejo, da delajo z otrokom in ne namesto njega, spodbujajo, da otroku svet okoli
njega opisujejo in mu omogočajo spoznavanje sveta z vsemi čutili; sodelovanje z
različnimi strokovnjaki; priprava drugih otrok in staršev na vključitev otroka s
posebnimi potrebami);
• svetovalni delavec (usklajevanje dejavnosti pri načrtovanju; izvajanju in vrednotenju
predšolskih programov za otroke s posebnimi potrebami);
• specialni

pedagog

(izdela

defektološko

diagnostiko;

sodeluje

pri

pripravi

individualiziranega programa – načrtovanje, izvajanje, evalvacija; nudi strokovno
pomoč in svetovanje vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja, staršem; priprava in
realizacija programa dela s starši;
• starši otroka (vključevanje v oblikovanje individualiziranega programa, k spremljanju
otrokovega napredka; delo z otrokom doma).

5.1.3 Vzgojno-izobraževalni pristop pomoči otroku z lažjimi motnjami v
duševnem razvoju
Vzgojno-izobraževalni pristop je osredotočen na veščine, ki jih posameznik potrebuje, da
lahko funkcionira znotraj družbe. Delo vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v skupini temelji
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na spodbujanju otrokovega razvoja in učenju. Oceni se posameznikova močna in šibka
področja in na osnovi tega se pripravi prilagojen program za vsakega posameznika posebej.
Učinkovit program pomoči temelji na otrokovih interesih, ponuja predvidljiv urnik,
naloge, ki si sledijo v vrsti enostavnih korakov, aktivno zaposli otrokovo pozornost z visoko
strukturiranimi dejavnostmi in določa krepitev običajnega vedenja (http://www.nichd.nih.gov,
10. 02. 2011).
Program mora izhajati iz tipičnega razvoja otroka in mora biti oblikovan za vsakega
otroka z lažjimi motnjami v duševnem razvoju posebej. Od izvajalca programa se pričakuje,
da načrtovane dejavnosti izvaja vsakodnevno in intenzivno po metodah specialne in
rehabilitacijske pedagogike v skupini in individualno, ob upoštevanju specifičnih potreb
otroka. Potrebno je sprotno spremljanje in vrednotenje strokovnega dela in otrokovega
napredovanja. V primeru, da otrokov razvoj ni v skladu s pričakovanji, ki so bila zastavljena v
individualiziranem programu, je potrebno spremeniti oz. prilagoditi metode dela, pristope ali
zastavljene cilje (Navodila h kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 2003).

5.1.4 Učinkovite strategije dela z otrokom z lažjimi motnjami v duševnem
razvoju
Bistvo vzgojno-izobraževalnega dela pri otroku z lažjimi motnjami v duševnem razvoju
je spodbujanje vsesplošnega oz. celostnega razvoja otroka. Pri otroku z lažjimi motnjami v
duševnem razvoju spodbujamo razvijanje pravilnih gibalnih vzorcev, težimo k vzpostavljanju
pravilnega mišičnega tonusa, spodbujamo razvoj govora, senzomotorike, grafomotorike in
vizualno-motorične koordinacije, razvijamo prostorsko orientacijo, omogočamo spoznavanje
in zavedanje telesa ter gibanja, razvijamo zaznavanje, pozornost, koncentracijo, spomin in
mišljenje ter usposabljamo govorne organe za funkcijo govora (Vizjak Kure, 2010).
Pri delu z otroki z lažjimi motnjami v duševnem razvoju so se za uspešne pokazale
naslednje strategije:
• z načrtovanimi dejavnostmi pritegnemo otrokovo pozornost,
• usmerjanje učenja v načrtovano nalogo s poudarkom na dobri organizaciji okolja,
• pri otroku razvijamo zaupanje v lastne sposobnosti in zmožnosti ter mu z zastavljenimi
nalogami omogočamo uspeh,
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• pomembnost jasnega in razumljivega izražanja, ob upoštevanju otrokovih jezikovnih
sposobnosti,
• aktivna udeležba ob upoštevanju pravila, da informacije posredujemo po vseh
senzornih poteh,
• vrstniška pomoč, ki temelji na ideji, da se vrstniki eden od drugega lahko veliko
naučijo.

5.1.5 Didaktično-metodične osnove dela z otrokom z lažjimi motnjami v
duševnem razvoju
Pri delu z otrokom z lažjimi motnjami v duševnem razvoju je potrebno upoštevati vsa splošna
in specialno – pedagoška načela:
• načelo integracije/inkluzije,
• načelo individualizacije in socializacije,
• načelo prilagojenosti dela starosti otroka,
• načelo aktivnosti, doživljanja in izkušenj,
• načelo postopnosti in sistematičnosti,
• načelo nazornosti in konkretnosti,
• načelo pozitivne usmerjenosti,
• načelo interdisciplinarnosti,
• načelo celovitosti (Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 2003).
Za ustrezno načrtovanje in kasnejšo evalvacijo dela za otroka z lažjimi motnjami v
duševnem razvoju moramo poznati tudi didaktično-metodična priporočila:
• pomembnost timskega načrtovanja vzgoje in izobraževanja otrok z motnjami v
duševnem razvoju s pedagoškega, defektološkega, psihološkega, zdravstvenega in
socialnega vidika;
• pri izbiri metode izhajamo iz otroka in njegovih posebnih potreb (moramo si zastaviti
jasne in dosegljive cilje);
• spoznavanje novih vsebin naj temelji na konkretnem nivoju;
• cilji morajo biti razgrajeni na manjše enote oz. delne korake;
• osnova za načrtovanje nadaljnjega dela je tisto, kar otrok že zna;
• jasna, enostavna in enoznačna navodila (najprej le eno navodilo in nato stopnjujemo
težavnost v odvisnosti od otrokovih sposobnosti);
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• multisenzorno učenje (učenje z vsemi čutili – opazuje, posluša, potipa, okuša);
• omogočiti dovolj možnosti za igro (ponuditi sktukturirano pomoč in vodenje – v
primerih, ko izbira iste otroke za igro, enake igre in igrače);
• otrok z motnjami v duševnem razvoju se mora v skupini počuti sprejetega in varnega;
• pri otroku se spodbujajo področja, dejavnosti, pri katerih je uspešen in samoiniciativen
s ciljem ohranjanja pozitivne samopodobe in motivacije za vztrajanje do konca
izvedbe naloge;
• zaupanje v otroka, da bo načrtovano nalogo zmožen opraviti;
• uspeh otroka nagradimo s pohvalo;
• pomembnost doslednosti pri delu z otrokom;
• otrok mora imeti dovolj možnosti izražanja lastnih čustev veselja, žalosti, jeze...,
Izraža naj lastne potrebe, želje, interese. Zaveda naj se tudi svojega nepravilnega ali
neustreznega ravnanja – zanj naj veljajo enaka pravila, kot za druge otroke;
• v komunikaciji je nujen očesni kontakt, saj mu odrasli na tak način sporočajo, da
komunicirajo z njim, da ga poslušajo in spoštujejo;
• otrok naj ne bo izpostavljen tekmovanju ali primerjanju med otroki, še posebej če gre
za spretnosti, dejavnosti, v katerih v povprečju ni enako uspešen;
• otroka se pred drugimi otroki ali odraslimi ne izpostavlja, se ga ne primerja z njimi ali
ocenjuje njegove sposobnosti v primerjavi z drugimi;
•

zagotavljanje ustreznih materialnih pogojev za delo z otrokom z lažjo motnjo v
duševnem razvoju (Program za predšolske otroke s posebnimi potrebami s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 2003).

5.1.5.1

Opore in spodbude v vzgojn -izobraževalnem procesu

Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v vzgojno - izobraževalnem procesu
potrebujejo veliko opor in spodbud, saj na tak način občutijo manj frustracij.
Učenje s pomočjo opor je sestavljeno iz treh faz oz. stopenj:
a) začetek procesa učenja s pomočjo opor (geste, besede, fizični dotik) oz. spodbud, ki
pomagajo pri učenju;
b) ob kazanju napredka, otroka dodatno spodbujamo (spodbude ne smemo uporabljati niti
preveč pogosto niti preveč redko);
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c) ob usvajanju želenega vedenja, znanja ali strategije, začnemo opuščati opore, da vedenje
lahko preide pod kontrolo naravnih stimulov (Kavkler, 2004).
Poznamo več vrst opor:
• v zgodnjem otroštvu se najpogosteje uporablja fizično vodenje (premikanje otrokovih
delov telesa pri učenju hoje, prehranjevanja...);
• mehanične opore (dodatna kolesca pri učenju vožnje s kolesom);
• slikovni material (širjenje besednega zaklada – skupno poimenovanje pojmov,
ugotavljanje količinskih odnosov);
• geste;
• besede kot opora pri učenju novih vzorcev verbalnega vedenja (učenje in uporaba
vljudnostnih izrazov, pozdravljanje – otrok vzorce ponavlja za nami) (Kavkler, 2004).
5.1.5.2

Prilagoditve pri delu z otrokom z lažjimi motnjami v duševnem razvoju

V okviru programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v
predšolskem obdobju otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju izvajajo vse naloge, ki jih je
načrtovala vzgojiteljica. S prilagajanjem načrtovanih dejavnosti iz področja gibanja, jezika,
umetnosti, družbe, narave in matematike otroku omogočamo uspešnost pri izvajanju in
krepimo pozitivno samopodobo ter ustvarjamo varno in spodbudno okolje za razvoj (Navodila
h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za
otroke s posebnimi potrebami, 2003).
Po Navodilih h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003) pri delu z otroki z lažjimi
motnjami v duševnem razvoju lahko prilagajmo prostor, čas ter izvajanje področij dejavnosti.
a) Prilagoditve prostora
• fleksibilnost pri oblikovanju prostora
• prostor oblikovan na način, da ob dejavnostih, ki potekajo v oddelku, sočasno poteka
individualno delo
b) Časovne prilagoditve
• otroku dati možnost in čas, da vse, kar že zmore, opravi samostojno
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• več časa pri dejavnostih v zvezi s skrbjo za samega sebe
• več časa pri izvedbi vseh področij dejavnosti v vrtcu
• več časa za razumevanje navodil, pravil igre, vsebine
• večja nazornost pri uvajanju novih vsebin
• več ponovitev pri uvajanju novih vsebin
• možnost, da dejavnost prekine in nadaljuje kasneje
• različen tempo menjavanja vsebin in aktivnosti
c) Prilagoditve izvajanja področij dejavnosti
• organizirane stalne dejavnosti, za katere otroci vedo vnaprej in nudijo jasna in stalna
pravila, ki jih je potrebno večkrat ponavljati in preverjati, ali jih razumejo
• spodbujamo področja dejavnosti, pri katerih je otrok uspešen in samoiniciativen
• kratkotrajne dejavnosti in možnost sodelovanja ter skupne igre
• izvajanje vseh dejavnosti vedno spremlja razlaga (kaj dela, kaj je naredil, kaj
namerava narediti)
5.1.5.3

Učno okolje kot dejavnik pomoči otroku z lažjimi motnjami v duševnem
razvoju v vrtcu

Temelj vzgojno-izobraževalnega procesa je spodbudno učno okolje, saj uspešno
preprečuje negativne odnose in vedenja in omogoča enake možnosti za vse otroke. Učenje in
poučevanje na tak način postane vključujoče in prijetno. Spodbudno učno okolje je celostno
in raznoliko in omogoča učenje, ki temelji na močnih področjih, dviga pa tudi motivacijo. Pri
ustvarjanju učnega procesa sodelujejo otroci in vzgojitelj oz. učitelj. Raziskave so pokazale,
da se otroci v spodbudnem učnem okolju bolje počutijo, razvijajo višjo samopodobo in si
prizadevajo za celostni osebnostni razvoj (Jereb, 2012)
Sistemski model razvoja inkluzivne šole dejavnike učnega okolja razdeli na podsisteme
učenec (v predšolskem obdobju – otrok), učitelj (v predšolskem obdobju – vzgojitelj), šola (v
predšolskem obdobju – vrtec) in širše okolje.
Podsistem otrok obsega osebnostne značilnosti in zmožnosti učenca, njegove talente,
močna področja, motivacije za učenje, njegov odnos do učenja, cilje, ter znanje, sposobnosti
itd. Podsistem vzgojitelj obsega uspešno poučevalno prakso, stil poučevanja in ocenjevanja,
sodelovanje s starši, pomoč otroku s posebnimi potrebami. Podsistem vrtec sestavljajo stil
vodenja vrtca, spremembe in izboljšave pri delu vrtca, opremljenost vrtca, razpoložljivi čas,
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razvoj in razporeditev človeških virov, odnos do otrok s posebnimi potrebami, omogočanje
pomoči otrokom s posebnimi potrebami. Zadnji podsistem je širše okolje, kamor spadajo
partnerstvo z družinami otrok in lokalno skupnostjo, sodelovanje med ustanovami, ki
obravnavajo otroke s posebnimi potrebami, izobraževanje bodočih vzgojiteljev, prostovoljcev
(Jereb, 2012).
Ob upoštevanju najnovejših definicij, učno okolje delimo na fizično (predstavlja
urejenost in opremljenost vrtca in oddelka), didaktično (vključuje vse učne pripomočke in
materiale, ki jih vzgojitelj uporablja pri delu, vzgojiteljev stil poučevanja s poudarkom na
multisenzornosti, dobra poučevalna praksa, strategije za delo z otroki z motnjami v duševnem
razvoju) socialno (sestavljeno iz vseh ključnih odnosov v vrtcu s poudarkom na kakovostnih
odnosih med otroki in pedagoškimi delavci) in kurikularno učno okolje (kakovost in
ustreznost Kurikuluma za vrtce (1999) ob upoštevanju Navodil h kurikulu za vrtce v
programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi
potrebami (2003)).
5.1.5.4

Program pomoči otrokom z motnjami v duševnem razvoju

Avtorici Levandovski in Teodorović sta izdelali program dela za otroke z motnjami v
duševnem razvoju (Program rada s djecom s poteškoćama u razvoju, 1996).
Potek programa sta razdelili na 4 dele:
1. ocena spretnosti in sposobnosti otroka na posameznih področjih funkcioniranja
2. načrtovanje dejavnosti za izboljšanje ali učenje novih spretnosti in veščin
3. izvajanje dejavnosti v naravnem okolju z ustreznimi pozitivnimi spodbudami
4. evalvacija napredka otroka
Program dela za otroke z motnjami v duševnem razvoju vsebuje 4 področja in sicer
hranjenje, osebno higieno, oblačenje in slačenje ter praznovanje.
Celoten program pomoči je razdeljen v tri faze:
1. faza – dejavnosti, za katere se predvideva, da jih bodo uspešno opravili otroci s težjimi
motnjami v duševnem razvoju;
2. faza – dejavnosti, za katere se predvideva, da jih bodo uspešno opravili otroci z
zmernimi motnjami v duševnem razvoju;
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3. faza – dejavnosti, za katere se predvideva, da jih bodo uspešno opravili otroci z lažjimi
motnjami v duševnem razvoju, oz. predšolski otroci.
Pri izvedbi dejavnosti je potrebno upoštevati didaktično-metodične osnove dela z učenci z
motnjami v duševnem razvoju. V določenem kritičnem trenutku pa nam program dovoljuje
tudi fleksibilnost in prilagajanje potrebam in interesom otroka. Fleksibilnost je nujna tudi v
primeru, ko želimo odpraviti nezaželene oblike vedenja, pri učenju po modelu ali s
posnemanjem ter pri učenju po principu poskus – napaka. Naloge v okviru naštetih področij
se lahko izvajajo v sklopu vzgojno-izobraževalnega procesa ali v družinskem okolju.
Zastavljene so na način, da se otroci učijo po vseh senzornih poteh. Na začetku izvajanja
programa otrokom nudimo oporo in spodbudo ter vodstvo. Proti koncu izvajanja postopno
oporo zmanjšujemo.
Po izvedbi programa so prišli do zaključka, da v procesu učenja otrok z motnjami v
duševnem razvoju ne bo imel težave, če so dejavnosti razčlenjene na enostavnejše, a vendar
celovite elemente oz. če bo delo potekalo po korakih. Otrok z motnjami v duševnem razvoju
se najlažje uči na konkretnih izkušnjah, razumevanje in izvedba izključno verbalnih navodil
pa otroku predstavlja težavo.
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6 EMPIRIČNI DEL
6.1

Namen

Najnovejša spoznanja različnih strok narekujejo, da je otrokom s posebnimi potrebami,
med katere sodijo tudi otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, potrebno zagotoviti
zgodnje odkrivanje, ustrezno diagnostično oceno in čim zgodnejšo vključitev v programe
vzgoje in izobraževanja, kjer naj otroci razvijajo svoje potenciale. Otroci z lažjimi motnjami v
duševnem razvoju imajo pogosto težave in motnje, ki v predšolskem obdobju še niso izražene
v vsem svojem obsegu, nakazujejo pa se težave na posameznih področjih funkcioniranja, ki
opozarjajo na drugačnost otrokovega razvoja. Ne glede na težave, ki jih imajo otroci s
posebnimi potrebami, jim moramo dati možnost, da se razvijejo v skladu s svojimi
možnostmi.
Vsakega posameznika s posebnimi potrebami je potrebno obravnavati individualno na
osnovi lastnega poteka razvoja, ne pa primerjalno z drugimi. Temeljna značilnost
vključevalnega oz. inkluzivnega pristopa je opredeljena v Beli knjigi o vzgoji in
izobraževanju (1995, 2011). Z inkluzijo oz. vključevanjem otrok s posebnimi potrebami med
druge vrstnike omogočamo razvoj njihovih zmožnosti in sprejemanje motenj, ki jih
spremljajo vse življenje.
Zdajšnje razmere terjajo nov način razmišljanja. Otrok z lažjimi motnjami v duševnem
razvoju mora sprejeti svojo motnjo, mora se naučiti živeti z njo, takega pa mora sprejeti tudi
socialno okolje. Ta proces je manj boleč, če posameznik s posebnimi potrebami raste z
vrstniki brez posebnih potreb. Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju se v
predšolskem obdobju usmerjajo v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo ter so skladno z usmeritvijo vključeni v redne oddelke vrtca (ZUOPP-1, Ur.l.
58/2011).
Otrok z intenzivnim treningom spodbujanja celostnega razvoja ob upoštevanju njegovih
močnih področij bo po končanem treningu dosegel načrtovane cilje s področij spoznavnega
razvoja, govora in komunikacije, kognitivnega razvoja, socio-emocionalnega razvoja ter
samostojnosti.
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6.2

Cilji

V diplomskem delu sem skušala ugotoviti:
• na kakšen način lahko otroka z lažjimi motnjami v duševnem razvoju uspešno
vključimo v skupinsko delo skozi dejavnosti vpeljane v dnevno rutino vrtca;
• ali je mogoče zmanjšati otrokove primanjkljaje na področju celostnega razvoja otroka
z lažjimi motnjami v duševnem razvoju s skrbno načrtovanimi dejavnostmi po petih
področjih kurikuluma za vrtce, ki potekajo skozi igro;
• kakšna je vloga vrstnikov in v kolikšni meri vrstniki pripomorejo k spodbujanju
otrokovega razvoja na socio - emocionalnem področju.

6.3

Raziskovalna vprašanja

1. Na kakšen način lahko izboljšamo celostni razvoj otroka z lažjimi motnjami v
duševnem razvoju z dejavnostmi, vpeljanimi v dnevno rutino vrtca?
2. Kakšne so možnosti, da skozi skrbno načrtovane dejavnosti po petih področjih
kurikuluma za vrtce, ki potekajo skozi igro otrok z lažjimi motnjami v duševnem
razvoju, zmanjša primanjkljaje na področju spoznavnega razvoja, govora in
komunikacije, kognitivnega razvoja, socio-emocionalnega razvoja ter na področju
skrbi za samega sebe?
3. Kakšna je vloga vrstnikov pri spodbujanju celostnega razvoja otroka z lažjimi
motnjami v duševnem razvoju in v kolikšni meri spodbujajo razvoj na socioemocionalnem področju?
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6.4

Metodologija raziskovanja

6.4.1 Opis vzorca
Študija primera se je nanašala na šestletnega dečka z lažjimi motnjami v duševnem
razvoju, ki je obiskoval vrtec. Dečka sem v diplomskem delu poimenovala deček BN.
Mati otroka je v prvem trimesečju enkrat krvavela, takrat je bila tudi hospitalizirana.
Deček je rojen 7 dni pred ITP, s porodno težo 3700g in porodno dolžino 54 cm. Ocena po
Apgarjevi 9/10/10. Ob porodu in v poporodnem obdobju ni bilo posebnosti. V četrtem mesecu
starosti je bil otrok hospitaliziran na nevrološkem oddelku zaradi rizične nevrološke
simptomatike. Takrat so ugotovili, da je mišični tonus pri otroku blago znižan. Otroka so
napotili v razvojno ambulanto v mentalno higienski oddelek Moste in na nevrofizioterapijo v
zdravstveni dom Cerknica, kjer enkrat mesečno obiskuje tudi logopeda. Ob vključitvi v vrtec
je otrok pridobil odločbo o usmerjanju v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo, ki jo izvaja specialni pedagog v obsegu 3 ure na teden v oddelku ali izven
oddelka. Postavljena je bila diagnoza lažja duševna manjrazvitost I/a.
Otrok živi v štiričlanski družini s pravimi starši. Oče in mati sta zaposlena. Družina je
dobro socialno situirana, živijo v svoji hiši skupaj s starimi starši.

6.4.2 Opis instrumentarija
V diplomskem delu sem uporabila sledeče merske instrumente.
A) ACCADIA - test za ugotavljanje razvoja sposobnosti (Atkinson in ostali, 1972)
V fazi diagnostike sem uporabila podtest 1 (slušna diskriminacija – preverjanje
sposobnosti slušne percepcije (izvajalec bere pare besed s slušno podobnimi glasovi)),
podtest 2 (vidno – motorična koordinacija in možnost sledenja (sledenje naznačeni črti,
dokončanje risanja pričetih oblik), podtest 4 (risanje oblik različne stopnje težavnosti,
preverjanje vidne percepcije in usklajenosti delovanja koordinacije oko – roka – oko in
kontrole malih mišičnih skupin), podtest 5 (vidni spomin – otrokova naloga je, da si zapomni,
kaj je narisano na predlogi ter sliko v skladu z navodili poišče med predlogami ali jo nariše).
B) Vprašalnik socialnih spretnosti
Vprašalnik (prirejeno po Galeša, 1995) sem uporabila kot smernice za načrtno
opazovanje otroka pri samostojnem delu oz. v času proste igre. Vprašalnik je razdeljen na štiri
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dele. Trditve se nanašajo na socialne spretnosti posameznika (19 trditev), sodelovanje (9
trditev) govor in komunikacijo (16 trditev), igro (20 trditev) in čustveno izražanje (5 trditev).
C) Vprašalnik motoričnih in vsakodnevnih spretnosti za starše
Vprašalnik (prevod po Jones, 2005) sem uporabila kot smernice za načrtno opazovanje
otroka v skupini na področju skrbi za samega sebe.
D) Lestvice za spremljanje razvoja sposobnosti po programu spodbujanja razvoja
senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika
V fazi diagnostičnega ocenjevanja in pri načrtovanju treninga sem uporabila ocenjevalno
lestvico za spremljanje razvoja sposobnosti otroka (Tugomira Vizjak Kure, 2010). Lestvica
vsebuje 283 nalog. Naloge so razdeljene na področje gibanja, zaznave, senzomotorike,
pozornosti in govora ter na deset stopenj.
V lestvice beležimo opravljene, delno opravljene in neopravljene naloge. Opravljene
naloge so tiste, pri katerih je otrok izpolnil vse pričakovane kriterije in jih v lestvici označimo
z znakom plus (+). Naloge, pri katerih niso izpolnjeni vsi kriteriji, opredelimo kot delno
opravljene naloge in jih označimo z znakom plus minus (+-). Neopravljene naloge so tiste, pri
katerih je več kot polovica kriterijev neizpolnjena in jih v lestvici označimo z znakom minus
(-). Z beleženjem rezultatov ne želimo in ne moremo določiti stopnje razvoja otroka, pač pa
ugotavljamo, katere sposobnosti je otrok že usvojil in katerih ni. Ugotavljamo tudi, kako otrok
funkcionira v skupini in na kakšen način rešuje probleme. S pomočjo lestvice evidentiramo
tista področja, kjer otrok potrebuje intenzivnejšo obravnavo. Z lestvico sem si pomagala tudi
pri sistematičnem načrtovanju intenzivnega treninga za spodbujanje celostnega razvoja
otroka.
E) Ocenjevalna lestvica disfunkcije senzorne integracije za določanje hiper- in
hiposenzitivnosti
V fazi diagnostike sem uporabila tudi ocenjevalno lestvico disfunkcije senzorne
integracije za določanje hiper in hiposenzitivnosti (Viola, 2007) kot smernico za pridobivanje
informacij, kako oblikovati okolje, da bo za otroka prijazno in hkrati spodbudno za delo.
To je screening oz. pregledni test in nima standardiziranih vrednosti. Vprašalnik preverja
7 področij: taktilno, vestibularno in proprioceptivno področje ter področje sluha, vida, vonja
in okusa. Otrok je na določenem področju hiper oz. hiposenzitiven, če je razlika med
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področjema enaka ali večja od dveh točk (po Viola, 2007). Vprašalnik smo s skupnimi močmi
rešile vzgojiteljice prisotne v oddelku.

6.4.3 Postopek pridobivanja podatkov
Podatke o dečku z lažjimi motnjami v duševnem razvoju sem pridobila z različnimi
metodami.
A) Metoda opazovanja
V vsakdanjem življenju smo vsi udeleženci opazovanja in opazovalci. Vsi opazujemo in
vsi smo opazovani. V mojem primeru gre za raziskovalno opazovanje, pri čemer opazujem
otroka v smislu pridobivanja informacij o njegovih močnih in šibkih področjih. Opazovanje je
potekalo sistematično ali naključno »od zunaj« (opazovanje brez udeležbe) in opazovanje »z
udeležbo« (opazovalec se priključi skupini in dela z njo).
B) Heteroanamneza
Pridobivanje podatkov ali informacij, ki so objektivni ter podani kontinuirano.
Informacije, ki se nanašajo na posameznika in njegovo bližjo okolico, zberemo in
predstavimo. Metodo sem uporabila v začetni fazi pridobivanja splošnih informacij oz.
podatkov o otroku.
C) Študij osebne dokumentacije
Seznanitev z osebnim listom otroka, ter mnenji in izvidi zdravnikov in strokovnjakov za
delo z otroki s posebnimi potrebami (poročilo delovnega terapevta, logopeda, psihološko
poročilo, strokovno mnenje komisije za usmerjanje).
D) Intervju
V obdobju ocenjevanja otrokovih zmožnosti in posebnih potreb sem se o otrokovih
težavah in močnih področjih pogovorila s psihologinjo, vzgojiteljico in pomočnico
vzgojiteljice. Pomembne informacije pa sem pridobila tudi s strani otrokovih staršev.
Vprašanja sem zastavila s pomočjo Vprašalnika socialnih spretnosti (prirejeno po Galeša,
1995) in Vprašalnika motoričnih in vsakodnevnih spretnosti za starše (prevod po Jones,
2005).
E) Sociometrična metoda
S sociometrično metodo sem pridobila informacije o povezanosti posameznikov znotraj
skupine in položaju posameznika v skupini.
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Pridobljene podatke sem vnesla v sociometrično tabelo. V vsako vrstico sem vnesla ime
enega otroka, ga šifrirala in mu določila zaporedno številko ter nato te številke vnesla tudi v
stolpce. Vsako izbiro otroka sem vnesla v tabelo in jo ponazorila s križcem. V vrstici vsakega
otroka sem vnesla njegovo izbiro. To sem ponovila za vsakega od otrok, ki je odgovarjal na
vprašanja. Nato pa sem se lotila izdelave sociograma, ki nazorno kaže položaj vsakega otroka
znotraj skupine.
f) Študij otrokovih izdelkov
Iz otrokovih izdelkov sem pridobila neposredno informacijo o otrokovi ravni
funkcioniranja (močna in šibka področja).

6.4.4 Statistična obdelava podatkov
Študija primera v diplomskem delu je kvalitativna in večinoma temelji na metodi
opazovanja. Podatki so večinoma pridobljeni s pomočjo vprašalnikov. Nekaj podatkov pa sem
pridobila s pomočjo standardiziranih testov in ocenjevalnih lestvic. Le - te sem obdelala na
kvantitativen način.

6.4.5 Potek raziskave
V empiričnem delu diplomske naloge sem izvedla študijo primera. Za vzorec sem
izbrala šestletnega dečka z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Starše otroka sem prosila za
soglasje za delo z dečkom.
Po pridobitvi soglasja sem zastavila cilje ter raziskovalna vprašanja. V literaturi sem
poiskala podatke o otrocih z lažjimi motnjami v duševnem razvoju ter vzgojno izobraževalnih pristopih dela z njimi.
Za pridobitev začetne ocene sem uporabila različne merske instrumente kot so:
Accadia, vprašalnik socialnih spretnosti, vprašalnik motoričnih in vsakodnevnih spretnosti za
starše, lestvice za spremljanje razvoja sposobnosti po programu spodbujanja razvoja
senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika ter ocenjevalno lestvico disfunkcije senzorne
integracije za določanje hiper- in hiposenzitivnosti.
Na osnovi pridobljenih podatkov sem izdelala trening spodbujanja celostnega razvoja
otroka z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Trening sem izvajala v dečkovem matičnem
vrtcu, del obravnave pa so izvajali starši doma. Načrtovanih in izpeljanih je bilo 30 srečanj
(marec in april, 2010) ter 18 gibalnih uric. Zastavljene cilje sem preverjala pred in po
zaključenem treningu. V tabeli sem podala pregled realizacije ciljev po področjih dejavnosti v
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vrtcu ter primerjala rezultate pred in po izvedbi treninga. Na koncu sem podala tudi opisno
oceno dečkovega napredka in odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja.
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6.5

Ocenjevanje otrokovih zmožnosti in posebnih potreb

Namen diagnostičnega ocenjevanja je ugotavljanje razvojnih sposobnosti dečka in
njegovih močnih in šibkih področij funkcioniranja. Na osnovi pridobljenih informacij sem
izdelala program spodbujanja celostnega razvoja otroka z lažjimi motnjami v duševnem
razvoju.
Ocenjevanje je potekalo na dva načina:
A) Načrtno opazovanje otroka v skupini (igralnica, garderoba, telovadnica)
V dogovoru z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice sem se odločila za načrtno
opazovanje otroka. Z opazovanjem sem želela pridobiti informacije v povezavi z dečkovimi
spretnostmi in težavami, ki so opazne pri delu v skupini. Za lažje in bolj sistematično
opazovanje sem izdelala tabele (opazovanje na področju skrbi za samega sebe; interakcija z
drugimi v času igre po lastni izbiri), v katere sem vpisovala sprotna opažanja in ugotovitve.
Oporne točke, kot vodilo mojega opazovanja, so bile:
a) Sodelovanje dečka pri skupinskih dejavnostih:
• spremljanje vzgojiteljice,
• razumevanje in upoštevanje navodil,
• odgovarjanje na zastavljena vprašanja,
• spontan pogovor z ostalimi otroki v skupini.
b) Samostojno delo / čas za igro po lastni izbiri:
• interakcija z drugimi,
• odnos do vrstnikov,
• pozornost,
• vztrajnost,
• tolerantnost,
• prijaznost, ustrežljivost ,
• prepirljivost, nagajanje,
• užaljenost,
• drža telesa pri delu za mizo,
• drža pisala,
• pritisk na podlago,
• pospravljanje materiala po uporabi,
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• pospravljanje delovnega prostora.
Pred načrtnim opazovanjem otroka sem prebrala vprašalnik socialnih spretnosti otroka
(prirejeno po Galeša, 1995). Po opazovanju sem vprašalnik tudi izpolnila ter ocene socialnih
spretnosti zapisala v globalni oceni otroka.
c) Skrb za samega sebe:
• samostojnost pri oblačenju in slačenju (sezuje/obuje nogavice, obleče/sleče majico,
obleče/sleče hlače, zapne/odpne gumbe, odpre/zapre zadrgo, vrstni red oblačenja);
• samostojnost pri obuvanju (obuje/sezuje copate);
• poznavanje lastnih oblačil in obutve (copati, čevlji, škornji, jakna, bunda);
• vsakodnevne spretnosti (prosi, kadar želi na WC, gre na WC brez pomoči, si umije
roke po odhodu na WC, si umije roke pred zajtrkom, malico, kosilom, si umije roke po
»umazanih« aktivnostih, ko je to potrebno, se obleče ali sleče enako hitro kot ostali
otroci iz skupine);
• obroki (primerno sedi, uporablja žlico, uporablja vilice, uporablja nož, manevrira s
hrano brez premikanja krožnika, hiter kot večina vrstnikov, rokuje s pijačo, ne da bi
polil, samostojno pripravi pogrinjek).
Oporne točke za opazovanje dečka pri vsakodnevnih opravilih sem povzela iz vprašalnika
motoričnih in vsakodnevnih spretnosti za starše (prirejeno po Nicola, 2005).

B) Individualno delo z dečkom in delo v manjši skupini
V obdobju diagnostičnega ocenjevanja sem izvedla 7 individualnih srečanj. Individualno
delo ni bilo usmerjeno le v ugotavljanje razvitosti funkcij, marveč tudi v to, da bi otrok
pridobil nova znanja in izkušnje.
Za vsako individualno srečanje sem napisala pripravo (priloga št. 2), ki me je vodila skozi
uro. V pripravi sem natančno opredelila splošne oz. globalne cilji srečanja, operativne cilje za
vsako načrtovano dejavnost, potek izvedbe dejavnosti in pripomočke, ki sem jih za izvedbo
potrebovala. Vsakemu individualnemu srečanju je sledila sprotna evalvacija srečanja o
realizaciji načrtovanih ciljev. Za lažjo evalvacijo načrtovanih ciljev sem določila kriterije za
ugotavljanje razvitosti funkcij. Da bi bil dosežen (+) je moral deček načrtovano
aktivnost/nalogo izvesti popolnoma samostojno, brez večjih napak. Delno dosežen cilj (0)
pomeni, da je deček pri izvedbi naloge potreboval dodatno razlago in veliko spodbude, nalogo
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pa je opravil pomanjkljivo, manj natančno. Cilj, ki sem ga označila za nedoseženega (-),
pomeni, da deček naloge ni opravil tudi ob dodatni razlagi in pomoči.
Vsako izmed srečanj je bilo strukturirano tako, da si pridobim informacije, ki so mi bile
potrebne za načrtovanje pomoči otroku v okviru intenzivnega treninga celostnega razvoja.
Naloge oz. dejavnosti so bile izpeljane na način, da sem na otroku zanimiv način prišla do
želenih informacij. Vodilo za načrtovanje dejavnosti je bila Galešova (1995) opazovalna
shema.
Področja funkcioniranja, ki sem jih skozi individualna srečanja preverjala so telesni
razvoj, življenjski procesi, gibalni razvoj, kognitivni razvoj, govor in komunikacija ter
socialno-emocionalni razvoj.

6.6

Začetna ocena otrokovega funkcioniranja

6.6.1 Rezultati testa ACADIA
V skladu z navodili, ki sem jih prilagodila otroku, sem pridobila rezultate s področij
slušne diskriminacije, vidno-motorične koordinacije, grafomotorike in vidnega pomnjenja.
Prilagoditve niso vplivale na končni rezultat testa. Pri podtestu št. 1 namesto da je obkrožil
črko E, ko je slišal enaki besedi, ali črko R, ko je slišal različni besedi, je moral dvigniti roko
ali pa jo pustiti počivati na kolenih.
Tabela 2: Rezultati testa ACADIA pred treningom
Podtest

Dosežene točke

Standardizirani rezultati

ŠT. 1
Slušna diskriminacija
ŠT. 2
Vidno -motorična
koordinacija
ŠT. 4
Risanje oblik
ŠT. 5
Vidno pomnjenje

19

66

2

50

3

51

5
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V navodilih za vrednotenje nalog je navedeno, da otrok potrebuje dodatno strokovno
pomoč na določenem področju, če od povprečja (50 standardnih točk) odstopa za 10 ali
več standardnih točk. Na področjih, ki sem jih preverjala, deček BN odstopa od svojih
vrstnikov le na področju vidnega pomnjenja. Pri podtestu št. 5 od povprečja odstopa za 6
standardnih točk.
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Med izvedbo podtestov št. 2 in 4 je bilo razvidno, da deček riše z desno roko.
Neustrezna drža telesa in triprstni prijem pisala brez podpore sredinca vplivata na
nenatančnost pri risanju in vlečenju črt v omejenem prostoru.

6.6.2 Rezultati s področja orientacije
Tabela 3: Rezultati s področja orientacije pred treningom
Vrsta orientacije
Na sebi

Rezultati
Zna pokazati in poimenovati vse dele telesa na sebi. Ne loči med desno in levo stranjo telesa.
Razume pojme spredaj in zadaj.

Na drugemu

Zna pokazati in poimenovati vse dele telesa na telesu drugega ali lutke. Pri kazanju delov telesa je
nekoliko zadržan. Ne loči med levo in desno stranjo telesa.

V prostoru
Na listu

Na konkretnem in slikovnem nivoju razume pojme v, pod, na.
Razume kaj pomeni risati na sredino lista. Ne razume pojmov zgoraj, spodaj, na levi strani lista,
na desni strani lista.

V času

Otrok pozna besede dan, noč, včeraj, danes, jutri. Čas spoznava na konkretnem nivoju, vendar
raba časovnih pojmov ni ustrezna. Opiše dan – se zbudi in odpravi v vrtec, pride domov in se igra,
gre spat.

Največ pozornosti na področju orientacije moramo posvetiti časovni orientaciji ter določanju
leve in desne strani na lastnem telesu in v prostoru.

6.6.3 Rezultati vprašalnika o senzorični integraciji
Rezultati so dobljeni s pomočjo vprašalnika za senzorično integracijo (Viola, 2007).
Tabela 4: Rezultati dečka BN na področju senzorične integracije
Čutno področje

Taktilno
Vestibularno
Proprioceptivno
Sluh
Vid
Voh
Okus

Rezultati s področja

Rezultati s področja

HIPERSENZITIVNOST

HIPOSENZITIVNOST

3

0

0

1

4

0

3

0

1

1

0

0

1

0

Iz rezultatov v tabeli št. 4 je razvidno, da je deček na taktilnem, proprioceptivnem in
področju sluha hipersenzibilen. Na vseh ostalih področjih pa ni prišlo do pomembnejših razlik
med postavkami za hiper oz. hiposenzibilnost. Področje, ki mu velja posvetiti največ
pozornosti, je proprioceptivno področje. V sklopu treninga so bile zato oblikovane dejavnosti
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za izboljšanje drže telesa, hoje po ravnem terenu ter hoje gor in dol po stopnicah, prijem
pisala in ravnanje s pisali.
Pri hipersenzitivnem otroku je potrebno poskrbeti za aktivnosti, ki mu pomagajo umiriti
njegov živčni sistem. Omogočiti mu moramo delo v mirnem okolju ter dovoliti, da dela sam
ali v manjši skupini.

6.6.4 Sociogram
Podatke o priljubljenosti otrok znotraj skupine predšolskih otrok vrtca sem dobila tako,
da sem jih vprašala naj poimenujejo 2 otroka iz skupine, s katerimi se najraje igrajo. Ko sem
pridobila podatke sem jih vnesla v sociometrično tabelo.
Tabela 5: Sociometrična tabela (pred izvedbo treninga)
IME IN
PRIIMEK
AK
BR
KR
MP
VN
BN
ND
TF
HU
VT
SŽ
ČD
EI
KU
AL
RU
TT
VM
MD
UK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SKUPAJ

1

2

3
X

4

5

6
X

7

8

X

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

2

20

2

2

2

3

3

X
X

4

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

SPOL
(M/Ž)
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
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Nato sem se lotila izdelave sociograma (prikaz po Bronferenbrennerju, 1944), ki nazorno
kaže položaj vsakega otroka v skupini, pa tudi strukturo celotne skupine. V sociogram sem
vnesla posameznike glede na število dobljenih glasov:
1. krog – 0 dobljenih glasov (osamljeni posameznik),
2. krog – 1 dobljeni glas,
3. krog – 2 dobljena glasova,
4. krog – 3 dobljeni glasovi,
5. krog – 4 dobljeni glasovi.
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Zaradi preglednosti in položaja dečka z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v oddelku
sem izbire s puščicami označila le pri njemu. Otroci so si izbrali tiste vrstnike, s katerimi se v
dopoldanskem času največkrat igrajo.
Prikaz št. 1: Sociogram (pred izvedbo treninga)

Iz sociograma (prikaz št. 1) je razviden položaj vsakega posameznega otroka v skupini.
Osamljenih posameznikov ni. Deček s posebnimi potrebami je dobil 3 glasove (2 glasova od
deklic, 1 glas od dečkov) ter šteje med bolj priljubljene v skupini. Razvidna pa je tudi
vzajemna izbira med dečkom BN in deklico MD. Deklica MD nima posebnih potreb in je
dominantna v skupini. Ona je dečkova najboljša prijateljica in ga vodi ter usmerja v skupini
pri izbiri iger.
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6.6.5 Rezultati s področja gibalnega razvoja in razvoja govora
Rezultati so dobljeni s pomočjo lestvice za spremljanje razvoja sposobnosti po
programu spodbujanja razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika.
Tabela 6: Rezultati dečka na področju gibalnega razvoja
NALOGE

1

2

3

4

STOPNJE
5

6

7

8

9

Opravljena
naloga (+)

6

3

0

2

0

1

2

0

0

Delno
opravljena
naloga (+-)
Neopravljena
naloga (-)

12

6

2

2

4

2

4

5

4

SKUPAJ

43

SKUPAJ
14
(16,47 %)

41
(48,23 %)

25

0

0

0

2

3

0

0

0

30
(35.30 %)

9

2

4

6

6

6

5

4

85

SKUPAJ
23

Tabela 7: Rezultati dečka na področju govornega razvoja
NALOGE

1

2

3

4

STOPNJE
5

6

7

8

9

Opravljena
naloga (+)

/

7

3

3

4

3

0

2

1

Delno
opravljena
naloga (+-)
Neopravljena
naloga (-)

/

1

2

2

2

3

1

5

4

SKUPAJ

/

(42,59 %)

20
(37,04 %)

/

0

3

1

1

2

1

1

2

11
(20,37 %)

8

8

6

7

8

2

8

7

54

Prikaz št. 2: Rezultati dečka na področju govornega razvoja
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Prikaz št. 3: Rezultati dečka na področju gibalnega razvoja

Iz tabel št. 6 in št. 7 ter prikazov št. 2 in št. 3 je razvidno, da je deček na področju
govornega razvoja uspešno opravil 23 nalog, delno opravil 20 nalog, 11 nalog pa ni opravil.
Na področju gibalnega razvoja je opravil 14 nalog, 41 nalog je delno opravil in 30 nalog ni
opravil. Na osnovi tega lahko zaključimo, da deček potrebuje sistematično izvajanje vaj in
nalog na gibalnem in govornem področju s ciljem odpravljanja motenj oz. oviranosti.

6.6.6 Povzetek rezultatov ocene dečka BN
A) Dejavniki v družini
Otrok živi v štiričlanski družini s svojimi starši. Oče in mati sta zaposlena. Družina je
dobro socialno situirana, živijo v svoji hiši skupaj s starimi starši. Otrok spi v svoji lastni
postelji v otroški sobi, ki jo deli s starejšim bratom, ki obiskuje 4. razred osnovne šole.
Otrokovo okolje je spodbudno, v družini je zaželen in ljubljen, ima veliko podpore s
strani ostalih članov družine, predvsem od mame. Otrokov odnos z mamo je topel in prijeten,
prav tako tudi z očetom. Znotraj širše družine je ljubljenček. Do staršev je zelo spoštljiv.
Razumevanje v družini je dobro, veliko hodijo skupaj na izlete v naravo, tudi komunikacija je
dobra. Otroku berejo in se z njim igrajo. Otrok se tudi s starejšim bratom dobro razume, ga
posnema in ga velikokrat spodbuja k igri, k risanju, k izvedbi različnih gibalnih dejavnosti,
kot je vožnja kolesa. Prosti čas zapolni z igrami z avtomobilčki, z vožnjo tricikla, igranjem na
računalniku. Rad se druži z vrstniki.
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B) Dejavniki v vrtcu
Otrok je vstopil v vrtec v starosti dveh let in 8 mesecev (septembra 2006), prej je bil v
domačem varstvu. V vrtec rad prihaja. Skupina spodbudno deluje na otroka pri izpeljavi
pričete dejavnosti do konca. Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice razumejo otrokove
težave ter dejavnosti prilagajajo na način, da jih otrok čim bolje razume. Decembra 2006 je na
osnovi odločbe o usmeritvi vključen v tri urno individualno obravnavo pri specialni
pedagoginji.
C) Povzetek rezultatov ocene dečka BN
Deček je primerno telesno razvit in prehranjen. Dnevno zaužije 5 obrokov hrane. Uživa
raznovrstno hrano. Izločanje kontrolirano regulira. Spi približno 8 ur. Spat gre vsak dan ob isti
uri in zjutraj se ob isti uri zbudi. Deček je večinoma samostojen na področju skrbi za samega
sebe, saj je samostojen pri sezuvanju in obuvanju copat, čevljev, škornjev ter pri slačenju in
oblačenju bunde. Potrebno ga je le spodbuditi in usmeriti v izpeljavo dejavnosti. Za izvedbo
dejavnosti potrebuje več časa kot ostali otroci.
Rad sodeluje pri skupinskih dejavnostih. Otroci ga imajo radi, je med bolj priljubljenimi.
Njegovo vedenje je umirjeno, v skupini je neopazen, ni moteč. Vedno je pripravljen priskočiti
na pomoč. Pri samostojnem delu si najraje izbira namizne igre. Rad se igra s sestavljankami,
lego kockami, prevoznimi sredstvi, rad pa igra tudi računalniške igre. Čeprav ima izrazite
težave na področju gibalnega razvoja, ima veliko veselje do gibanja. Pri naštetih dejavnostih
lahko vztraja tudi 1 uro. Pozna in poimenuje veliko objektov in predmetov, ki nas obdajajo.
Otrok ima izrazitejše težave na področju grobe motorike in vidno-motorične koordinacije,
ki se kažejo že v osnovnih gibalnih spretnostih ter na področju fine motorike in
grafomotorike. Zna poimenovati in pokazati vse dele telesa na sebi in telesu druge osebe ter
razume pojme spredaj in zadaj, težavo mu predstavlja časovna orientacija ter določanje leve
in desne strani na telesu in v prostoru. Težave se kažejo tudi pri koncentraciji in trajanju
pozornosti pri nalogah papir-svinčnik. Kratkotrajno in dolgotrajno pomnjenje je slabše
razvito, zaradi tega ima deček težave pri zapomnitvi vrtčevskih pravil. Težave so razvidne
tudi pri predstavljanju in razumevanju količin. Ustrezno poimenuje posamezne objekte,
vendar se pri tvorbi večbesednih povedi razumevanje povedanega zmanjša. Ni samostojen pri
opisovanju predmetov in slik. Opisovanje predmetov temelji na odgovarjanju na vprašanja in
podvprašanja, opis slikovnega materiala pa temelji na naštevanju predmetov oz. objektov na
sliki. Zaradi slabše koncentracije se težko osredotoči na tisto, kar želi povedati.
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Dečkov učni stil je vidno-slušni, saj si najbolj zapomni tisto, kar vidi in nato še sliši. Pri
senzorični integraciji pa je največje pozornosti potreben na proprioceptivnem področju (slaba
drža telesa, težave pri hoji gor in dol po stopnicah, neustrezen prijem in ravnanje s pisalom),
ker je na tem področju hipersenzibilen. To pomeni, da je dražljaje na tem področju potrebno
omejiti in zmanjšati.

50

6.7

Trening spodbujanja celostnega razvoja

6.7.1 Načrtovanje izvajanja treninga
Trening spodbujanja celostnega razvoja dečka BN je izdelan na osnovi diagnostične
ocene v povezavi s petimi področji dejavnosti kurikuluma za vrtce (gibanje, jezik,
matematika, narava in družba, umetnost). Cilje, ki sem jih v programu dela zastavila, sem
pred izvedbo treninga preverila (konec decembra 2009). Uspešnost izvedbe treninga oz.
realizacijo načrtovanih ciljev sem preverjala konec maja 2010. Deček potrebuje spodbudo na
področju celostnega razvoja, zato sem načrtovane dejavnosti vpeljala v dnevno rutino vrtca.
Oblikovali smo tim za izmenjavo informacij o zastavljenih nalogah in otrokovih dosežkih
v okviru treninga, ki so ga sestavljale vzgojiteljica in pomočnice vzgojiteljice v oddelku ter
otrokovi starši. Starši so postali naši dobri sodelavci in so pogosto izražali podporo našemu
delu ter pripravljenost za sodelovanje. Sodelovanje med vrtcem in starši smo ocenili kot
pomemben vidik predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje prispeva k ustreznemu
dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.
Tabela 8: Naloge članov tima, ki sestavljajo načrt pomoči pri spodbujanju celostnega razvoja
dečka BN
Naloga:

Odgovorna oseba:

Strokovna delavka v oddelku:

Pomočnica vzgojiteljice

–

neposredna pomoč otroku s ciljem, da načrtovane

dejavnosti naredi samostojno,

–

skrbi za realizacijo načrtovanega treninga.

Enkrat mesečno informirati starše o dogajanju v oddelku.

Vzgojiteljica, pomočnici vzgojiteljice

Pozornost vzgojiteljice in pomočnic vzgojiteljice mora biti
usmerjena na razvijanju tolerantnosti, druženje z vrstniki in
sklepanje prijateljstva.
Sodelovanje z zunanjimi ustanovami (logoped).

Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice

6.7.2 Cilji treninga
V okviru treninga sem si zastavila sledeče cilje:
• z dodatno pomočjo otroku z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v oddelku
omogočiti vključevanje v vse oblike skupinskega vzgojno-izobraževalnega dela;
• vplivati na pozitivno samopodobo otroka z lažjimi motnjami v duševnem razvoju;
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• razviti kognitivno področje, področje govora in jezika, socio-emocionalno področje ter
področje samostojnosti in navad pri otroku z lažjimi motnjami v duševnem razvoju

6.7.3 Trajanje treninga
Načrtovanih in izpeljanih je bilo 30 srečanj (v letu 2010). Načrtovane dejavnosti smo v
času treninga izvajali vsakodnevno.

6.7.4 Kraj izvajanja treninga
Trening sem izvajala v dečkovem matičnem vrtcu (igralnica, telovadnica, kabinet za
izvajanje dodatne strokovne pomoči), del obravnave pa so izvajali njegovi starši doma.

6.7.5 Vsebina treninga spodbujanja celostnega razvoja dečka BN
Na osnovi pridobljenih podatkov v obdobju diagnostičnega ocenjevanja smo v timu
izdelali individualni program razvoja.
Za dečkov nadaljnji razvoj je bila potrebna usmeritev obravnave v razvoj:
A) senzomotorike, zaznavanja, koordinacije
̶

razvoj vidnega in slušnega zaznavanja, razlikovanja, zaporedja
̶

razvoj motorike (hoja, tek, skoki; urjenje rok in prstov)
̶

vidno – slušna integracija
̶

vidno – motorična koordinacija (koordinacija oko – roka – oko)
̶

prostorska orientacija (položaj predmetov v prostoru, leva – desna)
̶

oblikovanje časovnih predstav (deli dneva, dnevi v tednu)
̶

orientacija na listu (zgoraj, spodaj, leva, desna)

B) govora in komunikacije
̶

poslušanje, pomnjenje, razumevanje, izvajanje ustno podanih navodil
̶

odgovori na zastavljena vprašanja v povezavi z osebnimi podatki
̶

zastavljanje vprašanj v povezavi z osebnimi podatki
̶

predstavljanje po modelu

C) pozornosti in koncentracije
̶

razvoj vidne in slušne pozornosti in koncentracije
̶

razvoj vidno – slušne integracije

D) pomnjenja in mišljenja
̶

razvoj vidnega in slušnega pomnjenja
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reševanje matematičnih problemov (vzporejanje, primerjanje, razvrščanje,
̶

nizanje, gradnja s kockami, seštevanje in odštevanje na konkretnem nivoju)
miselno združi skupne ali splošne lastnosti predmetov
̶

E) čustvovanja
̶

poznati in izraziti osnovna čustva
̶

razvoj sposobnosti kontrole čustev
̶

izražanje pozitivnih čustev
̶

oblikovanje pozitivnega odnosa do dela

F) spoznavanje samega sebe in usvajanje navad
̶

skrb za samega sebe
̶

odnos do drugih
̶

skrb za okolje (urejenost igralnice in garderobe)

Cilji treninga so zastavljeni široko. V nadaljevanju so predstavljeni operativni cilji za
vsako področje dejavnosti kurikuluma ter prilagoditve in opore za dečka z lažjimi motnjami v
duševnem razvoju.

6.7.6 Potek treninga
6.7.6.1

Izvajanje treninga v vrtcu

Način izvajanja treninga sem načrtovala v skladu z Navodili h kurikulu za vrtce s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami
(2003). Na osnovi otrokovih posebnih potreb in močnih področij sem izvajanje obravnave
načrtovala kot:
• pomoč otroku pri dejavnosti, ki jo pripravi vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja, za
katero potrebuje otrok s posebnimi potrebami več časa, pomoči, posebne prilagoditve
ali posebno rokovanje oziroma vodenje odraslega;
• sodelovanje v skupni dejavnosti, ki jo pripravi skupaj z vzgojiteljem in/ali
pomočnikom vzgojitelja, ob vsebini in/ali metodičnem pristopu, ki je posebej
primeren za otroka, je pa ustrezen in zanimiv tudi drugim otrokom;
• izvajanje dela v manjši skupini otrok izven igralnice (s prijatelji iz skupine, ki si jih
otrok sam izbere, ali z otroki, ki želijo sodelovati ...);
• dela v manjši skupini otrok, v kateri je otrok s posebnimi potrebami le eden od
udeležencev;
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• izvaja individualno delo z otrokom v igralnici v mirnem kotičku;
• izvaja individualno delo z otrokom v posebnem prostoru;
• otroku s posebnimi potrebami in drugim otrokom pomaga pri razvijanju ustreznih
socialnih odnosov, ki so pomembni za socialno integracijo;
• pomoč otroku pri reševanju konfliktnih situacij v oddelku.
Pri izvajanju načrtovanih dejavnosti smo upoštevali prilagoditve, vzgojno-izobraževalne
pristope, strategije dela ter opore pri delu z otrokom z lažjimi motnjami v duševnem razvoju.
Vaje in tehnike za celostni razvoj otroka sem pridobila iz različnih virov:
• grafomotorične vaje (Kotar, A, 2000); zbirka grafomotoričnih nalog (Peteh, M., 2008)
• gibalne vaje za učenje matematike (Kavčič, R.A., 2005); zbirka matematičnih iger
(Peteh, M., 2008)
• spodbujanje razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika (Vizjak Kure, T.,
2010)
• primeri dejavnosti za vsa področja v kurikulumu za vrtce za otroke od 3-6 (Kurikulum
za vrtce, 1999)
• senzomotorične vaje ( Bahar, A., Koman, M., Koželj T., 1979)
6.7.6.1.1 Področja dejavnosti treninga
Na začetku bom predstavila, na kakšen način smo prilagodili učno okolje za otroka z
lažjimi motnjami v duševnem razvoju, ki je vključen v vrtec.
Tabela 9: Prilagajanje učnega okolja za otroka z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v vrtcu
Izbrane prilagoditve učnega okolja za otroka z lažjimi motnjami
v duševnem razvoju

Fizično okolje
• Telovadnica in igralnica za izvedbo gibalnih dejavnosti naj
bosta oblikovani fleksibilno.
• Nahrbtnik s športnimi oblačili naj bo označen z zapisom
njegovega imena (majica s kratkimi rokavi, športni copati).
• Vse otrokove stvari naj bodo označene z zapisom njegovega
imena.
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Didaktično okolje
• Otrok naj ima dovolj časa, da kar že zmore, opravi
samostojno.
• Omogočiti mu več časa pri dejavnostih v zvezi s skrbjo za
samega sebe (če je potrebno ga prej pošljemo v garderobo, da
se preobleče in preobuje).
• Tempo pri menjavanju gibalnih aktivnosti naj bo počasnejši.
• Omogočiti mu več časa za razumevanje pravil igre, navodil in
vsebine
• Potek dejavnosti razdeliti na več manjših delov oz. korakov
• Gibalne dejavnosti, ki si sledijo, naj vsebujejo elemente
predhodne dejavnosti.
• Omogočiti mu, da dejavnost prekine in nadaljuje kasneje.

Kurikularno okolje
• Izvajanje kratkotrajnih dejavnosti naj bo z večkratnimi
ponovitvami
• Organizirane naj bodo stalne dejavnosti za katere otroci vedo
vnaprej in nudijo stalna pravila, ki jih je potrebno večkrat
ponavljati in preverjati, ali jih razume.
• Izvajanje vseh dejavnosti naj vedno spremlja razlaga

Socialno okolje
• Pri otroku razvijamo zaupanje v lastne sposobnosti in
zmožnosti ter mu omogočimo uspeh.
• Pri komunikaciji je nujen očesni stik.
• Spodbujanje področja dejavnosti, pri katerih je uspešen in
samoiniciativen.
• Obveščanje staršev o delu naj bo sprotno.
• Potrebno je vključevanje otroka v skupne igre.
• Vzpostavlja in vzdržuje naj se aktivni partnerski odnos
pomoči.
• Omogočena naj bo čim boljša socializacija v igralnici.
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Vaje in dejavnosti za celostni razvoj otroka so bile izpeljane skozi igro, saj je igra najbolj
pomemben vidik zgodnjega otroštva in je tudi najbolj učinkovita vrsta učenja. Znano je, da se
v predšolskem obdobju otrok hitreje uči kot v kasnejših obdobjih življenja. Prav zaradi tega
smo skupaj z vzgojiteljicami v oddelku poskušale ustvariti takšno okolje, kjer so lahko
samostojni in kjer lahko preverjajo in ustvarjajo svoje ideje, se učijo osredotočati, vadijo
svojo domišljijo in se vživljajo v vedenje, misli in osebnosti odraslih.
A) Gibanje
Potreba po gibanju je primarna otrokova potreba. Gibanje vpliva na celostni razvoj otroka
– razvija čutila, omogoča pridobivanje izkušenj, razvija domišljijo, vpliva na intelektualni
razvoj, učinkuje na osebnostne lastnosti in vpliva na socialni razvoj. Preko gibanja otrok
ugotavlja, kaj vse lahko telo zmore, uči se odnosa do sebe, drugih in odnosa do orodja.
Gibanje smo načrtovali sistematično in postopno. Načrtovani cilji se navezujejo na
spoznavanje samega sebe, svojega telesa in funkcij posameznih delov telesa ter na izboljšanje
in utrjevanje osnovne motorike. Dejavnosti so bile razdeljene na tiste, ki jih izvajamo samo v
telovadnici, (Moje telo; Deli telesa; Stop; Igre naših staršev; Okolje, v katerem živimo; Naš
dom – gozd; Radi pomagamo) in tiste, ki jih lahko izvajamo tudi v igralnici (Moje telo; Deli
telesa). V času izvajanja treninga sem izvedla 18 gibalnih uric. Vsaka gibalna urica je trajala
približno pol ure. V sklopu gibalnih iger smo izvajali gibalne elemente povzete iz lestvice za
spremljanje razvoja avtorice Vizjak, Kure T. (2010) in sicer 5., 6., 7., 8. in 9. stopnjo . Od
otroka pričakujemo, da bo usvojil spretno stojo, pravilno hojo (prosta hoja, po ritmu,
naprej/nazaj, počasi/hitro, močno/šibko, navzgor/navzdol, po stopnicah), obvladovanje
lastnega telesa, prostor in odnose v prostoru (plezanje, tek, skakanje, vrtenje, premagovanje
ovir), gibanje in uporabo športnih pripomočkov.
Vsako uro smo spoznali novo igro. Na začetku smo otroku nudili fizično vodenje. Na
nadaljnjih srečanjih smo izvedli po dve igri ter na koncu izvedbe treninga po tri.
B) Matematika
Vsakdanje situacije v vrtcu ponujajo veliko priložnosti za spontano seznanjanje z
osnovnimi matematičnimi zakonitostmi in spoznavanjem lastnosti predmetov (barva, oblika,
funkcija,

velikost,

dolžina,

višina,

vrsta

materiala),

razvrščanjem,

prirejanjem,

dopolnjevanjem, spoznavanje pojmov enako, različno, celota, del, prepoznavanje podobnosti
in razlik, sestavljanje delov v celoto, določanje vrstnega reda, razmerja ena proti ena,
preštevanje in merjenje.
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Dečkova zadolžitev v času izvajanja treninga je bila dežurstvo v času zajtrka in kosila.
Naloge so bile sestavljene na način, da mu omogočimo uspeh in zaupanje v lastne zmožnosti.
Pozorna sem bila, da so navodila, ki sem mu jih podala jasna in razumljiva. V času zajtrka in
kosila se je učil štetja (koliko miz je v igralnici; koliko otrok sedi za mizo), prirejanja (vzame
toliko prtov, koliko je miz; vzame toliko skodelic (krožnikov, žlic, vilic)), spoznaval je
simbole za števke od 1 do 5 (nudimo oporo – verbalna navodila in slikovni material: kartice z
napisanimi števkami), razvrščanja (po končanem zajtrku je pospravil skodelico in jedilni
pribor v posode na vozičku) .
V jutranjem krogu smo s kockami oranžne in modre barve ugotavljali število prisotnih
otrok v oddelku. Iz kock smo zgradili dva stolpa ter ugotavljali, ali je v vrtcu prisotnih več
deklic ali dečkov ter kateri stolp je višji oz. nižji.
Matematične naloge sem izvajala tudi v času dela v manjših skupinah. Sledile so si v
zaporedju. Na tak način sem otroku lahko bolj nazorno in konkretno razložila navodila ter jih
lahko tudi večkrat ponovila. Otroku sem omogočila več časa za usvajanje novih vsebin. Za
razlago navodil in novih vsebin sem prosila tudi otrokove vrstnike. Otrok je izjemno
motiviran za delo v skupini, kar lahko dobro izkoristimo pri delu z njim.
Najprej smo izvajali vaje za spoznavanje 4 osnovnih oblik in barv. Spoznavali smo
predmete različnih oblik v okolju, ki nas obdaja (igralnica, telovadnica, dvorišče). Glede na
to, da deček pozna 4 osnovne barve smo začeli s spoznavanjem različnih oblik. Najprej smo
spoznali okroglo obliko (izbirali smo predmete okrogle oblike; jih prepoznavali na aplikatih
in slikah; pokazali, prekrivali in barvali predmete okrogle oblike; izrezovali in oblikovali iz
plastelina, papirja in aluminijske folije; barvali kroge z modro barvo v skupini narisanih
trikotnikov in krogov; s prstom nakazovali okrogle predmete v zraku in na mizi, risali okrogle
predmete, sestavljali krog iz delov), nato pa tudi trikotno, kvadratno in pravokotno obliko. Po
izvedenih dejavnostih spoznavanja oblik so sledile vaje utrjevanja (razvrščanje lesenega
odpadnega materiala po obročih, krožnikih, košarah, na liste; postavljanje geometrijskih likov
v vrsto eden zraven drugega; štetje geometrijskih likov; količinska predstava – v kateri
vrsti/stolpcu je več/manj geometrijskih likov; velikostni odnosi – največji, najmanjši;
prirejanje - v krožnik položi toliko krogov/trikotnikov/kvadratov/pravokotnikov, kot je
narisanih krogov na listu; nizanje geometrijskih likov na žico; nadaljevanje zaporedja dveh
geometrijskih likov; poimenovanje geometrijskih likov v smeri branja in pisanja; vstavljanje
geometrijskih likov v tabelo po barvi, po obliki, po barvi in obliki), kamor smo vključili še
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naloge in aktivnosti za doseganje zastavljenih operativnih ciljev treninga za področje
matematike.
Dejavnosti za področje orientacije smo izvajali v času pred zajtrkom (stojijo pri omari v
igralnici) in pred odhodom na sprehod ali igrišče (stojijo ob steni v garderobi). V odvisnosti
od navodil so se otroci postavili v vrsto ali kolono. Bila sem pozorna, da je deček BN na
sredini vrste ali kolone. Vsakemu otroku v skupini sem zastavila vprašanja ali dala nalogo v
povezavi z orientacijo v prostoru (Kdo je prvi v vrsti/koloni? Kdo je zadnji v vrsti/koloni?
Poimenuj otroka, ki stoji pred/za tabo. Poimenuj otroka, ki stoji pred/za MD,SŽ. Kdo stoji
zraven tebe? Dvigni desno/levo roko/nogo! Poimenuj otroka, ki je na tvoji levi/desni strani.)
Na začetku treninga je delo v manjših skupinah trajalo 15 minut. Vsak naslednji teden sem
podaljševala čas za tri minute, tako da je delo v manjši skupini na koncu treninga trajalo
približno pol ure.
C) Jezik
Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše obdobje za razvoj
govora, vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, seznanjanje s
pisnim jezikom in spoznavanje s kulturo. Otroci se v tem obdobju učijo izražati izkušnje,
čustva, misli in razumeti sporočila drugih. Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih
pogovorov in pripovedovanja literarnih besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s
pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi jezika v domišljijskih igrah, dramatizacijah,
izmišljanju zgodbic in pesmic, ob učenju otrok od otrok, in sicer v različnih socialnih igrah,
pravljicah, izštevankah, rimah, šaljivkah, ugankah, besednih igrah itn. (Kurikulum za vrtce,
1999).
Ker je bil deček redkobeseden in zadržan, smo dejavnosti s področja jezika poskušali
načrtovati tako, da smo mu dali možnost in priložnost, da postane bolj pogumen pri govornem
izražanju. Dejavnosti s področja jezika smo načrtovali v skupini v okviru jutranjega kroga ter
individualno po počitku v kabinetu za izvajanje dodatne strokovne pomoči.
V okviru jutranjega kroga smo se vsako jutro pozdravili. Učili smo se osebnih podatkov –
najprej sem podatke o sebi povedala jaz, potem še obe vzgojiteljici in nato še ostali otroci. Na
začetku treninga smo v krogu sedeli tako, da je deček svoje osebne podatke povedal na koncu.
Na tak način je imel možnost, da si je zapomnil, kaj mora povedati. Postopno smo uvajali
samostojno predstavljanje po modelu – ime, priimek, starost, kraj bivanja. (Moje ime je
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Martina. Pišem se Malnar. Stara sem 24 let. Živim v Prezidu.) Način predstavljanja se je med
izvedbo treninga spreminjal. Postopno sem zmanjševala število opor. Zastavili smo si cilj, da
se bo ob koncu treninga deček predstavil samostojno, tudi če bo prvi na vrsti. Učili smo se
tudi izrazov in pojmov v povezavi z vremenom. Vsakodnevno smo si ogledali, kakšno vreme
je zunaj in katera slika najbolj nazorno prikazuje vreme tistega dne ter kakšne dejavnosti
lahko izvajamo v takšnem vremenu. Hodili smo po listih z napisanimi dnevi v tednu ter
mehanično ponavljali zaporedje dni v tednu. Vsak dan v tednu pa je bil po nečem poseben. V
ponedeljek so otroci lahko s seboj v vrtec prinesli igračo, torek in četrtek sta bila rezervirana
za gibalni urici, v sredo smo gledali risanko po izbiri enega izmed otrok v skupini, petek je bil
dan za obisk knjižnice.
Na začetku treninga je individualno delo v kabinetu za izvajanje dodatne strokovne
pomoči trajalo 15 minut. Vsak naslednji teden sem podaljševala čas za tri minute, tako da je
na koncu treninga individualno delo trajalo približno pol ure. V okviru ur sva izvajala vaje za
urjenje ustnic in jezika ter vaje za mehko nebo, poslušala različne zvoke (poimenovala sva
predmete na slikah, ki proizvajajo predvajani zvok, povezala sliko predmeta z zvokom);
oblikovala iz slanega testa (gnetla, mesila, valjala); risala v koruznem zdrobu (prst, paličica),
po zraku, na velik list papirja; listala sva časopise in knjige (spodbujanje k razlikovanju med
zapisano besedo in sliko); izvajala sem tudi vaje za bogatenje besednega zaklada:
- poklici: na računalniku poimenuje poklice, pokrije sliko poimenovanega poklica (izbira med
osmimi, desetimi ali dvanajstimi slikami), poveže poklice s pripomočki, ki jih potrebujejo pri
svojem delu, poveže poklice s prostorom, kjer opravljajo svoje delo, odgovarja na vprašanja
v povezavi s poklici. Npr. Kdo striže lase? Kdo kuha kosilo v vrtcu? Kdo pere prte v vrtcu?
Deček dopolni prebrano poved s sliko ustreznega poklica (ponudimo mu slike osmih
poklicev) kot npr. Tisti, ki popravlja ure je ______. Deček poimenuje osebo, ki opravlja
določen poklic;
- živali: na računalniku poimenuje živali, pokrije sliko poimenovane živali (izbira med
desetimi, dvanajstimi ali štirinajstimi slikami), poveže slike z enakimi živalmi, pove, kako bi
rekli živali, če je majhna, posluša oglašanje živali – predvajamo na računalniki, poveže žival z
oglašanjem, preberem mu poved, on pa jo dopolni s sliko živali (ponudimo mu slike osmih
živali), preberem mu poved, ter deček poimenuje žival, ki se oglaša na tak način kot npr.
Tisti, ki kikirika je _________. Potrdi ali zanika resničnost določene trditve kot npr. Muhe
delajo med. Po zraku letajo psi.
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- naše stanovanje: poimenuje prostore v stanovanju, potrdi ali zanika resničnost določene
trditve kot npr. V hodniku se umivamo./V kopalnici gledamo televizijo./V spalnici kuhamo
kosilo. Pripomočke razvrsti po prostorih v stanovanju, branje slikopisa.
Pri izvedbi dejavnosti sem bila pozorna na fleksibilnost pri oblikovanju delovnega
prostora (dejavnosti sva izvajala za mizo, na blazini, v kotičku na vreči napolnjeni s
stiroporom); omogočila sem mu tudi, da vse dejavnosti, ki jih že zmore samostojno opraviti,
tudi opravi; za razumevanje navodil sem mu omogočila več časa; pri uvajanju novih vsebin
sem bila pozorna, da je vsebina nazorno prikazana ter da sem jo večkrat ponovila.
D) Narava in družba, umetnost
Na področjih narave in družbe ter umetnosti smo se osredotočili na zaznavanje sveta
okrog sebe. Dejavnosti so bile vpeljane in vpletene v celodnevno dejavnost. Prepletale so se z
vsemi dejavnostmi, ki so v kurikulumu vrtca. Dejavnosti sem povezala s spodbujanjem
zaznave, senzomotorike in govora ter razvijanjem grobe in fine motorike.
V nadaljevanju bom opisala primer poteka celodnevnega srečanje ter eno gibalno urico.
6.7.6.1.2 Opis celodnevnega srečanja
Trening se je začel ob prihodu dečka BN v vrtec, nadaljeval z zajtrkom in usvajanjem
higienskih navad, jutranjim krogom, delom v manjših skupinah, igro, bivanjem na prostem,
kosilom in usvajanjem higienskih navad, počitkom, individualnim delom in odhodom domov.
Področja dejavnosti se v času celodnevnega varstva v veliki meri medsebojno prepletajo. Vaje
sem izvajala vsakodnevno in sistematično. Delo je potekalo skupinsko, v paru in tudi
individualno.
A) Potek srečanja
1) Prihod v vrtec
Starš, ki ga je v vrtec pripeljal mu je pred vstopom v igralnico povedal, da vse prisotne v
sprejemni igralnici pozdravi z ustreznim pozdravom. Starš je dečka potrepljal po ramenih in
počakal med vrati, dokler ni pozdravil.
2) Zajtrk in usvajanje higienskih navad
Trening smo nadaljevali z usvajanjem higienskih navad in pripravo na zajtrk. Vse otroke
smo navajali na novo dnevno rutino.
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a) Pred zajtrkom (dejavnosti smo izvajali vsakodnevno)
Najprej so morali pospraviti igrače, s katerimi so se igrali, nato pa so morali narediti
kolono pri omari. Pozorna sem bila, da deček, kateremu je trening namenjen, stoji nekje na
sredini kolone. Vsakodnevno smo izvajali dejavnosti v povezavi z orientacijo v koloni
(spredaj, zadaj, prvi, zadnji) ter ustrezno uporabo lokacijskih pojmov. Pred izvedbo dejavnosti
smo podali navodila ter jih ponovili, ko je deček prišel na vrsto (na začetku izvajanja treninga
ob ponovnem podajanju navodil smo s kazalcem pokazali na otroka, ki stoji pred oz. za njim;
s časom smo oporo spremenili ter jo proti koncu izvedbe treninga nismo več uporabljali).
Naloga vsakega posameznega otroka v koloni je bila, da poimenujejo otroka, ki stoji pred oz.
za njim. Po končani dejavnosti so se v koloni eden za drugim odpravili v umivalnico ter so se
usedli na klop in počakali na vrsto za umivanje rok. Ko so si umili roke, so se vrnili v
igralnico in morali poiskati stol podpisan z njihovim imenom z velikimi tiskanimi črkami.
Dečku BN sem v umivalnici dala kartico z napisom njegovega imena. Kartica mu je bila
opora pri iskanju njegovega stola (»slika« njegovega imena). Na začetku treninga sem bila
pozorna, da v igralnici ostane prostih le 4–6 stolov.
b) Zajtrk
Deček je v času izvajanja treninga opravljal nalogo dežurnega v oddelku. Otroku sem
ponudila tudi opore: verbalna navodila (enostavna in kratka navodila) in slikovni material
(kartice z napisanimi števkami 1–5). Postopno se je število opor zmanjšalo.
• Deček je skupaj z eno izmed vzgojiteljic odšel v kuhinjo po zajtrk.
Sledil je zastavljenim navodilom:
Stopi k vratom.
Na polički zraven vrat poišči predpasnik.
Pridi k meni, da ti predpasnik zavežem.
Z vzgojiteljico (povem njeno ime) pojdi v kuhinjo po zajtrk.
• Voziček je pripeljal v igralnico ter pripravil mize za zajtrk.
Sledil je zastavljenim navodilom:
Stopi k veliki mizi.
Preštej, koliko miz je v igralnici.
Na veliki mizi poišči prte.
Vzemi toliko prtov, koliko je miz v igralnici.
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Na veliki mizi poišči kartice z napisanimi številkami (kartice s številkami so zložene v
pravilnem zaporedju 1–5).
Preštej, koliko kartic je na mizi (šteje s kazanjem vsake kartice z napisano števko).
S prstom mi pokaži kartico s števko 1 (kot oporo v roki držim kartico s številko 1, poišče
njen par), 2, 3, 4, 5.
Vzemi kartico s števko 1 (2, 3, 4, 5) in jo daj na 1. (2., 3., 4., 5.,) mizo.
• Deček je razdelil krožnike, skodelice in jedilni pribor.
Sledil je zastavljenim navodilom:
Pokaži mi mizo št. 1 (usmerjamo ga h gledanju kartic, ki jih je položil na sredino vsake
mize).
Vzemi toliko skodelic (krožnikov, žlic), koliko je otrok za mizo št. 1 (2, 3, 4, 5) (prešteje,
koliko otrok sedi za mizo – šteje na glas in vsakega izmed otrok se dotakne z roko; tiho
šteje otroke, pri čemer vsakega izmed otrok pokaže s prstom).
Po tem ko je razdelil pribor, je stopil k vozičku in počakal, da vzgojiteljica razdeli hrano
in pijačo. Otroke smo spodbujali tudi k pravilni drži telesa pri mizi ter ustrezni rabi jedilnega
pribora.
• Deček je otrokom in vzgojiteljicam zaželel »Dober tek«.
Za mano ponovi: »Dežurni vam želi dober tek!«
c) Po zajtrku (dejavnosti izvajamo vsakodnevno)
Otroci počakajo za mizo, dokler niso vsi pojedli zajtrka. Najprej sem k pospravljanju
skodelice in jedilnega pribora v posode na vozičku povabila dežurnega. Nato pa je dežurni
deček k pospravljanju skodelic in jedilnega pribora povabil še ostale otroke iz skupine.
Vsakega posebej je poklical po imenu. Z mize je pobral prte in jih odnesel v koš za umazano
perilo. Mize je pobrisal z mokro krpo. Ko je opravil naloge, se je odpravil v umivalnico, kjer
je med dvajsetimi ščetkami poiskal svojo ščetko in si umil zobe. Po vrnitvi v igralnico je s
pomočjo kartice z napisanim imenom poiskal svoj stol in ga postavil v jutranji krog.
3) Jutranji krog
V jutranjem krogu smo se pozdravili. Otroke smo navajali, da na vprašanja v povezavi z
osebnimi podatki ustrezno odgovorijo s polnim odgovorom (Moje ime je …; Pišem se …;
Star/a sem …; Živim v …). Najprej smo svoje podatke povedale vzgojiteljice, nato pa še
otroci. Deček je bil zadnji na vrsti. Na tak način smo mu dali možnost, da si je zapomnil, kaj
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mora povedati. Postopno sem zmanjševala število opor. Predstavljanje na koncu treninga pa je
potekalo samostojno po modelu.
Na sredino jutranjega kroga sem postavila škatlo s kockami (oranžne kocke predstavljajo
dečke, modre kocke pa deklice). Na vsako posamezno kocko sem nalepila imena otrok.
Najprej so kocko s svojim imenom poiskale deklice in nato še dečki (deček je imel možnost,
da je na svojem stolu pogledal zapis svojega imena; v škatli so ostale 4–6 oranžnih kock).
Otrokom sem povedala, da bomo iz kock sestavili dva stolpa (modrega in oranžnega). Na tak
način smo ugotovili število prisotnih deklic in dečkov. Po tem ko smo stolpe sestavili, smo
ugotavljali še velikostne odnose več/manj (oranžnih/modrih kock

oz. dečkov in deklic)

višji/nižji.
Vsi skupaj smo se odpravili k oknu. Ogledali smo si, kakšno je vreme ter se v tišini vrnili
nazaj v jutranji krog. Med šestimi slikami smo poiskali tisto, ki najbolj nazorno prikazuje
trenutno stanje. Na tleh v sredini jutranjega kroga so bili prilepljeni plastificirani listi z
napisanimi dnevi v tednu. Otroci so za vzgojiteljico naredili kolono ter so po vrsti eden za
drugim korakali po listih in mehanično ponavljali zaporedje dni v tednu.
Izvedli smo tudi socialne igre, ki so bile predvsem namenjene poslušanju drugega in
vzpostavljanju očesnega kontakta in telesnega stika.
4) Delo v manjših skupinah ali paru
Delo je bilo usmerjeno v izboljšanje spretnosti, sposobnosti in veščin na matematičnem
področju, področju jezika ter na izboljšanju fine motorike. Pri delu sem uporabila odpadni
material iz lesa in filca, obroče, 4 posodice različnih barv, žice. Delo v paru je trajalo 20
minut.
Prva načrtovana naloga je bila razvrščanje lesenih geometrijskih likov po obročih (bele
barve) na osnovi ene lastnosti – oblike (4 osnovna geometrijska lika). Ko je otrok razvrstil
like, sem ga prosila, da mi pokaže, v katerem obroču je najmanj oz. največ geometrijskih
likov (razlika je bila očitna). Nato sem dečku najprej pokazala krog ter mu povedala, naj v
obročih poišče isti lik. Ko je uspešno opravil nalogo, sem mu dala še preostale geometrijske
like (kvadrat, pravokotnik, trikotnik) ter mu povedala, naj jih pridruži odpadnemu materialu,
ki ga je razvrstil po obročih. Po končani dejavnosti je sledilo pospravljanje materiala. Pri
pospravljanju sem bila pozorna, da nalogo izvede v smeri branja in pisanja oz. iz leve strani
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proti desni. Otroka sem spodbujala, da vsako izmed posodic z liki (pokazala sem geometrijski
lik ter ga poimenovala) pospravi po navodilih (na/pod/zraven mize).
Za izvajanje druge dejavnosti smo uporabili isti material kot pri prvi. Na mizo smo dali 4
posodice, v katerih so geometrijski liki. Otroka sem prosila, naj na blazino prinese posodico, v
kateri so krogi (otroku sem pokazala geometrijski lik in sem ga poimenovala) in potem še
posodico, v kateri so kvadrati. Drugega otroka sem prosila, naj na blazino prinese posodici, v
katerih so pravokotniki in trikotniki. Definirali smo zaporedje dveh geometrijskih likov (pri
dečku BN zaporedje krog–kvadrat; pri drugemu otroku zaporedje pravokotnik–trikotnik).
Otrokom sem dala navodilo, naj nadaljujeta pričeti vzorec. Ko sta uporabila vse like, je sledilo
pospravljanje po navodilih. Pospravljanje likov je potekalo v smeri branja in pisanja (v smeri,
ki ga kaže puščica na listu). Deček BN je moral najprej pospraviti vse kroge in nato še
kvadrate, drugi otrok je najprej pospravil pravokotnike in nato še trikotnike.
Tretja in četrta načrtovana dejavnost sta potekale na enak način kot prva in druga. Razlika
je bila le v materialu, namesto lesenega odpadnega materiala smo uporabili geometrijske like
iz filca. Na koncu sta otroka like iz filca nanizala še na žice različnih barv.
5) Igra
Po končani dejavnosti smo dečku omogočili, da si samostojno izbere igro, ki si jo želi
igrati. Ponovil je dejavnost, ki smo jo izvajali v okviru dela v manjših skupinah. Ponovno je
razvrstil geometrijske like iz filca ter jih nanizal na žico, nato pa se je v igralnem kotičku
poigral še s kockami.
6) Bivanje na prostem
Po samostojni igri smo se odpravili na sprehod. Otrokom smo pred odhodom v garderobo
povedali, da gremo ven. Njihova naloga je bila, da v garderobi poiščejo svoj obešalnik, čevlje
in jakno. Za iskanje oblačil in obutve je deček potreboval verbalno spodbudo. Ko so se oblekli
in obuli, so se postavili v vrsto ob steni na hodniku. Ko so bili vsi otroci ob steni sem jim
povedala, naj si izberejo eno izmed nalepk. Dečku BN sem povedala, da sem nalepko nalepila
na njegovo desno roko. Ko je vsak izmed otrok dobil nalepko, smo izvedli gibalne dejavnosti
v povezavi z orientacijo na lastnem telesu in v povezavi z usvajanjem pojma »desna«. Po
izpeljani gibalni aktivnosti sem otroka spodbudila k poimenovanju otrok, ki stojijo zraven
njega.
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V garderobi sem otrokom povedala pravila, ki smo jih med sprehodom morali upoštevati.
Na sprehodu se je par (deček in deklica) moral ves čas držati za roke, hodili smo v koloni
eden za drugim po pločnikih, ceste smo prečkali čez prehod za pešce, pri čemer smo dvignili
roko, da smo višji (pravila utrjujemo tudi med sprehodom). Sprehajali smo se v okolici vrtca.
Deček BN je hodil na začetku kolone, tako da so se ostali otroci prilagodili njegovemu tempu.
Hodili smo po ravnem terenu. Na koncu pa smo otrokom ponudili tudi možnost igre na
igrišču, kjer je teren neraven.
Po vrnitvi v vrtec je vsak izmed otrok poskrbel za svoja oblačila in obutev. Otroka sem
spodbujala k samostojnem slačenju in sezuvanju ter iskanju prostora za pospravljanje oblačil
(prime obešalnik in jaz pospravim bundo; jaz primem obešalnik in on pospravi oz. obesi
bundo na obešalnik) in obutve (na poličko pospravi lev čevelj na levi strani, desni čevelj na
desni strani). Otroku sem omogočila, da dejavnosti v povezavi s skrbjo za samega sebe izvaja
več časa. Nato pa smo začeli s pripravami na kosilo.
7) Kosilo in usvajanje higienskih navad; počitek
Delo je potekalo na enak način kot pri zajtrku. Po kosilu je bil čas za počitek. Otrok je v
igralnici poiskal svoj ležalnik. Spodbujala sem ga k samostojnosti na področju skrbi za
samega sebe. Otrok je počival 20–30 minut oz. toliko časa, kot je trajala pravljica, ki smo jo
brali oz. predvajali.
8) Individualno delo
Po počitku sva se skupaj z otrokom odpravila v poseben kabinet. Načrtovane dejavnosti
sem izvajala individualno. Na tem srečanju sva oblikovala iz slanega testa (zvaljamo dolgo,
kratko kačo), risala v koruzni zdrob (ravna, kriva, prekinjena, neprekinjena črta).
Preden se otroci opismenijo, preden znajo brati in pisati morajo poznati razliko med sliko
in besedo. Besedilo pa je prehod k pisanju. Zato sva na koncu listala časopis in knjigo. Iz
časopisa sva izrezala članke in slike ter jih na osnovi danega simbola razvrščala v Carrolov
diagram.
9) Odhod domov
Starš, ki ga je prišel iskat ga je spomnil in spodbudil k pozdravljanju vseh prisotnih v
igralnici z ustreznim pozdravom.
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B) Evalvacija poteka srečanja
Deček BN je pri vseh dejavnostih aktivno sodeloval in se zabaval. Upošteval je vsa
podana navodila. V primeru nerazumevanja navodil je bilo opazno, da je najprej opazoval ali
poslušal ostale otroke ter nato po modelu izvedel načrtovano aktivnost.
Pri dejavnostih, ki se vsakodnevno ponavljajo (priprava na zajtrk,

odgovarjanje na

zastavljena vprašanja v povezavi z osebnimi podatki, orientacija v času in prostoru, skrb za
samega sebe ter priprava na kosilo), je potreboval spodbudo. Z vodenjem jih je izpeljal do
konca. Za izvedbo dejavnosti je potreboval nekoliko več časa kot ostali otroci iz skupine.
Za delo v manjši skupini si je deček BN izbral dečka ND. Otrok iz skupine ga je
spodbujal k izvedbi dejavnosti. Deček BN je bil samostojen pri razvrščanju lesenih
geometrijskih likov in geometrijskih likov iz filca na osnovi ene lastnosti (oblika). Z
vodenjem je ustrezno nadaljeval zaporedje geometrijskih likov ter jih po končani dejavnosti
pospravil v smeri branja in pisanja oz. iz leve proti desni. V času igre po lastni izbiri si je
izbral material, s katerim smo delali v času dela v manjši skupini ali paru. Usedel se je za
mizo in poskušal na enak način izpeljati dejavnosti, ki smo jih prej izvajali skupaj. Namesto
obročev, ki smo jih uporabili, si je vzel 4 krožnike.
Pri delu s slanim testom in risanju v koruzni zdrob je bilo razvidno, da ga motijo umazane
roke. Med izvedbo dejavnosti me je prosil, če si gre lahko umit roke, kar sem mu dovolila. Po
vrnitvi iz umivalnice sva se usedla za mizo in sem ga vprašala, ali bova nadaljevala s prej
pričeto dejavnostjo ali bova pospravila in nadaljevala z drugo. Deček je brez besed ponovno
začel z valjanjem in gnetenjem testa. Ko se je tretjič vrnil iz umivalnice, sem se odločila, da
bova pospravila in si za konec ogledala še časopis in knjige. Razlikoval je med zapisano
besedo in sliko. Skupaj sva izrezane dela razvrstila v diagram.
6.7.6.1.3 Gibalna urica
Gibalna urica je imela vnaprej določeno strukturo, ki sem jo predstavila v tabeli št. 9.
Vsako srečanje se je začelo s samostojnim delom, nadaljevalo z glavnim delom ter zaključilo
z umirjanjem ob glasbi. Tako, da je deček BN vedel, kaj lahko pričakuje. Vse dejavnosti sem
vnaprej napovedala. Ob koncu gibalne urice sem opisala njegovo gibanje in odziv na podlagi
opazovalne sheme.
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Tabela 10: Struktura gibalnih uric
Potek posamezne gibalne
urice
Samostojno delo
Glavni del
Umirjanje ob glasbi

Dejavnost
Pred pričetkom otrokom omogočimo samostojno gibanje ob glasbi. Gibanje ob glasbi
traja približno 5 minut.
a)Postopno usvajanje različnih gibalnih nalog.
b)Vadbeni sistem (po usvojitvi vseh gibalnih nalog, ki le-to sestavljajo)
Se sprostimo in umirimo ob tihi glasbi.

A) Potek gibalne urice
Gibalno urico, ki jo bom opisala, sem izvajala na začetku treninga (3. gibalna urica).
Dejavnosti smo izvajali v telovadnici, vendar pa smo jih ponovno večkrat ponovili tudi pri
delu v igralnici. Otroci so spoznavali dele telesa, gibali so se v skladu z ustno podanimi
navodili ter ugotavljali številske odnose.
Splošni cilji srečanja so bili:
̶

spoznavanje delov telesa,
̶

orientacija v prostoru,
̶

splošna telesna zmogljivost.

Tabela 11: Gibalna urica ̶ Moje telo
Aktivnost
1. Samostojno delo
Ples ob glasbi

Motorične spretnosti

Potek dela

koordinacija
ravnotežje
moč

a) Otroci se samostojno gibljejo ob
glasbi.

koordinacija
ravnotežje
moč

b) Otroci so razporejeni prosto po
telovadnici.
Otrokom
podamo
navodila, kako se varno gibati po
telovadnici okoli ovir (obroči in
klopi) ter drug mimo drugega. Otroci
v skladu z navodilom prosto
korakajo/hodijo/tečejo (počasi/hitro;
močno/šibko) po telovadnici.
c) Otroci prosto korakajo/hodijo/
tečejo (počasi/hitro) po telovadnici.
Ko vzgojitelj poimenuje del telesa
(stopalo – stopali, noga – nogi, dlan
– dlani, roka – roki, nos, čelo, brada,
uho, prsni koš, hrbet, zadnjica,
koleno, komolec, prsti na roki) se

̶
̶
̶

2. Glavni del
Naravne oblike gibanja
̶ korakanje
̶ hoja
̶ tek
̶ izpadni
korak
naprej
(simulacija teka
na smučeh)
Vadbeni sistem
̶

̶

̶

̶

̶

̶

koordinacija
ravnotežje
moč
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otroci vrnejo na svoje mesto in
položijo:
1. poimenovani del telesa v
obroč ali na klop
2. poimenovani del telesa v
obroč določene barve (rdeča,
modra, rumena, zelena) ali na
klop določene barve (rdeča,
modra, rumena, zelena)
d) Otroci so razporejeni prosto po
telovadnici. Otroci v skladu z
navodilom korakajo/hodijo/tečejo in
obkrožujejo obroče in klopi.
Dejavnosti
povežemo
z
matematičnim področjem (Koliko
obročev si obkrožil? Koliko klopi si
obkrožil?).
3. Umirjanje ob glasbi
Počivanje na blazinah
̶
̶

koordinacija
ravnotežje

e) Vsak izmed otrok poišče svojo
blazino in jo položi na tla. Otroci si
sezujejo športne copate. Postopno po
navodilih
izvajajo
gibalne
dejavnosti: stopijo na blazino,
počepnejo, se usedejo, iztegnejo
noge, se uležejo, zaprejo oči in
poslušajo skladbo do konca.

Pregled uspešnosti izvedbe načrtovanih nalog sem podala v opazovalni shemi motoričnih
spretnosti otroka za gibalno urico Moje telo.
Tabela 12: Opazovalna shema motoričnih spretnosti – Moje telo
DA (+) / Delno
(0) / NE (-)

Opombe

1. Samostojno delo
sproščenost ob gibanju

-

poveže gibanje z elementi ritma

0

loči počasno in hitro

+

loči močno in šibko
2. Glavni del
telo je napeto/togo

0

Deček se je sprostil šele proti koncu
srečanja.
Dečku ni bilo dovolj le poslušanje
glasbe, da bi izvedel načrtovan gib.
Z očmi je pogledal najprej mene in nato
opazoval še ostale otroke ter je gibanje
ponovil.
Ločil je počasno (počasno korakanje,
kratki koraki) in hitro (hitra hoja, tek po
telovadnici)
Nezmožen izvesti šibek gib.

+

Deček se je sprostil šele proti koncu

Aktivnost / Gibanje
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zmožnost ohraniti ravnotežje

0

usklajenost gibanja
natančnost pri izvedbi gibov
izpeljava gibov do konca in
vztrajnost
ustrezno ponovi gibanje

0

se orientira na telesu
se orientira v prostoru

+
0

3. Umirjanje ob glasbi
ob glasbi se sprosti

0

0

srečanja.
Deček je bil zmožen ohraniti
ravnotežje, vendar ga je včasih zaneslo.
Gibi niso bili usklajeni.
Gibe je izvajal nenatančno.
Pri večini nalog je izpeljal in vztrajal
pri izvedbi naloge do konca.
Gibe je ponovil, vendar niso bili
usklajeni.
Deček pozna poimenovane dele telesa.
Takoj se je obrnil k mestu, kjer je na
začetku
stal.
Težavo
so
mu
predstavljale ovire ter sočasno gibanje
ostalih otrok-večkrat je izgubil smer
gibanja k cilju.
Postopno je izvedel gibalno nalogo. Oči
ni zaprl.

Legenda: (+) – dosežen cilj, (0) – delno dosežen cilj, (-) – nedosežen cilj

B) EVALVACIJA POTEKA GIBALNE URICE
Deček je pokazal zanimanje za vse izmed načrtovanih nalog. Proti koncu izvajanja
dejavnosti je bil opazen upad motivacije. Kratkotrajno pozornost smo podaljševali z
razgibanim delom – deček je skupaj z mano vodil eno gibalno igro. K izvedbi gibalne naloge
ga je spodbujala tudi njegova najboljša prijateljica.
Ves čas je bilo njegovo telo napeto, proti koncu se je nekoliko bolj sprostil. Med izvedbo
so bile prisotne tudi pridružene reakcije kot so grimase, dodatni gibi rok ali nog, izplazenje
jezika. Pri poslušanju navodil si je ustvaril gibalne predstave, ki niso bile identične s
predstavami, ki sem jih pričakovala.
Po izvedbi gibalne urice je bil deček vidno utrujen.
V okviru gibalne urice z naslovom Moje telo je bilo zastavljenih 13 ciljev. Deček BN je 3
cilje dosegel, delno dosegel 7 zastavljenih ciljev in ni dosegel 3 cilje. Glede na to, da je to bila
tretja gibalna urica in je bilo v sklopu treninga načrtovanih še 15 gibalnih uric, ki vsebujejo
dejavnosti z elementi, ki pri tej urici niso bili doseženi, bo deček BN imel možnost da na
koncu treninga nedosežene cilje vsaj delno doseže.
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6.7.6.2

Izvajanje treninga v domačem okolju

V popoldanskem času so starši izvajali vaje, ki so bile v povezavi s skrbjo za samega
sebe. Poudarek je bil na samostojnosti pri oblačenju, slačenju, obuvanju, sezuvanju, skrbi za
lastna oblačila, skrbi za igrače, skrbi za urejenost otroške sobe, skrbi za okolje (pomoč pri
urejanju dvorišča – pometa, grabi listje), uporabi vljudnostnih izrazov (izvoli, hvala, oprosti),
upoštevanju prometnih predpisov ter izvajanju naravnih oblik gibanja (hodi, teče, prestopa čez
ovire, skače čez ovire, igre z žogo). Starše smo prosili, da vaje oz. dejavnosti vsakodnevno
dosledno ponavljajo.
Ob prihodu v vrtec in odhodu domov ga je starš, ki ga je pripeljal oz. prišel iskat v vrtec,
spodbujal k pozdravljanju prisotnih v oddelku z ustreznimi pozdravi – »dobro jutro« in
»nasvidenje«. Dečka je spodbujal k samostojnosti pri iskanju lastnih oblačil in obutve v
garderobi, oblačenju in slačenju, obuvanju in sezuvanju ter k pospravljanju copat in
obešalnika na ustrezno mesto v garderobi ob prihodu v vrtec in odhodu domov.
Popoldanski čas je bil namenjen sprehodu, igri in urejanju dvorišča. Na začetku treninga
so se sprehajali po ravnem terenu (asfalt), nato pa še po neravnem terenu (gozdna pot,
travniki). Sprehodi so trajali približno 20 do 30 minut (deček BN pridobiva na moči,
vztrajnosti, hitrosti, sproščenosti). Starši so v gozdu poiskali tudi teren z manjšimi ovirami
(krtine, hlodi, mravljišča, kamni), kjer so najprej vadili prestop in nato še preskok čez oviro.
Po vrnitvi s sprehoda so se na dvorišču poigrali še z žogo (metali, lovili, brcali), obroči
(kotalili), kamni (korakali s kamna na kamen, skakali čez kamne), desko (hodili po 30 cm
široki deski, prestopali, skakali čez desko). Ko je bilo potrebno, so otroka vključili v
dejavnosti urejanja dvorišča.
Spontano so utrjevali uporabo vljudnostnih izrazov, ki smo jih poimenovali »čarobne
besede« ter upoštevanje prometnih predpisov.
Pred odhodom v posteljo so ga spodbujali k samostojnem iskanju in oblačenju v pižamo.
Oblačila je moral zložiti in pospraviti na stol v otroški sobi. Starša sta mu na začetku
pomagala pri zlaganju oblačil in med zlaganjem opisovala potek izvedbe dejavnosti, proti
koncu treninga pa sta ga spodbujala k čim bolj samostojnem zlaganju. Pred odhodom v
posteljo ga je bilo potrebno spodbuditi k pozdravljanju vseh domačih s pozdravom »lahko
noč«.
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6.8

Rezultati in interpretacija izvajanja treninga

Trening spodbujanja celostnega razvoja pri dečku BN je bil vpeljan v dnevno rutino po
področjih dejavnosti kurikula. Cilje, ki sem jih načrtovala v sklopu treninga sem pri dečku
preverjala pred začetkom treninga in po zaključenem treningu.
Pri izvedbi načrtovanih dejavnosti treninga smo upoštevali didaktično-metodične osnove
dela z otrokom z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, prilagoditve prostora, časa in načina
izvajanja področij dejavnosti ter uporabljali pozitivne spodbude in opore (proti koncu treninga
smo začeli opuščati opore).

6.8.1 Ocena otroka po področjih dejavnosti kurikuluma po izvedbi
treninga
A) Matematika
Na matematičnem področju je deček spoznaval 4 osnovne barve in 4 osnovne oblike,
iskal enake geometrijske like, razvrščal po eni ali dveh lastnostih, ugotavljal velikostne
odnose in položaj likov v vrsti in stolpcu, se orientiral v prostoru, štel in meril.
Pri spoznavanju geometrijskih likov smo mu ponudili barvno oporo – krog je bil vedno
zelene barve, trikotnik rdeče barve, kvadrat modre barve in pravokotnik rumene barve. Za
lažjo orientacijo na svojem telesu ter v prostoru smo mu na desno roko nalepili nalepko. Za
lažje razumevanje, pomena številke, smo zraven simbola dodali še količino npr. pri števki 1 je
bil narisan en krog.
Po končanem treningu deček pozna 4 osnovne barve (rdeča, zelena, rumena, modra) in 4
osnovne geometrijske like (krog, trikotnik, kvadrat, pravokotnik). Geometrijske like ustrezno
poimenuje. Uspešen je pri iskanju enakih geometrijksih likov ter razvrščanju likov po eni ali
dveh

lastnostih.

Razlikuje

med

nasprotnimi

pojmi

(največji/najmanjši,

več/manj,

najdaljši/najkrajši, prvi/zadnji v vrsti/koloni, spredaj/zadaj, zgoraj/spodaj). Šteje do deset,
pozna števke od 1 do 5 ter sešteva in odšteva na konkretnem nivoju. Vsak prešteti lik pokaže s
prstom. Z oporo ustrezno pokaže desno in levo roko ter poimenuje otroka, ki je na njegovi
levi ali desni strani.
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B) Jezik
Na področju jezika smo izvajali dejavnosti za bogatenje besednega zaklada, uporabo
vljudnostnih izrazov in vaje, ki so predpogoj za branje. Pri delu smo večkrat uporabili tudi
računalnik, saj motivacijsko deluje na otroka.
Za bogatenje jezikovnega zaklada smo uporabili slikovni material (kartice – živali,
poklici, pripomočki, hrana; projekcija slik in zapisanih besed (kratkih/dolgih) na računalniku;
zapis imena s tiskanimi črkami (označimo vse igrače, rezervna oblačila in obutev, ki jih
prinese s seboj v vrtec). Za učenje in navajanje na ustrezno rabo vljudnostnih izrazov smo
uporabili besede (pozitivne spodbude in dosledna uporaba vljudnostnih izrazov v vsakem
trenutku bivanja v vrtcu). Za ustrezno držo telesa smo mu ponudili fizično oporo (premikanje
otrokovih delov telesa), za ustrezno držo pisala pa mehanično oporo (nastavek za pisalo ali
uporaba trikotnih barvic in svinčnikov).
Ob slikovnem materialu ustrezno navaja besede na isti začetni zlog ali glas. Razlikuje
med zapisano besedo in sliko. Na vizualnem in slušnem nivoju razlikuje med dolgimi in
kratkimi besedami. Prepozna zapis svojega imena. Po petih minutah branja zgodbice je
opazen upad pozornosti pri poslušanju. Z usmerjanjem na gledanje slik v knjigi ter z
verbalno spodbudo otrok pri poslušanju vztraja do konca. Po branju, z mojo pomočjo in
sprotnim obnavljanjem zgodbice, zloži slike v pravilnem vrstnem redu glede na zaporedje
dogodkov. Uporablja besede, ki opredeljujejo čas (danes, včeraj, jutri), vendar je raba besed
neustrezna. Drža telesa pri delu za mizo se je izboljšala, vendar se po 20 sekundah z zgornjim
delom telesa nagne naprej in skrivenčen sedi za mizo. Ko sem ga pobožala po hrbtu, se je drža
telesa izboljša, vendar za kratek čas. Pri delu za mizo (naloge papir – svinčnik) vztraja tudi po
15 minut. Tudi po zaključenem treningu težko počaka na navodila za reševanje danih nalog,
tako da pogosto naloge na listih začne reševati po svoje. Raba vljudnostnih izrazov je
ustrezna. Ob prihodu v vrtec in odhodu domov prisotne pozdravi z ustreznimi pozdravi. Ko ga
spodbudimo in spomnimo, uporablja izraze izvoli, hvala, oprosti.
C) Gibanje
Na gibalnem področju smo izvedli vaje za izboljšanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek,
skoki, poskoki, valjanje, plezanje, plazenje).
Za dokončanje pričetih gibalnih nalog je potreboval verbalno spodbudo. Pri sprehodih je
bil prvi v koloni in na tak način smo tempo hoje podredili njemu. Pri plezanju (izmenično
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menjavanje rok in nog) na letvenik smo mu ponudili fizično oporo (premikanje otrokovih nog
in rok pri učenju plezanja na letvenik). Za hojo po stopnicah in plezanje na letvenik smo mu
omogočili več časa.
Za izvedbo gibalnih nalog je izražal veliko zanimanje. Med izvedbo pa je kazal veselje.
Pri izvajanju gibalnih dejavnosti še vedno ni sproščen.
D) Narava in družba
V okviru področij narave in družbe smo se učili osebnih podatkov, pravil iger,
osnovnih pravil vedenja v prometu, kako skrbeti za samega sebe ter kako skrbeti za okolje, v
katerem živimo.
Dejavnosti smo vsakodnevno dosledno ponavljali. Na začetku smo potek vsake
načrtovane dejavnosti ubesedili, proti koncu treninga pa smo otroka le opozorili, če je kaj
pozabil narediti ali pa ga k izvedbi dejavnosti samo verbalno spodbudili.
Deček po modelu pove svoje ime, priimek in naslov. Pozna in pove ime svojega brata,
staršev, starih staršev ter vzgojiteljic v oddelku. Deček pozna pravila iger Človek ne jezi se in
Spomin. Ve, da se mora med sprehodom ves čas držati za roko z drugim otrokom. Ve, da
cesto prečkamo čez prehod za pešce in da med prečkanjem dvignemo roko tako, da smo višji.
Na področju skrbi za samega sebe je uspešen. Samostojen je pri oblačenju in slačenju,
umivanju rok pred in po zajtrku in kosilu ter po odhodu na stranišče. Ko ga opomnimo in
spodbudimo, pospravi igrače na svoje mesto ter poskrbi za urejenost igralnice in garderobe.
Rajši se igra z drugimi kot sam.
E) Umetnost
Področje umetnosti se je prepletalo skozi vsa druga področja kurikuluma.
Barve (rdeča, rumena, modra, zelena, rjava, črna, bela, vijolična, oranžna) smo na
konkretnem nivoju (opazovali smo predmete in objekte, ki nas obdajajo) spoznavali med
sprehodi po vrtcu in v okolici vrtca. Poznavanje in poimenovanje barv smo utrdili s slikovnim
materialom (kartice s slikami predmetov in objektov, ki nas obdajajo; predvajanje slikovnega
materiala na računalniku). Pojme svetlo in temno smo povezali s pojmi dan in noč. Deček
ustrezno po navodilu nariše ravno ali krivo črto ter dolgo ali kratko črto. Pojme prekinjena in
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neprekinjena črta ni še usvojil. Uspešen je pri razvrščanju konkretnega materiala na trde in
mehke.
Pregled realizacije ciljev po področjih dejavnosti v vrtcu bom podala v tabeli ter
primerjala rezultate pridobljene pred in po izvedbi intenzivnega treninga spodbujanja
celostnega razvoja otroka.
Tabela 13: Pregled realizacije ciljev treninga
PODROČJA FUNKCIONIRANJA

razvoj

5

PO

treningu

samostojnost

emocionalni

4
socio-

razvoj

3
kognitivni

2
govor

razvoj

1
spoznavni

OPERATIVNI CILJI

PRED

MATEMATIKA
LOGIKA IN JEZIK
otrok prepozna 4 osnovne
geometrijske like
ustrezno poimenuje 4 osnovne
geometrijske like
ustrezno poišče enake
geometrijske like
prostoročno nariše krog,
trikotnik, kvadrat
ustrezno razvrsti geometrijske
like po eni lastnosti (barva,
oblika, velikost)
ustrezno razvrsti geometrijske
like po dveh lastnostih
ustrezno sestavi sliko s
pomočjo geometrijskih likov
opazuje in našteje
geometrijske like po vrsti
ustrezno pokaže največji
geometrijski lik
ustrezno pokaže najmanjši
geometrijski lik
ustrezno pokaže prvi
geometrijski lik v vrsti

-

+

-

+

0

+

-

+

0

+

0

+

0

+

0

+

+

+

+

+

-

0
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(pojem vrsta)
ustrezno pokaže prvi
geometrijski lik v stolpcu
(pojem stolpec)
med tremi geometrijskimi liki
pokaže lik, ki je na sredini
ustrezno nadaljuje zaporedje
geometrijskih likov
ustrezno ugotovi, v kateri vrsti
je več/manj geometrijskih
likov

-

0

+

+

0

+

-

+

0

0

-

0

-

0

+

+

0

+

-

+

-

+

-

-

PREDŠTEVILSKO OBDOBJE
mehanično šteje do 20

-

+

Razume, kaj pomeni določena

-

0

ORIENTACIJA
na konkretnem nivoju zna
opredeliti položaj predmeta
glede na sebe (nad, pod, v,
spredaj, zadaj, na, levo, desno,
zraven)
na konkretnem nivoju zna
opredeliti položaj predmeta
glede na drug predmet (zgoraj,
spodaj, v, spredaj, zadaj, na,
levo, desno, zraven)
se orientira na listu (zgoraj,
spodaj, na sredini, na desni, na
levi)
(nalepka pomeni desno stran
lista)
samostojno poišče pot iz
labirinta
pozna in poimenuje prostore v
vrtcu (kuhinja, garderoba,
igralnica, pralnica)
MERJENJE
s priročnimi sredstvi izmeri
mizo
s priročnimi sredstvi izmeri
hodnik
meritve izrazi z grafičnimi
prikazi
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števka (1, 2, 3, 4, 5)
sešteva na konkretnem nivoju

0

+

odšteva na konkretnem nivoju

0

+

zaznava prirejanje in prireja 1
–1
uredi množico konkretnih
predmetov po velikosti (3
množice)
uredi konkretne predmete po
velikosti (3 žlice, 3 žetone, 3
gumbe)
otrok razlikuje med
nasprotnimi pojmi (več/manj,
večji/manjši, daljši/krajši,
največ/najmanj,
najkrajši/najdaljši)

0

+

-

0

0

+

+

+

0

0

-

0

-

0

+

+

0

+

0

+

-

+

0
0

0
0

0

+

JEZIK
POSLUŠAMO, GLEDAMO IN ŠIRIMO BESEDNI ZAKLAD
ustrezno poimenuje izvor
predvajanega zvoka
ustrezno navaja besede na isti
začetni zlog
(ob slikovnem materialu)
ustrezno navaja besede na isti
začetni glas
razlikuje med črkovnim in
slikovnim delom v časopisu
razlikuje med dolgimi in
kratkimi besedami na
vizualnem nivoju
razlikuje med dolgimi in
kratkimi besedami na slušnem
nivoju
na kartici prepozna svoje ime
napisano z velikimi tiskanimi
črkami
sledi krajši zgodbici ob slikah
zloži slike v pravilnem
vrstnem redu glede na
zaporedje dogodkov v
zgodbici
otrok ustrezno poimenuje
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pokazane predmete/osebe/like
na slikah
razlikuje med dnevom in nočjo
razlikuje med temeljnimi
časovnimi prislovi za
opredeljevanje dogodkov
(danes/včeraj/jutri)
otrok pozna in poimenuje
poklice, ki jih najdemo v vrtcu
(kuharica, vzgojiteljica, perica,
hišnik)
OSNOVE PISANJA
ustrezna drža pisala z uporabo
nastavka za pisalo
ustrezna drža telesa pri delu za
mizo
pri delu za mizo zdrži 15
minut
VLJUDNOSTNI IZRAZI
ob prihodu v igralnico
pozdravi z dobro jutro
ob odhodu pozdravi z
nasvidenje
ustrezno uporablja vljudnostne
izraze (izvoli/hvala/prosim)

+
-

+
0

0

+

-

+

-

0

0

+

-

+

-

+

-

+

0

+

-

0

-

-

0

+

-

+

GIBANJE
NARAVNE OBLIKE GIBANJA
razvije koordinacijo oko-roka
-oko
poveže gibanje z elementi
ritma
sproščeno izvaja naravne
oblike gibanja (hoja, tek,
skoki, poskoki, valjanje,
plezanje, plazenje)
NARAVA IN DRUŽBA
JAZ, TI, MI, VI
ustrezno pove svoje ime,
priimek, naslov
po modelu pove osebne
podatke o sebi
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ve, kdo je njegov brat in pozna
njegovo ime in priimek
ve, kdo so njegovi starši in
pozna njihova imena in
priimke
ve, kdo so njegovi stari starši
pozna imena in priimke
vzgojiteljice in pomočnic
vzgojiteljice
DRUŽBENE IGRE IN UPOŠTEVANJE PRAVIL
pozna 5 pravil čarovnice Betke
in jih zna uporabiti na
konkretnem nivoju
pozna pravila družbenih iger
(Človek ne jezi se, Spomin)
PROMET
pozna pojme semafor, prehod
za pešce (zebra), pločnik
pozna osnovna pravila vedenja
v prometu
ČAS
pozna izraze teden, dnevi v
tednu
spozna, da je življenje živih
bitij odvisno od vode, hrane,
zraka
RAZLIKE IN PODOBNOSTI
razvrsti manjšo skupino otrok
po barvi las, velikosti, spolu
otrok uredi manjšo skupino
otrok po velikosti
SKRB ZA SAMEGA SEBE
samostojno se obleče, obuje
ustrezno uporablja pribor za
hrano
pred vsakim obrokom si umije
roke
po zajtrku in kosilu si umije
zobe
pripravi mizo za delo

0

+

0

+

0
0

+
+

-

0

-

+

0

+

-

+

0

+

-

+

-

+

0

+

0

+

-

+

+

+

-

+

-

+
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0

+

-

+

poskrbi za urejenost igralnice

0

0

poskrbi za urejenost garderobe

0

0

ustrezno razvrsti odpadke
(plastika, papir, ostali
odpadki)

-

0

0

+

0

+

0

+

0

0

0
-

+
0

0

+

0

+

0

0

-

+

poskrbi za svoja oblačila in
obutev v garderobi
SKRB ZA OKOLJE (IGRALNICA IN NARAVA)
vsako igračo ali didaktični
material pospravi na svoje
mesto

ČUSTVA
pozna osnovna čustva (veselje,
žalost, jeza, strah)
zna izraziti osnovna čustva
(veselje, žalost, jeza, strah)
prepozna različna čustva pri
drugih
sposoben je kontrolirati svoja
čustva
sposoben je za delo z drugimi
konflikte reši na socialno
ustrezen način
UMETNOST
BARVE
pozna barve in jih poimenuje
(rdeča, rumena, zelena, modra,
rjava, črna, bela, vijolična,
oranžna)
loči med svetlimi in temnimi
barvami
ČRTA/KIP
otrok pozna nasprotne pojme v
povezavi s črto (ravna/kriva,
dolga/kratka,
prekinjena/neprekinjena)
otrok pozna nasprotne pojme
trd/mehak, hrapav/gladek
Legenda: (+) – dosežen cilj, (0) – delno dosežen cilj, (-) – nedosežen cilj
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V tabeli št. 12 sem predstavila vse operativne cilje treninga. Iz tabele je razvidno, da je
deček s treningom vpeljanim v dnevno rutino vrtca večino zastavljenih operativnih ciljev
dosegel ali delno dosegel.
V nadaljevanju bom v tabeli prikazala realizacijo načrtovanih ciljev pred in po izvedbi
treninga. V tabeli št. 13 so prikazana posamezna področja funkcioniranja. Pri vsakemu
področju funkcioniranja so v stolpcu A prikazani rezultati pred izvedbo treninga, v stolpcu B
pa rezultati po izvedbi treninga. Na osnovi zastavljenih kriterijev so cilji razdeljeni na
dosežene, delno dosežene in nedosežene cilje.
V okviru treninga je bilo načrtovanih in zastavljenih 153 operativnih ciljev. Na področju
spoznavnega razvoja 55 operativnih ciljev, govora in komunikacije 23, kognitivnega razvoja
46, socio - emocionalnega razvoja 14 ter na področju samostojnosti 15.
Tabela 14: Tabelarični prikaz realizacije ciljev pred (A) in po (B) izvedbi treninga
PODROČJA FUNKCIONIRANJA
KRITERIJI

1

2

3

(spoznavni

(govor)

razvoj)

4

5

(kognitivni

(socio –

(samostojnost)

razvoj)

emocionalni

SKUPAJ

razvoj)

A
Dosežen cilj (+)
Delno dosežen cilj (0)
Nedosežen cilj (-)

B

A

B

A

B

A
0

7

38

1

17

3

30

(12 %)

(69 %)

(4 %)

(74 %)

(7 %)

(65 %)

B

A

B

10

1

12

(71%)

(7 %)

(80 %)

27

14

11

6

22

16

9

3

8

2

(49 %)

(27 %)

(48 %)

(26 %)

(47 %)

(35 %)

(64 %)

(22 %)

(53 %)

(13 %)

0

21

0

21

3

11

(39 %)

(4 %)

(48 %)

(46%)

5

1

6

1

(36 %)

(7 %)

(40 %)

(7 %)

A

B

12

107

(7,84
%)

(69,93
%)

77

41

(50,33
%)

(26,8
%)

64

5

(41,83

(3,27
%)

%)

SKUPAJ

55

23

46

14

15

153

Podatke predstavljene v tabeli št. 13 sem v nadaljevanju prikazala tudi v grafih št. 3 in 4.
V grafih lahko nazorno vidimo razvitost dečka BN na posameznih področij funkcioniranja
pred (A) in po (B) izvedbi treninga.
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Prikaz št. 4: Graf razvitosti posameznih področij otrokovega funkcioniranja pred (A) izvedbo
treninga

Prikaz št. 5: Graf razvitosti posameznih področij otrokovega funkcioniranja po (B) izvedbi
treninga

Iz podatkov v tabeli št. 13 in grafu št. 3 je razvidno, da je pred izvedbo treninga deček BN
imel težave na področjih spoznavnega razvoja, razvoja govora in komunikacije ter na
področju socio-emocionalnega razvoja. Zaradi tega je bil trening usmerjen v izboljšanje prav
naštetih šibkih področij funkcioniranja. Pred izvedbo treninga je deček dosegel 12 (7,84 %)
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zastavljenih ciljev, delno dosegel 77 (50,33 %) ciljev ter ni dosegel 64 (41,84 %) zastavljenih
ciljev.
Iz podatkov v tabeli št. 13 in grafu št. 4 je razvidno, da je deček BN napredoval na
področju spoznavnega razvoja, govora in komunikacije, kognitivnega razvoja, socioemocionalnem področju ter področju samostojnosti. Po zaključenem treningu je uspešno
dosegel 107 (69,93 %) zastavljenih ciljev, delno dosegel 41 (26,8 %) ciljev ter ni dosegel 5
(3,27 %) ciljev.
Glede na dečkov napredek, realizacijo programa po področjih funkcioniranja in
organizacijske ter materialne možnosti menim, da so vse faze od načrtovanja preko izvajanja
treninga v veliki meri uspešno izvedene. Prek skupinskih in individualnih dejavnosti, ki so
bile načrtovane s ciljem celostnega razvoja otroka, s številnimi vajami ponavljanja in
utrjevanja ter z usklajenim delovanjem vzgojiteljic v oddelku, vodstvom vrtca in starši, je
deček napredoval na vseh področjih funkcioniranja. Starša otroka sta se v dogovoru z
zdravniki, svetovalno delavko in vzgojiteljicami v vrtcu odločila, da bo otrok obiskoval vrtec
še v naslednjem šolskem letu. Tako bo imel otrok možnost usvajanja vsega potrebnega za
uspešno vključevanje v osnovno šolo s prilagojenim programom.

6.8.2 Opisna ocena otrokovega funkcioniranja po treningu
V primerjavi z vrstniki so dosežki otroka z lažjimi motnjami v duševnem razvoju skromni
na večini področij dejavnosti (Kurikulum za vrtce, 1999). Dokazano je, da izobraževanje, učni
ter vzgojni programi in metode, ki so prilagojene posebnim potrebam posameznika z lažjimi
motnjami v duševnem razvoju močno izboljšujejo njihovo sposobnost učenja (Werdoning in
ostali, 2009). Ob skupni vzgoji in izobraževanju z drugimi vrstniki se težave in motnje pri
otrocih z lažjimi motnjami v duševnem razvoju lahko omilijo, nekatere pa se lahko tudi
odpravijo (Kurikulum za vrtce, 1999).
A) Gibalni razvoj
V okviru 18 gibalnih uric je bilo izvedenih 8 vadbenih sistemov. Vadbeni sistemi
(gibalna igra) so bili sestavljeni na osnovi globalnih ciljev in dejavnosti(5.-9. stopnja)
opredeljenih v lestvici za spremljanje razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika.
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MOTORIKA
GROBA
Telesna drža se je pri dečku BN izboljšala. Stoje v pravilni drži zdrži povprečno 30
sekund in potem mu ramena padejo naprej. Miza in stol v igralnici sta bila za dečka
previsoka. Deček je to izrazil s presedanjem na stolu, z obračanjem telesa, premikanjem nog.
Poskušali smo ravnati preventivno ter smo v vrtcu poiskali stole in mize, ki so ustrezale
vsakemu posameznemu otroku. Drža telesa pri delu za mizo se je po tem izboljšala. Deček v
pravilni drži sede vztraja približno 20 sekund, nato se z zgornjim delom telesa nagne naprej,
na levo roko nasloni glavo in skrivenčen sedi za mizo. V primeru nepravilne drže telesa sva
imela dogovor, da ga bom pobožala po hrbtu in mu na tak način dala znak, da se zravna. Pri
hoji v pravilni drži zdrži približno 20 sekund, ramena potegne naprej in jih povesi, hrbet pa je
rahlo okrogel.
Otrok še vedno hodi na široko, neenakomerno in občasno opotekajoče. Hojo spremlja
odvečno gibanje celega telesa. Pri daljših sprehodih in hoji po neravnem terenu se hitro
utrudi. Skladno z naštetim ima deček težave tudi pri poskakovanju in teku. Čeprav so težave
na gibalnem področju izrazitejše, se je rad vključeval v gibalne in rajalne igre. Deček je pri
vseh načrtovanih dejavnostih sodeloval. Ob upadu motivacije je potreboval spodbudo za
dokončanje naloge. Za izvedbo gibalnih nalog je potreboval nekoliko več časa kot njegovi
vrstniki.
FINA MOTORIKA/ GRAFOMOTORIKA
Z uporabo nastavka za pisalo ali pri risanju z barvicami, ki so narejene na način, da
določajo položaj posameznega prsta na pisalu, se je izboljšala natančnost pri risanju in
barvanju površin.
B) Kognitivni razvoj
ZAZNAVANJE
Vsakodnevne vaje na področju spoznavnega razvoja so pripomogle k bolj
organiziranemu in natančnemu zaznavanju. Občasno se je pojavljala potreba po podrobnejših
oz. enostavnejših navodilih ter po zastavljanju dodatnih vprašanj. Z vztrajnim ponavljanjem
se je deček naučil sistematičnega in postopnega reševanja nalog. Zazna detajle na slikah ter
jih večinoma ustrezno poimenuje. Pri barvanju je pozoren, da se barve skladajo z barvami
realnih predmetov oz. objektov.
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Loči med slušno podobnimi glasovi. Ustrezno določi začetni glas v besedi ob podaljšani
izgovarjavi omenjenega glasu. Težave ima pri določanju končnega glasu.
ORIENTACIJA
ČASOVNA ORIENTACIJA
Z vsakodnevnim ponavljanjem je deček usvojil novo dnevno rutino v skupini. Zaporedje
dogodkov v dnevu razume na konkretnem nivoju (zjutraj se odpravi v vrtec – zajtrk, kosilo,
počitek v vrtcu – igra, sprehod z bratom in starši – spanje). V tednu se orientira na osnovi
značilnih dogodkov, ki so se ciklično ponavljali (ponedeljek – dan za prinašanje igrač; torek –
gibalne urice v telovadnici vrtca; sreda – risanka po izboru enega izmed otrok v skupini;
četrtek – gibalne urice v telovadnici vrtca; petek – obisk knjižnice). Ni si zapomnil zaporedja
dni v tednu.
PROSTORSKA ORIENTACIJA
Z oporo (nalepka na desni roki, na desni strani mize, stola, omare) loči med levo in desno
stranjo svojega telesa ter med levo in desno stranjo predmetov (miza, stol, omara). Na
konkretnem nivoju razume pojme vrsta in kolona (postavi se v vrsto in postavi se v kolono).
Deček ne razlikuje med pojmi vrsta in stolpec v tabeli.
USMERJENOST PROCESOV
Pozornost je pri dečku še vedno odkrenljiva. Pri delu ga zmoti vsako odpiranje ali
zapiranje vrat ter hrup v igralnici. Pozornost pa je odvisna tudi od motivacije za delo in
razpoloženja. Za skupinsko delo je bil motiviran ter je občasno brez dodatnih spodbud in
usmerjanja sodeloval tudi po 30 min. V primeru, da potrebuje pomoč, zanjo prosi.
Najpogosteje je za pomoč prosil svojo najboljšo prijateljico MD, proti koncu treninga pa je za
pomoč pritekel tudi k vzgojiteljicam v oddelku. Brez usmerjanja in opozarjanja je opravljal
svojo zadolžitev (dežurstvo v času zajtrka in kosila).
Na konkretnem nivoju si predstavlja, kaj pomeni določeno število (daj mi 5 kock, daj mi
2 kocki). Uspešen je pri seštevanju in odštevanju s konkretnim materialom. Šteje do 10 s
sledenjem prstov. Zna napisati simbole za številke od 1 do 10. Količino ustrezno poveže s
števkami. Težave se še vedno pojavljajo pri iskanju ustreznega načina izpeljave konkretnih
orientacijskih dejavnosti kot je npr. plezanje pod mizo, pri čemer mu oviro predstavljajo stoli
– deček si ni odmaknil stolov, ampak je poskušal splezati vmes med stoli.
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Pomnjenje je najboljše, takrat ko informacije dobi po slušni in vidni poti. Deček za delo
potrebuje spodbudo in minimalna usmerjanja.
C) Govor in komunikacija
Deček se rad pogovarja. S sistematičnimi vajami bogatenja besednega zaklada v sklopu
individualnih ur po počitku se je dečkov besedni zaklad razširil. Ustrezno poimenuje 10
poklicev, 20 živali, 7 prostorov v hiši, vse prostore v vrtcu, 15 moških in ženskih oblačil ter
hrano – zelenjava in sadje. Po modelu odgovarja na zastavljena vprašanja v povezavi z zgoraj
navedenimi pojmi. Uspešen je pri igrah enaka – drugačna beseda, iskanje besed z istim
začetnim glasom (ob slikovnem materialu), vajah za miselno združevanje skupnih ali splošnih
lastnosti predmetov oz. objektov (živali, oblačila, vozila, ljudje, hrana, pijača …).
V spontanem pogovoru uporablja večbesedne povedi. Vrstni red besed v povedih je
pravilnejši. V tej fazi otroku še dovoljujemo, da na vprašanje odgovori z eno ali dvema
besedama, vendar pa nepopolne odgovore dopolnimo in v celoti ponovimo, tako mu
ponudimo dober zgled.
Zgodbo uspešno obnovi po enem tednu intenzivne obdelave zgodbe. Slike v povezavi z
zgodbo postavi v pravilno zaporedje, nato našteje vse predmete, objekte in osebe na slikah ter
z dodatno spodbudo pove še en stavek o dogodku na sliki.
S predhodnim usmerjanjem pozornosti na zahtevano nalogo uspešno izpelje navodila
sestavljena iz dveh ali treh delov. Opisovanje konkretnih predmetov temelji na odgovarjanju
na zastavljena vprašanja.
D) Socialno-emocionalni razvoj
Deček rad prihaja v vrtec, v skupini je dobro sprejet. Iz sociometrične tabele št. 14 in
prikaza št. 5 je razvidno, da je deček tudi po zaključenem treningu med bolj priljubljenimi v
oddelku. Tri deklice so dobile po tri glasove, dva dečka pa štiri. Eden od dečkov s štirimi
glasovi je tudi deček BN. Glasove sta mu podarili 2 deklici in 2 dečka. Tokrat sta opazni dve
vzajemni izbiri, prva med dečkom BN in deklico MD, druga med dečki BN in ND. Deček si
je v času izvajanja treninga za delo v paru in delo v manjši skupini največkrat izbral prav
deklico MD. Deček ND ga je večkrat prosil naj si izbere tudi njega, deček BN ga je vsakič, ko
ga je prosil, tudi izbral.
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Tabela 15: Sociometrična tabela (po izvedbi treninga)
IME IN
PRIIMEK
AK
BR
KR
MP
VN
BN
ND
TF
HU
VT
SŽ
ČD
EI
KU
AL
RU
TT
VM
MD
UK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SKUPAJ

1

2

3
X

4

5

6
X

7

8

X

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

1

20

2

2

2

2

4

X
X

5

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

SPOL
(M/Ž)
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž

40

Prikaz št. 6: Sociogram (po izvedbi treninga)
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Dečku BN so glasove podali prav tisti otroci, ki jih je za delo v manjši skupini večkrat izbral.
Tudi pri samostojni igri je to skupina otrok, ki so se po navadi igrali skupaj.
Odnosi med dečkom BN in vrstniki so ugodni, vedno je pripravljen pomagati, išče
prosocialne rešitve sporov, ne prizadene vrstnikov. V skupini je nekoliko bolj sproščen in
živahen. Pokaže veselje, ko je pri nalogah uspešen, ter nezadovoljstvo in žalost ob neuspehu
in opozorilu. Vzgojiteljice spodbudno delujejo na otroka. Rad se jim pohvali, ko je pri
dejavnostih uspešen. Zaradi nalog, ki jih zmore in ob njih doživlja priznanje in pohvalo, je
deček bolj motiviran za delo. Začetno zanimanje pokaže za vse pripravljene dejavnosti. Pri
nekaterih pa ga je po določenem času potrebno spodbujati, da vztraja do konca. Velikokrat se
je po končani dejavnosti še dodatno igral s pripravljenimi didaktičnimi pripomočki oz.
materialom v času, ki je bil namenjen samostojni izbiri igre.
E) Samostojnost in navade, sodelovanje pri dejavnostih, skrb za samega sebe
Deček BN pri pogovoru z vzgojiteljicami vzpostavi očesni kontakt. Razume kratka in
jasna navodila. V primeru nerazumevanja dejavnost izpelje po svoje ali počaka in posnema
vrstnike. V pogovoru aktivno sodeluje z otroki iz skupine. Ne razume metafor, ki jih otroci
uporabljajo. V vrtcu občasno pozabi pospraviti igrače, s katerimi se je igral. Po opozorilu jih
pospravi.
Povečala se je stopnja samostojnosti pri skrbi za samega sebe, čeprav ga je še vedno
potrebno spodbujati k izpeljavi dejavnosti do konca. Pri oblačenju, obuvanju, slačenju in
sezuvanju je še vedno neroden, spremljajo ga odvečni gibi rok in nog. Ob verbalni spodbudi
je vrstni red oblačenja ustrezen. Pozna lastna oblačila in obutev. Po zaključenem treningu
deček še vedno potrebuje več časa za oblačenje in slačenje.
Če ga ne spomnimo, pozabi, da si po odhodu na WC umije roke.
Med obroki je pozornost usmeril v pravilno držo telesa za mizo, tako da ročaj žlice in
vilice oprime v pest. Pri hranjenju potrebuje več časa kot ostali otroci, tako da je potrebno, da
mu hrano in pijačo postrežemo med prvimi. Občasno opažamo, da med hranjenjem usta
primakne k žlici, pa mu hrana pade z žlice ali vilice. Isti pojav opažamo tudi pri pitju.
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6.8.3 Odgovori na raziskovalna vprašanja
1) Na kakšen način lahko izboljšamo celostni razvoj otroka z lažjimi motnjami v
duševnem razvoju z dejavnostmi vpeljanimi v dnevno rutino vrtca?
Največji izziv vsakega izvajalca, ki dela z otrokom z lažjimi motnjami v duševnem
razvoju je, da se izogne oznaki, da gre za otroke z omejenim potencialom. Edini način, da
spoznamo otroka in njegove sposobnosti je vključevanje otroka v aktivni in razburljiv proces
učenja. V vrtcu ustvarjamo ustrezne razmere za otroke s posebnimi potrebami, kot so različne
oblike druženja, igre in učenje z drugimi otroki (Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu
za predšolske otroke, 2006). Delo vzgojiteljev v vrtcu z otrokom z motnjami v duševnem
razvoju je usmerjeno v spodbujanje otrokovega razvoja in učenja.
Avtorici Levandovski in Teodorović (1979) navajata, da je pri delu z otroki z motnjami v
duševnem razvoju potrebno vsakodnevno, sistematično in intenzivno izvajanje dejavnosti, ki
temeljijo na konkretnih izkušnjah in učenju po modelu. Zaradi tega smo načrtovane dejavnosti
vpeljali v dnevno rutino vrtca. Program pomoči je temeljil na otrokovih interesih, ponujal je
predvidljiv urnik ter naloge, ki so si sledile v vrsti enostavnih korakov, in so aktivno zaposlile
otrokovo pozornost.
Jerebova (2012) navaja, da spodbudno učno okolje omogoča učenje, ki temelji na močnih
področjih, dviga pa tudi motivacijo. Pri izvajanju dejavnosti smo upoštevali vzgojnoizobraževalne pristope dela, didaktično-metodične osnove dela z otroki z lažjimi motnjami v
duševnem razvoju, strategije in opore dela ter prilagoditve fizičnega, didaktičnega,
kurikularnega in socialnega učnega okolja. Po navodilih h kurikulu za vrtce s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003) se s
pravočasnim in ustreznim spodbujanjem razvoja in učenja težave, ki izhajajo iz otrokove
motnje, lahko omilijo ter nekatere tudi odpravijo. Shonkoff (2000) meni, da pozitivne in
bogate izkušnje v zgodnjem otroštvu vplivajo na razvoj možganov, kar pomaga pri razvoju na
področju celostnega razvoja otroka.
S skrbno načrtovanimi dejavnostmi s področij matematike, jezika, gibanja, umetnosti ter
narave in družbe, ki so bile vpeljane v dnevno rutino vrtca, je deček napredoval na področju
celostnega razvoja. Napredek je opazen na področju spoznavnega oz. kognitivnega razvoja,
razvoja govora in komunikacije, socio – emocionalnega razvoja ter na področju
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samostojnosti. Po zaključenem treningu je deček dosegel 69,93 % zastavljenih ciljev, delno
dosegel 26,8 % in ni dosegel 3,27 % zastavljenih ciljev treninga.
2) Kakšne so možnosti, da skozi skrbno načrtovane dejavnosti po petih področjih
kurikula za vrtce, ki potekajo skozi igro otrok z lažjimi motnjami v duševnem
razvoju zmanjša primanjkljaje na področju spoznavnega razvoja, govora in
komunikacije, kognitivnega razvoja, socio-emocionalnega razvoja ter na
področju skrbi za samega sebe?
V Kurikulu za vrtce (1999) je zapisano, da je igra tista dejavnost, ki na najbolj naraven
način združuje temeljna načela predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena dovolj
široko razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju. V igri se v
otrokovih dejavnostih prepletajo in povežejo različna področja kurikula, kar je za razvojno
stopnjo in način učenja v tem starostnem obdobju smiselno in strokovno utemeljeno.
Nekateri pravijo, da je otrokovo delo igra. Horvat in Magajna (1987) delo opredeljujeta
kot aktivnost z bolj ali manj določenim ciljem, ki stremi k doseganju nekega rezultata,
medtem ko je igra svobodna in ni usmerjena v končni rezultat. Vendar avtorja dodajata, da je
v praksi težko določiti kriterije, s katerimi bi natančno razmejili obe dejavnosti. Tudi
dejavnosti, ki jih spodbudi vzgojitelj ali vzgojiteljica z namenom, da bi se otroci nečesa
naučili oziroma z njihovo pomočjo osvojili določene sposobnosti in spretnosti, so za otroke
igra, če jih svobodno izberejo in v njih z zadovoljstvom sodelujejo. Predšolski otroci v teh
dejavnostih ne stremijo k določenemu rezultatu (npr. pridobitvi določene sposobnosti, ki si jo
za cilj zastavi vzgojitelj, ko načrtuje dejavnost), ampak v njej predvsem uživajo in pri tem
nenamerno ter spontano pridobivajo sposobnosti in znanja.
Marjanovič Umekova in Zupančičeva (2001) zagovarjata smiselno umeščenost igre v
kurikul za vrtce, hkrati pa opozarjata na pomembnost vrste ostalih dejavnosti, ki so glede na
cilje, ki jih zasledujejo, lahko enako ali bolj primerne in strokovno upravičene. Avtorici
menita, da bi bila trditev, da se predšolski otroci lahko vsega naučijo skozi igro strokovno
nesprejemljiva. Zagovarjata različne dejavnosti ter različne metode in oblike vzgojnega dela.
Delo v vrtcu in doma mora potekati usklajeno. Starši dečka z lažjimi motnjami v
duševnem razvoju so se počutili del tima, ko smo jih povabili, da so skupaj z nami načrtovali
dejavnosti za delo v vrtcu in doma. Bili smo pozorni, da jih z načrtovanimi dejavnostmi ne
obremenjujemo in jim ne nalagamo prevelike odgovornosti. Čeprav sta starša nekatere
dejavnosti že izvajala doma, smo se vsi skupaj usedli za mizo in se dogovorili, katere
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dejavnosti bi skozi igro lahko izvajali z otrokom v popoldanskem času. Pri izbiri dejavnosti
smo bili pozorni, da izkoristimo otrokove sposobnosti in način obdelave informacij.
Dejavnosti so bile usmerjene v načrtno opazovanje in zaznavanje sveta z vsemi čutili.
Poudarili pa smo tudi pomembnost preživljanja konstruktivnega časa s starši in bratom.
Načrtovane dejavnosti za delo v vrtcu so se v času treninga izvajale vsakodnevno in
sistematično. Delo je potekalo v skupini, manjši skupini ali v paru. Dejavnosti z različnih
področij kurikula za vrtce smo dečku in ostalim otrokom predstavili kot sredstvo zabave.
Deček dejavnosti doživlja kot igro in se ob nalogah, vpeljanih v dnevno rutino, zabava.
Čeprav so bile namenjene njemu, deček ni bil pod pritiskom in se ni počutil izločenega, saj so
naloge izvajali tudi ostali otroci iz skupine. Dejavnosti so bile organizirane glede na
posebnosti dečka BN v oddelku. Njegova izvedba naloge oz. aktivnosti pa je bila ustrezna, ker
smo mu mi to omogočili. Dečka smo na tak način lahko utemeljeno pohvalili. Otrok je
doživljal pozitivne spodbude, ki so pogoj za nadaljnji napredek, saj smo na tak način
zmanjšali otrokovo napetost, ustvarili pa občutek ugodja.
Igra je ne le osnovna dejavnost, ampak tudi potreba vsakega otroka in pogoj, da se
normalno psihično in fizično razvija. Po eni strani so torej izbira in način otrokovega igranja
odvisni od njegove trenutne razvojne stopnje (gibalnih in kognitivnih sposobnosti,
emocionalne in socialne zrelosti), po drugi strani pa igra vpliva na to, da otrok v razvoju
napreduje. Igra pomembno vpliva na vsa področja otrokovega razvoja (razvoj gibalnih
sposobnosti in spretnosti, kognitivni razvoj, emocionalni razvoj, socialni in moralni razvoj,
osebnostni razvoj), zlasti v predšolskem obdobju (Marjanovič Umek, 2001).
Napredek je opazen na spoznavnem, kognitivnem področju, področju samostojnosti sebe
ter socio-emocionalnem področju. Na področju spoznavnega razvoja je dosegel 69 %
zastavljenih ciljev, delno dosegel 27 % in ni dosegel 4 % zastavljenih ciljev; na področju
kognitivnega razvoja je dosegel 65 % ciljev in delno dosegel 35 % ciljev, nedoseženih ciljev
ni bilo; na socio-emocionalnem področju je dosegel 71 % ciljev, delno dosegel 22 % ciljev in
ni dosegel 7 % ciljev; na področju samostojnosti je dosegel 80 % ciljev, delno dosegel 13 %
ciljev in ni dosegel 7 % ciljev. Napredek opažajo tudi vzgojiteljice, njegovi starši in
logopedinja. Starša opažata napredek na področju skrbi za samega sebe ter na motoričnem
področju. Deček je samostojen pri oblačenju, slačenju, obuvanju in sezuvanju ter pri
pospravljanju oblačil in obutve ter njegovih igrač. Manjše težave so opazne še pri pometanju
dvorišča in grabljanju listja. Čas in razdalja pri sprehodih sta se ob koncu treninga podaljšala.
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Logopedinja opaža, da je deček na obravnavah bolj sproščen, starša ga sedaj počakata v
čakalnici, ob prihodu in odhodu pozdravi z ustreznimi pozdravi, kaže večje zanimanje za
pripravljene dejavnosti, pri večini nalog vztraja do konca, struktura povedi je pravilnejša.
3) Kakšna je vloga vrstnikov pri spodbujanju celostnega razvoja otroka z lažjimi
motnjami v duševnem razvoju in v kolikšni meri spodbujajo razvoj na socioemocionalnem področju?
Po mnenju Opare (2009) je vsakega otroka, in tako tudi otroka z lažjimi motnjami v
duševnem razvoju, potrebno vključiti v socialno skupino, kjer bo skozi interakcije,
posnemanje, prepoznavanje in drugo dinamiko v skupini hitreje razvijal svoje sposobnosti in
se učil nadomeščati svoje primanjkljaje. Otrok je v družbi drugih otrok in ima priložnost
razvijati sposobnosti prilagajanja drugim osebam in primernega obnašanja v stiku z njimi.
Zupančičeva (2001) pravi, da otroci eno izmed optimalnih spodbud za svoj razvoj dobijo
v igralni interakciji z mentalno razvitejšim partnerjem, ki je v našem primeru vrstnik otroka.
Partner med interaktivno igro 'analizira' predmete in dejavnosti, jih označuje, kategorizira in
poenostavlja. Hkrati otroku služi kot model za posnemanje dejavnosti, ki je sam še ne more
izvesti. Partner je najbolj učinkovit, kadar njegovo usmerjanje, spodbuda in demonstracija
predstavljajo izziv malčkovim dejavnostim. Igralni partner lahko s predlogi, besednim
komentarjem in dejavnim vključevanjem v igro dvigne otrokovo igro nad raven, ki jo je
sposoben otrok doseči sam. S pomočjo in podporo bolj kompetentnega partnerja v dejavnosti
otrok postopoma napreduje do samostojnega obvladovanja te dejavnosti.
BN ima stalne prijatelje. Pri delu v manjši skupini ali paru si je deček največkrat izbral
deklico MD. Ona je njegova najboljša prijateljica, ki mu pomaga pri izbiri igre in se z njim
vztrajno igra (ilustrira dejanja, sprašuje po dejanju, jezikovno dopolnjuje ali opisuje dejanja,
poziva k dejanjem, razlaga dejanja ali stanje stvari, pomaga pri izvedbi dejanja, usmerja
pozornost na dejanje). V času treninga se je dostikrat postavila v vlogo učiteljice ter je z
otrokom ponavljala dejavnosti, ki sta jih predhodno izvajala pod mojim vodstvom. Na tak
način je deček dvakrat ponovil isto dejavnost ter je dobil možnost, da jih večkrat ponovi in
skladno s tem tudi utrdi. Tudi drugi otroci v oddelku so se z dečkom igrali ter skozi igro
spodbujali k izvedbi načrtovanih dejavnosti. Dečki iz skupine se na začetku treninga niso
želeli igrati družabne igre z otrokom BN. Razlog je bil nepoznavanje ter občasno
neupoštevanje pravil iger. Po skupnem dogovoru z vsemi v oddelku, da bomo dečku BN
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pomagali pri usvajanju pravil iger, so naenkrat vsi imeli interes, da se bodo z njim igrali in ga
naučili pravil.
Deček se je lepo vključeval v igre, ki jih je poznal. Sodeloval je s svojimi vrstniki, bil je
enakovreden član skupine. Deček je sposoben poslušati ostale, ko govorijo, ter podati
povratno informacijo. Na konkretnem nivoju je upošteval pravila vedenja v igralnici ter
pravila družabnih iger (Spomin, Človek ne jezi se), uporabljal je vljudnostne izraze (pozdravi
ob prihodu, odzdravi ob odhodu, hvala, izvoli, prosim), zadržal je očesni stik s sogovornikom
ter govoril pred ostalimi v skupini. Deček potrebuje prijatelje, saj ga le-ti spodbujajo k delu
in so mu največja motivacija za delo.
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7 SKLEP IN PREDLOGI ZA PRAKSO
V človekov vsakdan se uveljavljajo vrednote, ki zavračajo diskriminacijo, skladno s tem
pa se spreminjata tudi vloga in položaj posameznika v socialnem okolju. Spreminja se tudi
položaj oseb s posebnimi potrebami. Družba si mora prizadevati za odpravo ovir in
izenačevanje možnosti, da tudi osebe s posebnimi potrebami postanejo enakopravni člani
družbene skupnosti. So kot drugi posamezniki in jih moramo najprej sprejeti, šele nato jim
moramo zagotoviti, kar potrebujejo za svoj razvoj. To velja tudi za področje vzgoje in
izobraževanja.
Pri uspešnem vključevanju otroka s posebnimi potrebami v različne dejavnosti so veliko
vlogo igrale vzgojiteljice v oddelku. Dečku smo pokazali, da mu zaupamo in verjamemo v
njegove zmožnosti. Vključili smo ga v dinamiko skupine z vsemi interakcijami in
dejavnostmi. Posebne potrebe dečka pred skupino nismo poudarjali. Izvajane dejavnosti so
bile namenjene prav njemu ter prilagojene njegovim sposobnostim in posebnim potrebam.
Načrtovane so bile tako, da je v največji meri aktivno sodeloval. Na tak način je pri igri z
vrstniki doživljal uspeh in zadovoljstvo, kar ga je še dodatno motiviralo k načrtovani
dejavnosti. Nenehno pa smo bili pozorni na morebitne stiske, ki jih je lahko doživljal. Kadar
se ni uspel vključiti v dejavnosti, smo mu dovolili, da je opazovalec.
Celoten trening spodbujanja celostnega razvoja otroka se je izkazal za učinkovitega.
Napredek ne bi bil možen brez timskega dela zaposlenih v vrtcu, vrstniške pomoči ter
partnerskega sodelovanja s starši. Deček je v času treninga napredoval na vseh področjih
funkcioniranja. Največji napredek je opazen na spoznavnem, kognitivnem področju ter
področju skrbi za samega sebe. Prepričana sem, da deček BN lahko še napreduje na področju
celostnega razvoja. Za nadaljnje delo v vrtcu predlagam, naj nadaljujejo z vajami za razvijanje
senzomotoričnih in govornih sposobnosti otroka. Pri tem naj se začne s tistimi, ki jih deček
BN že zna, nato pa začne dodajati tudi tiste, ki jih še ne zmore. Izbirajo naj se dejavnosti, pri
katerih je deček BN uspešen. Potrebno mu je dopovedati, da ni nič narobe, če je nekdo od
njegovih vrstnikov pri določeni dejavnosti spretnejši. Vaje, ki naj se izvajajo, so namenjene
spoznavanju samega sebe, razvijanju motorike, vidnega zaznavanja in pomnjenja, slušnega
zaznavanja in pomnjenja, razvijanju govora, miselnem združevanju skupnih ali splošnih
lastnosti predmetov ter za izboljšanje orientacije v prostoru in oblikovanje časovnih predstav.
Postavljene smernice moramo neprestano ocenjevati in temu elastično prilagajati metode in
tempo dela. Po mnenju Baharjeve (1979) je v predšolskem obdobju pomembno, da vso skrb
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usmerimo v razvoj senzomotoričnih sposobnosti, ki so temelj za nadaljnji otrokov duševni
razvoj. Otrok lahko spoznava svojo okolico le z aktivnostjo svojih čutil v povezavi z
motoriko.
Starši naj popoldanski prosti čas izkoristijo za načrtne telesne aktivnosti v naravi (hoja in
tek, ki naj vključujeta premagovanje različnih ovir). Predlagam pa tudi, da ga vključijo na
plavalne urice, saj plavanje učinkovito krepi mišice trupa in s tem pogojuje pravilno
vzravnano držo, hkrati pa razbremenjuje hrbtenico in ugodno deluje na razvoj.
Če otroku zaupamo in v njega verjamemo je otrok lahko uspešen in lahko optimalno
razvije svoje potenciale. V nasprotnem primeru pa je neuspešen lahko vsak, ne glede na to,
ali je otrok z motnjo v duševnem razvoju ali otrok brez motnje v duševnem razvoju.
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PRILOGA 1:

VPRAŠALNIK MOTORIČNIH IN VSAKODNEVNIH SPRETNOSTI ZA
STARŠE
(prirejeno po Nicola, 2005)
Razvojno-koordinacijske težave pri otrocih
OPAZOVANJE
Ali je otrok v dilemi, v kateri roki drži svinčnik?
Ali svinčnik drži z običajnim prijemom?
Ali sedi primerno na stolu, ko piše?
Ali je otrokov položaj papirja neroden med pisanjem?
Ali se sklanja naprej na mizo, ko piše?

DA / NE

Opomba
prednostna roka
prijem/drža pisala
položaj/drža
položaj papirja
drža/položaj

Ali dviguje zapestje od papirja, ko piše?

prijem

Ali preveč pritiska s svinčnikom?

prijem

Ali premalo pritiska s svinčnikom?

prijem

Ali piše tudi zrcalne in obrnjene črke?

pisanje

Ali piše od leve proti desni?

leva – desna

Ali se pisava nagiba navzdol čez stran, prej kot sledenje
horizontalni vrstici?

pisanje pisma

Ali je spuščen prostor (presledek) med besedami?
Ali je velikost črk nestalna (neenakomerna)?

prostor
velikost črke

Ali pisava vključuje neustrezno mešanico velikih in
malih črk (npr: se ne loči malega L in E) pri pisanju?

velikost pisave

Ali je potrebno veliko napora za ločevanje sičnikov in
nezvočnikov v otroški pisavi?

pisava

Ali učencu težave povzroča združevanje črk?

združevanje

Ali je pisanje počasno in ovira njegovo delo?

hitrost

Ali je hitrost pisanja počasna?

hitrost

i

Opombe

OBLAČENJE IN SLAČENJE
OPAZOVANJE

DA/NE

Komentar/razlaga/opomba

Si sezuje nogavice?
Si obuje nogavice?
Si sleče majico (kratek rokav, pulover)?
Si obleče majico (kratek rokav, pulover)?
Si sleče hlače/krilo z elastiko?
Si obleče hlače/krilo z elastiko?
Zapne in odpne gumbe?
Zaveže vezalke?
Odpre in zapre zadrgo (zaključen konec)?
Odpre in zapre zadrgo (odprt konec)?
Se obleče v pravilnem vrstnem redu?
OBROKI
Ali sedi primerno na stolu?
Uporablja žlico?
Uporablja vilice?
Uporablja nož?

ii

Uporablja nož in vilice za razrez hrane?
Manipulira s hrano brez premikanja krožnika?
Je tako hiter kot večina sošolcev?
Rokuje s pijačo, ne da bi se polil (večinoma)?
Si samostojno pripravi pogrinjek (ali prinese pladenj z
obrokom na mizo)?

VSAKODNEVNE SPRETNOSTI
OPAZOVANJE (ali lahko otrok…)

DA/NE

Komentar/razlaga/opomba

Gre na WC brez pomoči?
Si opere roke po aktivnostih, ko je le-to potrebno?
Se obleče/sleče enako hitro kot otroci iz istega razreda?
Se pravilno obleče po svojem izboru (videz urejenosti)?

iii

PRILOGA 2:

PRIMER PRIPRAVE NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO
GLOBALNI/SPLOŠNI CILJI:
̶

ugotoviti dominantno roko
̶

ugotoviti dominantno nogo
̶

ugotoviti dominantno uho
̶

ugotoviti dominantno oko
̶

preveriti orientacijo na lastnem telesu
̶

preveriti orientacijo na telesu druge osebe
̶

preveriti orientacijo v prostoru
̶

oceniti vidno zaznavanje in vidno diskriminacijo
̶

oceniti vidno motorično koordinacijo
preveriti razumevanje količin in količinskih odnosov
̶
̶

oceniti splošno poučenost

PRIPOMOČKI IN MATERIAL:
̶ rola toaletnega papirja, telefonska slušalka, žoga, škatla, power – point predstavitev (hrana), kartice (vozila,
oblačila, hrana)

AKTIVNOST, NAMEN IN
CILJI
DELI TELESA IN DOMINANTNOST
Ustrezno pokaže na poimenovani del telesa (na sebi/na
meni).
Ustrezno poimenuje del telesa, ki mu ga s prstom
pokažem (na njem/na meni).
Otrok pravilno prešteje poimenovane dele telesa na
sebi.
Otrok s štetjem ugotovi, koliko istih delov telesa imava
skupaj.
Otrok se z dominantno roko potegne za uho.
Otrok z dominantno roko prime telefonsko slušalko in
jo prisloni na uho.
Otrok z dominantno roko prime rolo toaletnega papirja
in pokuka skozi luknjico.
Otrok z dominantno nogo brcne podano žogo.
POLOŽAJ LASTNEGA TELESA V PROSTORU
Otrok ustrezno poimenuje otroke, ki v koloni stojijo
pred njim.
Otrok ustrezno poimenuje otroke, ki v koloni stojijo za
njim.
Otrok ustrezno poimenuje predmete, ki visijo nad
njim.
Otrok na osnovi ustno zastavljenega navodila spleza
pod mizo.

POTEK DELA

Otroku povem, naj me pogleda v obraz in naj pozorno
posluša moje navodilo.
Otroka spodbudimo, naj pokaže poimenovan del
telesa ali poimenuje del telesa, ki mu ga pokažem.
Med
izvedbo
dejavnosti
preverjam
tudi
stranskost/lateralnost ter ugotavljam, katera roka,
noga, oko, uho so dominantni. Med kazanjem in
poimenovanjem delov telesa mu zastavljam tudi
vprašanja v povezavi z dojemanjem količin in
ugotavljanjem količinskih odnosov.

V izvedbo naloge vključim tudi štiri otroke iz skupine,
ki si jih otrok sam izbere.
Otrokom dam navodilo, naj za mano naredijo kolono.
Pozorna sem da otroka, ki ga opazujem in ocenjujem.
Prvemu zastavim vprašanja in dam naloge v povezavi
s položajem telesa v prostoru.
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Otrok na osnovi ustno zastavljenega navodila stopi na
stol.
Otrok na osnovi ustno zastavljenega navodila stopi v
škatlo.
POLOŽAJ PREDMETOV V PROSTORU/NA MIZI/NA LISTU
Otrok na osnovi ustno zastavljenega navodila ustrezno Otroku ponovno povem,
naj pozorno posluša
- položi žogico v škatlo
navodilo, ki mu ga bom podala. Otroku povemo, naj
- položi žogico pod mizo
na mizi poišče štiri enake škatle in štiri enake žogice
- položi žogico na mizo
ter naj jih prinese na blazino.
- položi žogico na stol
Povemo mu, naj škatle postavi v vrsto eno zraven
- položi žogico pred sabo
druge. Spodbudimo ga k postavljanju žogic v škatlo,
- položi žogico za sabo
polaganju žogic na mizo, na stol, pred njim, za njim.
Otrok dvigne desno roko.
Po končani dejavnosti otroka vprašamo naj dvigne
Otrok na osnovi ustnega navodila ustrezno poimenuje desno roko, potem pa še levo roko.
predmete na desni polovici mize.
S flomasterji po sredini mize naredimo ravno črto. Na
Otrok dvigne levo roko.
desno stran mize položimo barvice, zvezek, ključe,
Otrok na osnovi ustnega navodila ustrezno poimenuje mobitel in na levo stran mize sestavljanko, voščenke,
predmete na levi strani mize.
vodene barvice. Otroku rečemo, naj poimenuje
predmete na levi in desni strani mize.
POIMENOVANJE PREDMETOV NA SLIKAH
Otrok ustrezno poimenuje objekte na predvajanih
V power – pointu naredim slikovno predstavitev. Na
projekcijah.
diapozitivih so slike s hrano. Otroka spodbudimo k
samostojnemu klikanju ter poimenovanju hrane na
slikah. Otroka spodbudimo, da pri dejavnosti vztraja
do konca.
POIŠČI VSILJIVCA (hrana, oblačila, vozila)
Ugotovi, katera izmed slik se razlikuje od ostalih.
Na blazino postavimo dve enaki sliki in eno, ki se
Otrok ustrezno ugotovi, katera izmed slik se razlikuje
razlikuje od ostalih. Otroku damo navodilo, naj
od ostalih na osnovi različnih lastnosti predmetov na
poimenuje objekte na slikah ter poišče sliko, ki se
slikah.
razlikuje od ostalih.
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PRILOGA 3:

splošna poučenost

količinski odnosi

vidno razlikovanje

vidno zaznavanje

prostorska orientacija

osebe

DELI TELESA IN DOMINANTNOST
Ustrezno pokaže na poimenovan del
telesa (na sebi/na meni).
x
x
Ustrezno poimenuje del telesa, ki mu
X
ga s prstom pokažem (na njemu/na
meni).
Otrok pravilno prešteje poimenovane
X
X
dele telesa na sebi.
Otrok s štetjem ugotovi, koliko istih
x
x
delov telesa imava skupaj.
Otrok se z dominantno roko potegne
x
X
za uho.
Otrok z dominantno roko prime
X
x
telefonsko slušalko in jo prisloni na
uho.
Otrok z dominantno roko prime rolo
X
toaletnega papirja in pokuka skozi
luknjico.
Otrok z dominantno nogo brcne
x
podano žogo.
POLOŽAJ LASTNEGA TELESA V PROSTORU
Otrok ustrezno poimenuje otroke, ki
v koloni stojijo pred njim.
Otrok ustrezno poimenuje otroke, ki
v koloni stojijo za njim.
Otrok ustrezno poimenuje predmete,
ki visijo nad njim.
Otrok na osnovi ustno zastavljenega
navodila spleza pod mizo.
Otrok na osnovi ustno zastavljenega
navodila stopi na stol.
Otrok na osnovi ustno zastavljenega
navodila stopi v škatlo.
POLOŽAJ PREDMETOV V PROSTORU/NA MIZI/NA LISTU
Položi žogico v škatlo.
Položi žogico pod mizo.
Položi žogico na mizo.
Položi žogico na stol.
Položi žogico pred sabo.
Položi žogico za sabo.
Otrok dvigne desno roko.
x

orientacija na telesu druge

orientacija na lastnem telesu

dominantno uho

dominantno oko

dominantna noga

dominantna roka

AKTIVNOST, NAMEN IN CILJI

REALIZACIJA

OPAZOVALNA SHEMA (pregled realizacije ciljev in sprotne ugotovitve)

x
X

x

x
x
X

x
x
x
x
x
x

X
X
X
X
X
X
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Otrok na osnovi ustno zastavljenega
navodila ustrezno poimenuje
predmete na desni polovici mize.
Otrok dvigne levo roko.
Otrok na osnovi ustno zastavljenega
navodila ustrezno poimenuje
predmete na levi strani mize.
POIMENOVANJE PREDMETOV NA SLIKAH
Otrok ustrezno poimenuje objekte na
predvajanih projekcijah.
POIŠČI VSILJIVCA (hrana, oblačila, vozila)
Otrok ustrezno ugotovi, katera izmed
slik se razlikuje od ostalih.
Otrok ustrezno ugotovi, katera
izmed slik se razlikuje od ostalih na
osnovi različnih lastnosti predmetov
na slikah.

x
x
x

x

x

X

x

x

x

OPOMBE IN UGOTOVITVE:
Otrok je ustrezno poimenoval in pokazal poimenovani del telesa na sebi. Otrok je bil nekoliko
zadržan pri kazanju delov telesa na meni. Otrok šteje do 5 s sledenjem prstov, tako da je
naloge ugotavljanja števila določenih delov telesa ustrezno izvedel. Dečkova dominantna roka
je desna, prav tako tudi noga, uho in oko. Vidno-motorična koordinacija je zadovoljiva.
Razumevanje osnovnih pojmov v povezavi s prostorsko orientacijo je zadovoljivo. Otrok je
ustrezno izvedel naloge, ki so od njega zahtevale upoštevanje navodil, ki vsebujejo prostorske
pojme v, pod, nad, na, spredaj, zadaj. Otrok ne loči med levo in desno stranjo telesa. Otrok
pozna večino objektov, ki nas obdajajo. Otrok je znane predmete ustrezno poimenoval. Za
predmete oz. objekte, ki jih ni poznal, me je prosil, naj jih poimenujem. Vidno zaznavanje in
poimenovanje je primerno.
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PRILOGA 4:

NEKAJ PRIMEROV DEJAVNOSTI ZA MATEMATIČNO PODROČJE
UTRJEVANJE: 4 osnovne barve in 4 osnovne oblike
Različne predmete poimenuje in razvrsti po obliki

Slika 1: Razvrščanje
geometrijskih likov po
barvi

Slika 2: Razvrščanje predmetov po obliki

Slika 4: Predmeti (trikotna oblike) Slika 5: Predmeti (okrogla oblika)

Slika 3: Geometrijski liki

Slika 6: Predmeti (pravokotna
oblika)

Slika 7: Predmeti (kvadratna
oblika)

Leseni odpadni material (geometrijski liki) razvrsti po obliki

Slika 8: Posodice z geometrijskimi liki

Slika 9: Obroči

Slika 10: Razvrščanje
geometrijskih likov po
obročih

viii

Geometrijske like iz filca razvrsti po obliki in nato kroge naniza na kosmato žico

Slika 12: Nizanje krogov na
kosmato žico

Slika 13:Nizanje
pravokotnikov na
kosmato žico

Slika 14: Nizanje
kvadratov na kosmato
žico

Slika 11: Razvrščanje geometrijskih likov

Vstavljanje geometrijskih likov
a) v tabelo po barvi
b) v tabelo po obliki
c) v tabelo po barvi in obliki

Slika
Slika 15: Tabela (pred izvedbo naloge)

Slika 16: Tabela (po izvedbi naloge)

d) v Carrolov diagram (krog, krog, trikotnik, trikotnik, kvadrat, kvadrat, pravokotnik,
pravokotnik, rdeča, rdeča, modra, modra, rumena, rumena, zelena, zelena)

Slika 17: Simboli za razvrščanje
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