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IZVLEČEK 

Dejstvo je, da je premalo pravljic, ki bi bile prilagojene določeni skupini otrok s 

posebnimi potrebami, kar smo ugotovili skozi raziskavo strokovne in otroške/mladinske 

literature. Prav to spoznanje nas je privedlo do in navdihnilo za izdelavo prilagojene 

pravljice za večino otrok s posebnimi potrebami, saj bi s tem stopili korak naprej glede 

dosegljivosti pravljic za otroke s posebnimi potrebami. 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo na osnovi raziskave in prebiranja 

različne literature opisali posebnosti skupin otrok s posebnimi potrebami (omejili smo 

se le na tiste skupine otrok, ki smo jih vključili v prilagoditev pravljice), opisali tipanke in 

navedli, katere pravljice za otroke s posebnimi potrebami sploh lahko zasledimo v 

Sloveniji in tujini. Pregledali in opisali smo tudi, kakšna so pravila za prilagajanje 

pravljic, pri tem pa smo se osredotočili predvsem na besedila in ilustracije za slepe in 

slabovidne osebe, dislektike in na slovenski znakovni jezik za gluhe in naglušne osebe. 

Ker smo se v praktičnem delu odločili tudi za izdelavo lutk (ki imajo dvojno uporabnost, 

saj so lahko del ilustracije ali sama lutka), smo tudi v teoretičnem delu opisali, kako 

slednje uporabiti pri prebiranju pravljic. 

V praktičnem delu smo izdelali prilagojeno pravljico za večino otrok s posebnimi 

potrebami. Naša pravljica tako vsebuje brajico za slepe otroke, za slabovidne ima 

povečan tisk, za osebe z disleksijo je prilagojen nabor pisave, za gluhe in naglušne 

otroke pa pravljica vsebuje fotografije kretenj. K pravljici je dodana zgoščenka oz. DVD 

medij, na katerem je video posnetek pravljice v slovenskem znakovnem jeziku, za 

osebe z motnjami v duševnem razvoju je poskrbljeno z enostavnostjo besedila, osebe 

z govorno-jezikovnimi motnjami in nadarjeni otroci pa imajo v prilogi delovne liste z 

nalogami za utrjevanje tematike pravljice. Prilagojeno pravljico smo preizkusili oz. dali v 

pregled otrokom z omenjenimi motnjami, in sicer na Centru IRIS – Zavodu za slepo in 

slabovidno mladino Ljubljana, na OŠ IV Murska Sobota (šola s prilagojenim 

programom), na Centru za sluh in govor Maribor in na OŠ Gornji Petrovci.  

 

Ključne besede: otroci s posebnimi potrebami, inkluzija, prilagojena pravljica, 

tipanka, lutke 



 

 



 

ABSTRACT 

 

Positive factors of the use of fairly tales for children with disabilities 

 

The fact that there are not enough fairy tales, which would be adapted for children 

with special needs has been confirmed throughout the exploration of technical and 

children’s literature. This was the finding that led and inspired us to create an adapted 

fairy tale, which suits most groups of children with special needs. This is how we took a 

step forward in the issue of accessibility of fairy tales for children with special needs.  

In the theoretical part of the master's thesis, we have described characteristics of 

different groups of children with special needs, based on research and reading of 

various literature (we have restricted the research to groups that are included in the 

fairy tale adaptation). Furthermore, we have included the description of the tactile 

books and the list of fairy tales for children with special needs that can be found in 

Slovenia or abroad. We have reviewed and described the rules for fairy tale 

adaptations with special emphasis on the texts and illustrations for blind and visually 

impaired people, texts for dyslexics and Slovenian sign language for people, who are 

deaf and hard of hearing. Since we decided to make puppets (they have a double role 

and can serve either as a part of an illustration or simply as a puppet) in the practical 

part, we described the ways of using the puppets in fairy tales reading also in the 

theoretical part.  

We have created an adapted fairy tale for most groups of children with special 

needs in the practical part. We included Braille for blind children, larger print type for 

visually impaired children, adapted typeface for dyslexics and photos of gestures and a 

DVD media with a video of signed fairy tale for children, who are deaf or hard of 

hearing. With simple fairy tale text, it is also taken care of children with intellectual 

disabilities. For people with speech and language disorders and talented children, 

there are worksheets with consolidation exercises about the fairy tale in the appendix. 

The adapted fairy-tale was tested and reviewed by children with the above-mentioned 

disorders in Centre IRIS – Institute for Blind and Partially Sighted Children Ljubljana), 

Primary school IV Murska Sobota (school with adapted programme), Centre for 

Hearing and Speech Maribor and Primary school Gornji Petrovci 

 

Key words: Children with special needs, inclusion, adapted fairy tale, Braille, 

puppets
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1 UVOD 

Inkluzija pomeni vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne šole, zato je 

potrebno vsem otrokom omogočiti specialne pripomočke, kot je denimo prilagoditev 

literature. Tudi Aksinja Kermauner (2016) navaja, da je za otroke s slepoto, 

slabovidnostjo ali okvaro vidne funkcije vsa svetovna in slovenska literatura sicer 

dostopna v brajici ali zvočni obliki v Knjižnici slepih in slabovidnih Slovenije, je pa manj 

tipnih slikanic za manjše otroke. Doslej so za mladostnike z motnjami v duševnem 

razvoju prevedli Tavčarjevo Visoško kroniko, Shakespearjevega Romea in Julijo ter 

zbirko sedmih zgodb. Za otroke z gluhoto, naglušnostjo ali okvaro funkcije sluha je 

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije izdala priredbe šestih pravljic, ki so 

opremljene s CD-ji (tolmač pripoveduje zgodbo v slovenskem znakovnem jeziku, prav 

tako pa so prisotne slikovne ponazoritve kretenj). Otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami pa se srečujejo s tem, da je mladinskih knjig vse več, vendar nastaja problem 

pri kakovosti le-teh. 

V prvi vrsti pravljice otroke zabavajo, lahko se z njimi identificirajo, prav tako pa 

pospešujejo razvoj njihovih osebnosti. Pravljice, kot pravi Bettelheim (2014), pomagajo 

otrokom razumeti, da se morajo v življenju soočati z resnimi težavami in bivanjskimi 

stiskami, seznanjajo pa se tudi z dobrim in zlim, saj je to eden bistvenih moralnih 

problemov.  

Magistrsko delo je praktično. Sestavljeno je iz teoretičnega dela, načrta, izvedbe in 

razprave ter evalvacije. V teoretičnem delu smo na podlagi študija slovenske in tuje 

literature s področja posebnosti in prilagoditev otrok s posebnimi potrebami, ki 

potrebujejo pomoč predvsem pri branju literature, izdelali prilagojeno pravljico, ki je 

ustrezna za večino otrok s posebnimi potrebami, prav tako pa tudi za polnočutne 

otroke. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Otroci s posebnimi potrebami 

Kdo so otroci s posebnimi potrebami in zakaj jih imenujemo »posebni«? Resman 

je dejal, da so »posebni« otroci tisti, ki se razlikujejo od dominantnih oz. večinskih 

otrok. Problem pa nastane, ker je nemogoče pojasniti sam pojem dominantnosti oz. 

večinskosti, zato je tudi nejasna ta meja med otroci s posebnimi potrebami in 

večinskimi otroci (Pinterič, Deutsch in Cankar, 2014). 

Države iz Evropske unije različno pristopajo k poimenovanju otrok s posebnimi 

potrebami. Slovenija se uvršča med države,  ki navaja skupine otrok s posebnimi 

potrebami že v osnovni definiciji in ne le v podzakonskih aktih kot nekatere druge 

države (Globačnik, 2012). Otroke s posebnimi potrebami delimo v naslednje skupine: 

• otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

• gluhi in naglušni otroci, 

• slepi in slabovidni oz. otroci z okvaro vidne funkcije, 

• otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

• gibalno ovirani otroci, 

• otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

• dolgotrajno bolni otroci, 

• otroci s čustvenimi in vedenskimi motnjami,  

• otroci z avtističnimi motnjami (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

2011). 

Temeljni zakon, ki v Republiki Sloveniji ureja šolanje otrok s posebnimi potrebami 

(v nadaljevanju OPP), je Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list 

RS, št. 54/00), v katerem so vključene že omenjene skupine otrok s posebnimi 

potrebami. Ta zakon ne vključuje učencev z učnimi težavami ter posebej nadarjenih 

učencev, ki pa so vključeni v Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 

59/01, 71/04). Omenjenim otrokom je potrebno prilagoditi le metode in oblike dela, jim 

omogočiti vključitev v dodatni ali dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in 

skupinske pomoči (Husar Dobravec, 2004). 

Vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami opredeljuje nova šolska 

zakonodaja, in sicer Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli in Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami. V omenjenih dokumentih je poseben poudarek na tem, da se 
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zagotavljajo ustrezni pogoji za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otrok s 

posebnimi potrebami v njihovem okolju (Destovnik,1997). 

 

Začetek postopka usmerjanja lahko podajo starši ali zakoniti zastopniki otroka oz. 

mlajša polnoletna oseba sama, le v posebnih primerih pa lahko uvedbo postopka 

predlagajo tudi vzgojno-izobraževalne ustanove, zdravstveni, socialni in drugi zavodi. 

Postopek usmerjanja vodi svetovalec oz. pooblaščena in usposobljena oseba na 

pristojni območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (v nadaljevanju ZRSŠ) 

glede na stalno prebivališče OPP. Na podlagi predloga, poročila o otroku, 

predhodnega mnenja Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (v 

nadaljevanju KUOPP) in morebitnega razgovora s starši svetovalec ugotovi, ali je 

usmeritev potrebna, uvede postopek ter o tem seveda obvesti predlagatelja in starše. 

KUOPP nato izdela strokovno mnenje treh članov (psihologa, defektologa, zdravnika 

specialista pediatra ali zdravnika specialista šolske medicine) ali več, če je to potrebno 

zaradi vrste in stopnje otrokovega primanjkljaja, ovire ali motnje (npr. predstavniki 

pristojnega Centra za socialno delo, vzgojitelja oz. učitelja, ki izvaja vzgojno-

izobraževalno delo z OPP). Senat Komisije za usmerjanje mora izdelati strokovno 

mnenje v roku 90 dni od dneva, ko je ZRSŠ prejel obvezno dokumentacijo, vendar 

mora pred izdajo strokovnega mnenja pridobiti še mnenje institucije, kamor naj bi bil 

OPP vključen (izpolnjevanje kadrovskih, prostorskih, materialnih in drugih pogojev). Po 

prejetju strokovnega mnenja lahko vlagatelj poda ugovor in razne pripombe v roku 8. 

dni. Sledi odločitev o otrokovi usmeritvi v obliki odločbe, za katero je predpisani rok za 

izdajo 6 mesecev od uvedbe postopka (Opara idr., 2010). 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju iz leta 2011 je podala idejo o tem, da naj bi se 

oblikovale inkluzivne osnovne šole, za kar pa bi bilo potrebno postaviti temelje že v 

vrtcu. To pomeni, da bi se vrtci in šole morali ravnati po skupni kulturi in etiki, ki pa bi 

temeljila na pozitivnih odnosih in stališčih do različnih otrok, s čimer bi skušali 

zadovoljiti njihove potrebe v izobraževanju. Zakonodaja naj bi upoštevala možnost 

vključevanja otrok s posebnimi potrebami v običajni izobraževalni sistem z drugimi 

sovrstniki; izjemoma bi bili izločeni le tisti otroci, ki ne morejo sodelovati v 

izobraževalnem procesu kjub dodatnim pripomočkom in prilagoditvam (Globačnik, 

2012). 

»Inkluzija nas uči, da večje ko so razlike med nami, večja je naša možnost in 

kapaciteta, da ustvarimo novo vizijo. Inkluzija je protistrup rasizmu in fašizmu, ker ceni 

in pozdravlja razlike ter jih ocenjuje bolj kot kapacitete ne pa kot deficite. Inkluzija nas 
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uči, kako tolerirati ljudi, ki so drugačni od nas, in kako sprejemati svojo drugačnost« 

(Galeša, 1995, str. 31). 

2.1.1 Slepi in slabovidni otroci 

Med slepe in slabovidne uvrščamo tiste otroke, ki imajo okvaro vida, očesa ali 

okvaro vidnega polja.  

Slabovidni otroci imajo ostrino vida od 0,30 do 0,05 ali zožitev vidnega polja na 20 

do 10 stopinj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida. Glede na slabovidnost 

pa otroke delimo na:  

• zmerno slabovidne – otroci, ki imajo od 10 do 30 odstotkov vida in jih v šoli 

obravnavajo po metodah in komunikacijskih tehnikah za slabovidne. Otrokova 

hitrost dela je enaka kot pri drugih, nekateri vidijo tudi na tablo, vendar pa 

potrebujejo posebna znanja o uporabi pripomočkov; 

• težko slabovidne – otroci s 5 do 9,9 odstotkov vida, kjer se uporablja preostali 

vid. Prilagoditve so odvisne od posameznikov in vrste očesne okvare. Delajo 

sicer po metodah in komunikacijskih tehnikah za slabovidne, ampak so 

počasnejši od vrstnikov, ki nimajo okvare vida. Nekateri potrebujejo pisna 

gradiva v povečanem tisku, potrebna je primerna osvetlitev, težave imajo pri 

fini motoriki in z opazovanjem oddaljenih predmetov. 

Slepi otroci imajo ostrino vida od 0,05 do popoldne slepote ali zoženo vidno polje 

okrog fiksacijske točke na 5 do 10 stopinj ne glede na ostrino vida. Glede na slepoto 

otroke delimo na:  

• slepe otroke z ostankom vida – otroci imajo 2–4,9 odstotkov vida in lahko 

prepoznajo manjše objekte na oddaljenosti 1–2 metra. Čeprav razvijajo ostala 

čutila, morajo sistematično razvijati tudi ostanke vida. Potrebujejo prilagojene 

učne pripomočke in pripomočke za slepe, pri gibanju in delu pa primerno 

osvetlitev, kontraste ipd. V šoli se z njimi dela po kombinirani metodi za slepe 

in slabovidne ter v komunikacijskih tehnikah za slabovidne; 

• slepe otroke z minimalnim ostankom vida – otroci, ki vidijo sence, obrise večjih 

objektov; predmete, ki so v velikosti prstov, prepoznajo do razdalje enega 

metra. V šoli se z njimi dela po kombinirani metodi za slepe in slabovidne ter 

komunikacijskih tehnikah za slepe. Potrebujejo prilagojene učne pripomočke, 

stalen specialni trening, pripomočke za slepe za orientacijo in vsakdanje 

življenje. Pišejo v brajici in berejo močno povečane črke; 
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• popolnoma slepe otroke (amavroza) – otroci, ki morajo v vsakdanjem življenju 

in šoli uporabljati preostala čutila, saj so omejeni v raziskovanju okolja. 

Potrebujejo specialni trening in prilagojene učne pripomočke ter pripomočke za 

slepe za orientacijo in vsakdanje življenje. V šoli se z njimi dela po metodah in 

komunikacijskih tehnikah za slepe, saj pišejo in berejo v brajici (Stipanič, Lah in 

Žunič, 2014). 

Prilagoditve, ki jih potrebujejo slepi in slabovidni otroci, so naslednje: 

• prostorske prilagoditve – poti bi morale biti zasnovane pravokotno; pomembne 

so prehodne gibalne poti, uporaba stalnih orientacijskih točk, prepoznavne 

odcepne poti. Izogibati se je potrebno večjim prostim površinam, saj je 

posledično orientacija težja, dobrodošle so oznake poti za slepe, ob vodilni liniji 

naj ne bi bilo višinskih in globinskih ovir ipd. Pomembna je tudi primerna 

osvetlitev prostora; učenci morajo vedeti, kjer v prostoru se trenutno nahajajo. 

Prav tako naj bi bile vse šolske potrebščine, pripomočki in igrače na 

dogovorjenem mestu; za vsako spremembo moramo otroke o tem obvestiti. Da 

se bo slep otrok lažje gibal in orientiral v šoli in doma, mu to olajšamo z 

umetnimi orientacijskimi talnimi in stenskimi tipnimi oznakami v obliki reliefnih 

nalepk ali številk v brajici, slabovidnemu otroku pa pomagamo s kontrastno 

pobarvanimi robovi stopnic, vogalov, robov, ipd.; 

• časovne prilagoditve – slepi in slabovidni otroci potrebujejo razmeroma več 

časa pri izvedbi določenih dejavnosti in aktivnosti kot pa njihovi polnočutni 

vrstniki. Učitelj oz. vzgojitelj mora predvideti več časa za opisovanje, 

ponazoritve ter zbiranje in prilagajanje različnih gradiv in pripomočkov; 

• didaktični pripomočki in oprema – vso učno gradivo (delovni listi, slikanice, 

fotografije, pisno gradivo ipd.) mora biti v povečanem tisku in na papirju, ki se 

ne blešči in ni intenzivno bel. Fotografije morajo biti jasne in kontrastne ter brez 

večjih detajlov, besedilo pa ne sme biti napisano na slikah. Kakšna je stopnja 

povečave gradiva, je odvisno od posameznika in jo prilagajamo individualnim 

vidnim sposobnostim otroka. Pomembno je, da slepim otrokom zagotovimo 

pisno šolsko gradivo v brajici na posebnem papirju, prav tako potrebuje za 

pisanje brajev stroj in ustrezno kakovosten papir. Učitelji lahko pri pouku 

uporabljajo različne didaktične pripomočke, kot so: igrače z blagimi zvočnimi 

efekti, igrače intenzivnih in kontrastnih barv, igrače za spodbujanje 

motoričnega razvoja in orientacije, igrače za spodbujanje ravnotežja, zvočne 

žoge ipd. (Stipanič, Lah in Žunič, 2014). 
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Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi 

potrebami (Ur. l. RS, št. 25/06 in 60/06) v 4. členu določa obseg dodatne strokovne 

pomoči slepim in slabovidnim otrokom, in sicer ob prvi usmeritvi največ pet ur, ob vseh 

nadaljnjih usmeritvah pa največ tri ure tedensko. Vendar pa 5. člen opredeljuje 

razširjen obseg dodatne strokovne pomoči za slepe in slabovidne otroke v obsegu od 1 

do 3. ur. Dodatna strokovna pomoč se izvaja glede na stopnjo primanjkljaja, ovire oz. 

motnje ter se opredeli na podlagi individualiziranega programa (Pinterič, Deutsch in 

Cankar, 2014). 

2.1.2 Gluhi in naglušni otroci 

Po šolski zakonodaji so gluhi in naglušni otroci opredeljeni kot otroci s posebnimi 

potrebami. Za uspešen izkluzivni pristop v razredu, kjer je vključen otrok z okvaro 

sluha, je potrebno imeti predvsem usposobljene strokovne delavce (Hernja, Werdonig, 

Brumec, Groegl, Ropert in Varžič, 2010). 

 Uho, ki je čutilo za sluh, je sestavljeno iz zunanjega, srednjega in notranjega 

ušesa. Funkcija zunanjega ušesa je, da prestreza zvočno valovanje, ki se nato v 

srednjem ušesu okrepi ter prevaja v notranje uho, slednje pa spreminja energijo 

valovanja v električno energijo, ki po živcu potuje naprej v možgane (Hernja idr., 2010). 

Slika 1: Poimenovanje delov ušesa (povzeto po Hernja idr., 2010, str. 17) 

Zunanje uho je sestavljeno iz uhlja in sluhovoda, ob koncu slednjega pa se nahaja 

bobnič, ki predstavlja mejo med zunanjim in srednjim ušesom (slika 1). Naloga uhlja je, 

da sprejema zvočno valovanje, ga usmerja v sluhovod, po katerem se širi do bobniča, 

ki se zaradi zvočnega valovanja zatrese. Srednje uho si lahko predstavljamo kot 

prostor, ki je napolnjen z zrakom. Tlak v njem uravnava z žrelom povezana ušesna 

troblja oz. evstahijeva cev. Pomembne so tudi tri male koščice, in sicer kladivce, 

nakovalce in stremence, med njimi pa so sklepi, ki jih ojačujejo vezi. Ta sestavljena 
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veriga nato prevaja zračne tresljaje iz bobniča v notranje uho. Omembe vredni sta tudi 

dve mišici v srednjem ušesu, ki sta zadolženi za to, da se občutljivo notranje uho ne 

poškoduje, če vanj pride močan zvok. V notranjem ušesu sta slušni in ravnotežni 

organ. Slušni del notranjega ušesa oz. polž je napolnjen s tekočino, ravnotežni organ 

pa je pripet na polža (Hernja idr., 2010). 

Zvok zaznavamo po naslednjih korakih (slika 2): 

1. uhelj in sluhovod morata usmeriti zvok do bobniča, 

2. bobnič spremeni prihajajoči zvok v vibracije, 

3. veriga slušnih koščic se ob vibracijah z bobniča premika in te prenese na 

tekočino notranjega ušesa, 

4. tekočina v notranjem ušesu s svojim premikanjem vzdraži lasne celice oz. 

dlačnice, 

5. vzdražene dlačnice proizvedejo električne signale, ki jih zbere slušni živec. 

Dlačnice na eni strani polža zaznajo nizke, na drugi strani pa visoke tone, 

6. električne signale možgani prepoznajo kot zvok (Hernja idr., 2010). 

Slika 2: Zaznava zvoka (povzeto po Hernja idr., 2010, str. 20) 

 

Okvara sluha lahko nastane iz različnih vzrokov, na različnih mestih slušne poti, 

različno močno in v različnem življenjskem obdobju. O naglušnosti govorimo, ko je 

oseba še sposobna zaznati zvoke in človeški govor, o gluhoti pa, ko tega ne zmore 

več. Kakšna je okvara sluha, se ugotavlja s preizkusi, ki nam povedo glasnost 

določenih frekvenc, ki jih posameznik zaznava (slika 3) (Hernja idr., 2010). 
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Slika 3: Okvara sluha glede na glasnost določenih frekvenc (povzeto po Hernja idr., 

2010, str. 22) 

 

Naglušnost delimo na štiri stopnje: 

• lažja naglušnost – Mednarodna klasifikacija okvar, prizadetosti in oviranosti (v 

nadaljevanju MKB) jo je opredelila kot izgubo sluha od 26 do 40 dB na 

frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz (otrok ima lahko težjo ali težko izgubo sluha 

na enem ušesu, lažjo ali je brez izgube sluha na drugem ušesu, lahko pa ima 

tudi lažjo obojestransko izgubo sluha. Prizadeto je lahko otrokovo 

sporazumevanje, poslušanje govora, ovirana je orientacija, prisotne so lahko 

tudi druge vrste prizadetosti poslušanja), 

• zmerna naglušnost – MKB jo je opredelila kot izgubo sluha od 41 do 55 dB na 

frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz (otrok ima lahko obojestransko zmerno 

izgubo sluha, popolno izgubo sluha na enem ušesu, lahko ima lažjo izgubo ali 

pa je brez izgube na drugem oz. ima težko izgubo sluha na enem ušesu in 

zmerno, lažjo ali pa nima izgube na drugem ušesu. Prizadeto je lahko otrokovo 

sporazumevanje, poslušanje govora, možna je prizadetost vedenja in 

pridobivanje znanja, prav tako je otrok oviran v orientaciji in telesni 

neodvisnosti), 

• težja naglušnost – MKB jo je opredelila kot izgubo sluha od 56 do 70 dB na 

frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz (otrok ima lahko težjo obojestransko izgubo 

sluha, težko izgubo sluha na enem ušesu, ali težjo izgubo sluha na drugem 

ušesu. Prizadeto je otrokovo sporazumevanje, razumevanje in poslušanje 
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govora, možna je sočasna prizadetost vedenja, pridobivanja znanja in 

prilagajanja vedenja okoliščinam, oviran je v orientaciji, pri vključevanju v 

družbo in telesni neodvisnosti), 

• težka naglušnost – MKB jo je opredelila kot izgubo sluha od 71 do 90 dB na 

frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz (otrok ima popolno izgubo sluha na enem 

ušesu in težko izgubo sluha na drugem ušesu, ali težko obojestransko izgubo 

sluha. Prizadeto je otrokovo sporazumevanje, razumevanje in poslušanje 

govora, pogosta je sočasna prizadetost vedenja, prilagajanja vedenja okolju, 

pridobivanje znanja, oviran je v orientaciji, telesni neodvisnosti in pri 

vključevanju v družbo) (Hernja idr., 2010). 

Gluhoto MKB opredeljuje kot izgubo sluha na več kot 91 dB na frekvencah 500, 

1000 in 2000 Hz. Za otroka z najtežjo izgubo sluha (91 dB in več) je značilno, da ne 

more v celoti sprejemati govora niti s slušnim aparatom, pri njem so prisotne 

prizadetosti poslušanja, pogosta je sočasna prizadetost vedenja, orientacije v času in 

prostoru, prilagajanja vedenja okoliščinam in prizadetost pri pridobivanju znanja. Prav 

tako je oviran v orientaciji, telesni neodvisnosti in pri vključevanju v družbo. Otroci s 

popolno izgubo sluha ne ločijo niti dveh jakosti zvoka ali dveh frekvenc, kljub ojačitvi 

niso sposobni slišati ali razumeti človeškega govora. Pri teh otrocih so prisotne 

prizadetosti poslušanja, pogosta je sočasna prizadetost vedenja, orientacije v prostoru 

in času, prilagajanja vedenja okoliščinam, prizadetost je tudi pri pridobivanju znanja, 

oviranost v orientaciji, telesni neodvisnosti in pri vključevanju v družbo (Hernja idr., 

2010). 

Poznamo različne slušne pripomočke, ki so se do danes spreminjali po obliki in 

tehniki, vendar pa osnovni princip delovanja ostaja enak: 

• slušni aparat, 

• kostno vsidrani slušni aparat, 

• slušni pripomočki, ki premagujejo prevodne in zaznavne okvare sluha, 

• polžev vsadek, 

• kombinirani slušni pripomočki (Hernja idr., 2010). 

Načelo inkluzije, da je pri posamezniku potrebno iskati možnosti za njegovo 

uspešno vključevanje in ne poudarjati primanjkljaje, velja tudi za gluhe in naglušne 

otroke. Preden se takega otroka vključi v vrtec ali šolo, je priporočljivo, da se otrokovi 

starši, surdopedagog, psiholog in drugi člani rehabilitacijskega tima prej pogovorijo o 

najprimernejši obliki vzgoje in izobraževanja. Predelati je potrebno teme, kot so: 

otrokov razvoj poslušanja, govora in jezika, pripravljenost za vključitev v vrtec oz. šolo, 

podpora, ki jo bodo nudili starši ipd. Zelo pomembni so tudi akustični pogoji v okolju, v 
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katerega bo vključen otrok, tudi pogoji prilagajanja prostorov, izkušenost strokovnih 

delavcev v vrtcu ali šoli, predvideno številko otrok v skupini oz. razredu, število drugih 

otrok s posebnimi potrebami in oddaljenost otroka do vrtca oz. šole (Hernja idr., 2010). 

Prilagoditve, ki jih otrok z okvaro sluha potrebuje, so: 

• prilagoditev prostora (otroci z okvaro sluha sedijo v bližini učitelja in s 

hrbtom proti svetlobi, dovolj oddaljeni od klimatskih naprav, projektorjev, 

odprtih oken in vrat. Zraven učenca naj sedi sošolec, ki mu je pripravljen 

pomagati pri sledenju razlagi in navodilom; preprečiti je potrebno čim več 

virov hrupa), 

• prilagoditev v organizaciji (zagotoviti je potrebno, da je kadrovskih 

sprememb čim manj, strokovni delavci morajo imeti določeno predznanje o 

gluhoti in naglušnosti pri otrocih, govorno-jezikovno zahtevnejši predmeti 

naj bodo v otrokovem urniku v prvih urah, ko je še spočit, rutine v vrtcu naj 

bodo redne in ob istem času dneva), 

• skrb za tehnične pripomočke (otroci z okvaro sluha uporabljajo različne 

tehnične pripomočke, kot so: slušni aparat, polžev vsadek, kostno vsidrani 

vstavek, FM-sistem ipd., zato jih morajo strokovni delavci poznati, 

priporočljive so tudi rezervne baterije za menjavo), 

• prilagajanje sposobnostim poslušanja otrok z okvaro sluha (vzgojitelj oz. 

učitelj mora poznati otrokove sposobnosti poslušanja in spodbujati razvoj 

poslušanja), 

• prilagajanje komunikacije (potrebno je spodbujati komunikacijo; z otrokom 

govorimo v počasnem tempu in puščamo daljšo pavzo, prilagajamo 

besedišče, ne odgovarjamo namesto njega, z otrokom se igramo verbalne 

igre, ne opozarjamo ga ves čas, kako naj govori), 

• prilagoditve pri posredovanju znanja (govorna sporočila morajo vzgojitelji 

oz. učitelji prilagoditi tako, da počasneje govorijo, jasno izgovarjajo, 

uporabljajo krajše stavke, nove oz. manj znane besede nadomestijo z 

znanimi ali pojem opišejo, uporabljajo neverbalne pripomočke) (Hernja idr., 

2010). 

Najpogostejše metode komuniciranja so: oralna komunikacija, branje z ust, »cued 

speech« (dogovorjeni položaji dlani in prstov ob ustih, ki kažejo določene črke), 

črkovanje s prsti, znakovni jezik, totalna komunikacija (vključuje mimiko, geste, branje 

in pisanje ter druge načine, ki zagotovijo večjo jasnost in olajšajo sporazumevanje) in 

simultana komunikacija (hkrati se uporabljata oralna in znakovna komunikacija)) 

(Levec, 1994).   
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2.1.3 Otroci z motnjami v duševnem razvoju 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju so najštevilčnejša skupina med vsemi otroki 

s posebnimi potrebami. V preteklosti smo to skupino otrok imenovali duševno prizadeti, 

duševno nerazviti ali duševno zaostali, dandanes pa se z novo paradigmo zavedamo 

naustreznega poimenovanja, kar še posebej prizadene starše, saj se zavedajo, da se 

njihov otrok težje uči in zaostaja v razvoju, nikakor pa ne sprejemajo, da je moten v 

duševnem razvoju. 

Skupino otrok s posebnimi potrebami delimo v štiri skupine: 

• otroci s težkimi motnjami v duševnem razvoju, 

• otroci s težjimi motnjami v duševnem razvoju, 

• otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju in 

• otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. 

Otroci s težkimi motnjami v duševnem razvoju se navadno usposobijo le za 

sodelovanje pri nekaterih aktivnostih, saj potrebujejo stalno nego, varstvo, pomoč in 

vodenje drugih in so omejeni v gibanju. Hudo omejeno je tudi njihovo razumevanje in 

upoštevanje navodil, prav tako so navadno prisotne težke dodatne motnje in bolezni. 

Otroci s težjimi motnjami v duševnem razvoju se usposobijo za nezahtevna 

opravila, vendar pri skrbi zase pogosto potrebujejo pomoč drugih. Sposobni so 

razumeti in se odzovejo na preprosta navodila, vendar pa potrebujejo varstvo. 

Orientirajo se v ožjem okolju, lahko pa imajo še težave v gibanju in druge dodatne 

bolezni in/ali motnje. 

Otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju so sposobni, da se naučijo osnov 

branja, pisanja in računanja, več pa lahko dosežejo na drugih področjih, kot so npr. 

gibalno, likovno in glasbeno področje. Sposobni so sodelovanja v enostavnem 

pogovoru in razumejo navodila, možno pa je tudi, da uporabljajo nadomestno 

komunikacijo. Znajo izraziti svoje potrebe in želje, zmorejo preprosta opravila skrbi 

zase, vendar pa vseeno celo življenje potrebujejo vodenje in pomoč drugih. Vse tri 

omenjene skupine se lahko vključijo v posebne programe vzgoje in izobraževanja na 

različnih ravneh. 

Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju imajo nekoliko znižane sposobnosti 

za učenje, vendar pod določenimi pogoji lahko dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa 

niso na ravni minimalnih standardov znanja rednih osnovnih šol. Če obiskujejo 

ustrezno šolo, se lahko usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in imajo 

samostojno socialno življenje. To skupino otrok se v šole različno vključuje; v vrtcih teh 

otrok navadno ne diagnosticirajo, v osnovnih šolah pa se ta motnja opaža kot 
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odstopanje pri pozornosti in motivaciji, nižje sposobnosti na kognitivnem področju, 

neznanje priklicati v spomin prejšnje izkušnje in najti pot do rešitve. 

Pri tej skupini otrok je pomembno, da jih je potrebno motivirati za delo, jim dati 

jasna in razumljiva navodila ter pri učenju delati majhne korake. Uporabljati je potrebno 

čim več ponazoril, snov razdeliti na več delov, prav tako je potrebno sprotno 

preverjanje, ali otrok snov razume. Te otroke je potrebno naučiti učenja, jim dajati 

vzpodbude in jih pohvaliti za dobro delo. S pomočjo krepitve njihovih močnih področij 

jim je treba krepiti tudi samopodobo (Opara, 2005).  

Pri osebah z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju zanesljivo ne gre 

samo za učne, temveč vsaj še za zdravstvene, socialne in ekonomske težave 

(Destovnik, 1997). 

2.1.4 Otroci s čustveno-vedenjskimi motnjami 

Za lažje spoznavanje osebnostnih značilnosti čustveno in vedenjsko motenih otrok 

poznamo dve klasifikaciji, ki se uporabljata v praksi, in sicer Bregantovo etiološko in 

Škoflekovo fenomenološko klasifikacijo čustvenih in vedenjskih težav oz. motenj. 

Pri Bregantovi etiološki klasifikaciji vedenjskih in čustvenih težav/motenj gre za 

situacijsko ali reaktivno povzročene motnje, ki so posledica obremenitve pri normalni 

osebnostni strukturi, kar pomeni, da so te izjemne obremenitve nevadno zunanji pritiski 

(hudo pomanjkanje, izredno poslabšanje življenjskih razmer, nenadna zapuščenost, 

izguba svojcev, enkratna zunanja zavedenost ipd.). Vzrok otrokovega disocialnega 

vedenja je lahko naključen – otroška nepremišljenost in nekritičnost, nesposobnost 

razumevanja okoliščin, predvidevanja posledic ipd.  

Pri Škoflekovi fenomenološki (simptomatološki) klasifikaciji vedenjskih in čustvenih 

težav/motenj pa poznamo naslednje težave/motnje: 

● težave/motnje pri učenju in delovni storilnosti (ne le vrzeli v znanju, ampak tudi 

odpor do šolskega dela, težka motirivanost za delo in učenje), 

● disocialne motnje (motnje v odnosu do vrstnikov, do odraslih, motnje pri delu, 

nasilnost, tatvine, pohajkovanje in beganje, nastopaštvo, seksualna 

neprilagojenost, odvisnost, problem incestnih odnosov, tabletomanija in 

izstopajoča destruktivna upornost zoper avtoritete, pravila, norme, red), 

● psihogene motnje ali nevrotični pojavi (največ je depresivnih stanj, pogosta so 

tudi anksiozna stanja, konverzivna stanja in motnje spanja), 

● psihoorganski sindrom (pogosti spremljevalec je predvsem hiperkinetični 

sindrom, ki smo ga po starejši terminologiji imenovali tudi sindrom minimalne 

cerebralne disfunkcije, redka sta postravmatski in postencefalitični sindrom, 
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več je epilepsij), 

● predpsihotični pojavi (avtizem, regresije, zbeganost in afektivne psihoze) 

(Horvat, 2000). 

2.1.5 Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

Že od rojstva naprej otroci opozarjajo okolico s svojim jokom, izrazom obraza, 

gestami in kretnjami telesa. Mati tem odzivom daje določen pomen, npr. da je otrok 

lačen, moker, utrujen ipd. Ko je otrok star približno štiri mesece, začne spremljati zvok 

z gibi in očmi ter se odziva na glas. Čeprav še ne razume besed, na podlagi intonacije 

razume, ali je mati huda, jezna, vesela ipd. Od sedmega meseca naprej otrok poveže 

dva glasova v celoto in ju uporablja v komunikaciji, postopno pa takšno povezovanje 

glasov dobi pomen prave besede pri otrokovem približno prvem letu starosti. Pri 

drugem letu starosti prihaja do razvoja govora, ki je sestavljen iz samostalnikov, ki 

označujejo poznane osebe ali stvari, ter preprostih glagolov. V tretjem letu starosti 

otrok začne uporabljati prve povedi, ki so sestavljene iz dveh do treh besed. V obdobju 

od drugega do šestega razreda otrok izobikuje izgovor tako, da je jasen, razumljiv in 

slovnično pravilen (Grilc, 2014). 

Ali bo otrokov razvoj govora pravilen, je odvisno od organskih pogojev (zgradbe 

govornega aparata, neokvarjenega sluha, enakovrednih psihičnih in/ali fizičnih funkcij 

ipd.) in vplivov okolja. Na sam razvoj govora torej vplivajo dejavniki, ki jih delimo na 

fiziološke (notranje) in sociološke (zunanje). 

Govor je fiziološka aktivnost glasovne produkcije formiranih artikuliranih glasov, s 

pomočjo katerih otroci iščejo in sprejemajo razlago ter na ta način izražajo svoje želje 

in potrebe (Grilc, 2014). 

»Otroci s težavami v govorno-jezikovni komunikaciji imajo različne ravni jezikovnih 

in govornih sposobnosti. 

• Nekateri dosežejo najosnovnejše fonacijske oblike neartikuliranega krika, 

ne razumejo pa govora in nimajo nobenega govornega kontakta. 

• Ne razumejo govora, nimajo govornega kontakta, vendar zmorejo naravno 

vokalizacijo. 

• Razumejo stroke konkretne govorne situacije, imajo določeno zlogovno 

artikulacijo, ki se pojavlja spontano. 

• Razumejo vsakdanji govor, vendar nič ne govorijo. Nekateri izmed njih 

uporabljajo kretalni govor, nekateri ne. 

• Nekateri imajo pet do šest dvozložnih besed in morda osem do deset 

glasov. Pogosto tudi nimajo vseh samoglasnikov. 
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• Imajo veliko število besed, vendar jih ne povezujejo v povedi. Uporabljene 

besede so pogosto samostalniki, glagoli in pridevniki, zaimki, deležniki, 

vendar nimajo časov. Artikulacijski obseg je deset do petnajst glasov. 

• Uporabljajo preproste povedi v sedanjem času in s skromnim besediščem. 

Ne poznajo morfološke, slovnične in sintaktične strukture jezika. 

• Uporabljajo najobičajnejše jezikovne oblike, ne poznajo pa sestavljenih 

besed. Primanjkuje jim deset do dvanajst glasov. 

• Težko samostojno pripovedujejo in opisujejo. Imajo težave z diskriminacijo 

zvočnikov (sonatov) in zlitnikov (afrikatov). 

• Glede na lingvistični fonetski izgled govorijo dobro in dokaj pravilno. Veliko 

verbalizirajo, vendar je vsebina pojma prazna. Grajena je na skromnih 

predstavah in pomanjkljivih izkušnjah. Včasih uporabljajo besede, za katere 

ne poznajo pomena« (Grilc, 2014, str. 18 in 19). 

Govorno-jezikovne motnje s poudarkom na nerazvitem govoru so: 

• Motnja Izgovorjave (tudi artikulacijske motnje ali dislalija) – pojavljajo se v 

treh oblikah, in sicer:  

➢ opuščanje ali neslišna realizacija glasu (omisija): npr. riba – iba, krava – 

kava; 

➢ zamenjava glasu (substitucija), kjer otrok glas ali skupino glasov, ki jih 

ne more izgovoriti, zamenja z drugim glasom: npr. roka – loka ali joka; 

➢ nepravilno izgovarjanje glasu ali skupine glasov (distrozija), kjer gre npr. 

za francoski izgovor glasu R ali zelo zmehčan izgovor glasov š, ž in č. 

Te oblike motnje izgovora so lahko sistematične (otrok v svojem govoru na enak 

način dela določene napake) in nesistematične (otrok ne dela napak vedno ali na enak 

način). Slika 4 prikazuje pravilno izgovorjene glasove glede na pričakovano starost 

otroka (Grilc, 2014). 

Slika 4: Pravilno izgovorjeni glasovi glede na starost (povzeto po Levc, 2014, str. 
105) 
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Motnja izgovarjanja pri otrocih se lahko pojavi zaradi organskih odstopanj v 

organih, ki sodelujejo pri artikulaciji (ustnice, jezik, čeljust, zobovje, nebo), ali zaradi 

blagih okvar sluha. Drugi vzroki za moten izgovor so lahko še: motorična nespretnost 

in nerazgibanost gibov jezika, ustnic, zgornje in spodnje čeljusti, slabe navade iz 

otroštva (npr. predolga uporaba dude, sesanje prsta), slab fonematski sluh, nepravilni 

govorni modeli iz okolice, odraščanje otroka v neustreznem socialno-pedagoškem 

okolju, zaostajanje v intelektualnem razvoju, cerebralna paraliza in druge govorno-

jezikovne motnje. 

• Jezikovne težave (tudi upočasnjeni razvoj govora, zaostali razvoj govora, 

disfazija) delimo na: 

➢ upočasnjeni govorno-jezikovni razvoj ali nezadostno razviti govor – o 

upočasnjenem govorno-jezikovnem razvoju otroka govorimo, če zaznamo 

zaostajanje v govorno-jezikovnem razvoju do štirih let starosti, o 

nezadostno razvitem govoru pa, če se te težave nadaljujejo tudi po četrtem 

letu. Pri takem otroku lahko opazimo, da spregovori kasneje in govori manj 

kot sovrstniki, uporablja omejeno število besed, krajše in preprostejše 

povedi kot sovrstniki, uporablja agramatične izjave, neobičajen vrstni red v 

povedi, pogosto izpušča in/ali zamenja zloge v besedah, dela sistematične 

in nesistematične napake v izgovoru in ima težave v razumevanju vprašanj 

in navodil; 

➢ nerazviti govor – odsotnost govora ali osiromašeno besedno in slovnično 

izražanje. V najtežjih primerih otrok sploh ne govori in tudi ne razume 

tujega govora, kar je pogosto znak splošnega odstopanja v razvoju; 

➢ posebne jezikovne težave – temeljne značilnosti so, da otrok spregovori 

kasneje, upočasnjen je jezikovni razvoj, omejeno besedišče, nepravilna 

sklanjatev; pri takem otroku ne obstajajo organska okvara, okvara sluha ali 

težka emocionalna motnja. 

• Motnje ritma in tempa govora (jecljanje, prehitri govor, upočasnjeni tempo 

govora in skandirani govor) delimo na: 

➢ jecljanje – kaže se v ponavljanju določenih glasov, zlogov, besed ali fraz, s 

podaljševanjem glasov, z brezglasnimi zastoji na začetku ali znotraj 

besede, napetostjo pri govorjenju in dogajanjem pomožnih glasov a ali h; 

➢ prehitri govor – motnja fluentnosti govora, katerega znaki so naslednji: 

pospešen tempo govora, osiromašeno besedišče, pogoste artikulacijske 

napake, kratke povedi, v daljših povedih so slovnične napake, pojavljajo se 

zastoji in jecljanja, otrok se ne zaveda svoje govorne motnje ipd.; 
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➢ pretirano počasni govor – posledica organskih obolenj centralnega 

živčnega sistema pri določenih otrocih z mentalno retardacijo in pri psihično 

obolelih otrocih. Značilno za pretirano počasni govor je podaljševanje vseh 

glasov, še posebej samoglasnikov, upočasnjen ritem in tempo govora. Za 

take otroke je značilno, da so tudi na splošno upočasnjeni pri drugih 

aktivnostih in okolici dajejo občutek lenosti; 

➢ skandirani govor – motnje ritma in tempa govora pri otrocih z motoričnimi 

težavami. Značilno je, da je tempo govora upočasnjen, ritem pa okvarjen s 

spremembami višine govora, za kar je razlog nezmožnost usklajevanja finih 

gibov organov za artikulacijo. 

• Motnje glasu – vsi dejavniki, ki zmanjšujejo učinek komunikacije; glas postaja 

manj ugoden. Najpogostejša motnja glasu v otroški dobi je hripavost ali 

disfonija (glas je delno okvarjen zaradi delne fonacije) (Grilc, 2014). 

2.1.6 Nadarjeni in talentirani otroci 

Nadpovprečno sposobni oz. učno uspešni učenci so po imenovanju Joyce Van 

Tassel-Bask tisti, ki spadajo v 20 % populacije vseh učencev. Učno uspešnost lahko 

enačimo s terminom učni dosežki, ki predstavljajo rezultat šolskega učenja (v šolski 

oceni ali dosežku na testu znanja). Nekatere raziskave kažejo, da naj bi bila učna 

uspešnost povezana z individualnimi značilnostmi posameznika, intelektualnimi 

sposobnostmi, govorno kompetentnostjo in osebnimi značilnostmi. Nam poznana 

najpogostejša oblika merjenja učnih dosežkov so šolske ocene, ki pa so merilo za učno 

uspešnost v celotnem formalnem izobraževanju. Nekateri znanstveniki so ugotavljali, 

da naj bi bila učna uspešnost do določene mere pod genetskim vplivom, vendar pa je 

poleg tega še izjemno zaznamovana s sistemom izobraževanja in motivacijo učenca 

ter zunanjimi in notranjimi dejavniki. Notranji dejavniki so v učencu in so fiziološki 

(stanje čutil, živčevja, zdravstveno stanje, splošno počutje ipd.) in psihološki (umske in 

druge sposobnosti, stili učenja, motivacija, predznanja, govorne kompetence ipd.). 

Zunanji dejavniki so v okolju in so lahko fizikalni (opremljenost prostora za učenje, 

temperatura, urejenost ipd.) ali socialni (socialno-ekonomski položaj družine, vrednote, 

vzgojni slog, interakcija med učiteljem in učenci, šolska klima, rezredno vzdušje ipd.) 

(Kukanja Gabrijelčič, 2015). 

S tem, kako opredeliti termin nadarjenost, se je ukvarjalo veliko strokovnjakov. V 

slovenskem prostoru (in tudi drugod po svetu) je uporabljena Marland definicija iz leta 

1972, ki navaja, da so nadarjeni in talentirani otroci tisti, ki jih je usposobljeno 

strokovno osebje identificiralo, da imajo resnično visoke sposobnosti in zmožnosti 
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visokih dosežkov. Ti otroci imajo izkazane in/ali potencialne visoke dosežke na 

naslednjih področjih: 

• splošne intelektualne sposobnosti, 

• specifične učne zmožnosti ali sposobnosti, 

• ustvarjalno ali produktivno mišljenje, 

• voditeljske sposobnosti, 

• umetniške sposobnosti, 

• psihomotorične sposobnosti. 

Velikokrat se pojavlja napačno razumevanje, da bi nadarjeni učenci morali imeti 

vse zgoraj naštete sposobnosti, da bi bili ocenjeni kot nadarjeni (Kukanja Gabrijelčič, 

2015). 

Veliko je nasprotujočih si teorij, ki opredeljujejo izvor nadarjenosti, vendar pa te 

presega dinamična teorija, ki nadarjenost opredeljuje kot rezultat medsebojnega 

učinkovanja dednosti, vzgoje in okolja, pri čemer ima najpomembnejšo vlogo lastna 

aktivnost individuuma (Kukanja Gabrijelčič, 2015) 

Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli je bil 

sprejet na seji Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje 

februarja 1999. Teoretski okvir koncepta in osnovo za izvedbo postopka 

prepoznavanja nadarjenosti učencev v šoli predstavlja Renzullijev trikrožni model 

nadarjenosti, ki ga operacionalizira Marlandova opredelitev nadarjenosti. Ta model 

predpostavlja, da so posamezniki lahko nadarjeni na različnih področjih, zato je tudi 

pričakovani odstotek nadarjenih učencev višji od tradicionalnih (3–5 %), kar pomeni 

med 15 in 20 % nadarjenih učencev v populaciji. Postopek prepoznavanja nadarjenih 

učencev poteka v časovnem zaporedju treh temeljnih korakov, in sicer (slika 5): 

1. evidentiranje – upošteva se prisotnost vsaj enega od naslednjih meril: visok učni 

uspeh učenca, izjemnost dosežkov, visoko učiteljevo mnenje glede na vedenjske 

znake učenčevih nadpovprečnih sposobnosti, najvišji rezultat na regijskih in državnih 

tekmovanjih, izjemnost na področju izbranih interesnih dejavnosti oz. hobijev ter 

pozitivno mnenje oz. predlog šolske svetovalne službe; 

2. identifikacija –vključuje tri vrste merjenja, in sicer: učiteljevo oceno učenčeve 

nadarjenosti na podlagi ocenjevalnega instrumentarija OLNAD07, testa sposobnosti 

(WISC III – Wechsler Intelligence Scale for Children III ali RPM – Ravenove 

progresivne matrice) ter testa ustvarjalnosti. Učenci, ki vsaj na enem od teh meritev 

dosežejo nadpovrečni rezultat, so identificirani kot nadarjeni; 
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3. mnenje staršev – pridobi se mnenje staršev o otroki nadarjenosti, prav tako pa 

se jih seznani z rezultati identificiranja. Samo oceno o učenčevi nadarjenosti potrdi 

oddelčni učiteljski zbor v sodelovanju s šolsko svetovalno službo in koordinatorjem za 

delo z nadarjenimi učenci (Kukanja Gabrijelčič, 2015). 

 

Talentiranost je intenzivno začel preučevati Gagné, ki je v svojem Modelu razvoja 

talentov (1991) talentiranost opisal kot »razvojni produkt interakcije med sposobnostmi, 

intrapersonalnimi in okoljskimi katalizatorji«. Oblikoval je veliko splošnih področij 

talentiranosti, kamor uvršča akademsko, umetniško, medosebno, tehnično, športno 

talentiranost idr. (Kukanja Gabrijelčič, 2015). 

Opara (2003, v Kukanja Gabrijelčič, 2015) zagovarja, da je vsak človek kot 

posameznik s svojimi pravicami univerzalna vrednota. Vsakdo ima pravico biti 

individuum, ne glede na to, kakšne lastnosti, potenciale in druge značilnosti ima. Te 

pravice postajajo univerzalni kriterij za presojo razvitosti in demokratičnosti vsake 

družbe, prav tako pa na teh vrednotah temeljita nova postmodernistična filozofija ter 

teorija vzgoje in izobraževanja. Glede na to trditev izhaja tudi predpostavka Mojce 

Kukanja Gabrijelčič, da se mora šola prilagoditi otroku, in ne otrok šoli. To pomeni, da 

imajo nadpovprečno sposobni, nadarjeni in talentirani oz. učno uspešni otroci svoje 

potrebe, ki terjajo inkluzivne pristope, ki pa niso privilegij, ampak pravica posameznika 

do socialnega, intelektualnega in osebnega vključevanja v družbo (Kukanja Gabrijelčič, 

2015). 

2.1.7 Otroci z motnjo branja in pisanja 

V posameznem šolskem letu ima povprečno približno 20 % otrok težave pri 

usvajanju branja in pisanja (Kalmar, 2006).  

Slika 5: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v OŠ (povzeto po Kukanja Gabrijelčič, 
2015, str. 56) 
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Branje in pisanje sta spretnosti, ki ju otrok usvaja v predšolskem obdobju. Preden 

vstopi v šolo, bi moral usvojiti predspretnosti branja in pisanja (imeti urejen govorno-

jezikovni razvoj, razvito fonološko zavest in usvojeno zvezo glas–črka). Če v predšolski 

dobi opazimo, da otrok težko sledi igram (predvsem pri približno tretjem letu starosti), 

kjer se začne igra z besedami in rimami, lahko pričakujemo težave pri usvajanju 

predspretnosti branja in pisanja.  

Namen in cilj branja je, da bi razumeli neko pisno sporočilo. Da pa bi otrok lahko 

razumel napisano, mora videti črko (grafem) in jo povezati z glasom (fonem), razdeliti 

besedo na glasove, jih sestaviti v neko smiselno celoto ter razumeti napisano besedo. 

Predpogoj, da lahko otrok usvoji predspretnosti branja in pisanja pa je, da mora imeti 

urejen govorno-jezikovni razvoj, razvoj pozornosti zapomnitve, slušnega in vidnega 

zaznavanja in koncentracijo. 

Pisanje je sestavljena spretnost, ki zahteva sekvencionalno in istočasno integracijo 

pozornosti, motoričnih spretnosti, spomina, jezika in znanja.  

Znaki v predšolskem obdobju, da ima otrok težave pri branju in pisanju, so:  

• govorno-jezikovni razvoj je upočasnjen,  

• otrok pozno spregovori,  

• ima skromnejše besedišče,  

• težave v govorno-jezikovnem izražanju,  

• agramatizem v govoru,  

• dolgo zadržuje napake v izgovorjavi glasov,  

• težave pri učenju izštevank in pesmic,  

• težave v pomnenju,  

• nerazvita fonološka zavest, 

• nezmožen je vzdrževati pozornost, 

• nespreten je v grobi in fini motoriki, 

• je negotov v prostorskih in časovnih odnosih, 

• je hiperaktiven, 

• je nezainteresiran za risanje in pisanje,  

• je nemotiviran in nima interesa za branje in slikanice (Grilc, 2014). 

Fonološka zavest (glasovna analiza in sinteza) je sposobnost, da otrok zna 

razstaviti besede na glasove, sestavlja glasove v besede, povezuje glasove s črkami in 

razume napisane besede. Okvirni razvoj fonološke zavestnosti pri otroku z urejenim 

govorno-jezikovnim razvojem je naslednji:  

• od 3. do 4. let: prepozna in ustvarja rime, 
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• od 4. do 5. let: prepozna in razčleni zloge, 

• 5,5 let starosti: prepozna prvi glas v besedi, 

• 6 let: razstavi besede na glasove in sestavlja besede v smiselne celote, 

• 6,5 let: ustvari povezave glas–črka, 

• 7 let: sposoben je ustvariti nove besede z dodajanjem, odvzemanjem ali s 

premetavanjem glasov v besedah (Grilc, 2014). 

Oblike težav na področju branja in pisanja, ki so opredeljeni v Kriterijih za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami: 

• Primanjkljaji na področju branja: 

➢ težave s sintezo oz. spajanjem, analizo oz. segmentacijo, manipulacijo oz. 

odstranjevanjem in/ali zamenjevanjem glasov, težave pri usvajanju povezav 

med črko in glasom, 

➢ napačno in/ali neustrezno zaznavanje oblike in zaporedja simbolov, 

➢ branje z napakami ali počasno branje z naporom, 

➢ težave s hitrostjo branja (počasno branje ali problem bralne tekočnosti), 

➢ Težave pri bralnem razumevanju. 

• Primanjkljaji na področju pisanja: 

➢ težave pri ortografskem kodiranju (nepravilno črkovanje, neustrezen priklic črke 

in/ali simbola), 

➢ nepravilno zaporednje črk in številk, 

➢ težave pri pisnem izražanju zaradi neupoštevanja pravopisnih pravil, slovnice in 

postavljanja ločil, 

➢ moten in/ali neustrezen priklic informacij ob fokusiranju na grofomotorično 

izvedbo pisanja, 

➢ težave s hitrostjo pisanja (počasno pisanje), 

➢ težave s tekočnostjo pisanja (neenakomeren tempo pisanja) (Košak Babuder, 

2014).  

Med specifične primanjkljaje na področju branja uvrščamo disleksijo in primanjkljaj 

bralnega razumevanja (Košak Babuder, 2014). 

Za disleksijo je značilno, da je to motnja branja in pisanja, ni bolezen, ni vezana na 

neko obdobje in je ena od specifičnih učnih težav, ki se pojavlja pri branju in pisanju, 

številčnem in notnem zapisu (Grilc, 2014). Je najbolj poznana specifična učna težava 

oz. primanjkljaj, ki vpliva na sposobnost prenosa fonoloških spretnosti na pravopis. Pri 

otrocih z disleksijo so prisotne tudi težave s črkovanjem in pisanjem, ki pa so pogosto 

bolj vztrajne kot težave z branjem. Ali se bodo otroci z lahkoto naučiti brati, je 

predvsem odvisno od jezika, v katerem se učijo brati (tudi slovenski jezik je eden izmed 
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transparentnih, kar pomeni, da je učenje branja hitrejše, saj se glas in črka dosledno 

ujemata). 

Druga oblika primanjkljaja na področju branja je primanjkljaj na področju bralnega 

razumevanja, kar pomeni, da imajo otroci kljub dobremu dekodiranju (dobra tehnika 

branja) težave pri prebranem zaradi razumevanja. Bralno razumevanje je odvisno od 

tega, kakšno sposobnost ima otrok pri dekodiranju napisanega besedila (prevod 

napisanega jezika v govor) ter razumevanju govorjenega jezika. V skupino otrok, ki 

imajo težave na področju bralnega razumevanja, uvrščamo tudi otroke z neverbalnimi 

specifičnimi učnimi težavami. Za njih je značilno, da je razumevanje enostavnih in 

preprostih zgodb z jasnimi sporočili ustrezno, težave pa nastanejo z razumevanjem 

prebranega, ko gre bolj za kompleksne in abstraktne vsebine, saj imajo ti otroci težave 

zaradi razumevanja pragmatičnega jezika.  

Pri specifičnih primanjkljajih na področju pisanja je pozornost strokovnjakov bolj 

usmerjena na branje ter fonološke veščine kot pa na veščine pisanja (rokopis, 

črkovanje in kompozicijo). Za samostojno pisanje morajo biti ustrezni kognitivna 

organizacija (pozornost, analiza in integracija komponent črk, grobe in fine motorike); 

vizualna, slušna in taktilna natančnost; spomin (poznavanje oblike črk) in motorična 

organizacija (kako napisati črko in kako izpeljati gib za izvedbo poteze s pisalom). 

Najpogostejši primanjkljaj na tem področju je razvojna disgrafija, za katero je značilno, 

da se težava pojavi pri ortografskem kodiranju, finomotoričnem načrtovanju ter v 

avtomatizaciji priklica in zapisa črk.  

Specifične težave na področju pisanja se tako lahko pojavljajo pri otrocih z 

disleksijo, dispraksijo, neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami, pri otrocih z ADHD 

motnjo in Aspergerjevim sindromom  (Košak Babuder, 2014). 

2.2 Mladinska književnost 

Mladinska književnost je kot posebni del književnosti na evropski ravni bolj 

razvidno stopila v optiko literarne teorije šele v drugi polovici petdesetih let 20. stoletja. 

Predvsem v specialnih strokovnih revijah za vprašanje mladinske književnosti, med 

katere se uvrščajo Umjetnost i dijete, Otrok in knjiga in Detinjstvo, in tudi v drugih 

knjižnih publikacijah, lahko sledimo razpravljanju, ki načenja temeljna teoretična 

vprašanja (Kobe, 1987). 

Determinanta, ki vejo mladinske književnosti uvršča v književnost kot celoto, je pestrost 

literarnih zvrsti in oblik, katere je razvila mladinska književnost in jih še razvija v okvirih 

treh literarnih vrst, in sicer: poezije, pripovedne proze in dramatike (Kobe, 1987). 
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2.2.1 Tipanke 

Za slepe in slabovidne je najtežje razumeti abstraktne pojme in usvajati predstave 

iz okolja. Slepi otrok je tako prikrajšan za slikovno učenje, vendar so mu s 

prilagoditvami dostopne tipne slike. Da otrok razume vsebino na tipni sliki, mu je 

potrebno dajati veliko primerjav, razumevanj pojmov in asociacij s pomočjo stvarnih 

predmetov. V začetku ni dovolj le sama tipna slika, če ob njej ni konkretnega 

ponazorila, modela ali replike. Zato je za otroka zelo težko, če pred njega postavimo 

tipno sliko in ga vprašamo, kaj je na njej (Brvar, 2014). 

Tipna slikanica ni samo tipni prikaz, ampak kot je pri videčih razlika med fotografijo 

ali nazorno izrisano podobo, tako bi naj tudi pri tipnih prikazih stremeli k večji umetniški 

vrednosti. S tipno slikanico poskušamo dosegati naslednje cilje: 

• z razvijanjem in treningom tipa začnemo že v najnežnejšem obdobju in ga 

neprestano vzpodbujamo in razvijamo, 

• za razvijanje precizne motorike je pri tipu izredno pomembna selektivna tipna 

zaznava, 

• razumevanje določenih oblik v posploševanju oz. generalizaciji, 

• pridobivanje novih informacij in utrjevanje izkušenj iz vsakdanjika,  

• pomaganje razvijanja jezika (Kermauner, 2009c). 

Prototip tipne slikanice na Slovenskem je zasnovala profesorica Nina Schmidt v 

svoji zaključni nalogi iz leta 1997, v kateri je bil njen namen ilustrirati knjigo Kajetana 

Koviča Kočija. V projektu je uporabila pozitivno folijo ter konturno pasto, besedilo je bilo 

natisnjeno tudi v brajici, ilustracije pa so bile preproste in shematizirane. Prva 

slovenska tipna slikanica Snežna roža je nastala leta 2004 pod okriljem Aksinje 

Kermauner. Nastala je iz potrebe, da bi popolnoma slepim razložila barve (kako se 

mešajo, barvni krog, sorodne in nasprotne barve, barvne kontraste ipd.). Zanimivo 

tipanko je naredila tudi študentka predšolske vzgoje, Klara Ramljak, ki je za diplomsko 

nalogo (leta 2006) izdelala tipanko tako, da so bile strani iz lesa, izbrani materiali za 

tipne slike pa so predstavljali njihovo značilnost (npr. pnevmatike na avtobusu so iz 

gume) (Kermauner, 2009b). 

V Zavodu za slepo in slabovidno mladino je leta 2004 izšel priročnik Risanje za 

slepe (avtorja Iva Gerbeca in Romana Brvarja), v katerem so barvne risbe polnočutnih 

učencev predstavljene v treh tehnikah, in sicer v vidni, termovakuumski tehniki ter s 

pomočjo brajevega stroja (Kermauner, 2009b).  
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2.2.2 Slikanice za otroke 

Slikanica je eden izmed temeljnih kamnov pri oblikovanju kulturne zavesti otroka, 

vendar pa je osredotočena predvsem na en tip informacije, to je na leposlovno-likovno 

(torej estetsko) informacijo. S slikanico, v kateri je navadno primarna »pisava« 

ilustracija, ki jo besedilo dopolnjuje, dobiva otrok neko kulturno informacijo (Brenk in 

Grafenauer, 1978). 

Slikanica na Slovenskem ne stagnira, kar dokazuje tudi pregled slikaniške bere iz 

sredine sedemdesetih let. V letu 1975 sta med otroke prišli novi strokovni slikaniški 

zbirki, in sicer Kurirčkova slikanica (Založbe Borec) ter slikaniška knjižna zbirka Pelikan 

(Založba Mladinska knjiga). Tako so se v polju slikanice med avtorji besedil uveljavili 

npr. Kajetan Kovič, Saša Vegri, Dane Zajc, Polonca Kovač, Niko Grafenauer, Vitomil 

Zupan idr. Prav tako so nase opozorili tudi likovni oblikovalci, kot so: Marija Lucija 

Stupica, Kostja Gatnik, Marjan Maček, Božo Kos, Marjan Amalietti idr.  

Slikanica v širokem razponu zajema otrokova razvojna obdobja od zgodnjega 

predbralnega do zgodnjega šolskega obdobja, zato v evropskem slikaniškem prostoru 

ta zvrst knjige pozna 3 zahtevnostne stopnje: 

1. Kartonska zgibanka ali leporello – slikanica še nima oblike knjige, je harmonikarsko 

zložljiva in namenjena otrokom do 2. oz. 3. leta starosti. Prav zaradi tega je po zunanji 

obliki nekakšna prehodna stopnja med igračo in »pravo« knjigo, po vsebini pa je 

doživljajsko najpreprostejša. Pri prvi stopnji leporella so slike ali fotografije 

celostranske, na njih pa so navadno domače živali, živali iz gozda, živalskega vrta ter 

cirkusa, različne rastline, igrače, vozila, priljubljene jedi, ponazoritve številk od 1 do 10, 

prizori (brez besed) s ceste, igrišča, smučišča ipd. Na drugi stopnji leporella so že 

krajša besedila, ki pojasnjujejo slike na posameznih kartonih, na katerih so upodobljeni 

različni predmeti in pojmi, predvsem pri dogodkih, kot so: otrok se zjutraj umiva, se 

oblači, igra različne igre, se športno uveljavlja, je pri zdravniku, praznuje rojstni dan ipd. 

Tretja zahtevnostna stopnja leporella otroka med 2. in 3. letom starosti seznanja s 

svetom ljudske in umetne otroške poezije. Gre za leporello s kratkimi ljudskimi in 

umetnimi otroškimi pesmicami, zato se tudi otrok lahko igra z besedami, verzi ter z 

zvočno in likovno podobo pesmice. 

2. »Prava« knjiga s trpežnimi kartonskimi listi – tematsko oz. po likovno-besedni 

vsebini se načeloma prekriva z drugo in tretjo zahtevnostno stopnjo leporella, vendar 

pomeni že višjo stopnjo slikaniške zvrsti knjige. 

3. Slikanica kot prava knjiga s tankimi listi – otroku se nekako od 3. oz. 4. leta starosti 

naprej končno odpre razsežni svet prave slikanice, in to ne samo zaradi zunanje 
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podobe, ampak tudi zaradi doživljajske zahtevnosti (Kobe, 1987). 

Osnovna značilnost klasične oz. tradicionalne literarne slikanice je ta, da se v njej 

bolj ali manj enakovredno dopolnjujeta in prepletata estetski informaciji teksta in 

ilustracije. Posebna skupina je tudi teamska in avtorska slikanica, katere značilnost je, 

da tekst in ilustracija nastajata sinhrono. Pri tej slikanici komentar in ilustracija 

nastopata kot povezana znakovna veriga, iz katere je sestavljena celovita estetska 

informacija. Tretji tip slikanice je iluzijska slikanica oz. strip, ki je zelo podoben 

televizijski sliki. Zaradi takšne oblike slikanice je gledalec oz. bralec prisiljen k 

dopolnjevanju in tematskemu razvijanju tega, kar je omenjeno z mejnimi črtami oz. 

značilnimi osnovnimi potezami in barvnimi razmerji. Nikakor pa ne gre prezreti tudi 

slikanice brez besed, kjer tekst v celoti nadomestijo ilustracije. Poznamo še 

poljudnoznanstveno oz. realno slikanico, ki se začenja z leporellom in drugimi oblikami 

slikanic brez besed. V teh gre za seznanjanje otroka z empiričnimi sestavinami 

človekove vednosti o svetu (Brenk in Grafenauer, 1978). 

Glede na razporeditev besedila in ilustracij v slikanici poznamo: 

• klasično slikanico: vsaka ilustracija je samostojna slika. V takšni slikanici se 

v enakovrednem prostorskem sorazmerju menjavata celostransko besedilo 

in celostranska slika, ali pa si tekstovni in likovni delež posamezno stran v 

primernem sorazmerju tudi delita; 

• ilustracija se razlije »čez svoj rob«: razprši in razširi se čez obe strani v 

knjigi in se tako tudi »razleze« med besedilo; 

• tekst se suvereno reorganizira in se na novo organiziran vključuje v samo 

ilustracijo: pri tej zvrsti slikanice se avtor odloči za to, da posamezne 

besede ali verze grafično preoblikuje v prave likovne elemente svoje 

ilustracije (Kobe, 1987). 

2.2.2.1 Slikanice za otroke s posebnimi potrebami v Sloveniji 

Vsi imamo pravico do učenja, dela in sprostitve, čeprav se zavedamo, da možnosti 

seveda niso za vse enake. Hiter tempo življenja nas dostikrat niti ne opozori na ljudi, ki 

živijo drugačno življenje – življenje omejitev in motenj.  

Knjižnica Črnomelj izvaja projekt Drugačne pravljice, ki ga podpira in sofinancira 

Občina Črnomelj. Ker je v njihovem kraju tudi Varstveno delovni center Črnomelj z 

delovno enoto, dislociranima enotama, bivalno enoto in enoto Vinica ter Osnovna šola 

Milke Šobar – Nataše (šola s prilagojenim programom) so cilji projekta predvsem 

promocija knjige, branja in pripovedovanja, predvsem pa zabavno druženje ob knjigi ter 

razvoj domišljije. Omenjene cilje uresničujejo s sodelovanjem usposobljenega kadra 
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specialnih in likovnih pedagogov v VDC-ju in učiteljev v šoli. V projektu vsako leto 

sodeluje petdeset varovancev in deset učencev, tako da je skupno število sodelujočih 

že naraslo prek števila tristo. V sklopu projekta se uspešno uresničujejo tudi ostali 

bralni cilji (spodbujanje k branju, širjenje besedišča, vplivanje na razvoj bralnih navad, 

sposobnost jezikovnega izražanja oz. pripovedovanja ipd.) in urjenje veščin (npr. 

razvijanje vztrajnosti in potrpljenja pri branju, komunikacijskih sposobnosti, prebujanje 

ustvarjalnosti ipd.). Učinek projekta je, da se z njim vpliva na samozavest in vključenost 

oseb s posebnimi potrebami v lokalno okolje. S projektom pridobijo bralno, jezikovno in 

kulturno izkušnjo, priložnost samoizražanja, poistovetenja s knjižnimi junaki, 

pripovedovanja in biti slišani ter upoštevani. Prav zaradi tega je projekt pomemben z 

vidika socializacije in samopodobe (Žunič in Trgovčić, 2015) 

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS vsako leto organizira simpozije, kjer je 

vsakič druga tema razprave, vedno pa se predstavijo knjižne novosti. Objavi se 

strokovna literatura in seznam lažje berljivih knjig za otroke v predšolskem in zgodnjem 

šolskem obdobju z različnimi posebnimi potrebami. 

Nekatere slovenske pravljice in slikanice, ki so lažje berljive za otroke v 

predšolskem in zgodnjem bralnem obdobju ter otroke z različnimi posebnimi 

potrebami, so: 

• za slepe in slabovidne ali o slabovidnosti:  

o Kermauner, Aksinja: Tema ni en črn plašč (ilustrirala Jelka Godec 

Schmidt), 

o Kermauner, Aksinja: Žiga špaget gre v širni svet (ilustriral Zvonko Čoh), 

o Kermauner, Aksinja: Soj ptič in Žar ptica (ilustrirala Marija Prelog), 

o Praprotnik Zupančič, Lilijana: Zakaj so zebre progaste? (ilustrirala avtorica), 

o Grum, Bojan: Kužek Bahalo (ilustriral avtor), 

o Grum, Bojan: Poletne norčije (ilustriral avtor), 

o Franci, Rogač: Izgubljena slončica (ilustriral Gašper Hrovat), 

o Franci, Rogač: Nosku se zgodi čudež (ilustrirala Milanka Fabjančič) 

• slikanice o duševnih motnjah: 

o Vidmar, Janja: Moja Nina (ilustriral Matjaž Schmidt) 

• slikanice za otroke z disleksijo ali o disleksiji: 

o Caf, Bojana: Škrat črkovil (ilustrirala Barbara Kariž), 

o Korez, Karmen: Čisto poseben levček Leon (ilustriral David Fartek), 

o ljudska pripovedka: O petelinčku (ilustrirala Nina Rupel), 

o Podgoršek, Mojiceja: Črviva zgodba (ilustrirala Evgenija Jarc), 

o Podgoršek, Mojiceja: Medo reši vsako zmedo (ilustrirala Polona Lovšin), 
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o Podgoršek, Mojiceja: Kokoška Taja (ilustrirala Polona Kosec), 

o Kesič Dimic, Katarina: Kamaroni s parabajzovo omako (ilustrirala Andreja 

Panič) (vir: Branje otrok v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju, 

branje otrok z različnimi posebnimi potrebami). 

Ko otrok posluša pravljice, mu to omogoča ustvarjanje domišljijskih slik. S tem si 

trenira možgane, zaznava realnost, uri logično mišljenje in ustvarjalnost. To je še zlasti 

potrebno pri slepih in slabovidnih, ki imajo zaradi okrnjenega vida manjše možnosti za 

razvijanje domišljije. Manj ko otrok vidi, težje poišče motivacijo za spontano 

opazovanje, zato posledično dobi le malo primernih povratnih informacij (počasi prihaja 

do pravilnih predstav). Prav zato je zelo pomembno, da se slepim ponudi čim več 

zgodb in da predmete iz pravljic tudi otipajo, povohajo in okusijo (npr. jabolko) 

(Kermauner, 2009b). 

Projekt »Tipanka v vsako slovensko knjižnico« je zastavljen širše, tako da so 

tipanke primerne tudi za videče otroke. Idejna vodja projekta je Aksinja Kermauner, 

častno pokroviteljstvo projekta je prevzela Barbara Miklič Türk, nosilka pa je Založba 

Miš. Projekt podpira načelo inkluzije (okolje je potrebno prilagoditi slepim), kar slepim 

in slabovidnim prinese to, da so vključeni v šolo v domačem kraju. S tem imajo 

možnost s sovrstniki prebirati primerne knjige v knjižnici, povečuje se število tipnih 

slikanic in posledično prihaja tudi do večjega izbora tipank, s čimer bomo stopili ob bok 

evropskim deželam. Videčim bo ta projekt prinesel to, da so tipanke narejene na način, 

da jih bodo lahko brali tudi polnočutni otroci in bo za njih to zanimivo branje (predvsem 

zaradi črnega tiska, brajice in različnih vonjev). Prisotna je tudi večkanalnost (videči si 

bolje zapomnijo, če je vključenih več čutov); brajica je zelo zanimiva za polnočutne 

bralce, saj bodo tipanke pri njih razvijale empatijo do vrstnikov s posebnimi potrebami 

(Kermanuner, 2009b). 

Ker se velikokrat pozablja na otroke z MDVI oz. otroke s kombiniranimi motnjami 

(npr. gluho–slepi, slepi–motnje v duševnem razvoju, slepi–Aspergerjev sindrom), se je 

projekt osnoval z naslovom »Knjiga v škatli«. Avtorskemu besedilu in ilustracijam je 

tako dodana še povečana pisava, brajica, avdio informacija, avdiodeskripcija ilustracij, 

konkretni predmeti in vonji (v povezavi s slikanico) ter glavne osebe v obliki lutk. Vse to 

je v posebni škatli, ki pa se s samo nekaj potezami spremeni v igralno površino. Projekt 

je lahko tudi za polnočutne otroke, saj tudi ti z vsemi čuti mnogo lažje dojemajo 

književno besedilo. Knjiga v škatli temelji na načrtni oz. premišljeni zasnovi, ki izhaja iz 

specifičnosti dojemanja otrok z MDVI. Sem uvrščamo slabo motiviranost zaradi čutne 

deprivacije, pomanjkanje ali krajše trajanje koncentracije, slabo osredotočenost, hiper- 

ali hipoaktivnost, slabo mobilnost in slabo motoriko. Prav zaradi teh dejavnikov je 
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material v tem projektu načrtovan tako, da otroka s pomočjo igre motivira. Otrok se 

lahko v like tudi vživi; besedilo in ilustracije lahko sprejema prek različnih kanalov, 

hkrati pa se počuti varnega. Zgodba se razdeli na krajše segmente zaradi slabše 

koncentracije, vsak segment pa je možno dojemati kot samostojno celoto. Knjigo lahko 

beremo oz. se z njo igramo ne le na klopi v razredu, temveč tudi v bralno-igralnem 

kotičku (npr. na mehki blazini, veliki vreči, v šotoru ipd.), da se otrok tako počuti 

varnega, veliko manj pa je tudi motečih elementov, ki bi motili zbranost. Knjiga v škatli 

je torej sestavljena iz slikanice, kjer sta avtorskemu besedilu ter nazornim in tipnim 

ilustracijam dodani še povečana pisava in brajica. Ilustracije so deloma opremljene tudi 

z vonjem, na dodani zgoščenki je prebrana zgodba (ki je deloma dramatizirana) in 

preprosta avdiodeskripcija ilustracij, posneti pa so tudi zvoki. Za vsak segment zgodbe 

posebej so dodani še konkretni predmeti (npr. lonec, kuhalnica, špageti ipd.), prav tako 

pa so tudi glavne osebe zasnovane v obliki lutk oz. igrač (te so narejene iz materialov, 

ki so na otip podobne resničnemu). Taka slikanica je bila izdana leta 2014 v 1400 

izvodih, in sicer knjiga Žiga Špaget gre v širni svet, avtorice Aksinje Kermauner 

(Kermauner, 2014a). 

2.2.2.2 Slikanice za otroke s posebnimi potrebami v tujini 

Izbira tipnih slikanic v tujini je precej večja kot v Sloveniji, predvsem po zaslugi 

dijonske založbe »Les Droits Qui Revent«, ki deluje že dobro desetletje in pomaga z 

natečaji, tekmovanji, literaturo in nasveti pri širjenju tako potrebnih knjig (Kermauner, 

2014a).  

Nekatere knjige o in za otroke s posebnimi potrebami: 

• za slepe in slabovidne ali o slabovidnosti:  

o Martin, Bill in Archambault, John: Knots on a Counting Rope, 

o Cari, Best: My Three Best Friends and Me, Zulay, 

o Yolen, Jane: The Seeing Stick, 

o Cottin, Menena: The Black Book of Colors 

• slikanice o duševnih motnjah: 

o Thompson, Mary: My Brother, Matthew 

• slikanice za otroke z disleksijo ali o disleksiji: 

o Polacco, Patricia: Thank You Mr. Falker, 

o Alexander, Claire: Back to Front and Upside Down 

• slikanice o gluhoti in naglušnosti: 

o Hoffman Levi, Dorothy: A Very Special Friend, 

o Hoffman Levi, Dorothy: A Very Special Sister, 
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o Stenn Stryer, Andrea: Kami and the Yaks 

• slikanice o avtizmu: 

o Thompson, Mary: Andy and His Yellow Frisbee, 

o Dolby Nollette, Cindy in drugi: Having a Brother Like David, 

o Lears, Laurie: Ian’s Walk: A Story About Autism, 

o Katz, Illana in Ritvo, Edward: Joey and Sam, 

o Robinson Peete, Holly in Peete Ryan, Elizabeth: My Brother Charlie 

(Children’s Books about Special Needs; Amazon Best Sellers). 

2.3 Pravljice in tipanke za otroke s posebnimi potrebami 

Že v 17. stoletju so se začele pojavljati otroške slikanice, vendar se niso v celoti 

uveljavile, vsaj dokler se gledanje družbe na otroka ni spremenilo. Dandanes je to 

mišljenje drugačno, saj vemo, da otrokov prvi stik s knjigo poteka prek ilustracij, ki so 

nujne za razvoj njegovih predstav. Prav ilustracije razvijajo otrokovo ustvarjalnost, 

združujejo realni svet s svetom sanj in domišljije. Z njihovo pomočjo otrok presega 

stereotipe, razvija svoj likovni čut, ima pa tudi možnost brati literarno in hkrati likovno 

zgodbo. Za takšno izkušnjo (vidno podobo) pa so predvsem prikrajšani slepi otroci, ki 

tudi radi uživajo v knjigah. Za njih so na začetku pomembne predvsem pravljice, saj jim 

pomagajo razumeti in osmisliti svet okoli njih. Učijo se sprejemati svoja lastna čustva in 

prepoznavati čustva drugih, soočajo in spopadajo se s problemi, blažijo agresivnosti in 

stiske ipd. – vse to velja tudi za druge otroke s posebnimi potrebami (Kermauner, 

2013). 

Tipanke so primerne in zanimive tudi za polnočutne otroke, saj so lahko odlična 

motivacija za branje (Kermauner, 2013).  

V predšolskem obdobju je zelo pomembno, da otrok vzljubi pisano besedo in da 

ob poslušanju pravljic, listanju slikanic doživi prijetne izkušnje in občuti ugodje. Učenci 

z govorno-jezikovnimi motnjami po navadi neradi poslušajo pravljice zaradi njihovega 

pomanjkljivega slušnega spomina in skromnega besedišča. Zato so primernejše knjige, 

ki spodbujajo multisenzorno spoznavanje pisane besede, kot so interaktivne knjige z 

magnetki, knjige, kjer izvlečejo določen predmet, zvočne knjige itd. (Štrekelj, 2013).  

Tudi za gluhe otroke je pomembna pravljica. Polnočuten otrok do drugega leta 

starosti pomenu pravljice še ni sposoben slediti, a rad posluša zgodbe o otrocih in 

živalih. Gluhega otroka držimo v naročju, obrnjenega proti nam, da opazuje obraz in 

mimiko ter se uči ogledovanja, pri čemer čuti vibracije našega telesa ob govorjenju. 

Socialne izkušnje so enake kot pri slišečih otrocih. V obdobju od 3. do 7. leta starosti 

se razvija mišljenje, zato otroka usmerjamo na lastno in zunanjo podobo, na realne 
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življenjske okoliščine, reševanje problemov, podobnosti z junakom iz zgodbe, 

uresničitev želja in na psihološke stiske ter premagovanje le-teh. Pri gluhih je lahko v 

tem obdobju veliko zamujenega, zato otroku pomagamo pri razvijanju domišljije in 

predstav. Moramo preverjati, kaj od prebranega je gluh otrok razumel in kako je to 

razumel (bodisi s pogovorom, z vprašanjem, risbo ali dramatizacijo) (Ciglar, Štampek, 

Berložnik, Janžekovič in Kordiš, 2013). 

2.3.1 Faze interpretacije besedila in komunikacijski model 

Poznamo štiri faze interpretacije umetnostnega besedila, s pomočjo katerih 

izvedemo uro poslušanja in ustvarjalnega dialoga z besedilom, in sicer: 

• uvodna motivacija – otroka pripravimo na literarnoestetsko doživetje, mu 

podamo neke predstave in čustva, s katerimi se bo srečeval skozi besedila. Ko 

je otrok na začetni stopnji razvijanja sposobnosti doživljanja besedila, je 

najpomembnejše motivacijsko sredstvo igra (iz besedami, uporaba igrač oz. t. 

i. »živih igrač«, uporaba domišljijskih potovanj ipd.); 

• premor pred poslušanjem – otrok naj bi se pripravil na poslušanje, saj naj bi se 

umiril in usmeril pozornost na besedilo. Branje odraslega mora biti zanimivo, 

dinamično; branje se prilagaja glede na razpoloženje v besedilu. Po samem 

branju sledi premor, v katerem otrok uredi svoja doživetja; 

• pogovor o besedilu – otroka je potrebno spodbuditi k pogovoru o književnih 

osebah, razlagi neznanih besed in nenavadnih besednih zvez, opisovanju 

izrazitih podob (npr. fantazijskih dežel), napovedovanju nadaljevanja zgodbe, 

pogovoru o razpoloženju, ki ga besedilo vzbuja ipd. Po teh dejavnostih 

navadno sledi ponovno poslušanje, saj otrok na podlagi teh besedilo globlje 

doživlja; 

• poglabljanje doživetij – izvajajo se lahko individualne ali skupinske dejavnosti, 

kot so: ilustracija podobe, nadaljevanje pravljice, tvorjenje besedila po vzorcu, 

pisanje odgovora osebi iz besedila, dramatizacija besedila, ples, pantomima, 

izdelava knjige, obisk knjižnice ipd. (Marjanovič Umek, 2001). 

Metka Kordigel je komunikacijski model opredelila v več fazah, in sicer: 

● Uvod z motivacijo – komunikacijska situacija med bralcem in literarnim delom je 

lahko naslednja: 

o do prekrivanja otrokovega vidnega polja pričakovanj in pomenskega polja 

literarnega besedila ne pride, ker otrok posluša, ko mu učitelj bere, vendar 

za recepcijo literature ni motiviran, 

o otrok miselno sledi učiteljevi interpretaciji branja in vidno polje pričakovanj 
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je delno prekrito s pomenskim poljem literarnega besedila. Ker je bil bralec 

motiviran le za recepcijo, vendar nanjo ni bil pripravljen, pride le do 

omejenega literarnoestetskega doživetja, 

o otrok je za recepcijo literarne umetnine motiviran in senzibiliziran. 

Branje literature brez dobre motivacije je navadno kontraproduktivno glede na 

smotre literarne vzgoje. Prav zaradi tega mora biti pomensko polje prekrito z vidnim 

poljem pričakovanja; otroka moramo znati pripraviti na to, da je branje zanj 

senzibilizirano (otrokov kontekst in njegovo vidno polje pričakovanj pripraviti na to, da 

se bo prekrilo s pomenskim poljem besedila) (Kordigel, 2000). 

Saksida (v Kordigel, 2000) za branje mladinske književnosti predlaga štiri tipe 

motivacij: 

• doživljajska, izkušenjska motivacija (npr. Kako se počutiš, če ne znaš domače 

naloge iz matematike?), 

• intelektualna, problemska motivacija (npr. V čem se pesmica razlikuje od 

pravljice?), 

• ponovitev literarnega znanja kot motivacija (npr. Kdo ve, kdo je Oton 

Župančič?),  

• motivacija in domišljijska igra. 

Poznamo naslednje motivacije: 

➢ motivacija s pridobivanjem problema:  

1. faza – postavitev problema,  

2. faza – spoznavanje in členitev problema,  

3. faza – ubeseditev ustreznega konteksta; 

➢ motivacija s pridobivanjem pojma: 

1. tip – motivacija s pridobivanjem abstraktnega pojma,  

2. tip – motivacija z dealgebraizacijo pojma; 

➢ oblikovanje doživetja; 

➢ poetizacija stvarnosti; 

➢ domišljijska igra. 

• Napoved vzgojno-izobraževalnega smotra – posreduje literarnozgodovinsko 

znanje, uzavešča komunikacijsko situacijo (avtor–besedilo–otrok), posreduje 

literarnoteoretično znanje, povezuje motivacijo z recepcijo in motivira za slednjo. 

• Prvi stik z besedilom – otrokom besedilo najprej pripovedujemo na pamet (prozno 

besedilo se pripoveduje, pesem recitira, dramsko besedilo pa zaigra z lutkami ali 

pripoveduje tako, da se didaskalije spremenijo v vezno besedilo). Ob prvem stiku z 
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besedilom gre za to, da otroci spoznajo zgodbo in izvejo, za kaj gre in kako se bo 

končalo.   

• Interpretacijsko branje – mora biti izvir literarnoestetskega doživetja, saj je to 

priložnost, da otroci individualno vidno polje pričakovanja prekrijejo s pomenskim 

poljem besedila in tako konstituirajo svoj besedilni pomen. 

• Čustveni odmor – je trenutek tišine, v katerem otrok uzavešča prve in neposredne 

vtise o umetnostnem besedilu.  

• Izjava po čustvenem odmoru – namesto vprašanja (npr. Ali vam je bila 

pesmica/zgodbica všeč?) je bolj smotrno vpeljati izjavo. Učitelj lahko iz lirskega 

besedila izbere enega izmed verzov, izjavo literarnega besedila poveže z 

motivacijo in jo osmisli ipd. S tem bi naj povezal obe pomenski polji (otrokovo in 

besedilno) in otroke ponovno motiviral za individualno branje literarnega besedila.   

• Individualno branje – otroci besedilo tiho preberejo, saj je to trenutek, ko so sami z 

besedilom. Otrok tako vstopa v dialog z literarnim besedilom in posredno tudi z 

njegovim avtorjem. 

• Glasno branje – z njim dosežemo, da se otroci naučijo gladkega in smiselnega 

branja. S tem razvijajo bralno spretnost. 

• Šolska interpretacija – je ena izmed dveh možnosti na poti k vzgojnemu smotru 

književnosti, privzgajanju ljubezni do branja in trajni motivaciji za branje literature. 

• Domišljijska aktivnost – pri recepciji literature in otrokovi domišljijski kreativnosti 

gre za recipročna procesa, ki sta med seboj neločljivo povezana. Pri tem 

pričakujemo naslednje: 

o otroci občutijo vzdušje, razpoloženje, ki je podobno tistemu v literarnemu delu 

(otrok preseže avtorjevo domišljijo in ustvari svoj domišljijski svet), 

o domišljijski trening (domišljijska transformacija stvarnosti je darilo, ki jo je 

narava dala vsakemu otroku, da bi ohranil svoj jaz in da bi se lažje socializiral, 

zato je domišljijo potrebno trenirati), 

o povečanje senzibilnosti za estetsko komponento literarnega dela (otroci 

začutijo, da je jezik sredstvo, s katerim je mogoče upovediti neko realno ali 

povsem fantazijsko situacijo), 

o preseganje otrokove določene fiksiranosti na zgodbo (otrok še ni sposoben 

refleksije o lastnih čustvih in čustvih drugih, dojame le tisto, kar vidi in ne 

razume motiva; zanj šteje le efekt),  

o refleksijo o literarnoestetskem doživetju (ubeseditev literarnoestetskega 

doživetja, kar pa je pri otroku bolj problematično, saj nima sposobnosti 
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samorefleksije o svojem čustvovanju, kar pa še ne pomeni, da 

literarnoestetskega doživetja ni) (Kordigel, 2000). 

2.3.2 Besedilo in ilustracije za slepe in slabovidne osebe 

Tako kot vsi ostali otroci, imajo tudi slepi ali slabovidni pravico do opismenjenosti. 

Ti otroci se opismenijo v drugem razredu osnovne šole (kot vsi drugi), s to razliko, da 

se slabovidni učijo običajnih črk latinice (povečane na ustrezno velikost, ki ustreza 

vsakemu posamezniku), slepi pa se učijo brajico, ki jo berejo s prsti (slika 6) 

(Kermauner, 2009b). 

 

Pisavo za slepe, ki jo dandanes uporabljajo po vsem svetu, je izumil Louis Braille 

(1809–1852), zato se tudi imenuje Braillova pisava oz. brajica. Brajica je reliefen 

točkopis; osnovna celica ima šest pik oz. točk, razporejenih v dve vrstici. Vsaka od 

šestih pik ima točno določeno mesto v osnovni celici, kombinacija pik pa omogoča 

zapis črk, številk, not in drugih dogovorjenih znakov. Pike so reliefno izbočene in velike 

od 0,4 do 0,9 mm, vendar pa je velikost lahko pogojena tudi s stopnjo izurjenosti in 

občutljivosti tipa (Brvar, 2010). 

Brajica je sestavljena iz kombinacije šestih pik v osnovni celici; v zadnjem času se 

pogosto pojavlja celo iz osmih pik, kar je računalniška različica. Učenje brajice od otrok 

  Slika 6: Brajica (povzeto po Brvar, 2010, str. 48) 
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(in tudi od odraslih) zahteva veliko spretnosti, zato predpriprava na opismenjevanje 

poteka tako, da slepi otrok poskuša najprej ločiti teksture različnih materialov, razvršča 

in prebira različne plodove, združuje podobne materiale – vse to pa počne s pomočjo 

igre. S sistematičnimi vajami si poveča občutljivost prstnih blazinic (Kermauner, 2009). 

Učenja brajice ne potrebujejo le popolnoma slepe osebe, ampak se z njo 

opismenjujeta še dve skupini, in sicer slabovidne osebe, katerih prognoza vidne 

funkcije napoveduje možnost popolne izgube vide oz. oslepitve, ter slabovidne osebe, 

katerih diagnoza jim preprečuje dolgotrajno branje črnega tiska oz. potrebujejo izjemno 

veliko povečavo črk (Murn, 2013).  

Zelo pomemben je tudi otrokov stik z ilustracijo, saj prav prvi stik s knjigo poteka 

prek ilustracije, kar je nepogrešljivo za razvoj otrokovih predstav. Svet si širi prek 

odkrivanja in spoznavanja domišljijske podobe, ki so jih drugi ustvarili zanj. Uči se, da 

je možno stare stvari kombinirati na veliko drugih načinov, kar se odvija na kognitivni 

ravni, pa tudi na področju umetniške občutljivosti (Kermauner, 2009b).  

Ilustracije, ki so za slepe dostikrat edini vir spoznavanja, nadomesti tipna slika. 

Pravila, ko izdelujemo tipne slike, so naslednja: 

• velikost tipne slike ne sme presegati formata A4, saj morajo biti v velikosti 

obsega rok slepega, 

• vsebina tipne slike mora biti nedvoumna, kar pomeni, da mora biti tipna slika 

generalizirana, katero posledično osiromašimo z vsebino, 

• večina slepih učencev razloči močne barve, zato tipne slike obarvamo z 

močnimi, kontrastnimi barvami, kar pomaga tudi pri razvijanju preostalega vida, 

• pri izdelavi tipne slike se poskušamo držati sorazmerij v naravi (npr. miš naj ne 

bo večja od mačke), 

• tipne slike naj bi asociirale na stvarno podobo objekta s pomočjo materiala 

(hladni materiali naj bi pomenili hladne barve), 

• slikovna tipanka naj je priročno vezana tako, da jo je mogoče popolnoma 

odpreti (kar omogoča uporabo obeh rok), 

• materiali in izdelava naj bodo varni.  

Ne smemo pozabiti tudi na estetski vidik tipne slikanice, saj ima večina slepih še 

majhne ostanke vida, v stiku s tipno slikanico pa so tudi polnočutni uporabniki 

(Kermauner, 2009b). 

Pri izdelavi tipnih prikazov najpogosteje uporabljamo naslednje tipne tehnike: 

• risanje na pozitivno folijo – obsega gumijasto podlago, stranske tipne oznake z 

vodilom in pribor za risanje na folijo. Črtalo držimo pod kotom 45 stopinj in z 
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določenim pritiskom vlečemo linijo. Nastane sled, ki se vzboči in je tipna; 

• risanje s termičnim pisalom – termično pisalo preko adapterja priklopimo na 

električno napetost. Rišemo na trši papir, ki je prevlečen s posebno emulzijo, ki 

ob dotiku vroče konice pisala nabrekne, zato nastane izbočen obris; 

• ponazarjanje s samolepljivimi vrvicami, trakovi in različnimi elementi – 

samolepljive blazinice služijo za označevanje besedila; ponazorijo se lahko 

določeni pojmi, skice ali liki, utrjujejo se tudi prostorske predstave; 

• risanje s konturnimi barvami – omogoča izdelavo kakovostnih barvnih in 

kontrastnih tipnih predlog. Te so dobro tipljive in obstojne; 

• mikrokapsulna tehnika – tipna slika nastane tako, da se ob segrevanju 

mikrokapsulnega papirja v kapsulah sproži kemična reakcija; tam, kjer smo 

narisali skico, mikrokapsule nabreknejo, otrdijo in slika postane tipna; 

• termovakuumska tehnika – slike, zemljevidi, načrti in drugi prikazi so zelo 

kakovostni, natančni in dobro otipljivi. Osnova za termovakuumski odtis so 

matrice, ki jih lahko izdelamo ročno, torej obrtniško, ali računalniško, 

upoštevajoč tehnične in tiflodidaktične zahteve; 

• računalniško točkasto risanje v programu Winbraille; 

• računalniško grafično risanje z grafiko EMBOSED; 

• negativno risanje z radelčkom – potrebujemo mehkejšo podlago, brajev list in 

nazobčano kolesce z ročajem ali radelček. Ko z njim potegnemo po listu, ga 

radelček prebada in na spodnji strani pušča točkasto reliefno sled. S tem 

dobimo negative, ki so tipni šele, ko list obrnemo, zato tudi pazimo, da rišemo 

zrcalno; 

• sitotisk in japonska tehnika terumi – omogoča natančno in kakovostno izdelavo 

tipnih prikazov, izdelki pa omogočajo zelo široko uporabo. Primerna je za 

dopolnjevanje brajevih učbenikov s tipnimi grafičnimi predlogami; 

• tiflograf – naprava nam omogoča risanje in izdelavo točkastih tipnih predlog, 

vendar na brajevem papirju; zahteva kar nekaj spretnosti. Ta tehnika omogoča 

samostojno risanje pri bolj spretnih učencih; 

• risanje na brajev pisalni stroj (Brvar, 2010; Brvar, 2002). 

Brajev tekst v tipni slikanici se lahko tiska na več načinov, in sicer: 

• tiskanje na brajev tiskalnik – običajno besedilo (v programu Word) se s pomočjo 

programa za pretvorbo v brajevo pisavo (Winbraille) pretvori v brajico. Na 

brajevem tiskalniku se stiska na debelejši papir, ki se vstavi med ilustracije ali 

na prozorno folijo, ki jo prilepimo na vidni zapis oz. vidno ilustracijo; 



Abraham, Ariela (2017): Pozitivni dejavniki uporabe pravljice pri otrocih s posebnimi potrebami. Magistrsko 

delo. Koper: UP PEF.  

35 

 

• tradicionalno tiskanje z aluminijasto matrico – na njej so brajeve točke (ženska 

in moška matrica), papir pa se postavi med obe matrici; 

• termogravura – ravnokar stiskan papir (na katerem je še mokro črnilo) se pošlje 

skozi napravo, iz katere prši rastlinska smola, ta pa se prilepi na črnilo. Smolo 

nato z vročino zapečemo, da se strdi; 

• termotehnika – risba se s pomočjo fotokopirnega stroja prenese na poseben 

papir, ki je občutljiv na toploto, ta pa ob izpostavljanju toploti nabrekne; 

• tehnika z ultravijolično lučjo – nanešeno smolo se utrdi z UV lučko. S to tehniko 

se da tiskati na različne materiale, kot so papir, steklo, kovina ipd. (Kermauner, 

2014b). 

Ko besedilo prilagajamo zaradi lažjega branja, po potrebi spreminjamo oz. 

oblikujemo naslednje: 

• besedilo naj je v brezserifni pisavi (serif pomeni zastavico oz. okrasek na 

skrajnih koncih črk), zato pisava s serifi slabovidnim bralcem otežuje branje. 

Zaradi tega uporabljamo naslednje pisave: Arial, Tahomo, Verdano in 

Helvetico. Pri izboru črk smo pozorni tudi na prikaz številke 1, velike črke I ter 

male črke l, da so med seboj različne; vidna razlika mora biti tudi med črko O in 

številko 0; 

• izogibamo se samo velikim ali odebeljenim daljšim besedilom, odsvetuje se tudi 

uporaba poševnik črk; 

• velikost črk, ki je priporočena, je 18; 

• priporočena je leva poravnava, nikakor obojestranska 

• da je lažje prehajanje v naslednjo vrstico, mora biti razmik med vrsticami 

najmanj 1,2; 

• naslovi in podnaslovi naj so v črnih oz. temnih barvah (pazljivi smo na uporabo 

rdeče in zelene barve, ker ju barvno slepi najpogosteje zamenjujejo); 

• izogibamo se sivi barvi besedila; 

• podlaga naj je brez vzorcev, v beli ali kremno svetli barvi; 

• svetlobni kontrast naj bo čim večji; 

• če v besedilu naštevamo več kot tri stvari, so priporočljive alineje; 

• v vrstici naj ne bo več kot 40 znakov; 

• stolpci niso zaželeni, saj se pri vizualnem preskoku v novo vrstico bralec zmede 

in težko prehaja v nove vrstice; 

• format papirja naj ne bo večji od A4, saj je povečava na A3 slaba prilagoditev, 

ker se slabovidni na njem teže znajdejo in so zato tudi počasnejši; 
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• v enem zvezku se priporoča do približno 120 strani; 

• vezava povečanega tiska naj je v spirali, saj ta omogoča lažje obračanje listov; 

• gramatura listov mora biti večja od 80 g, da vsebina ne proseva. Tudi papir ne 

sme imeti sijaja (Repe Kocman in Schmidt, 2013). 

Nasveti za lažje branje in pisanje slepih in slabovidnih oseb: 

• besedilo naj ne bo na sliki ali ilustraciji, kar je tudi vzrok za slabo vidljivost in 

preveč vidnih informacij, zato ločimo besedilo in sliko, povečamo pisavo in 

izberemo barve ter slike, ki so bolj kontrastne, 

• lažja je uporaba učnih listov, ki so prilagojeni glede na barvo, dober kontrast, ni 

preveč vidnih informacij, črke so lahko berljive (tipologija črk Arial ali Tahoma) 

in tekst pregledno urejen z ustreznimi razmiki, 

• pisanje in risanje s kontrastnim pisalom na dobro vidne črte, 

• včasih povečava učnih gradiv ni potrebna, saj povečava na format papirja A3 

zmanjša kontrast in se ne priporoča, zato povečamo mogoče le polovico 

besedila delovnega lista na format papirja A4 in se izognemo prenatrpanosti in 

nepreglednosti besedil z izpuščanjem nebistvenih informacij, 

• ko imamo na eni strani veliko besedila ali slik, otroku ponudimo pripomoček – 

bralno okno, saj z njim pokrijemo nepotrebne dele, da je lahko osredotočen le 

na del, na katerega želimo usmeriti njegovo pozornost (Optic, 2010).  

2.3.3 Besedilo za dislektike 

Definicija Evropske zveze za disleksijo (EDA, 2007) opredeljuje, da je disleksija 

različnost, ki otežuje usvajanje in rabo veščin branja, pravopisa in pisanja ter je 

nevrološkega izvora. Disleksijo lahko povzroči kombinacija težav na fonološkem 

(glasovnem) področju procesiranja, delovnega pomnenja, hitrega poimenovanja, 

operiranja z zaporedji ter težav pri doseganju avtomatizacije osnovnih veščin. 

Značilnosti, ki se pojavljajo pri osebah z disleksijo, so: slabše veščine pismenosti, 

počasno branje in pisanje in/ali veliko napak, težave pri učenju branja in pisanja, 

težave pri razumevanju pisanih besedil, težave pri pravopisu, utrujenost pri 

branju/pisanju, težave pri pisnem izražanju, šibko besedno pomnjenje, slabša analiza 

podrobnosti, težave pri učenju govora, učenju črk in njihovih zvokov, težave pri 

črkovanju, branju, pomnjenju številskih dejstev, učenju tujega jezika in pri pravilnem 

izvajanju matematičnih operacij. Poudariti pa je potrebno tudi močna področja 

posameznikov z disleksijo, ki so: dobre domišljijske sposobnosti, dobre sposobnosti 

reševanja problemov, sposobnost vzpostavljanja nepričakovanih medsebojnih povezav 
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med podatki in informacijami, divergentno razmišljanje in originalnost, dobre 

sposobnosti vizualizacije, sposobnost hkratnega predelovanja informacij, dobre 

sposobnosti celostnega razumevanja, dobra intuicija, umetniški način razmišljanja, 

dobre sposobnosti ustvarjanja novega znanja itd. (Košak Babuder, Kavkler in Magajna, 

2010). 

Otroci z disleksijo se lahko uspešno integrirajo v redno osnovno šolo in običajne 

razrede. Mnogi so se sposobni učiti na ravni rednega učnega načrta in doseči standard 

učne uspešnosti. Od posameznega učenca z disleksijo je odvisno, katera gradiva in na 

kakšen način jih bomo prilagoditi (mišljeno je seveda osnovnošolsko in ne predšolsko 

obdobje) (Clement Morrison, 2006). 

Namen in cilj branja nista le v tem, da bi prevajali napisane črke v glasove in 

besede, temveč da bi razumeli in sledili informacijam, ki jih določene besede 

sporočajo. In prav otroci, ki so ovirani zaradi specifične motnje branja – disleksije, 

veščino branja usvajajo počasneje in oklevajoče. Zato je zelo pomembno, da je 

napisano gradivo oblikovano tako, da otrok informacije razume in so mu dostopne. 

Kriteriji, ki bi jih morali upoštevati pri opredelitvi slikanic in knjig za bralce z disleksijo, 

so: 

• oblika tiskanih črk – črke naj bi bile zaokrožene, razločne in čitljive, prijetne na 

pogled. Priporočljiv je tisk, kjer je med črkami prostor; najustreznejši obliki tiska 

sta Arial in Comic Sans, primerne so tudi Verdana, Helvetica, Tahoma in 

Trebuchet. Poševna oblika črk in poudarjene besede niso primerne. Velikost 

črk naj bi bila nekoliko večja (med 12 pt ali 14 pt, pa do 18 pt). Male tiskane 

črke so lažje berljive, ker imajo repke oz. zanke nad in pod črto ter poudarjajo 

obliko; 

• papir – primerna je krem ali sivo-bela barva papirja, prav tako je ustreznejši bolj 

moten (brez leska) kot pa bleščeč papir. Ta mora biti dovolj debel (da ne 

proseva teksta na drugo stran); 

• slog besedila – vrstice naj imajo največ 60 do 70 znakov, saj tiste, ki so 

predolge ali prekratke lahko predstavljajo očesni napor. Med odstavki so 

priporočljivi presledki. Lažje berljive so knjige in slikanice, v katerih so vrstice 

poravnane le na levem robu. Priporočljiv je širši (od 1,5 do 2-kratni) razmik 

med vrsticami, kar bralcu omogoča sledenje s prstom in zanesljivejše 

prehajanje iz ene vrstice v drugo; 

• stil pisanja – ob dolgih in zapletenih stavkih se bralec z disleksijo slabše 

orientira in težje razume, zato naj so knjige dinamične in razgibane, prevladuje 

pa naj dvogovor. Stavki naj so kratki in enostavni, pozorni pa smo tudi na to, 
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kje v vrstici se stavek prične (osebe z disleksijo težje sledijo stavku, ki za 

začne na koncu vrstice); 

• drugi napotki – biti mora dober kontrast med ozadjem in črkami (priporočljiv je 

okrepljen temno zelen tisk na krem, rumenem, svetlo zelenem ali sivo-belem 

papirju). Priporočljivo je tudi bralno ravnilce ali barvne plastične prosojnice, ki 

pokažejo le besedilo, na katero želimo usmeriti pozornost. Namesto barvnih 

prosojnic lahko otroci uporabljajo očala z obarvanimi lečami (npr. modra, roza), 

saj ima barva pogosto pomirjujoč učinek za lažje branje. Potrebno je izbirati 

slikanice, ki imajo besedilo le na eni strani, ločeno od ilustracij oz. besedilo pod 

njimi. Ilustracije naj bodo v kontrastnih barvah, s čim manj izraženimi detajli 

(Košak Babuder, 2013). 

2.3.4 Slovenski znakovni jezik za gluhe  

Ljudje se med seboj sporazumevamo na veliko načinov, ne da bi pri tem 

uporabljali glas. Lahko npr. kimamo z glavo (kar pomeni da), odkimavamo (kar pomeni 

ne), skomignemo z rameni (kar pomeni ne vem) ipd. Tudi ko nas kdo vpraša po 

navodilih za pot, pokažemo smer s prstom; s prstom preko ustnic lahko tudi pokažemo, 

da hočemo tišino. Samo z mimiko obraza lahko izražamo svoje počutje, npr. da smo 

veseli, žalostni, nezadovoljni, jezni … Znakovni jezik se izraža z gibanjem rok v 

določenem prostoru – ta prostor je kot navidezna škatla, ki sega od vrha glave do pasu 

v širini ramen. Večina kretenj se izvaja blizu glave, obraza in vratu. Za nekatere kretnje 

uporabljamo obe roki, za nekatere samo eno. Ko se uporablja obe roki, je navadno ena 

dominantna, druga pa pasivna, kar pomeni, da se z dominantno roko več gibljemo (pri 

desničarjih prevladuje desna roka, leva pa je pasivna, pri levičarjih pa ravno obratno). 

S pomočjo mimike obraza in drže telesa pri sporazumevanju izražamo čustva, občutke, 

misli in hotenje (Podboršek in Kranjc, 2014). 

To, kar so za glasovni jezik besede, so za znakovni jezik kretnje. Namesto, da bi 

uporabili glas in izgovorili besede, pri znakovnem jeziku uporabimo prosto gibanje rok, 

telesa, obraza, ust in glave. Pri sprejemanju informacij se namesto sluha uporablja vid. 

UNESCO je na zasedanju v Parizu leta 1984 sprejel definicijo znakovnega jezika, ki 

pravi: »Znakovni jezik je oblika sporazumevanja, kjer se besede, pojmi kažejo s 

kretnjami rok, ki lahko izražajo pomen posameznih besed, misli ali celega stavka, 

odvisno od konteksta ali kompleksne serije idej« (Podboršek in Kranjc, 2014, str. 12).  

Znakovni jezik je verjetno najstarejša oblika sporazumevanja na svetu, čeprav so 

zapisi teh jezikov in njihova uporaba pri učenju gluhih zelo redki. Posamezni 

izobraženci, večinoma iz cerkvenih krogov, so zapisovali različna odkritja o kretnjah in 
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znakovnih jezikih, pozornosti pa niso toliko posvetili splošnemu izobraževanju gluhih. 

Zamisel o izobraževanju gluhih otrok je uresničil Abbe Charles de l’Eppee (leta 1760), 

ki je v Parizu ustanovil prvo šolo za gluhe otroke ter bil tudi njihov učitelj. Razvil je tudi 

sistem metodičnih znakov, napisal tri pomembne knjige o poučevanju gluhih in prvi 

slovar kretenj. Sledila je prva šola za gluhe v Ameriki, prva univerza za gluhe v Ameriki 

(leta 1864), nekatere države pa so ščasoma začele priznavati znakovne jezike v 

svojem izobraževalnem sistemu (prva država, ki je to storila, je bila Švedska leta 1980, 

sledile so ji Danska, Anglija in druge). Preden se je v Sloveniji ustanovila šola za gluhe, 

so se gluhi otroci (premožnih staršev) šolali v Gradcu, na Dunaju, v Celovcu, Linzu in 

Gorici. Ker so bile potrebe po šolanju gluhih pri nas vse večje, so leta 1840 v Gorici 

ustanovili prvi slovensko-italijanski zavod za gluhe otroke. Ustanovil ga je Valentin 

Stanič. Druga šola za gluhe pri nas pa je bila šola za dekleta v samostanu v Šmihelu. 

Ker je naraščalo število gluhih otrok, so 28. oktobra 1900 v Ljubljani odprli 

Gluhonemnico, ki je bila zgrajena pretežno s sredstvi Ignacija Holzapfla. Sledila sta še 

dva zavoda, in sicer: šola za gluhe in naglušne v Portorožu (leta 1946) in Center za 

korekcijo sluha in govora v Mariboru (leta 1962). Vsi trije zavodi oz. šole delujejo še 

danes. Mariborski in portoroški center imata vključene otroke od predšolskega obdobja 

pa do končane osnovne šole, ljubljanski pa ima še srednjo poklicno in strokovno šolo 

(učenci se tako lahko izobrazijo za šiviljsko, grafično, lesarsko in kovinarsko stroko ter 

medijsko smer) (Podboršek in Kranjc, 2014). 

Vsaka država uporablja svoj znakovni jezik, ki ga po državi tudi poimenujejo (npr. 

slovenski znakovni jezik). Znakovni jeziki se od države do države razlikujejo po svojih 

pravilih in zakonitostih, podobnost pa je v tem, da sta govorni in znakovni jezik živa 

jezika, saj se pri obeh pojavljajo nove besede, kretnje; ena beseda ali kretnja ima lahko 

več pomenov ipd. Znakovni jezik se lahko razlikuje tudi v tem, da lahko ima vsaka 

pokrajina svojega. Slovenščina v kretnjah je kombinacija prvin slovenskega 

znakovnega jezika in govornega jezika; zanjo je značilno: običajno se krega v vrstnem 

redu slovenščine, vendar brez označevanja končnic, lahko se uporablja hkrati z 

govorjeno slovenščino, včasih se za črkovanje uporablja tudi prstna abeceda, 

uporabljajo jo gluhi v pogovoru s slišečimi in obratno (Podboršek in Kranjc, 2014). 

V Sloveniji se otroci z lažjimi in zmernimi izgubami sluha dandanes izobražujejo v 

rednih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Omogočeno je tudi skupno izobraževanje in 

vzgoja otrok s težjimi in težkimi izgubami sluha v rednih vrtcih in šolah ob pomoči 

specialnopedagoške podpore ali v specializiranih zavodih, kjer obiskujejo šolo s 

prilagojenim programom. V skladu s slovenskim Zakonom o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami se osebe z motnjo sluha usmeri v dva integracijska programa, in 
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sicer: program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali prilagojen 

izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom. V prvem otroku z 

motnjo sluha pripada največ 5 ur individualne strokovne pomoči tedensko, učitelj v 

razredu pa mora upoštevati navodila za prilagojeno izvajanje vzgojno-izobraževalnega 

procesa (prilagajanje organizacije dela, načina preverjanja in ocenjevanja znanja, 

napredovanja in časovne razporeditve pouka; določeni so tudi minimalni standardi 

znanja pri posameznih predmetih). Pri prilagojenem programu z enakovrednim 

standardom pa so dodane še specialnopedagoške dejavnosti, ki sodijo v obvezni 

program in so namenjene rehabilitaciji, razvijanju nadomestnih strategij ter razvijanju 

primernega komuniciranja (Schmidt in Čagran, 2006).   

2.4 Uporaba lutke pri prebiranju pravljic 

Za otroke so lutke zelo privlačne, saj izražajo posebno moč in energijo. Vsak 

predmet lahko načeloma oživi in postane nova oseba, kar je lahko za otroke motivacija 

za učenje ali le spontana komunikacija. Ko imamo pred sabo cilj izobraževanja, lutka 

postane medij za izražanje sveta, narave, literature, socialnih odnosov ipd. Umetniške 

dejavnosti niso le privilegij talentiranih in učno uspešnih otrok, temveč so prednost in 

pomoč za vse otroke. Lutke nudijo širok nabor možnosti za dosego naslednjih vzgojno-

izobraževalnih ciljev: 

• spodbujanje kreativnega izražanja, 

• izboljšava govora in izgovorjave, 

• stimulacija in povečevanje domišljije, 

• razvijanje spontanega besednega izražanja, 

• razvijanje spretnosti pisanja in gladkega branja, 

• pridobivanje občutka za vrednotenje literature, 

• razvijanje občutka za čas in prostor, 

• spodbujanje otrokovega občutka za lastno vrednost, 

• razvijanje samozaupanja in doseganje osebnega zadovoljstva, 

• sproščanje strahov, agresije in frustracij, 

• razvijanje socialno-interakcijskih spretnosti, 

• pridobivanje sposobnosti za boljše reševanje problemov, 

• opazovanje sveta z vsemi čutili, 

• vrednotenje dela. 

Učitelj mora jasno zastaviti načrt za delo, vendar mora biti vedno odprt za 

improvizacijo in kreativnost. Skozi lutkovnega junaka in prizore z lutkami lahko otroke 



Abraham, Ariela (2017): Pozitivni dejavniki uporabe pravljice pri otrocih s posebnimi potrebami. Magistrsko 

delo. Koper: UP PEF.  

41 

 

pripravimo do tega, da sporočajo svoj način razumevanja sveta, literature, učne snovi 

ali domišljije (Korošec in Majaron, 2006). 

Otrok oz. mladostnik si prek izkustvenega in multisenzornega dela z lutko 

predstavljeno zgodbo lažje predstavlja z vizualizacijo. Če se zgodba predstavi skozi 

lutko, se ustvari zanimivejši, trajnejši in konkretnejši vtis, prav tako pa se poveča 

otrokova aktivna vloga priprave in uporabe lastne lutke, pri čemer dobi možnost 

občutenja radosti ob ustvarjanju in igri. Pri delu z lutko (igranje vlog ali opazovanje 

zgodbe) se otroka usmeri neposredno na izpostavljeni problem; poveča se mu 

občutljivost za lastna in tuja stališča, čustva in ravnanja, ki so povezana z obravnavano 

situacijo (Valič, 2014). 

Otroke, ki imajo nizko sposobnost govornega izražanja, nizko intelektualno 

sposobnost ali se zaradi različnih čustvenih težav neuspešno vključujejo v 

komunikacijo, neverbalni vidik igre z lutko spodbudi, da se opogumijo za 

komuniciranje. Mlajši otroci po navadi slabše obvladujejo besedišče (še posebno 

podpomene), zato so zaradi težav z besednim izražanjem bolj ovirani. In prav 

umetniška sredstva pomagajo preseči besede in olajšajo sposobnost komunikacije. 

Ker so otroci z nizko verbalno sposobnostjo izražanja in govornimi težavami del 

šolskega vsakdana, se težko vključujejo v komunikacijo s sovrstniki in/ali učitelji. 

Ugotovljeno je bilo, da predstavljanje pravljic z lutko spodbuja otrokovo verbalno 

ustvarjalnost. Sistematično delo z dialoško dramsko igro z lutkami ustvarja vse pogoje, 

da se otroci začnejo kreativno izražati; spobuja jih k samostojni in spontani gledališki 

igri, kar posledično vpliva tudi na razvoj besedne kreativnosti in ustvarjanje zgodb. 

Logopedinji z dolgoletno prakso je v eni od terapij pomagala prav lutka, saj petletni 

deček ni spregovoril z nikomer, razen z domačimi. Deček je bil plah, skrival se je in ni 

hotel sodelovati. Uspeh omenjene logopedinje:  

»Naslednji obisk je bil drugačen. Skrila sem se tudi jaz, vendar za obraz nekoga 

drugega. V omari sem opazila nekaj velikih lutk, ki bi lahko zakrile moj obraz. Tako 

sem se skrila za glavo lutke snežne žene. Zoper sem se igrala z njim in kar naprej 

govorila. In zgodilo se je tisto, kar sem si ves čas želela. Zaslišala sem njegov 

glas. Opazila sem tudi, da so se njegovi prsti razširili, da je lahko videl lutko. Za 

naslednje srečanje sem na mizo položila lutko – glavo sneženega moža. Snežna 

žena je govorila, pela in bila zelo dobre volje. Dečkova roka je segla po lutki na 

mizi, postavil jo je pred svoj obraz in se pričel oglašati. Oba sva pela la-la-la le-le-

le ... ta-ta-ta te ... Tako sva se srečala še dvakrat. Cilj je bil dosežen. Uspela sva. 

Lutka je spregovorila in z njo tudi Rok« (Korošec in Majaron, 2006, str. 120).  
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Pripovedovanje z lutko (ali »Puppetelling«) je eno največjih bogastev, kar nam jih 

lutke lahko nudijo, saj lahko pripovedujemo zgodbo, se učimo pesmi pri glasbi, 

predstavimo poezijo ali delimo vsebino knjige. Ko zgodbo pripoveduje junak v prvi 

osebi, otroci doživijo popolnoma drugi zorni kot zgodbe. »Puppetelling« ni le predstava 

pred občinstvom, ampak gre bolj za neformalni prizor ter predstavitev neke zgodbe in 

literature. Prav ta kombinacija literarne umetnosti in lutk obogati literarno doživetje. Ko 

se zgodba predstavlja z lutko, je med otroci in lutkami pristen dialog, ki ga pri golem 

branju ali pripovedovanju ni. Otroci se vživljajo v lutkovne junake, jih sprašujejo, 

spodbujajo in tudi same like globlje podoživljajo (Korošec in Majaron, 2006). 

Poznamo veliko lutkovnih tehnik, ki jih lahko uporabimo pri pouku, in sicer: igrače 

in predmete, ročne lutke, ploske lutke, senčne lutke, marionete, telesne lutke, mimične 

lutke, roke, prste, koleno, stopalo ipd. (Korošec in Majaron, 2006). 

3 PRAKTIČNI DEL 

3.1 Problem, namen in cilji 

Ko smo pregledali ter raziskali strokovno in otroško literaturo, smo spoznali, da je 

premalo pravljic, ki bi bile prilagojene otrokom z določeno skupino posebnih potreb. 

Pravljice otroke v prvi vrsti zabavajo; z junaki se lahko identificirajo, pospešuje pa se 

tudi razvoj njihovih osebnosti. Bettelheim (2014) pravi, da pravljice otrokom pomagajo 

razumeti, da se morajo v življenju soočati z resnimi težavami in bivanjskimi stiskami; 

seznanjajo se tudi z dobrim in zlim, saj se tudi v življenju srečujemo s tem moralnim 

problemom.  

Namen inkluzije je vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne šole, zato je 

tudi pomembno, da vsem otrokom poskušamo zagotoviti specialne pripomočke, kot je 

npr. prilagoditev literature. Tudi Kermauner (2016) navaja, da je za slepe in slabovidne 

otroke ter otroke z okvaro vidne funkcije vsa svetovna in slovenska literatura dostopna 

v brajici ali zvočni obliki v Knjižnici slepih in slabovidnih Slovenije, je pa manj tipnih 

slikanic za manjše otroke. Za otroke z motnjami v duševnem razvoju so sicer v lažje 

berljivo obliko doslej prevedli Tavčarjevo Visoško kroniko ter Shakespearjevega 

Romea in Julijo ter zbirko sedmih zgodb, za otroke z gluhoto, naglušnostjo in okvaro 

funkcije sluha pa je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije izdala priredbe šestih 

pravljic, ki so opremljene s CD-ji (tolmač pripoveduje zgodbo v slovenskem znakovnem 

jeziku, prav tako pa so slikovne ponazoritve kretenj). Nastaja pa problem pri kakovosti 

mladinskih knjig za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami. 
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Namen pričujočega magistrskega dela je izdelati prilagojeno pravljico, ki bi bila 

ustrezna za večino skupin otrok s posebnimi potrebami. Tako smo se odločili in izdelali 

pravljico za slepe otroke, ki vsebuje brajico, za slabovidne je povečan tisk pisave, za 

osebe z disleksijo je prilagojen nabor pisave, za gluhe in naglušne otroke pravljica 

vsebuje fotografije kretenj, prav tako pa je k pravljici dodan DVD medij, na katerem je 

video posnetek pravljice v slovenskem znakovnem jeziku. Za osebe z motnjami v 

duševnem razvoju je poskrbljeno z enostavnostjo besedila, osebe z govorno-

jezikovnimi motnjami in nadarjeni otroci pa imajo v Navodilih za vzgojitelje, učitelje za 

starše delovne liste z utrjevalnimi nalogami in naloge za možnost nadgradnje pravljice. 

V Navodilih za vzgojitelje, učitelje in starše so opisi posebnosti vsake skupine otrok s 

posebnimi potrebami (ki smo jih zajeli za našo prilagojeno pravljico), navodila in 

napotki za prebiranje pravljice. Sama pravljica je izdelana tako, da ima nastopajoče like 

(ilustrirane živali) sešite iz filca, vsebujejo pa tudi magnete, saj jih je možno sneti in 

otipati (ugodno predvsem za slepe osebe). Živali se lahko tudi pripne na palice (te so 

priložene pravljici in vsebujejo prilepljen magnet), tako da nastane lutka.  

Cilji magistrskega dela so: 

• s študijem ustrezne literature ugotoviti, katera pravila prilagajanja pravljic 

ustrezajo določeni skupini otrok s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni, 

gluhi in naglušni, osebe z motnjami v duševnem razvoju, osebe z govorno-

jezikovnimi motnjami, osebe z disleksijo in nadarjene osebe); 

• ugotoviti, kako se na izdelano prilagojeno pravljico odziva določena skupina 

otrok s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, osebe z 

motnjami v duševnem razvoju, osebe z govorno-jezikovnimi motnjami, osebe z 

disleksijo in nadarjene osebe); 

• ugotoviti, kako moramo prilagoditi pravljico, da bo dostopna več skupinam otrok 

s posebnimi potrebami; 

• ugotoviti, kako se polnočutni in otroci brez težav oz. motenj odzivajo na 

prilagojeno pravljico; 

• ugotoviti, kako lutka otroku z motnjo v duševnem razvoju pomaga pri 

razumevanju pravljice. 

3.2 Raziskovalna vprašanja 

V magistrskem delu smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Katera so najustreznejša pravila za prilagajanje pravljic za slepe in slabovidne, 

gluhe in naglušne otroke, otroke z motnjami v duševnem razvoju, govorno-jezikovnimi 

motnjami, otroke z disleksijo in nadarjene otroke? 
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2. Kako se odzivajo slepi in slabovidni, gluhi in naglušni otroci, otroci z motnjami v 

duševnem razvoju, govorno-jezikovnimi motnjami, otroci z disleksijo in nadarjeni otroci 

na izdelano prilagojeno pravljico? 

3. Kako prilagoditi pravljico, da bo dostopna več skupinam otrok s posebnimi 

potrebami? 

4. Kako se na našo prilagojeno pravljico odzivajo polnočutni ter otroci brez motenj 

in težav? 

5. Na kakšen način lutka med prebiranjem prilagojene pravljice vpliva na otroka z 

motnjo v duševnem razvoju? 

3.3 Načrt 

Preden smo začeli z izvedbo prilagojene pravljice za večino otrok s posebnimi 

potrebami, smo naredili načrt dela. Ker je potreba po prilagojenih pravljicah za otroke 

velika, je bila to naša idejna zasnova. 

V magistrskem delu smo se tako osredotočili na naslednje skupine otrok s 

posebnimi potrebami: slepe in slabovidne, gluhe in naglušne otroke, otroke z motnjami 

v duševnem razvoju, govorno-jezikovnimi motnjami, otroke z disleksijo in nadarjene 

otroke (čeprav slednji niso omenjeni med razdelitvijo otrok s posebnimi potrebami, smo 

se odločili tudi za to skupino, saj tudi ti potrebujejo ustrezne prilagoditve). Našo 

prilagojeno pravljico sicer lahko uporabljajo tudi gibalno ovirani otroci, otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni in otroci z avtističnimi 

motnjami, vendar bodo morda pri tem potrebovali pomoč odrasle osebe (odvisno od 

vrste motnje in stopnje le-te). 

V izvedbi praktičnega dela so predstavljeni koraki naše izdelave, saj je podrobno 

opisan potek, potrebni material, pripomočki in čas izdelave. Posamezne korake 

izdelave smo dokumentirali s fotografijo, da je predstava bolj nazorna. Glede pregleda 

in ugotavljanja ustreznosti ter kakovosti prilagojene pravljice smo se odločili, da bodo 

to ugotavljali otroci z omenjenimi posebnimi potrebami. Bili smo osredotočeni na 

odzivanje otrok in tudi na to, katera pravila prilagajanja pravljic so ustrezna za 

določeno skupino otrok s posebnimi potrebami. Vse ugotovitve, ki smo jih pridobili s 

pomočjo teoretičnega, praktičnega in izvedbenega dela, smo na koncu tudi evalvirali 

ter naredili izveček, kako se posamezni otroci odzivajo na prilagojeno pravljico. 

3.4 Izvedba 

Prilagojena pravljica Čudna ovčka Beba in njeni običajni prijatelji je namenjena 

polnočutnim otrokom, predvsem pa večini otrok s posebnimi potrebami (slepim in 
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slabovidnim, gluhim in naglušnim, osebam z motnjami v duševnem razvoju, osebam z 

govorno-jezikovnimi motnjami, osebam z disleksijo in nadarjenim osebam). Preizkus za 

ugotavljanje ustreznosti in kakovosti prilagojene pravljice smo izvedli na Centru IRIS 

(nekdanjem Zavodu za slepo in slabovidno mladino Ljubljana), Centru za sluh in govor 

(Maribor), Osnovni šoli IV Murska Sobota in Osnovni šoli Gornji Petrovci.  

V začetni fazi (pred fizično izdelavo prilagojene pravljice) smo pregledali obstoječo 

prilagojeno literaturo za otroke s posebnimi potrebami. Preučili smo tudi strokovno 

literaturo, ki narekuje, na kakšen način morajo biti prilagojene pravljice za določeno 

skupin otrok s posebnimi potrebami.  

Na podlagi preučene literature in posveta z mentorico, doc. dr. Aksinjo Kermauner, 

smo se odločili, da bo prilagojena pravljica izdelana tako, da bo na levi strani pravljice 

besedilo zgodbe (najprej besedilo v povečani pisavi, pod njim besedilo v brajici in 

spodaj še slike kretenj slovenskega znakovnega jezika), na desni strani pa ilustriran 

del. Ta ima  ozadje sestavljeno iz izrezanega in pobarvanega vezanega lesa iz topole; 

nastopajoče živali so sešite iz filca, pritrjen pa imajo tudi magnet (živali je mogoče sneti 

in jih otipati, ali pa jih pripeti na palice, da nastanejo lutke). 

V začetni fazi izdelave smo najprej napisali samo pravljico, pri kateri smo se 

osredotočili na pozitivne lastnosti posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami. 

Tako smo pri vsaki skupini omenili, kako je (naš glavni lik) ovčka Beba srečevala 

prijatelje, za katere je sprva mislila, da so čudni, na koncu pa je ugotovila, da je v 

bistvu čudna ona, drugi prijatelji pa so običajni, saj je običajno biti drugačen. Pravljica 

je bila tudi lektorirana, tako da je slovnično in pravopisno ustrezna. Nato smo pričeli s 

preprostimi skicami živali – nastopajočih likov v pravljici, pri čemer smo si pomagali z 

raziskovanjem po knjižnici in internetu. Pri izbiri glavnega materiala za izdelovanje 

omenjenih živali smo se odločili za filc, saj je zelo preprost za šivanje, vsaka žival pa 

ima na notranji strani prilepljen (z vročim lepilom) magnet, da se jo lahko pripne na 

ilustrirano stran. Pri šivanju je pomagala mama, ki je po poklicu šivilja. 

 Najprej je prišlo na vrsto šivanje glavnega nastopajočega lika – ovčke Bebe. Ker 

je ovčka glavni nastopajoči lik v naši pravljici, smo se odločili, da bo tudi material 

drugačen – in sicer tak, da je ovčka Beba na otip čim bolj podobna naravni ovci. Tako 

smo kombinirali dva materiala – ovčje krzno in filc; polnilo je iz odpadne mehke gobe, 

oči pa so umetne izdelave in kupljene v trgovini (sliki 7 in 8). 
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Slika 7: Sestavni deli ovce 

 

Slika 8: Končni izdelek - ovca 

 Nato smo pričeli z izdelavo oz. šivanjem druge živali, in sicer miši. Po vzorčnem 

modelu smo najprej narisali in izrezali različne dele telesa, jih sestavili in sešili (slika 9).   

 

Slika 9: Sestavni deli miš 

Nato smo jo obrnili (da šivi niso tako vidni), napolnili z odpadno mehko gobo, prilepili 

oči (izdelane iz modelirne mase) in pritrdili brke iz s plastiko obložene žice (slika 10).  
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Slika 10: Končen izdelek - miš 

Sledila je izdelava žirafe. Postopek je potekal na podoben način kot izdelava 

predhodnih živali. Najprej smo dele telesa izrisali na filc, jih izrezali ter začeli s sestavo 

in šivanjem (sliki 11 in 12).  

 

Slika 11: Predpriprava za šivanje žirafe 
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Slika 12: Sestavni deli žirafe 

Nato smo model živali obrnili na drugo stran, s skalpelom izrezali luknje za 

ušesa in rogove ter jih na drugi strani prilepili z vročim lepilom. Na koncu smo prilepili 

oči, ki smo jih izdelali iz modelirne mase (slika 13). 

 

Slika 13: Šivanje žirafe 

Po sešitih žirafah smo pričeli z izdelavo kokoši. Tako kot pri večini prejšnjih modelov 

živali smo se tudi pri tem odločili, da bo izdelan iz filca. Po izrisanih in izrezanih delih 

telesa je sledilo šivanje in obračanje živali na drugo stran (zaradi lepših šivov) (sliki 14 

in 15).   
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Slika 14: Predpriprava za šivanje kokoši 

 

Slika 15: Šivanje kokoši 

Preden smo žival napolnili z odpadno mehko gobo, smo z vročim lepilom prilepili 

noge, nato pa še oči (slika 16). 
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Slika 16: Šablona in končni izdelek - kokoš 

Sledilo je risanje in izrezovanje delov telesa slona. Po sešitih vseh delih, smo žival 

spet obrnili in jo napolnili z odpadno mehko gobo (slika 17). 

 

Slika 17: Obračanje slona na drugo stran 

Na koncu smo prilepili še oči, ki smo jih izdelali iz modelirne mase.  

Kot zadnjo smo izdelali še veverico, katero smo izdelali podobno kot prejšnje 

živali. Najprej smo izrisali dele telesa, jih izrezali in pričeli s šivanjem (slika 18).  Ko 

smo jo obrnili na drugo stran, smo jo napolnili z odpadno mehko gobo, jo sešili do 

konca ter ji prišili še ušesa in nalepili oči. 
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Slika 18: Šivanje veverice 

Posamezen izvod prilagojene pravljice vsebuje različno število živali, odločili pa 

smo se za izdelavo desetih izvodov – tako je bilo potrebno izdelati 10 ovc, 20 miši, 30 

žiraf, 20 kokoši, 10 slonov in 20 veveric (slika 19). 

   

   

Slika 19: Šablone in končni izdelki živali 

Po končanih živalih je sledila izdelava ozadja, za katerega smo se odločili, da bo 

tudi otipljivo. Ponovno smo izbrali vezani les iz topole. Najprej smo narisali šablone, s 

pomočjo katerih smo nato na vezane plošče izrisali modele za naše ozadje v 

ilustriranem delu pravljice. Ker je oče vešč izrezovanja vezanega lesa, smo mu to delo 

tudi predali. Izrezali smo različne motive (slika 20),  
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Slika 20: Izdelava motivov iz vezane topole 

jih ustrezno pobarvali z akrilnimi barvami, nato pa še s prozornim lak sprejem, da 

barva ne bi puščala sledi. 

Pomoč očeta smo izkoristili tudi pri izdelavi in izrezu palic, ki so namenjene temu, 

da lahko sešite like iz prilagojene pravljice uporabimo kot lutke. Izrezali smo tanke 

palice dolžine 20 cm in na konec prilepili magnete, da se lahko sešiti liki pripnejo nanje. 

Ker v prilagojeni pravljici nastopa 6 različnih živali, smo se odločili, da bo priloženih le 6 

palic z magneti. 

Za izdelavo naprave, ki omogoča zvočno predvajanje prebranega besedila 

določene strani (pripeto na desni strani pravljice), smo angažirali brata, ki je diplomiral 

iz elektronike. Ohišje, v katerem je vsa elektronika, ki je potrebna za zvok 

predvajanega besedila, je sestavljeno v programu FreeCAD. Posredovano je bilo v 

podjetje Deproma, d. o. o., v katerem so omenjeno ohišje izdelali s pomočjo 

stereolitografije (slika 21). 
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Z belim permanentnim flomastrom smo naknadno pobarvali izbočene številke (tudi 

tiste v brajici). Elektroniko v ohišju je prav tako sestavil brat. Potreben material je bil 

kupljen na spletu (Metre Ideas and Design, s sedežem v Ameriki), pred samo fizično 

sestavo pa se je izdelala tiskanina za tipke (te je bilo potrebno izdelati posebej) (slika 

22). 

 

Slika 22: Programiranje elektronik in montaža 

Po končani izdelavi zvočnega predvajalnika je sledilo snemanje branja po straneh 

in obdelava zvočnega posnetka v programu Audacity (otrok po pritisku določene tipke 

lahko posluša prebrano besedilo posamezne strani).  

Slika 21: Ohišje za zvočno predvajanje 
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Zaradi preobširnosti naše pravljice smo naleteli na oviro pri izdelavi ustrezne mape 

oz. mehanizma. Zato smo se odločili za izdelavo prilagojene mape (podjetje Snoopy iz 

Murske Sobote nam je izdelalo mapo po meri). Sam mehanizem smo izdelali doma 

(slika 23), 

 

saj je takšno višino mehanizma skoraj nemogoče kupiti oz. je izdelava zelo draga. 

Omenjeno podjetje nam je izdelalo debelejše strani iz PVC materiala (debele 3 mm, 

brez sijaja), natisnilo pa nam je tudi besedilo pravljice in slike kretenj, in sicer na 

posebne nalepke, da jih je lažje prilepiti na PVC stran (v izogib navadnemu lepljenju, 

pri katerem je možno, da zaradi zraka nastanejo izbokline). 

Nato smo se posvetili snemanju in slikanju kretenj v slovenskem znakovnem 

jeziku. Ker smo želeli poskrbeti za kakovost in ustreznost kretenj, smo besedilo 

pravljice najprej »prevedli« in o ustreznosti povprašali prof. Matjaža Juharta. Ta na 

podiplomskem študiju v Ljutomeru poučuje predmet Znakovni jezik in velja za 

strokovnjaka na tem področju. Sledilo je snemanje kretenj, pri čemer smo naleteli na 

oviro glede ustreznosti svetlobe, zato smo morali ustrezno prilagoditi prostor. Posnetek 

smo nato obdelali in ga posneli na DVD medij, ki je priložen naši prilagojeni pravljici 

(zadnja stran platnice). Po posnetku je sledilo še fotografiranje, saj so na posamezni 

strani pod besedilo vstavljene tudi slike kretenj. Snemanje in slikanje smo izvedli s 

pomočjo domačega digitalnega fotoaparata – Nikon D5100, saj smo poskušali 

zagotoviti čimboljšo kvaliteto posnetkov in fotografij. 

Slika 23: Izdelava mehanizma za knjigo 
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Za pomoč pri tiskanju in izdelavi besedila v brajici smo se najprej obrnili na 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota; zaradi neodzivnosti smo se 

nato obrnili na Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor, kjer so nam z 

veseljem priskočili na pomoč in nam besedilo v brajici hitro izdelali.  

Kot dodatek k prilagojeni pravljici smo izdelali še Navodila za vzgojitelje, učitelje in 

starše. V njih smo opisali, kako uporabljati pravljico (poudarek je predvsem na tem, da 

ovčka Beba »potuje« po vsaki strani) in zakaj je ta prirejena po določenih korakih. 

Opisali smo posebnosti skupin otrok s posebnimi potrebami (le tiste skupine, za katere 

smo posebej prilagodili našo pravljico) in dodali delovne liste za določene otroke s 

posebnimi potrebami in nadarjene. Omenjena navodila so tudi slovnično pregledana 

oz. lektorirana. Da smo jih lahko priložili k prilagojeni pravljici, smo jih dali natisniti v A5 

formatu (priložena so na notranji strani prve platnice naše pravljice). 

Na koncu smo vse sestavili, da je nastala mapa oz. pravljica v pravi podobi (sliki 

24 in 25) in se dogovorili za sestanek z določenimi otroci s posebnimi potrebami, ki so 

pregledali in preverili ustreznost in kakovost naše prilagojene pravljice.  

 

 

Slika 24: Knjiga 

Slika 25: Knjiga - odprta 
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 Izdelali smo 10 izvodov prilagojene pravljice, za katere nam je mama sešila tudi 

priročne torbe, da je ta lažje prenosljiva (slika 26). 

Slika 26: Knjige v priročnih prenosnih torbah 

3.5 Razprava in evalvacija 

Namen magistrskega dela je bila izdelava prilagojene pravljice za večino otrok s 

posebnimi potrebami. Da pa bi ugotovili prednosti in pomanjkljivosti naše pravljice, smo 

se za sodelovanje dogovorili z različnimi zavodi in centri, ki so nam omogočili, da so 

njihovi učenci lahko pravljico pregledali. 

Najprej smo obiskali Center za sluh in govor Maribor, kjer smo se v dogovoru z 

vodstvom in učiteljico zmenili, da bomo pravljico pregledali skupaj z gluhimi otroci, ki 

obiskujejo 1., 2. in 3. razred. Po prihodu v učilnico smo se  otrokom najprej predstavili s 

pomočjo slovenskega znakovnega jezika, nato pa smo se z učiteljico in tolmačko 

domenili, da bomo začeli s predvajanjem DVD medija (ki je pravljici priložen), na 

katerem je pravljica predstavljena v znakovnem jeziku (slika 27). 
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Slika 27: Predvajanje pravljice v znakovnem jeziku 

Otroci so bili na začetku navdušeni, ker je bila pravljica predstavljena s kretnjami, 

ampak jim je motivacija hitro padla in vsi niso bili cel čas skoncentrirani na predvajanje 

posnetkov. Po pogovoru z učiteljico in tolmačko smo prišli do zaključka, da so nekatere 

kretnje za njih bile pretežke (npr. beseda čudno in običajno). Po končanem predvajanju 

smo pregledali še ilustracije oz. tipanke v pravljici. Pri tem nam je pomagala tolmačka 

in otrokom na vsaki strani na poenostavljen način razložila besedilo (slika 28). 

 

Slika 28: Pregled knjige 

Otroke so pritegnile predvsem snemljive živali in to, da jih je moč otipati z vseh 

strani. Ker jim besedilo in slike kretenj niso predstavljale nekaj, čemur bi posvetili 

pozornost, smo se z učiteljico in tolmačko odločili, da bo sledilo poustvarjanje – prosto 

igranje z lutkami. Otroci so se nekaj časa igrali z lutkami, nato pa so odkrili napravo na 

pravljici, in sicer zvočni predvajalnik besedila. Ker so otroci gluhi, jih je učiteljica 
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usmerila, da naj se z roko dotaknejo zvočnika in tako začutijo vibracije ob predvajanju. 

Tolmačka nam je ob koncu dala še zanimivo idejo in mogoče tudi nadgradnjo 

praktičnega dela magistrskega dela – za gluhe in naglušne otroke bi bilo lažje, da bi 

pravljico razdelili na več delov oz. knjig (npr. v eni knjigi prikaz, kako ovčka sreča 

slona, v drugi knjigi kako sreča žirafo itd.). Slednje bi bilo za to skupino otrok s 

posebnimi potrebami lažje, saj bi se tako lahko osredotočili samo na 2 nastopajoča 

lika, pri tem pa ne bi bilo preveč informacij.  

Glede našega prvega raziskovalnega vprašanja (najustreznejša pravila za 

prilagajanje pravljic) smo za gluhe in naglušne otroke ugotovili, da je potrebno zgodbo 

čim bolj poenostaviti, brez vključevanja abstraktnih besed, prav tako pa je za to 

skupino otrok priporočeno, da so nastopajoči liki v pravljici čim bolj resnični. Tudi DVD 

medij, ki je priložen k prilagojeni pravljici, se je izkazal kot zelo dobrodošel, saj se je 

otrokom pravljica prikazala v jeziku, ki ga poznajo (slovenski znakovni jezik). S tega 

stališča se lahko dotaknemo tudi drugega raziskovalnega vprašanja (odziv gluhih in 

naglušnih otrok na izdelano prilagojeno pravljico), saj so odzivi gluhih in naglušnih 

otrok bili predvsem pozitivni. Čeprav je mogoče pravljica oz. stopnja zahtevnosti 

besedila za njih malo pretežka, saj so bile vključene tudi nekatere abstraktne besede, 

so otroci pokazali pozitiven odziv pri seznanjanju z našo prilagojeno pravljico. 

Predvsem jim je bilo zanimivo to, da je bila pravljica prilagojena tudi za njih (predvsem 

predvajanje posnetkov, kjer je predstavljena v znakovnem jeziku) in da so ilustracije 

drugačne od drugih knjig oz. pravljic. Tako so lahko otipali ozadja, na vsaki strani sneli 

živali in jih pogledali z vseh strani. Veliko navdušenje so pokazali tudi pri poustvarjanju, 

ko so se lahko prosto igrali z lutkami na palici. 

Čeprav nadarjeni otroci niso opredeljeni kot skupina otrok s posebnimi potrebami, 

smo se vseeno odločili, da bomo prilagojeno pravljico dali v pregled tudi tej skupini, saj 

tudi ti otroci v šoli potrebujejo določene prilagoditve. V Navodila za vzgojitelje, učitelje 

in starše smo vključili tudi delovni list za nadarjene otroke. Nadarjenega otroka smo 

poiskali na šoli, ki nam je najbližja, in sicer na OŠ Gornji Petrovci. Deček obiskuje 4. 

razred. Ob začetku našega srečanja smo mu najprej razložili, da smo izdelali posebno 

pravljico, ki je prilagojena za večino otrok s posebnimi potrebami, vendar želimo, da jo 

pregleda tudi on, kot nadarjeni otrok, saj ima tudi sam v šoli določene prilagoditve. 

Deček je z zanimanjem naglas bral zgodbo, ob tem pa na vsaki strani otipal ozadje in 

sešite živali (slika 29). 
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Slika 29: Branje pravljice 

Ker ga med branjem nismo hoteli motiti, smo ga ob koncu še spodbudili, da lahko 

preizkusi tudi zvočno predvajanje besedila po straneh, kar ga je vidno navdušilo. V 

pogovoru smo ugotovili, da mu je bila pravljica zelo všeč in da mu je zanimivo, da 

ovčka Beba potuje iz ene strani na drugo stran. Dečku edino ni bilo jasno, kaj pomeni, 

da ima nekdo motnjo v duševnem razvoju, saj take osebe ne pozna. Za druge v 

pravljici omenjene motnje je povedal, da jih pozna. Najbolj mu je bilo všeč, da so bile 

lutke oz. živali snemljive in se jih lahko otipa z vseh strani, motilo pa ga je obračanje 

strani (visok mehanizem). Ker je v Navodilih za vzgojitelje, učitelje in starše dodan 

delovni list za nadarjene otroke, nam je deček odgovoril na ta vprašanja, in sicer: 

Primer 1: Pripoveduj, zakaj je ovčka Beba mislila, da je običajna. Zakaj je 

spremenila svoje mnenje? 

Odgovor otroka: »To je mislila zato, ker ni vedela brajice ... Izvedela je, da je vsak 

drugačen«. 

Primer 2: V eni minuti naštej čim več besed, ki te spomnijo na ovčko Bebo. 

Odgovor otroka: »Radovedna, prijazna, spoštljiva, vesela«. 

Primer 3: Kaj misliš, za koga še bi ovčka Beba mislila, da ni običajen? Na kakšen 

način bi razložil prijateljem, da je drugačnost normalna? 

Odgovor otroka: »To bi mislila za nekoga, ki nima rok, je previsok, majhen«. 

Primer 4: Zamisli si, da bi bili na svetu vsi enaki (tako po izgledu kot po značaju). 

Pripoveduj, kako bi takrat potekal vsakdanjik. 

Odgovor otroka: »Življenje ne bi bilo zanimivo, ne bi imel prijateljev, ki so drugačni, 
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posebni«. 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju smo ugotovili (najustreznejša pravila za 

prilagajanje pravljic za nadarjene otroke), da nadarjen (in tudi) polnočuten otrok 

določene starosti sicer ne potrebuje nobenih prilagoditev pri branju pravljic, vendar so 

vse dodatne funkcije oz. prilagoditve (npr. zvočno predvajanje besedila po straneh, 

otipljive ilustracije ipd.) le dodatna stimulacija za druga čutila, da je otroku pravljica še 

bolj zanimiva, ga bolj pritegne in motivira za branje. Posledično se ta odgovor nanaša 

tudi na drugo raziskovalno vprašanje (odziv na našo prilagojeno pravljico), saj je odziv 

nadarjenega otroka zelo pozitiven, pravljica pa izredno zanimiva za popestritev branja 

otroške in mladinske literature.   

Na Osnovni šoli IV Murska Sobota (šola s prilagojenim programom) smo se 

dogovorili za srečanje z dvema otrokoma s posebnimi potrebami, in sicer z otrokom, ki 

ima govorno-jezikovne motnje in otrokom, ki ima motnje v duševnem razvoju. Oba 

obiskujeta kombiniran oddelek 3./4. razreda. Najprej smo se sestali z otrokom, ki ima 

motnjo v duševnem razvoju. Po predstavitvi prilagojene pravljice smo ga motivirali, da 

lahko prebere pravljico. Ker ni želel, smo se odločili za metodo, kjer bomo predvajali 

zvočni posnetek besedila po straneh, otrok pa bo sproti tipal ilustracije (slika 30). 

 

Slika 30: Tipanje ilustracij 

Otrok je že med pregledovanjem prilagojene pravljice kazal navdušenje in 

zanimanje, kar je potrdil tudi v pogovoru ob koncu. Povedal je , da mu je bilo v pravljici 

najbolj všeč zvočno predvajanje besedila po straneh, motilo pa ga ni nič. Zelo so ga 

navdušile tudi nastopajoče živali, ki so se spremenile v lutke, ko smo jih pripeli na 

palice. Ob tem je komentiral, da tega doma nima in da bi to rad imel.  

Če se osredotočimo na naše prvo raziskovalno vprašanje (najustreznejša pravila 

za prilagajanje pravljic za otroke z motnjami v duševnem razvoju), je pomembno 
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predvsem to, da je besedilo oz. zgodba pravljice res poenostavljena in ni dvoumna. 

Skozi pregled in obnovo pravljice smo namreč dobili občutek, da otrok ni v celoti 

razumel zgodbe. So ga pa toliko bolj pritegnile nastopajoče živali in otipljiva ozadja. Na 

drugo raziskovalno vprašanje (odziv otrok z motnjami v duševnem razvoju na našo 

prilagojeno pravljico) bi lahko odgovorili, da je bil odziv zelo pozitiven, saj je otrok v 

našem primeru res bil navdušen nad pravljico, pri kateri se je lahko poleg še igral. 

Drugo srečanje na tej šoli (OŠ IV Murska Sobota) je potekalo z otrokom, ki ima 

govorno-jezikovne motnje. Otrok je bil že od začetka bolj zadržan in sramežljiv, prav 

tako tudi precej redkobeseden (morda zato tudi sami rezultati niso najbolj relevantni). 

Ker tudi ta otrok ni želel sam brati, smo se odločili za isto metodo, kot pri prejšnjemu 

(zvočno predvajanje besedila po straneh in sprotno tipanje ilustracij) (slika 31). 

 

Slika 31: Poslušanje zvočnega predvajanja besedila 

Po pregledu pravljice je sledil pogovor, kjer je otrok povedal le, kdo je nastopal v 

pravljici, potem pa dajal le neverbalne znake (odkimavanje in prikimavanje). Tako smo 

izvedeli, da je bila otroku prilagojena pravljica všeč in da ga nič ne moti. Ker pa imamo 

v Navodilih za vzgojitelje, učitelje in starše tudi delovni list za otroke z govorno-

jezikovnimi motnjami in otroke s težavami pri začetnem branju in pisanju, smo mu ga 

posredovali. Pri tem smo ugotovili, da sta mu preglavice delali nalogi, kjer je moral 

obkrožiti besedo na desni strani, ki je popolnoma enaka besedi na levi strani 

(predvsem zato, ker se je prenaglil in ni pravilno prebral vseh besed), in naloga, kjer je 

med naštetimi besedami moral poiskati tisto, ki se ponavlja. Pri tej nalogi smo mu 

morali prebrati vse besede, da je potem ugotovil, katera beseda se ponavlja.  

Na naše prvo raziskovalno vprašanje (najustreznejša pravila za prilagajanje 

pravljic za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami in otroke z disleksijo) lahko 

odgovorimo, da mora biti besedilo pravljice čim bolj preprosto in da se s to skupino 

otrok dela na ponavljanju in utrjevanju določene snovi, v našem primeru tematike 
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pravljice. Drugemu raziskovalnemu vprašanju (odziv otrok z govorno-jezikovnimi 

motnjami in otrok z disleksijo) bi lahko spet pritrdili, saj otroke pritegne predvsem to, da 

pri prebiranju prilagojene pravljice lahko vključijo več čutil (npr. poslušajo pravljico prek 

zvočnega predvajalnika, otipajo nastopajoče živali ipd.). 

 Za zadnje srečanje smo se dogovorili na Centru IRIS – Zavodu za slepo in 

slabovidno mladino Ljubljana. Tam je našo prilagojeno pravljico pregledalo 5 otrok, ki 

imajo poleg slabovidnosti oz. slepote nekateri še dodatne motnje (npr. jecljanje, motnjo 

v duševnem razvoju ipd.). V učilnici smo se najprej srečali s štirimi otroki, ki so zmerno 

do visoko slabovidni. Na začetku smo jim predstavili našo pravljico, nato pa smo s 

pomočjo zvočnega predvajalnika stran po stran pregledali besedila (slika 32). 

 

Slika 32: Pregled pravljice po straneh z slepimi in slabovidnimi otroki 

 Ob koncu smo iz pogovora z otroki razbrali, da jim je bila naša prilagojena 

pravljica zelo všeč,. Vedeli so obnoviti zgodbo in našteti nastopajoče živali, ob tem pa 

so tudi znali pri vsaki živali povedati, katero motnjo ima katera, kar nas je pozitivno 

presenetilo. Edino, kar jih je motilo, je težko obračanje strani. Po končanem pogovoru 

in prostemu igranju z lutkami smo se srečali še z deklico, ki je slepa in ima motnjo v 

duševnem razvoju. Na začetku je imela zadržke pri tipanju naše pravljice, s pomočjo 

primerne vzpodbude pa je vseeno otipala večino nastopajočih živali. Zanimivo ji je bilo 

tudi zvočno predvajanje besedila po straneh. Deklica je tudi večkrat poudarila, da bi 

rada imela te živali, saj so zelo prijetne na otip.  

S pomočjo srečanja z omenjenimi otroki na Centru IRIS lahko odgovorimo na naše 

prvo raziskovalno vprašanje (najustreznejša pravila za prilagajanje pravljic za slepe in 

slabovidne otroke). Za slepe otroke je predvsem pomembno, da je v prilagojeni pravljici 

besedilo napisano tudi v brajici. Za slabovidne otroke mora biti pisava Tahoma v 

velikosti 18, leva poravnava, zaradi lažjega prehajanja v naslednjo vrstico pa 1,2 
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razmika med vrsticami. Ker smo se držali teh pravil pri izvedbi naše pravljice, je lahko 

slaboviden otrok brez težav prebral besedilo na določeni strani. Pri izdelavi pravljice 

smo se držali tudi navodil za prilagoditev ilustracij – prav zaradi tega smo se odločili, 

da bodo nastopajoči liki oz. živali sešite in snemljive (pritrjene s pomočjo magnetov), 

saj jih lahko slepi in slabovidni snamejo in jih z vseh strani (tridimenzionalno) otipajo. 

Upoštevali smo tudi, da ozadja niso imela večjih detajlov, da slike niso bile večje od 

obsega razprtih dlani in da vsebine slik niso bile dvoumne. Prilagojene so bile tudi 

barve (močne in kontrastne), prav tako so bile črte oz. linije v ilustracijah izdelane tako, 

da smo določene detajle izrezali iz lesa, pobarvali in prilepili na stran, tako da je 

nastala tipna ilustracija. Tudi sama fizična sestava pravljice je bila prilagojena 

predvsem za slepe in slabovidne otroke. Držali smo se namreč pravil, da je pravljica 

postavljena v ležečem A4 formatu, saj ta odgovarja dvema razprtima dlanema slepega 

bralca. Prilagojen je tudi mehanizem za odpiranje strani (slepi bralec ima lahko pred 

seboj popolnoma odprto knjigo in tako obe roki prosti, da lahko tipa besedilo na levi in 

ilustracije na desni strani). Tudi gramatura listov je večja od 80 g (vsebina ne proseva) 

– pri slednjih smo se odločili za PVC plošče, ki so brez sijaja. Vsa ta pravila za izdelavo 

prilagojene pravljice so se izkazala kot zelo dobrodošla, saj so slepi in slabovidni otroci 

brez težav rokovali z našo pravljico in jo brali. Tudi na drugo raziskovalno vprašanje 

(odziv slepih in slabovidnih otrok na našo izdelano pravljico) lahko odgovorimo, da je 

odziv zelo pozitiven, saj so otroci pravljico brez težav tipali, jo brali in jim je bila zelo 

zanimiva. Predvsem so poudarjali, da jim je bilo zelo všeč prav zvočno predvajanje 

besedila po straneh in sešite živali, ki so prijetne na otip, lahko pa jih tudi z vseh strani 

pregledajo in otipajo. 

Srečanja z otroki s posebnimi potrebami lahko ocenimo kot zelo uspešna in 

obrestovalna v smislu povezovanja teoretičnega s praktičnim delom. Ker smo se 

poskušali držati vseh teoretičnih navodil oz. pravil za izdelavo in izvedbo prilagojene 

pravljice, smo s tem zagotovili, da so otroci, s katerimi smo izvedli srečanja, brez težav 

prebirali in rokovali z našo pravljico. V nekaterih primerih smo se sicer srečali z 

nerazumevanjem oz. prezahtevnostjo zgodbe in težkim obračanjem strani zaradi 

prilagojenega, večjega mehanizma. Če pa pogledamo v celoti, ocenjujemo, da je naša 

prilagojena pravljica izdelana tako, da je ustrezna za rokovanje za večino otrok s 

posebnimi potrebami, kar smo si tudi na začetku magistrskega dela zadali kot glavni 

cilj. Med izdelavo prilagojene pravljice smo se srečali z veliko ovirami (predvsem pri 

sprotni izdelavi), ampak smo vse uspešno rešili. Kot smo tudi predvideli pri dispoziciji 

magistrskega dela, je nastala težava pri tem, da se starši enega izmed otrok niso 

strinjali s tem, da bi slednji sodeloval pri našem raziskovalnem delu, tako da niso 
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podpisali soglasja o fotografiranju in snemanju njihovega otroka. Tako smo fotografijo, 

na kateri je omenjeni otrok, preuredili tako, da je njegov obraz zamegljen in posledično 

neprepoznaven.  

4 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Temeljni pojem inkluzije je, da otroke s posebnimi potrebami vključujemo v redne 

šole, je pomembno, da poskušamo vsem otrokom zagotoviti prilagoditev literature. Ker 

je pomanjkanje literature (predvsem otroške in mladinske) za večino otrok s posebnimi 

potrebami veliko, je izrednega pomena, da začnemo aktivno delovati tudi na tem 

področju, vendar moramo veliko pozornosti posvetiti tudi kakovosti le-te. Prav zaradi 

tega smo se odločili izdelati prilagojeno pravljico za večino otrok s posebnimi 

potrebami. 

Z načrtovanjem, izvedbo in evalvacijo pregleda strokovne literature oz. 

prebiranjem naše prilagojene pravljice s strani otrok s posebnimi potrebami in 

polnočutnega otroka smo prišli do zanimivih ugotovitev in zaključkov. 

Ugotovili smo, da so vse funkcije in prilagoditve v naši pravljici zanimive tako za 

otroke s posebnimi potrebami, kot za polnočutne in nadarjene otroke. Čeprav gluhi 

otroci ne slišijo, jim je bilo zanimivo čutiti vibracije ob pritisku na gumb za predvajanje 

zvočnega posnetka besedila. Čeprav slepi ne vidijo, jim je zanimivo tipati ilustracije, ki 

smo jih prilagodili tako, da smo nastopajoče živali v pravljici sešili in jih nanjo 

neposredno pripeli s pomočjo magneta, tako da otroci lahko otipajo tridimenzionalne 

živali. Čeprav je bilo otrokom z motnjo v duševnem razvoju težko razumeti prebrano 

oz. slišano zgodbo, so jo hitro povezali z nastopajočimi živalmi in jo uredili v neko 

smiselno celoto. Čeprav otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami branje predstavlja 

stisko, jim je bila naša pravljica zanimiva, saj so jo lahko dojeli s pomočjo poslušanja 

besedila na zvočnem predvajalniku. In čeprav nadarjeni in polnočutni otroci pri 

prebiranju pravljice naj ne bi potrebovali vseh omenjenih prilagoditev, so se te izkazale 

kot izjemno dobrodošle, saj vključujejo več otrokovih čutil, s tem pa pravljica 

posledično postane toliko bolj zanimiva. Pri vseh srečanjih z omenjenimi otroki pa velja 

omeniti, da je njihov velik poudarek bil na palicah z magneti, s pomočjo katerih so 

lahko nastopajoče živali sami spremenili v lutke. Slednje so ne le na tiste z motnjo v 

duševnem razvoju, ampak na vse otroke vplivale zelo pozitivno, saj so z njimi lahko 

poustvarjali zgodbo ali pa se prosto igrali naprej. S pomočjo lutk so otroci skozi igro 

razvijali različne kognitivne procese.  
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V projekt, v katerem smo izdelali prilagojeno pravljico, je vloženega veliko truda, ki 

se je poplačal z nasmehom otrok in pozitivnim vzdušjem ob prebiranju pravljice. Ker je 

projekt možno tudi nadgraditi, upamo, da bodo naši zastavljeni cilji ter argumenti med 

in po izdelavi nekomu v pomoč in mu služili kot izhodišče za še večji, boljši projekt.  
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6 PRILOGE 

Priloga 1: PRAVLJICA 

 

ČUDNA OVČKA BEBA IN NJENI OBIČAJNI 

PRIJATELJI 

 

STRAN 1: 

Ovčka Beba je povsem običajna ovčka. No, vsaj ona tako misli. Nekega dne na 

svoji poti sreča povsem neobičajne živali. 

 

STRAN 2: 

»Dober dan! Ja, kaj pa tipaš te čudne pike, kot bi brala neko skrivno pisavo?« 

vpraša ovčka Beba kokoš. 

 

STRAN 3: 

»Zato, ker je to posebna pisava, ki se imenuje Braillova pisava ali brajica. Beremo 

jo slepi.«  

Ovčka Beba je navdušena: »Tudi jaz bi rada znala brati to kulsko pisavo!« 

 

STRAN 4: 

Ovčka Beba nadaljuje svojo pot, ko zasliši nekoga, ki bere: »Brinceska je brišla 

tomov in skuhala kamarone.« 

»Pa saj ne znaš brati! A sploh poznaš črke?« začudeno vpraša ovčka Beba miško. 

 

STRAN 5: 

»Seveda, ampak zaradi disleksije mi črke nagajajo in se obračajo. Lahko pa se 

pohvalim z medaljo za najboljšo domišljijsko zgodbo, ki sem jo dobila na živalskem 

državnem tekmovanju,« ponosno pove miška. 
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STRAN 6: 

Ovčka Beba sreča slona. »Pozdravljen, jaz sem ovčka Beba. Kdo si pa ti?« 

Slon začne mahati z rokami. Ovčka ga čudno gleda in se smeje, saj v bližini nikjer 

ni muh, da bi jih odganjal. 

 

STRAN 7: 

V tem trenutku pride žirafa. »Moj prijatelj slon uporablja slovenski znakovni jezik, 

saj je gluh,« odvrne. 

Ovčka Beba je navdušena: »Tudi jaz bi rada znala uporabljati ta skrivnosten 

jezik!« 

 

STRAN 8: 

Ovčka Beba je opazila, da je žirafa nenavadna, zato vpraša prijatelje, kaj je z njo. 

»Žirafa ima motnjo v duševnem razvoju. Ampak zato še ni čudna! Le poglej jo, kako 

vesela in zgovorna je!« ji odvrnejo prijatelji. 

 

STRAN 9: 

Ovčka Beba pokaže svoje igrače pijateljem in jih povabi k igri. Pridružiti se jim 

hoče še veverica, ampak je preveč sramežljiva. 

»Zdravo, jaz sem ovčka Beba! Pridi!« 

 

STRAN 10: 

»Zakaj si tako tiho? Kako ti je ime?« vpraša ovčka Beba. »Jaz sem ve-ve-ve-

veverica Be-be-be-berta,« reče veverica. 

Prijatelji razložijo ovčki Bebi, da veverica jeclja. »Ampak to še ne pomeni, da se ne 

more igrati z nami!« 

 

STRAN 11: 
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Veverica se tako vživi v igro, da neha jecljati. Ovčka Beba začudeno pogleda 

žirafo. »Ko se veverica sprosti in nima več treme, manj jeclja,« pove žirafa. 

Ovčka Beba je vesela nove prijateljice veverice. 

 

STRAN 12: 

Ovčka Beba očitno le ni tako običajna, kot je mislila. Vsak je po svoje drugačen, s 

svojimi prednostmi in pomanjkljivostmi. 

Vsak zase je edinstven, zato se med sabo razlikujemo. Prav zaradi tega je svet 

tako čudovit! 
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Priloga 2: NAVODILA ZA VZGOJITELJE, UČITELJE IN STARŠE  

 

 

 

 

NAVODILA ZA 

VZGOJITELJE, 

UČITELJE IN STARŠE 
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Pravljica Čudna ovčka Beba in njeni običajni prijatelji je namenjena vsem 

polnočutnim otrokom, posebej pa je izdelana za večino otrok s posebnimi 

potrebami – za otroke z motnjami v duševnem razvoju, gluhe in naglušne, slepe 

in slabovidne oz. otroke z okvaro vidne funkcije, otroke z govorno-jezikovnimi 

motnjami, lahko pa tudi za gibalno ovirane, otroke s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, dolgotrajno bolne in otroke z avtističnimi motnjami, vendar 

bodo mogoče pri tem potrebovali pomoč odrasle osebe (odvisno od vrste 

motnje in stopnje le-te). 

Pravljica je osnovana tako, da je vse živali možno sneti, saj so pritrjene s 

pomočjo magneta. Tako je tudi mišljeno, da se na naslovni strani pritrjeno 

ovčko Bebo sname, da lahko potem potuje od strani do strani in srečuje 

prijatelje.  

Ker pravljica vsebuje tudi palčke z magnetom, se lahko nastopajoče živali 

spremenijo v lutke (žival preprosto snamete z ilustracije in jo pripnete na 

palčko).  

Na zadnji platnici pravljice je tudi posnetek na DVD mediju, na katerem je 

pravljica posneta v slovenskem znakovnem jeziku. 

 

Kratka navodila za lažje prebiranje pravljice Čudna ovčka Beba in njeni običajni 

prijatelji ter nekaj podatkov, zakaj je pravljica tako osnovana. 

 

UPORABA ZNAKOVNEGA JEZIKA OB SLIKAH 

Pomembno je, da se pri uporabi znakovnega jezika upoštevajo naslednja 

navodila: 

- usta morajo biti dobro vidna, 

- uporaba znakovnega jezika mora biti razločna in ne prehitra, 

- uporabljati je potrebno tudi mimiko, 

- znakovni jezik uporabljamo v določenem prostoru, ki sega od vrha glave 

do pasu v širini ramen. 

BRANJE BRAJICE OZ. BRAILLOVE (BRAJEVE) PISAVE  
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➢ Nekateri polnočutni otroci se prvič srečajo z brajico, zato je to lahko 

izhodišče za razmislek o tem, da so nekateri njihovi sovrstniki otroci s 

posebnimi potrebami, ki potrebujejo določene prilagoditve in uporabljajo 

drugačno komunikacijo.  

➢ Brajica je sestavljena iz kombinacije šestih pik v osnovni celici, sama 

kombinacija pik pa omogoča zapis črk, številk, not in drugih dogovorjenih 

znakov. 

PISAVA V PRAVLJICI 

➢ Pravljica je zapisana v pisavi Tahoma, saj ta nima okraska oz. zastavice 

na skrajnih koncih črk (pisava je primerna predvsem za slabovidne in 

osebe z disleksijo), 

➢ zaradi lažjega branja je velikost pisave 18, 

➢ poravnava besedila je leva,  

➢ zaradi lažjega prehajanja v naslednjo vrstico je razmik med vrsticami 1,2. 

PRILAGOJENE ILUSTRACIJE 

➢ Ilustracije v pravljici so prilagojene predvsem za slepe in slabovidne 

otroke.  

➢ Prav zaradi teh oseb je na vsaki likovni strani (vedno na desni) malo 

tipnih podatkov in so jasno strukturirani, brez večjih detajlov, saj je 

potrebno upoštevati tipni prag slepe in slabovidne osebe oz. njeno 

zmožnost ločevanja različnih informacij s tipom.  

➢ Slike niso večje od obsega razprtih dlani. 

➢ Vsebina slike ne sme biti dvoumna, zato so tudi živali (ki nastopajo v 

pravljici) sestavljene oz. sešite tako, da predstavljajo tridimenzionalno 

realnost določene živali. 

➢ Prilagojene so tudi barve – so močne in kontrastne, saj imajo nekateri 

slepi določen odstotek vida.  

➢ Črte v ilustracijah so odebeljene oz. v našem primeru izdelane tako, da 

je linije moč občutiti s prsti. 
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FIZIČNA SESTAVA PRAVLJICE 

➢ Pravljica je postavljena v ležečem A4 formatu, saj ta odgovarja dvema 

razprtima dlanema slepega bralca. 

➢ Mehanizem za odpiranje strani je prilagojen tako, da ima lahko slepi 

bralec pred seboj popolnoma odprto knjigo in tako obe roki prosti, da 

lahko tipa besedilo (na levi strani) in ilustracije (na desni strani) – 

besedilo mora biti ločeno od slike. 

➢ Gramatura listov je večja od 80 g, da vsebina ne proseva, zato smo se 

odločili za PVC plošče, ki so brez sijaja. 

ENOSTAVNOST BESEDIŠČA IN JASNOST 

➢ Za otroke, ki imajo težave na področju bralnega razumevanja, je 

poskrbljeno z enostavno in preprosto zgodbo o ovčki Bebi, ki ima jasno 

sporočilo – sprejemanje drugačnosti. 

➢ Povedi so kratke in enostavne, prevladuje pa dvogovor – da se bralec z 

disleksijo lažje orientira ter jih razume, hkrati pa je pravljica dinamična in 

razgibana. 
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OPIS OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

Slovenija se uvršča med države, ki navaja skupine otrok s posebnimi potrebami 

že v osnovni definiciji in ne le v podzakonskih aktih kot nekatere druge države 

(Globačnik, 2012). 

Otroke s posebnimi potrebami tako delimo v naslednje skupine: 

• otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

• gluhi in naglušni, 

• slepi in slabovidni oz. otroci z okvaro vidne funkcije, 

• otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

• gibalno ovirani, 

• otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

• dolgotrajno bolni, 

• otroci s čustvenimi in vedenskimi motnjami in 

• otroci z avtističnimi motnjami (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, 2012). 

Ker je pravljica namenjena večini otrok s posebnimi potrebami, sledijo opisi 

posebnosti le-teh. 

SLEPI IN SLABOVIDNI OZ. OTROCI Z OKVARO VIDNE FUNKCIJE 

Med slepe in slabovidne uvrščamo tiste otroke, ki imajo okvaro vida, očesa ali 

okvaro vidne funkcije.  

Slabovidne otroke delimo na: 

- zmerno slabovidne (imajo 10 do 30 odstotkov vida) in 

- težko slabovidne (imajo 5 do 9,9 odstotkov vida). 

Slepe otroke pa delimo na: 

- slepe z ostankom vida (imajo 2 do 4,9 odstotkov vida in lahko 

prepoznajo manjše objekte na oddaljenosti 1–2 metrov), 
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- slepe z minimalnim odstotkom vida (vidijo sence in obrise večjih 

predmetov) in 

- popolnoma slepe otroke. 

Vso učno gradivo (delovni listi, slikanice, pisno gradivo, fotografije ipd.) mora 

biti v povečanem tisku in na papirju, ki se ne blešči in ni intenzivno bel. 

Fotografije morajo biti jasne in kontrastne, besedilo pa ne sme biti napisano na 

slikah (Stipanić, Lah in Žunić, 2014). 

GLUHI IN NAGLUŠNI OTROCI 

O naglušnosti govorimo, ko je oseba še sposobna zaznati zvoke in človeški 

govor, o gluhoti pa, ko tega ne zmore več.  

Naglušnost delimo na štiri stopnje: 

- lažja naglušnost (izguba sluha od 26 do 40 dB na frekvencah 500, 1000 

in 2000 Hz), 

- zmerna naglušnost (izguba sluha od 41 do 55 dB na frekvencah 500, 

1000 in 2000 Hz), 

- težja naglušnost (izguba sluha od 56 do 70 dB na frekvencah 500, 1000 

in 2000 Hz) in 

- težka naglušnost (izguba sluha od 71 do 90 dB na frekvencah 500, 1000 

in 2000 Hz). 

Gluhoto pa opredeljujemo kot izgubo sluha na več kot 91. dB na frekvencah 

500, 1000 in 2000 Hz (Hernja idr., 2010). 

Pri gluhih in naglušnih otrocih je potrebno spodbujati komunikacijo; z otrokom 

govorimo v počasnem tempu, puščamo daljšo pavzo, prilagajamo besedišče in 

ne odgovarjamo namesto otroka. 

Najpogostejše metode komuniciranja so: oralna komunikacija, branje z ust, 

črkovanje s prsti, znakovni jezik, totalna komunikacija (vključuje mimiko, geste, 

branje in pisanje, ki zagotovijo večjo jasnost) in simultana komunikacija (hkrati 

se uporabljata oralna in znakovna komunikacija) (Levec, 1994).
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OTROCI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Otroke z motnjami v duševnem razvoju delimo v štiri skupine: 

• otroci s težkimi motnjami v duševnem razvoju (potrebujejo stalno 

nego, varstvo, pomoč in vodenje drugih in so omejeni v gibanju; 

hudo omejeno je tudi njihovo razumevanje in upoštevanje navodil, 

prav tako so navadno prisotne težke dodatne motnje in bolezni), 

• otroci s težjimi motnjami v duševnem razvoju (sposobni so razumeti 

in se odzovejo na preprosta navodila, vendar potrebujejo varstvo; 

orientacijo imajo v ožjem okolju, lahko pa imajo še težave v gibanju 

in druge dodatne bolezni in/ali motnje), 

• otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju (sposobni so naučiti 

se osnov branja, pisanja in računanja, več pa lahko dosežejo na 

drugih področjih; znajo izraziti svoje potrebe in želje, zmorejo 

preprosta opravila skrbi zase, vseeno pa celo življenje potrebujejo 

vodenje in pomoč drugih) in 

• otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju (imajo nekoliko znižane 

sposobnosti za učenje, vendar pod določenimi pogoji lahko dosežejo 

temeljna šolska znanja, ki pa niso na ravni minimalnih standardov 

znanj rednih osnovnih šol; če obiskujejo ustrezno šolo, se lahko 

usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in imajo samostojno 

socialno življenje). 

Pri tej skupini otrok je pomembno, da jih je potrebno motivirati za delo, jim dajati 

jasna in razumljiva navodila ter delati majhne korake pri učenju. Priporočljivo je 

uporabljati čim več ponazoril, snov razdeliti na več delov; potrebno je sprotno 

preverjanje, ali otrok snov razume (Opara, 2005). 

OTROCI Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI 

Govorno-jezikovne motnje s poudarkom na nerazvitem govoru so: 

• motnja izgovorjave v treh oblikah: 

- omisija (npr. riba – iba, krava – kava), 
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- substitucija (npr. roka – loka) in 

- distrozija (npr. francoski izgovor glasu r ali zelo zmehčan izgovor glasov 

š, ž in č). 

• Jezikovne težave delimo na: 

- upočasnjeni govorno-jezikovni razvoj ali nezadostno razviti govor, 

- nerazviti govor (odsotnost govora ali osiromašeno besedno in slovnično 

izražanje) in 

- posebne jezikovne težave (otrok spregovori kasneje, upočasnjen je 

jezikovni razvoj, omejeno besedišče, nepravilna sklanjatev). 

• Motnje ritma in tempa govora delimo na: 

- jecljanje (kaže se v ponavljanju določenih glasov, zlogov, besed ali fraz, 

s podaljševanjem glasov, z brezglasnimi zastoji na začetku ali znotraj 

besede, z napetostjo pri govorjenju in dodajanjem pomožnih glasov a ali 

h), 

- prehitri govor (pospešen tempo govora, osiromašeno besedišče, pogoste 

artikulacijske napake, kratke povedi, v daljših povedih so slovnične 

napake, pojavljajo se zastoji in jecljanja, otrok se ne zaveda svoje 

govorne motnje ipd.), 

- pretirano počasni govor (posledica organskih obolenj centralnega 

živčnega sistema pri določenih otrocih z mentalno retardacijo in pri 

psihično obolelih otrocih), 

- skandirani govor (motnje ritma in tempa govora pri otrocih z motoričnimi 

težavami). 

• Motnje glasu so vsi dejavniki, ki zmanjšujejo učinek komunikacije; glas 

postaja manj ugoden. Najpogostejša motnja glasu v otroški dobi je 

hripavost ali disfonija (Grilc, 2014). 
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PRILOGE: 

Priloga 1: Delovni listi 

Priloga 2: Enoročna znakovna abeceda 

Priloga 3: Primeri učnih priprav za vsako kurikularno področje 

Priloga 4: Abeceda in številke v brajici 
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PRILOGA 1 

DELOVNI LIST 1: ZA NADARJENE OTROKE IN MOŽNOST NADGRADNJE 

PRAVLJICE 

Primer 1 

Pripoveduj, zakaj je ovčka Beba mislila, da je običajna. Zakaj je spremenila 

svoje mnenje? 

Primer 2 

V eni minuti naštej čim več besed, ki te spomnijo na ovčko Bebo. 

Primer 3 

Kaj misliš, za koga še bi ovčka Beba mislila, da ni običajen? Na kakšen način 

bi razložil prijateljem, da je drugačnost normalna? 

Primer 4 

Zamisli si, da bi bili na svetu vsi enaki (tako po izgledu kot po značaju). 

Pripoveduj, kako bi takrat potekal vsakdanjik. 
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DELOVNI LIST 2: ZA OSEBE Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI IN 

OTROKE S TEŽAVAMI PRI ZAČETNEM BRANJU IN PISANJU 

Primer 1 

Poišči po dve popolnoma enaki sličici in ju obkroži. 

     

     

     

     

     

Primer 2 

Obkroži besedo na desni strani, ki je popolnoma enaka besedi na levi strani. 

OVCA OVCE OVAC OVCA OVEC 

SLON SOLN SLON SNOL SLEN 

ŽIRAFA ŽIRAFE ŽIFERA ŽIREFA ŽIRAFA 

MIŠ MEŠ MAŠ MIŠ MUŠ 



Abraham, Ariela (2017): Pozitivni dejavniki uporabe pravljice pri otrocih s posebnimi potrebami. Magistrsko 

delo. Koper: UP PEF.  

85 

 

KOKOŠ KOKEŠ KOKAŠ KAKOŠ KOKOŠ 

Primer 3 

Med naštetimi besedami poišči tisto, ki se ponavlja. 

OVCA, ŽIRAFA, SLON, KOKOŠ, VEVERICA, SLON, MIŠ, HIŠA, SLON, 

VETRNICA, TRAVA, POT, SLON, GUGALNICA, OBLAK, SLON 

Primer 4 

Nadaljuj barvno zaporedje in ustrezno pobarvaj. 

 



Abraham, Ariela (2017): Pozitivni dejavniki uporabe pravljice pri otrocih s posebnimi potrebami. Magistrsko 

delo. Koper: UP PEF.  

86 

 

 

PRILOGA 2 

ENOROČNA ZNAKOVNA ABECEDA 
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PRILOGA 3 – PRIMERI UČNIH PRIPRAV ZA VSAKO KURIKULARNO 

PODROČJE 

 

UČNA PRIPRAVA – za področje DRUŽBE 

Starostna skupina otrok: 4–7 let 

 

Tema: BRAJICA OZ. BRAILLOVA PISAVA  

 

Globalni cilj: 

• spoznavanje samega sebe in drugih ljudi, vključno z razlikami. 

 

Cilji dejavnosti:  

• otrok pridobi konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti, 

• otrok spozna, da vsi otroci pripadajo družbi in so pomembni, 

• otrok ima možnost spoznavanja podobnosti in razlik med ljudmi ter 

dojemanja enakovrednosti vseh. 

 

Zmožnosti, ki jih skušamo spodbujati: 

• jezikovne sposobnosti, 

• slušno pomnjenje, 

• pozornost. 

 

Didaktična sredstva:  

• pravljica (ki vsebuje tudi besedilo v brajici), 

• stroj za pisanje brajice. 

 

Situacija učenja oz. učno-vzgojne oblike: frontalna, skupinska, individualna. 

 

Dejavnosti vzgojiteljica/-ice: 

• motivacija, 

• opazovanje, 
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• navodila. 

 

Potek dejavnosti 

 

 VZGOJITELJ/-ICA OTROCI 

1. Uvodna motivacija Otrokom pokažemo stroj za 

pisanje brajice. 

Opazujejo stroj. 

2. Premor pred 

poslušanjem 

Otroke pripravimo na 

poslušanje zgodbe. 

»Otroci, kaj menite, kako 

berejo slepe in slabovidne 

osebe?« 

Odgovorijo na vprašanje. 

- Branje Otrokom počasi, dinamično 

in doživeto preberemo 

pravljico. Med branjem jim 

kažemo ilustracije v slikanici.  

Poslušajo.  

- Premor po 

branju 

Naredimo krajši premor 

(nekaj sekund). Med tem 

časom jih pozorno 

opazujemo. Zanima nas, 

kako so se otroci odzvali na 

knjižno delo. 

So v tišini. 

3. Pogovor o 

besedilu 

Z otroki se pogovorimo o 

prebrani pravljici. Dovolimo 

jim tudi, da lahko potipajo 

brajico. Zastavljamo jim 

vprašanja, kot so: 

»Kdo vse nastopa v 

pravljici?«, »Zakaj mislite, da 

se je zgodba tako končala?«, 

»Ali vas je kaj še posebej 

presenetilo?« ipd. 

Odgovorijo na zastavljena 

vprašanja. 

- Ponovno 

branje 

Otrokom pokažemo slikovno 

gradivo, s pomočjo katerega 

skupaj obnovimo zgodbo. 

»Sedaj vam bomo pokazali 

slike iz zgodbe. Postaviti jih 

morate v pravilno časovno 

S pomočjo slikovnega 

gradiva obnovijo zgodbo. 



Abraham, Ariela (2017): Pozitivni dejavniki uporabe pravljice pri otrocih s posebnimi potrebami. Magistrsko 

delo. Koper: UP PEF.  

89 

 

zaporedje, tako kot si 

dogodki sledijo v zgodbi«. 

4. Poglabljanje 

doživetij (nove 

naloge) – 

dejavnosti za 

poglabljanje 

literarno-

estetskega 

doživetja 

Otrokom pokažemo brajev 

stroj. Predstavimo jim tudi 

poseben papir, na katerega 

se tiska brajica. Damo jim 

možnost, da jo potipajo. 

Vsakemu otroku v brajici 

natipkamo njegovo ime. 

Opazujejo brajev stroj in 

tipajo brajico. 

5. Glavna dejavnost Z otroki se nato preselimo na 

preprogo in se posedemo v 

polkrog. Predstavimo jim 

brajico in se pogovorimo o 

tem, da je to pisava za slepe 

in slabovidne osebe ter da je 

to njihov način branja. Prav 

tako jim predstavimo, da je 

vsaka črka brajice 

sestavljena iz pik (vsaka črka 

ima določeno število in 

položaj pik). 

Poslušajo in sodelujejo v 

pogovoru. 

5. Zaključek Z otroki se pogovorimo o 

tem, ali se jim zdi ta pisava 

težka, lahka, morda 

zanimiva. Prav tako 

omenimo, da je v pravljici za 

slepe in slabovidne osebe 

(poleg brajice) pomembna 

tudi tipljiva ilustracija. 

Odgovarjajo na vprašanja. 
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UČNA PRIPRAVA – za področje JEZIKA 

 

 

Starostna skupina otrok: 4–8 let 

 

Tema: USTVARJANJE LASTNE (SKUPINSKE) PRAVLJICE 

 

Globalni cilji: 

• poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika, 

• spodbujanje ustvarjalnosti, 

• spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija besed(ila), besedišče ipd.), 

• spoznavanje simbolov pisnega jezika. 

 

Cilji dejavnosti:  

• otrok ob poslušanju pravljice razvija zmožnost domišljijske rabe jezika – 

identificira se s književno osebo in doživlja književno dogajanje, 

• igra se z glasovi in s črkami, 

• samostojno obnavlja in si izmišljuje zgodbo, 

• samostojno ustvarja knjigo. 

 

Zmožnosti, ki jih skušamo spodbujati: 

• prepoznavanje prvega in zadnjega glasu v besedi, 

• slušno pomnjenje, 

• pozornost. 

 

Didaktična sredstva:  

• pravljica Čudna ovčka Beba in njeni običajni prijatelji, 

• beli listi A4 formata, 

• svinčniki,  

• barvice, 
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• flomastri. 

 

Situacija učenja oz. učno-vzgojne oblike: frontalna, skupinska, individualna. 

 

Trajanje dejavnosti: 1–3 dni 

 

Dejavnosti vzgojiteljica/-ice: 

• motivacija, 

• opazovanje, 

• navodila, 

• pomoč pri izdelavi pravljice. 

 

Potek dejavnosti 

 

 VZGOJITELJ/-ICA OTROCI 

1. Uvodna motivacija Otrokom pokažemo lutko – 

ovčko Bebo (lutko 

vzamemo iz pravljice in jo 

s pomočjo magneta 

pripnemo na palico). 

Opazujejo lutko. 

2. Premor pred 

poslušanjem 

Otroke pripravimo na 

poslušanje zgodbe. 

»Otroci, kaj menite, ali je ta 

ovčka Beba čisto običajna 

ovčka?« 

Odgovorijo na vprašanje. 

- Branje Otrokom počasi, 

dinamično in doživeto 

preberemo pravljico. Med 

branjem jim kažemo 

ilustracije v slikanici.  

Poslušajo.  

- Premor po 

branju 

Naredimo krajši premor 

(nekaj sekund). Med tem 

časom jih pozorno 

opazujemo. Zanima nas, 

kako so se otroci odzvali 

So v tišini. 
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na knjižno delo. 

3. Pogovor o besedilu Z otroki se pogovorimo o 

prebrani pravljici. Dovolimo 

jim tudi, da lahko potipajo 

brajico v pravljici, prav tako 

tudi nastopajoče like oz. 

sešite živali (te se lahko 

odpnejo, saj so pritrjene s 

pomočjo magneta). 

Zastavljamo jim vprašanja, 

kot so: 

»Kdo vse nastopa v 

pravljici?«, »Zakaj mislite, 

da se je zgodba tako 

končala?«, »Ali vas je kaj 

še posebej presenetilo?« 

ipd. 

Odgovorijo na zastavljena 

vprašanja. 

- Ponovno branje Otrokom pokažemo 

nastopajoče like oz. živali. 

Skupaj obnovimo zgodbo 

tako, da na vsako stran 

pritrdimo ustrezno žival, ki 

spada k tistemu besedilu. 

S pomočjo sešitih lutk 

obnovijo zgodbo. 

4. Poglabljanje doživetij 

(nove naloge) – 

dejavnosti za 

poglabljanje 

literarno-estetskega 

doživetja 

Vzgojiteljic/-ica iz zgodbe 

izbere določene besede, 

jih napiše na kartončke in 

jih položi na tla tako, da 

otroci zapisanih besed ne 

vidijo. Nato vsak otrok dobi 

priložnost, da izvleče en 

kartonček, skupaj s 

pomočjo vzgojitelja/-ice 

prebere besedo ter skuša 

ugotoviti prvi in zadnji glas 

v njej. 

Sodelujejo tako, da vsak 

izvleče kartonček z 

besedo. Nato skupaj z 

vzgojiteljem/-ico to besedo 

prebere ter ugotovi prvi in 

zadnji glas v njej. 

5. Glavna dejavnost Vzgojitelj/-ica otroke 

razdeli v 3 skupine (s tem 

zagotovi večjo 

individualizacijo 

dejavnosti). Ko dela z eno 

skupino, se drugi otroci 

prosto igrajo. Z vsako 

skupino ustvari pravljico – 

Razdeljeni so v 3 skupine. 

Otroci, ki izvajajo 

dejavnost z vzgojiteljem/-

ico, sodelujejo in 

pripovedujejo svoje zamisli 

za izdelavo pravljice, rišejo 

ilustracije in opazujejo 

njen nastanek. Drugi 



Abraham, Ariela (2017): Pozitivni dejavniki uporabe pravljice pri otrocih s posebnimi potrebami. Magistrsko 

delo. Koper: UP PEF.  

93 

 

pri tem se otroci sami 

dogovorijo, kakšna bo 

zgodba, naslov, prav tako 

pa vsak prispeva k 

ilustracijam (morda se 

dogovorijo tako, da 

napišejo toliko strani 

besedila, kot je otrok v tisti 

skupini, nato pa vsak 

nariše eno ilustracijo za 

eno stran besedila). Ob 

koncu pravljico skupaj tudi 

spnejo ali zvežejo, da dobi 

obliko knjige.  

otroci, ki ta čas niso z 

vzgojiteljem/-ico, se prosto 

igrajo. 

6. Zaključek Vzgojitelj/-ica lahko 

organizira prireditev ali 

čajanko za starše, na 

kateri bodo otroci 

predstavili svoje knjige oz. 

naredijo razstavo. 

Pokažejo in povedo 

staršem o svoji pravljici. 
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UČNA PRIPRAVA – za področje NARAVE 

 

 

Starostna skupina otrok: 3–7 let 

 

Tema: ŽIVALI S PRAVLJIČNIMI LASTNOSTMI 

 

Globalni cilj: 

• doživljanje in spoznavanje žive narave v njeni raznolikosti. 

 

Cilji dejavnosti:  

• otrok spoznava sebe in druge, dojema telesne podobnosti in razlike med 

ljudmi ter enakovrednost vseh, 

• spoznava, da imajo živa bitja v domišljijskem svetu lastnosti, ki jih v 

naravi nimajo, 

• odkriva, spoznava in primerja spremembe v življenju pri sebi, drugih živih 

bitjih in v neživi naravi. 

 

Zmožnosti, ki jih skušamo spodbujati: 

• sodelovanje pri pogovoru, 

• slušno pomnjenje, 

• pozornost. 

 

Didaktična sredstva:  

• uganke o živalih, 

• slikanice, pravljice in knjige o živalih, 

• beli listi A4 formata,  

• barvice. 

 

Situacija učenja oz. učno-vzgojne oblike: frontalna, skupinska, individualna. 
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Dejavnosti vzgojitelja/-ice: 

• motivacija, 

• opazovanje, 

• navodila. 

 

Potek dejavnosti 

 

 VZGOJITELJ/-ICA OTROCI 

1. Uvodna motivacija Otroke povabimo na 

preprogo. Motiviramo jih z 

ugankami o živalih (npr: 

»Lahko je črn, bel, rjav, 

kosmat je, velik, godrnjav. 

Rad se sladka, rad je 

meso, a plišast je za v 

posteljo«. (Medved.)) 

Ugotavljajo rešitve ugank. 

2. Glavna dejavnost Z otroki se pogovorimo o 

pravljici, ki smo jo že 

prebrali (Čudna ovčka 

Beba in njeni običajni 

prijatelji). Pridemo do 

dejstva, da imajo živali v 

pravljicah lastnosti, ki jih v 

naravi nimajo. Skupaj 

prelistamo tudi različne 

slikanice in knjige o živalih. 

Odgovarjajo na vprašanja 

in sodelujejo v pogovoru.  

3. Zaključek Otroci se posedejo k 

mizam, vzgojitelj/-ica pa 

jim razdeli bele liste A4 

formata. Poda jim navodilo, 

da naj narišejo poljubno 

žival in ji dorišejo tudi 

nenavadno lastnost, ki je 

živali v naravi nimajo. 

Narišejo poljubno žival z 

nenavadno lastnostjo, ki je 

živali v naravi nimajo.  
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UČNA PRIPRAVA – za področje GIBANJA 

 

Starostna skupina otrok: 4–7 let 

 

Tema: GIBAMO SE KOT ŽIVALI 

 

Globalni cilji: 

• omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 

• razvijanje gibalnih sposobnosti. 

 

Cilji dejavnosti:  

• sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (poskoki, skoki, plazenje), 

• usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo 

giblje), načina (kako se giblje), spoznavanje različnih položajev in 

odnosov med deli lastnega in telesi drugih ljudi. 

 

Zmožnosti, ki jih skušamo spodbujati: 

• posnemanje in oblikovanje gibov, 

• slušno pomnjenje, 

• pozornost. 

 

Didaktična sredstva:  

• pravljica Čudna ovčka Beba in njeni običajni prijatelji, 

• glasba, 

• izdelana kocka (na vsaki strani so narisane živali: ovca, zajec, kokoš, 

medved, slon in želva). 

 

Situacija učenja oz. učno-vzgojne oblike: frontalna, skupinska, individualna. 

 

Dejavnosti vzgojitelja/-ice: 

• motivacija, 

• opazovanje, 
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• navodila, 

• podajanje gibov. 

 

Potek dejavnosti 

 

 VZGOJITELJ/-ICA OTROCI 

1. Uvodna motivacija Otrokom pokažemo lutko – 

ovčko Bebo (lutko 

vzamemo iz pravljice in jo 

s pomočjo magneta 

pripnemo na palico). 

Opazujejo lutko. 

2. Premor pred 

poslušanjem 

Otroke pripravimo na 

poslušanje zgodbe. 

»Otroci, kaj menite, ali je ta 

ovčka Beba čisto običajna 

ovčka?« 

Odgovorijo na vprašanje. 

- Branje Otrokom počasi, 

dinamično in doživeto 

preberemo pravljico. Med 

branjem jim kažemo 

ilustracije v slikanici.  

Poslušajo.  

- Premor po 

branju 

Naredimo krajši premor 

(nekaj sekund). Med tem 

časom jih pozorno 

opazujemo. Zanima nas, 

kako so se otroci odzvali 

na knjižno delo. 

So v tišini. 

3. Pogovor o besedilu Z otroki se pogovorimo o 

prebrani pravljici. Dovolimo 

jim tudi, da lahko potipajo 

brajico v pravljici, prav tako 

tudi sešite ilustracije oz. 

nastopajoče like (ti se 

lahko odpnejo, saj so 

pritrjeni s pomočjo 

magneta). Zastavljamo jim 

vprašanja, kot so: 

»Kdo vse nastopa v 

Odgovorijo na zastavljena 

vprašanja. 
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pravljici?«, »Zakaj mislite, 

da se je zgodba tako 

končala?«, »Ali vas je kaj 

še posebej presenetilo?« 

ipd. 

- Ponovno branje Otrokom pokažemo 

nastopajoče like oz. živali. 

Skupaj obnovimo zgodbo 

tako, da na vsako stran 

pritrdimo ustrezno žival, ki 

spada k tistemu besedilu. 

S pomočjo sešitih lutk 

obnovijo zgodbo. 

4. Poglabljanje doživetij 

(nove naloge) – 

dejavnosti za 

poglabljanje 

literarno-estetskega 

doživetja 

Vzgojitelj/-ica prižge 

glasbo; ob glasbeni 

spremljavi drži v rokah eno 

nastopajočo žival in pleše. 

V svoj ples vključi tudi 

naravno gibanje te živali. 

Opazujejo. 

5. Glavna dejavnost Z otroki se nato preselimo 

v večji prostor – 

predstavimo jim novo 

kocko gibanja. Vsak bo 

imel priložnost, da vrže 

kocko; na kateri strani se 

bo ustavila (npr. pri živali 

zajec), se vsi tako gibajo 

(kot se naravno giba 

zajec).  

Se gibljejo in plešejo ob 

glasbeni spremljavi. 

6. Zaključek Z otroki se pogovorimo o 

tem, kako se je katera žival 

gibala, katere dele telesa 

smo morali uporabljati ipd. 

Odgovarjajo na vprašanja. 
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UČNA PRIPRAVA – za področje UMETNOSTI 

 

 

Starostna skupina otrok: 4–7 let 

 

Tema: BRAJICA OZ. BRAILLOVA PISAVA  

 

Globalni cilji: 

• doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, 

• razvijanje izražanja in umetniškega komuniciranja. 

 

Cilji dejavnosti:  

• negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem 

pozornosti v občutenje telesa, tipanje in opazovanje izbranih virov iz 

okolja, 

• doživljanje in spoznavanje komunikacije z likovnimi deli in o njih. 

 

Zmožnosti, ki jih skušamo spodbujati: 

• slušno pomnjenje, 

• pozornost. 

 

Didaktična sredstva:  

• pravljica Čudna ovčka Beba in njeni običajni prijatelji, 

• didaktične deščice, na katerih so prilepljene izrezane črke iz brusnega 

papirja, povečane brajeve črke v obliki pribitih žebljev ter prilepljene 

brajeve črke v originalni velikosti in na brajevem papirju. 

 

Situacija učenja oz. učno-vzgojne oblike: frontalna, skupinska, individualna. 

 

Dejavnosti vzgojitelja/-ice: 

• motivacija, 

• opazovanje, 
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• navodila, 

• podajanje gibov. 

 

Potek dejavnosti 

 

 VZGOJITELJ/-ICA OTROCI 

1. Uvodna motivacija Z otroki obnovimo prebrano 

pravljico Čudna ovčka 

Beba in njeni običajni 

prijatelji. Pokažemo jim 

nastopajoče like oz. živali. 

Skupaj obnovimo zgodbo 

tako, da na vsako stran 

pritrdimo ustrezno žival, ki 

spada k tistemu besedilu. 

Sodelujejo v pogovoru in 

obnavljajo zgodbo. 

2. Glavna dejavnost Vzgojitelj/-ica otrokom 

posebej pokaže del 

besedila, kjer je brajica. 

Pogovorijo se o tem, kdo 

bere takšna besedila in 

zakaj je njihova 

komunikacija takšna. Nato 

jim pokaže didaktične 

deščice, na katerih so 

prilepljene črke iz brusnega 

papirja, povečane brajeve 

črke s pomočjo pribitih 

žebljev ter brajeve črke v 

originalni velikosti in na 

brajevem papirju. 

Pogovorijo se o tem, kako 

so sestavljene črke za 

slepe in slabovidne osebe. 

Sodelujejo v pogovoru in 

tipajo deščice s črkami. 

3. Zaključek Otroci se lahko prosto 

igrajo z deščicami in skupaj 

z vzgojiteljem/-ico oblikujejo 

predopismenjevalni kotiček. 

Se igrajo z deščicami, na 

katerih so črke.  

 

 

 



Abraham, Ariela (2017): Pozitivni dejavniki uporabe pravljice pri otrocih s posebnimi potrebami. Magistrsko 

delo. Koper: UP PEF.  

101 

 

UČNA PRIPRAVA – za področje MATEMATIKE 

 

Starostna skupina otrok: 4–6 let 

 

Tema: OPISOVANJE RAZLIČNIH POLOŽAJEV ŽIVALI V PROSTORU 

 

Globalni cilji: 

• seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju, 

• razvijanje matematičnega izražanja. 

 

Cilji dejavnosti:  

• otrok uporablja imena za števila, 

• uporablja izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, 

spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.) in se nauči orientacije v 

prostoru. 

 

Zmožnosti, ki jih skušamo spodbujati: 

• poimenovanje položajev (npr. pred, za, spredaj, zadaj ipd.), 

• slušno pomnjenje, 

• pozornost. 

 

Didaktična sredstva:  

• pravljica Čudna ovčka Beba in njeni običajni prijatelji, 

• lutke z živalmi iz pravljice. 

 

Situacija učenja oz. učno-vzgojne oblike: frontalna, skupinska, individualna. 

 

Dejavnosti vzgojitelja/-ice: 

• motivacija, 

• opazovanje, 

• navodila, 

• podajanje gibov. 
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Potek dejavnosti 

 

 VZGOJITELJ/-ICA OTROCI 

1. Uvodna motivacija Z otroki obnovimo 

prebrano pravljico Čudna 

ovčka Beba in njeni 

običajni prijatelji. 

Pokažemo jim nastopajoče 

like oz. živali. Skupaj 

obnovimo zgodbo tako, da 

na vsako stran pritrdimo 

ustrezno žival, ki spada k 

tistemu besedilu. Skupaj 

tudi preštejemo vse živali 

(koliko jih je vseh skupaj, 

koliko je posameznih živali 

ipd.). 

Sodelujejo v pogovoru in 

obnavljajo zgodbo. 

Sodelujejo tudi pri 

preštevanju živali.  

2. Glavna dejavnost Vzgojitelj/-ica iz pravljice 

odpne živali. Pravljico 

položi na tla, izbira različne 

živali in jih vsakič položi na 

drug položaj poleg knjige 

(npr. na knjigo, pred knjigo 

ipd.), otroci pa povedo, kje 

je posamezna žival.  

Povedo, kje je posamezna 

žival (npr. na knjigi, pred 

knjigo ipd.). 

3. Zaključek Vzgojitelj/-ica pravljico 

odstrani, vse živali pa 

pokrije z odejico. Vsak 

otrok dobi priložnost, da 

pod odejico potipa žival, jo 

opiše in poskuša ugotoviti, 

katera je. Na koncu jo 

potegne izpod odejice in 

skupaj lahko preverijo, ali 

je njegov odgovor pravilen. 

Se igrajo, opisujejo in 

ugotavljajo, katero žival 

tipajo pod odejico. 

 

 

 

 


