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Slep 

 

Slep/slaboviden 
otrok v 
inkluzivnem vrtcu 



KAKO VIDIMO? 

VIDNA POT 

- Svetlobni žarki prehajajo skozi 

  roženico, zenico, lečo in 

  steklovino in se lomijo 

- Na mrežnici nastane 

  pomanjšana in obrnjena slika  

- področje rumene pege 

  (macula) 

- Izstop očesnega živca 

- Center za vid v zatilnem delu 

  možgan (vidni vtis – vidna 

  zaznava) 
http://acces.inrp.fr (2.11.2010) 

http://acces.inrp.fr/


 
 
 
 
Razvoj vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pomembno je vedeti kako oko raste, se razvija in kako poteka proces 

  učenja gledanja 

 

• Ob rojstvu je oko najbolj razvit organ v telesu (velikost očesa je 

  70%odraslega, dobro razviti roženica, leča in šarenica)  

 

• Po rojstvu je oko organ, ki se najhitreje razvija 

 - razvija se mrežnica (dozori v 3. letu starosti) 

 - razvija se vidna pot 

 - razvijajo se možganski centri  

 

• hitrost razvoja očesa narekuje hitro odzivnost medicine, da so 

  medicinski ukrepi še lahko učinkoviti 

 

• Zgodnja diagnoza in zdravljenje pomembno vplivata na preventivo, 

  rehabilitacijo in stabilizacijo izgube vida pri majhnih otrocih 

 



Razvoj vida 

- oko in možgani so dobro razviti pri 6 tedenskem zarodku 

- pri enem letu starosti doseže 10 % vidne ostrine 

- pri treh do štirih letih starosti doseže 100% vidne ostrine 

 

- Otroci se rodijo kot daljnovidni in z astigmatizmom, leča pa je 

  sposobna akomodacije ob gledanju na blizu in daleč že ob 

  rojstvu 

 

- Otrok se pri 2 mesecih odzove na nasmeh staršev 

- Pri 4 mesecih seže za predmetom 

- Pri 6 mesecih se otrok igra s predmetom 

- Pri 1 letu se razvije vizualna percepcija – pokaže na predmet,  

  čečka, zaznava oblike, slike 

 

 



Model vidne zmogljivosti 

 

1. KOMPONENTA VIDNE ZMOGLJIVOSTI 

 

Ostrina vida 

Vidno polje 

Gibljivost zrkel 

Delovanje moţganov 

Zaznavanje svetlobe in barv 



Model vidne zmogljivosti 

 
2. KOMPONENTA POSEBNIH SPOSOBNOSTI 
                           IN IZKUŠENJ 
 

Kognitivne sposobnosti 
Sposobnosti drugih čutil 
Sposobnosti zaznavanja 

Telesna konstitucija 
Psihična konstitucija 



Model vidne zmogljivosti 

3. KOMPONENTA DANOSTI OKOLJA 
 

Barve 
Kontrast 

Čas 
Prostor 

Osvetlitve 



Motnje vida 

Glaukom Glaukom, RP Degeneracija 

makule 

Izpad vidnega polja http://acces.inrp.fr (2.11.2010) 

http://acces.inrp.fr/


Motnje vida 

kratkovidnost daljnovidnost 

astigmatizem 

http://www.sandersvillefam

ilyeyecare.com 

www.vid.si 



Motnje vida 

www.vid.si 



Kaj nam sporoča vid? 

 
Vid nam daje informacije o 

obliki -  barvi – oddaljenosti – številu – velikosti – 

osebah – predmetih – gibanju – smeri – 

osvetlitvi – hitrosti – atmosferi ... 

 

 

Je kaj od tega pomembnega v vrtcu, na igrišču, 

na sprehodu, v gledališču,…? 



Kaj je slepota - slabovidnost 

Slep – je učenec 

 brez ostankov vida (amavrosis),  

 z ostanki vida do 4,9% na boljšem očesu  

 ali z zoţenim vidnim poljem 5% ali manj 

Slaboviden je učenec, ki ima 

  od 5 – 30% preostalega vida  

 ali zoţeno vidno polje od 5 – 20% 

 



 
Nivo vizualnega funkcioniranja 
 
 

 Slabovidnost (10 - 30% ostanka vida) 
Ob ustreznih pogojih sprejemajo informacije po 

vidni poti 

 Vključujejo se v redne OŠ, če nimajo tudi drugih 

razvojnih motenj, potreba po zagotavljanju 

ustreznih prilagoditev 



Teţka slabovidnost   
(5 - 9,9 % ostanka vida) 

 Pretežni del učenja poteka po vidni poti - metoda 
dela za slabovidne 

 Poseben pristop za razvijanje vizualnih funkcij 

 Prilagojene metode dela 

 Prilagojeni učbeniki, slikanice, pripomočki, didaktična 
sredstva 



Slepi z ostankom vida  
(2 - 4,9 % ostanka vida) 

 Z vidom prepoznavajo manjše objekte na razdalji 1 - 2 m 

 Poseben pristop za razvijanje vizualnih funkcij 

 Uporabljajo preostali vid pri učenju 

 Potrebujejo prilagojene metode dela in pripomočke, 
učbenike, didaktična sredstva. Večji poudarek na ostalih 
čutilih.  

 Delajo po kombinirani metodi za slepe in metodi za 
slabovidne. 



Slepi z minimalnimi ostanki vida 
(projekcija - 1,9% ostanka vida) 

 Vidijo sence, obrise večjih objektov, do močneje 

povečanih črk 

 Delajo po metodi za slepe - taktilno, brajica, posebna 

učila in pripomočki 

 Vid služi predvsem pri orientaciji in samostojnem 

gibanju ter praktičnih zaposlitvah 



Vloga vida 

 Pri orientaciji v prostoru 

 Pri komunikaciji z okoljem 

 Pri pridobivanju informacij, učenju 
 

 

 

 

 

 

 

Slabovidnost se z optičnimi pripomočki ne more 

spremeniti v stanje brez motnje vida! Vsak otrok, ki 

nosi očala, še ni slaboviden. 



Slepota in slabovidnost kot 
senzorna motnja 

Posledice slepote so vidne tudi na naslednjih 

področjih: 

   Kognitivni razvoj 

   Motorični razvoj 

   Razvoj jezika 

   Socializacija 

   Emocionalni razvoj 

   Sposobnost  kompenzacije preko 

   ostalih čutil 

 



Celostni razvoj slepega ali 
slabovidnega otroka 

Strokovnjaki opozarjajo na osem temeljnih 

področij:  

 

kognitivno področje, verbalno področje, 

socializacija, področje nadomestnih 

spretnosti, samourejanje, groba motorika, 

fina motorika,funkcionalna uporaba vida 

 



Značilnosti razvoja – gibalni razvoj 

VZROKI za zaostanek niso povezani 

neposredno z izgubo vida, temveč: 

 

- s pomanjkanjem gibalnih izkušenj, 

- z oslabljenim  mišičnim tonusom, 

- z  nekvalitetno izvedbo giba, s strahom 

   pred gibanjem 

 



Značilnosti – gibalni razvoj 

POSLEDICE se kaţejo: 

 

V slabi telesni drţi, v slabši opori na 

rokah, v nemotiviranosti za 

raziskovanje okolice, kot teţave s 

sedenjem, plazenjem, hojo, tekom, 

plezanjem, poskoki, meti, 

 



Gibalni razvoj 

- Motiv za gibanje prihaja od tistih, ki se 

gibljejo, ki jih otrok opazuje 

- Otrok se giblje, ko zagleda v oddaljenosti 

nekaj, kar ga zanima 

- Otroku moramo pokazati, kako se plaziti, 

kotaliti, hoditi 

- Pri motivaciji si pomagamo z igračami, 

zvokom, klicanjem, svetlobnimi dražljaji 

 



Razvoj fine motorike 

Do dodatnih težav na tem področju pride zaradi: 

- Ker otrok ne želi ležati na trebuhu in se ne 

naslanja na roke, dlani (obe istočasno ali 

prenaša težo z roke na roko) 

- To se odraža pri hranjenju z rokami, prijemanju s 

prsti, rokovanju s predmeti 

- Potrebno veliko gibanja 

- Veliko igre, ki zaposlijo roke 

 



Fina motorika 

Slepi in slabovidni otroci imajo na področju 

razvoja fine motorike veliko težav 

- Ker ne vidijo ali pa zelo slabo vidijo delo 

svojih rok 

- Ker se izogibajo stiku  

- Ker ne vidijo, kako drugi rokujejo s predmeti 

   Pri tem rabijo pomoč odraslega  

- Uporabi tehnika ROKA NA ROKI 

 



Značilnosti – kognitivni razvoj 

Warren predlaga delitev področja 

kognitivnega razvoja na dva dela: 

 

1. Razumevanje okolja, logično razmišljanje, 

reševanje problemov 

 

2. Pomnenje, pozornost, procesiranje 

informacij 

 



Značilnosti – kognitivni razvoj 

TEŢAVE se kaţejo: 

1. Na področju učenja  

 - se teţko uči na osnovi poskusa in 

napake (direkten pristop) 

 - teţave pri učenje uporabnosti 

predmetov za dosego ţelenega cilja 

 - teţko predstavlja predmet kot simbol, 

če nima direktnega kontakta s 

predmetom 

 



Značilnosti – kognitivni razvoj 

2. Na področju razvoja predstav 

- Predstave so mentalna reprezentacija ali 
razumevanje ljudi, okolja predmetov, 
dogodkov, pojavov  

 

3. Na področju govora 

- Otrok izgovori veliko besed, ne pozna pa 
njihovega pomena 

- Uporablja konkretne besede, ne pa besed, 
ki označujejo funkcijo predmeta 

- Zmedeni v uporabi osebnih zaimkov 

 



Značilnosti – kognitivni razvoj 

TEŢAVE se kaţejo kot 

 

- Pogost odmik od teme pogovora 

- Komentirajo stvari, ki niso v skladu s 

temo pogovora 

- Razlike v razumevanju posameznih besed 

(okno-ogledalo) 

 



Značilnosti – socialni razvoj 

 Na področju socialnega področja ima vid 

izjemno pomembno vlogo 

 

 Slepim je potrebno omogočiti veliko 

situacij v naravnem okolju, v katerih 

spoznava in se uči socialnih veščin 

 



Značilnosti – socialni razvoj 

TEŢAVE, ki vplivajo na učenje socialni 

veščin 

- Motnje spanja 

- Neprilagojenost na spremembe 

- Neodzivnost z nasmehom 

- Teţave pri navezovanju stikov s sovrstniki 

- Teţave z igro 

- Izguba interesa videčih otrok 

 



Sodobni trendi vzgoje in izobraţevanja 
slepih in slabovidnih 

 Procesi integracije in inkluzije 

 Deinstitucionalizacija vzgoje in izobraževanja 

 Zmanjašanje števila otrok, ki se šolajo v 

prilagojenih programih vzgoje in 

izobraževanja 

 Večanje števila otrok, ki se vključujejo v 

programe s prilagojenim izvajanjem in DSP 



Programi vzgoje in izobraţevanja 

Po ZUOPP se slepi in slabovidni otroci lahko 

usmerijo v naslednje programe: 

 

1. Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo za predšolske otroke  

   (Kurikulum za vrtce, Navodila za prilagojeno 
izvajanje programov za predšolske otroke z 
DSP) 

2. Prilagojen program za predšolske slepe in 
slabovidne otroke (Kurikulum) 

 



Program s prilagojenim izvajanjem 
in dodatno strokovno pomočjo 

Izvaja se lahko v vseh vrtcih, ki zagotavljajo 

Predpisane pogoje za usmeritev slepega ali 

slabovidnega otroka 

 

Ti pogoji so: Materialni 

    Kadrovski 

    Interes staršev v skladu z  

   ugotovitvami komisije 

 



Program s prilagojenim izvajanjem 
in dodatno strokovno pomočjo 

Komisija za usmerjanje izda odločbo o 

usmeritvi, v kateri pa se določi:  

Program 

Vrtec 

Zmanjšanje števila otrok v oddelku 

Obseg in način izvajanja DSP, SZ 

Prostorski, kadrovski, materialni pogoji 

Izvajalec dodatne strokovne pomoči 

    



Vrtec, ki sprejme slepega ali 
slabovidnega otroka 

Uspešnost vključitve je odvisna od mnogih dejavnikov, 

ki se od vrtca do vrtca razlikujejo.  

Izpostavila pa bi naslednje: 

- Ustrezno usposobljeni strokovni kader za delo s 

slepim ali slabovidnim otrokom 

- Možnost kontinuirane tiflopedagoške obravnave 

- Timsko delo vseh vpletenih 

- Odnos vodstva vrtca do otrok s posebnimi potrebami 

 



Vrtec, ki sprejme slepega ali 
slabovidnega otroka 

- Posluh lokalnih skupnosti do vključevanja OPP v 

vrtce 

- Sodelovanje staršev s strokovnimi delavci vrtca 

- Možnost nakupa ustreznih igrač in didaktičnega 

materiala 

- Možnost prilagajanja časa in prostora 

- Zagotavljanje spremljevalca 

- Predhodna priprava vrtca na sprejem otroka 

 



Posebne prilagoditve v vrtcu 

Časovne prilagoditve  

daljši čas za opisovanje, ponazoritve, učenje, 

igro, raziskovanje, branje pravljic, gibalnih 

aktivnostih 

 

Prilagoditve prostora  

oprema igralnice – igrače, robovi, didaktični materiali 

vedno na enem mestu, stalno mesto v garderobi, 

osvetlitev, kontrastne oznake, vodilne linije 

 

 



Posebne prilagoditve v vrtcu 

Prilagoditve izvajanja področji dejavnosti  

 

načrtno spodbujanje otroka k spoznavanju novih 

stvari, poudarek na razvoju motorike in drugih čutil, 

koordinacija uho-roka, zvočne igrače, naravni 

materiali, pravljice in pesmice se približajo po tipni 

in zvočni poti, razvoj tipne občutljivosti preko 

manipulacije z različnimi materiali, pozitivna 

folija,vsakodnevne spretnosti, mimika in geste 

 



Vloga odraslih pri delu s slepim ali 
slabovidnim otrokom 

Ravnatelj-ica 

- skrbi za ustrezno št. otrok v oddelku glede na 

     odločbo 

- skrbi za strokovno izpeljavo IP 

- sodeluje na srečanjih ožje strokovne skupine  

Starši 

 sodelujejo pri pripravi IP in njegovi evalvaciji  

  sodelujejo z delavci vrtca, ki neposredno delajo z otrokom 

  sodelujejo s tiflopedagogom, spremljevalko 

  obveščajo o morebitni odsotnosti otroka 

  prispevajo k čim bolj ustaljenemu ritmu prihoda v vrtec in pri 

   odhodu 

 

 



Vloga odraslih pri delu s slepim ali 
slabovidnim otrokom 

Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice 

V okviru programa oddelka pri načrtovanju in 

delu z otrokom: 

- Upoštevata njegove razvojne posebnosti 

- Prilagajata zahteve njegovim zmožnostim 

- Sodelujeta s starši, tiflopedagogom, 

spremljevalcem,svetovalno službo in ravnateljico 

- Sodelujeta na srečanjih ožje strokovne skupine 

 



Vloga odraslih pri delu s slepim ali 
slabovidnim otrokom 

Tiflopedagog 

- Izvaja specialno didaktično pomoč 

- Izdela individualizirani načrt 

- Sodeluje z vzgojiteljico, spremljevalko in 

pomočnico vzgojiteljice pri načrtovanju in 

evalvaciji dejavnosti  

- Prostorsko usklajuje individualno delo z 

otrokom glede na zastavljene cilje 

- Sodeluje na srečanjih ožje strokovne skupine 

 



Vloga odraslih pri delu s slepim ali 
slabovidnim otrokom 

Spremljevalka 
Spremlja, pomaga in spodbuja otroka pri: 

- Vseh dejavnostih, negi, socializaciji, toaleti, 
hranjenju, spremlja otroka na letovanjih 

- Sodeluje na srečanjih ožje strokovne skupine 

Svetovalna sluţba 
- Koordinira strokovno skupino 

- Sodeluje s starši 

- Vodi dokumentacijo 

- Sodeluje v ožji strokovni skupini 

 



UČENJE 

PRIDOBIVANJE VIDNIH PREDSTAV 

Slaboviden otrok si težje zapomni neko sliko 

ZAKAJ?  

  - vidna predstava se neprestano spreminja 

  - slika, opazovana na različnih razdaljah ni nikoli ista 

  - namesto, da bi si otrok zapomnil eno sliko, si jih 

    mora več  

  - možgani morajo obdelati več slik, da jih povežejo v 

             eno 

 



UČENJE 

 Otrok, ki se igra z igračo, primarno uporablja vid, 

šele nato posluša in tipa /pri slepih in slabovidnih 

otrocih je ravno obratno 

 Ko se z isto igračo igra nekdo drug, videči otrok 

igračo pogleda in jo poveže s tisto, s katero se je 

igral prej/ slaboviden ali slep otrok ne more tako 

hitro povezovati (igrača mu izgleda povsem 

drugačna) 

  Igrača je drugačna po izgledu, oddaja drugačen 

zvok 

 



Učenje 

MOŢGANI SE UČIJO S PONAVLJANJEM 

- Otroci imajo manj možnosti za ponavljanje 

- Predmeti, ki jih vsakodnevno raziskujejo, 

spreminjajo svoje lastnosti glede zvoka, tipa, 

okusa, vonja 

- Manj je naključnega učenja 

- Prisotno je pomanjkanje vidnih dražljajev, kar 

vpliva da upočasnjen razvoj, pa tudi na 

zaporedje 

 



Učenje 

POMEMBNO  

- Da otroka ne primerjamo z videčimi vrstniki 

- Da se morajo otroci pogosto naučiti še več 

kot vrstniki 

- Kar za nekoga drugega pomeni zaostanek v 

razvoju, za slepega ali slabovidnega  otroka 

ne 

- Do otroka morate imeti pričakovanja 

 

 



Učenje 

PRIČAKOVANJA DO OTROKA 

- Imeti morate pričakovanja do otroka in 

zaupanje v njegove sposobnosti 

- Če verjamete in pričakujete, potem mu boste 

dali možnost, da se bo tega tudi naučil 

- Če otroku ne damo možnosti, da bi 

spretnosti tudi vadil in utrjeval, je velika 

verjetnost, da se jih bo naučil oz. osvojil 

napačno 

 



SPLOŠNA NAČELA PRI DELU S 
SLEPIMI IN SLABOVIDNIMI OTROKI 

 

1. Svet poskusite izkusiti z vidika vašega 

 otroka 

 

Preden od otroka nekaj pričakujemo, izkusimo 

to na sebi 

 



Načela 

2. Kreirajmo moţnosti, ki jih situacije ne 

kreirajo same zase 

 

- Otrok se ne bo naučil ničesar, kar ne bo imel 

možnost izkusiti 

- Ne moremo se zanašati na naključno učenje, 

posnemanje ---- ustvarjamo umetne situacije, 

ki omogočajo učenje (jajce pade na tla) 

 



Načela 

Naj bo otrok tisti, ki je aktiven in ne tisti, na 

mesto katerega delamo mi 

- Otroka vzpodbujamo, da sam opravi nalogo, se nečesa 

nauči 

- Otroku dajemo občutek varnosti, občutek, da smo poleg 

njega in mu bomo pomagali, če bo potrebno 

- Otroku moramo dati občutek, da mu zaupamo, da nekaj 

zmore 

- Pri mlajših ---- več pozitivnih izkušenj  

     pri starejših ---- dopuščamo tudi učenje skozi frustracije 

 



Načela 

4. Otroku damo dovolj časa 

 

- Za učenje, vajo, utrjevanje 

- To zahteva od družine nekoliko spremenjeno 

organizacijo časa 

 



Načela 

5. Pomagajmo otroku smiselno povezovati 

stvari, dogodke  

- Otrok težko povezuje nekaj, kar se je naučil v 

preteklosti, v novih situacijah, če ne zazna 

podobnosti v obeh primerih 

 

Primer: pozna gomolj krompirja ---- ko je 

krompir skuhan, pečen, je še vedno krompir 

 



Načela 

6. Pri učenju novih spretnosti uporabljajte 

metodo DLAN NA DLAN 

 

- Učenje risanja, raziskovanje, kompleksni gibi 

 



Načela 

7. Pri učenju, spoznavanju novih stvari uporabljajte čim 

več realnih predmetov in izkušnje v pravih situacijah 

 

- Za otroka bo lažje, da najprej razume koncept ‘’pravega’’ 

realnega predmeta kot pa da od njega pričakujemo 

razumevanje ‘’simbolnega’’ predmeta 

 

Primer: prava mačka je boljši učni pripomoček kot 

              mehka, plišasta igrača 

 



Načela 

8. Otrok naj razume, da se stvari kar tako ne 

pojavijo, zgodijo, ampak je potrebno za to kaj 

postoriti 

Primer: sok na mizi 

Ne gre za to, da bi morali od otrok zahtevati, da 

vse naredijo sami. Gre za razumevanje obstoja 

predmetov, spreminjanje, razumevanje dogodkov – 

vplivamo na kognitivni razvoj 

 



Načela 

9. Pri učenju se otroka veliko dotikamo 

- Otroku vaš dotik veliko pomeni (varnost, 

zaupanje) 

10. Pri opisovanju uporabljajmo bogato 

obarvan jezik z veliko opisa 

- Ni potrebno, da razlagamo NON STOP, ko 

pa, potem bodimo čim bolj informativni 

- Razložimo otroku kaj se dogaja v prostoru, 

zakaj se vsi smejijo in podobno 

 



Načela 

11. Bodite dosledni pri poimenovanju 

predmetov 

- Vsaj v začetku poskušajte vedno 

poimenovati predmet z istim imenom 

- Pri starejših otrocih se lahko uporabljajo 

sinonimi 

 



Načela 

12. Uporabljajte ime otroka 

- Otrok z motnjo vida ne zazna obrazne 

mimike, govorice telesa, da bi vedel, da 

se govori njemu. Še posebej, če je v 

sobi več prisotnih. 

- Otroka nagovarjamo z imenom. 

 



Načela 

13. Otroku opisujte slike (vidne in reliefne) 

in ga opozarjajte na posebnosti. 

 

 Glagolom POGLEDATI in VIDETI se ne 

  izogibamo!!! 

 



Načela 

14. Otroka opozarjamo na uporabo vseh čutil v 

notranjem in zunanjem okolju 

- Če gremo mimo pekarne, otroka opozorimo na 

prijeten vonj 

- Lahko otroka opozorimo, da teta____ vedno diši po 

rožicah, ali da ima stric____ brado, ki bode 

- Otroka opozorimo, da trava ali zemlja dišita in da je 

povsem drugačna od umetne trave (predpražnik) 

 



Načela 

15. Niso dovolj le predpostavke 

 

- Nikoli ne morete biti povsem sigurni ali je 

otrok določeno stvar razumel, doživel kot ste 

jo vi 

- Potrebno veliko preverjati 

- Izpostavljenost neki izkušnji še ne pomeni, 

da jo je otrok tudi doživel 

 



Načela 

16. Vzpodbujajte interakcije z ljudmi in okoljem 

- Navezovanje stikov je za otroke z motnjo vida zelo 

težko 

- Ne berejo obrazne mimike, govorice telesa, ne vedo 

ali so v skupini zaželeni ali ne 

- Otrok se mora najprej dobro počutiti v krogu 

družinskih članov 

- Potem ga učimo, kako se igrati z vrstniki 

- V novem okolju mora otrok najprej spoznati prostor, 

da se v njem dobro počuti 

 



Načela 

17. Vzpodbujajmo razvoj socialno 

sprejemljivih oblik vedenja 

- Kljub temu, da ni očesnega kontakta, naj se 

obračajo k sogovorniku 

- PROSIM, HVALA 

- Otroku razložimo navade, ki so sprejemljive 

ali ne in zakaj 

 



Načela 

18. Pomemben je TON in VOLUMEN vašega 

glasu 

- Volumen in ton glasu otroku pove veliko o 

našem razpoloženju 

- Poznavanje različnosti otroku služi v 

socialnih stikih 

 



Načela 

19. OTROKU JE POTREBNO DATI IZZIV 

 



Senzorne poti slepih/slabovidnih 
KAKO SLEPI VIDIJO? 

 Preostali vid 

 Tip 

 Vonj 

 Okus 

 Sluh 

 Kinestetični občutki 



Rehabilitacijske – specialnopedagoške 
dejavnosti 

 Opismenjevanje v črnem tisku ali brajevi pisavi.  

 Trening čutil: vaje vida, sluha, tipa 

 Delo  z optičnimi in neoptičnimi pripomočki 

 Socializacija 

 Orientacija in mobilnost 

 Vsakodnevna opravila slepih/slabovidnih 



Metode dela s slepimi/slabovidnimi 

 Demonstracija: nazorno prikazovanje, 
opisovanje, izkustvo s čutili 

 Generalizacija 

 Neposredno zaznavanje s tipom, upoštevaje tipni 
praga posameznega učenca. 

 Bliţinsko opazovanje 

 Aktualizacija dogodkov 

 Igra vlog, dramatizacija 

 Delo z besedili  

 

 

 



“Tiflopedagoški dotik” 



Branje slabovidnih 

Slabovidni/slepi sodijo v kategorijo slabših  bralcev 

 hitrost branja 

 pravilnost 

 bralno-napisovalne motnje 

 orientacija v  besedilu 

 stavčna fonetika – premori, intonacija 

poudarjanje,...  

 

 



Pisanje slabovidnih 

 Hitrost 

 Natančnost 

 Čitljivost 

 Napisovalne motnje 

 Pravopis 

 Prepisovanje 

 



Branje in pisanje slepih 



Brajeva pisava - brajica 



Izkustvena delavnica 

 Simulacijska očala 


