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PRAVIČNOST

POŠTENOST
ENAKOPRAVNOST

Z integracijo 

navadno mislimo 

prilagajanje 

posameznika 

(otroka s 

posebnimi 

potrebami) 

šolskemu okolju. 

Inkluzija naj bi dala 

večji poudarek na 

prilagajanje okolja, 

ne samo otrokom s 

posebnimi 

potrebami, ampak 

vsakemu otroku 

posebej. 



MALO STATISTIKE



Prilagajanje vsebin 

Malega sončka 

otrokom s težavami na 

področju gibanja

Kratka predstavitev 

priročnika prilagoditev 

programa Mali 

sonček- za otroke, ki 

imajo težave na 

področju gibanja

Tjaša Filipčič



GIBANJE- VREDNOTA IN 

KVALITETA ŽIVLJENJA

 Tudi za otroke, ki imajo težave na 

področju gibanja

 Raziskave starejših invalidov, ki nakazujejo, 

da je gibanje kvaliteta

 Projekt AKTIVNI, ZDRAVI, ZADOVOLJNI



Partnersko sodelovanje
OKS

Zavod Planica
POK- ZSIS

Pedagoška fakulteta

Fakulteta za šport

CIRIUS Kamnik

CIRIUS Vipava

CUDV Draga

Zavod za slepo in slabovidno mladino

Zavod za gluhe in naglušne
Norveški partner 



Priročnik s prilagoditvami
 Za tiste otroke, ki 

imajo težave na 
področju gibanja

 Enakovredno vključiti 
vse otroke 

 Ponuditi idejo 
prilagoditve 
strokovnemu 
delavcu/staršu za 
slehernega otroka



PRIROČNIK S PRILAGODITVAMI

 KAJ JE PRINESEL?

- Poglobljen in širok pogled na gibalno 

področje, ki je opredelil otroke, ki imajo 

težave na področju gibanja, zaradi različnih 

težav

- Priročnik opredeljuje otroke, ki so bili do 

sedaj izključeni



Otroci z gibalno oviranostjo
 Prilagoditve glede na 

stopnjo oviranosti (od 
lažje do težke gibalne 
oviranosti, I, II, III, IV)

- Krajša razdalja,  manjše 
število ponovitev, 
dostopen prostor, 
aktivnosti, ki spodbujajo 
kontraindikacije –
nadomestne naloge, 
oprema,  



OTROCI Z GLUHOTO IN 

NAGLUŠNOSTJO

 Komunikacija

 Daljši čas

 Omejitve pri 

kombiniranih 

težavah

 Prostor



OTROCI S SLEPOTO IN 

SLABOVIDNOSTJO

 Prostor

 Osvetlitev

 Jasni kontrasti

 Poznavanje terena

 Prilagojeni pripomočki 

 Spremljevalec



Otroci z motnjo v duševnem 

razvoju
 Lažja, zmerna, težja 

težka motnja v 
duševnem razvoju

 Ni starostnih omejitev

 Vse aktivnosti so 
prilagojene na treh 
ravneh (princip MATP)

- Sam opravi aktivnost

- Opravi jo z delno 
pomočjo (taktilno ali 
verbalno)

- Opravi jo s popolno 
pomočjo  



Načrti za naprej?

 Osnovati strokovno skupino, ki pomaga 

strokovnim delavcem na terenu

 Kje dobiti priročnik?

www.zsis.si


