
PROJEKT TEDEN RAZLIČNOSTI  

 

V 1., 2. razredu je bila najprej izvedena enourna delavnica Bontonček, ki 

jo je izvedlo Društvo YHD. Učenci so preko izkustvenih delavnic spoznali gibalno 

oviranost in slepoto. Pod vodstvom razredničark so nato izdelali dve družabni igri 

za slepe otroke, in sicer slušni spomin in taktilne domine. Nato pa so preko plesne 

delavnice pod vodstvom učiteljice Špele Fras spoznali pomen gibanja in se 

preko plesne igre iz bube prelevili v čudovite pisane metulje. 

 

V 3. razredu je bila ravno tako izvedena delavnica Bontonček pod 

vodstvom društva YHD, vendar dvourna. Poleg tega so učenci napisali čisto 

svojo knjigo o spoštovanju drugačnosti, ki se je navezovala na knjižico 

Bontonček ali kako biti prijatelj z vsemi. Pod vodstvom razredničark so nato 

izdelali dve družabni igri za slepe otroke, in sicer slušni spomin in taktilne domine. 

 

Učenci 4. razreda so obiskali Vrt čutil na Zavodu za slepo in slabovidno 

mladino Ljubljana, kjer so premagovali zanimiv poligon, se vživeli v vlogo slepe 

osebe itd. ter pri tem uporabili čuta, ki sta pri slepih in slabovidnih osebah veliko 

bolj razvita kot pri videčih osebah- to sta tip in voh. Učenci so nato izdelali še 

plakat: Beseda dneva v brajici. 

 

V  5. razredu je bila izvedena štiriurna izkustvena delavnica Ju3 na cesti, in 

sicer pod vodstvom Zavoda Varna pot. Preko delavnice so učenci spoznali, 

kako pomembna je varnost v prometu   ter kakšne težave imajo osebe s 

poškodbo glave in osebe z invalidnostjo, ki so preživele prometno nesrečo. Z 

razredničarko so na omenjeni temi izdelali še plakata. 

 



V 6. razredu je bila izvedena delavnica Športi oseb s posebnimi potrebami. 

Učence je obiskal Jakob Škantelj, član slovenske reprezentance v boccii - 

dvoranskem balinanju - ki je že od leta 1984 tudi paraolimpijski šport. Učiteljica 

Klaudija Kovač je učencem predstavila tudi športe slepih/slabovidnih oseb in 

gluhih/naglušnih oseb, učitelj Tomislav Stanković pa športe gibalno oviranih 

oseb. 

 

V 7. razredu je bila pod vodstvom učiteljice Monike Radivojević  izvedena 

delavnica Braingym. Učenci so spoznali tehnike sproščanja in umirjanja. Ravno 

tako so spoznali pojem hiperaktivnost ter izdelali plakat na temo slavne 

osebnosti z ADHD. 

 

V 8. razredu sta učiteljici Monika Radivojević in Klaudija Kovač izvedli 

filmsko delavnico Jaz sem OK, ti si OK. Učenci so ob predloženem scenariju 

(dobri/slabi medsebojni odnosi) posneli kratke filme. 

 

V 9. razredu je učiteljica Monika Radivojević izvedla delavnico Disleksija, 

preko katere so učenci spoznali pojem disleksija, se preizkusili v branju z 

migajočimi črkami, pisali z nedominantno roko ter izdelali bralna ravnilca. Nato 

so po skupinah izdelali plakate (Slavni z disleksijo, Kaj je disleksija, Pomoč 

osebam z disleksijo). 

 

Vodji projekta: Monika Radivojević in Klaudija Kovač 

 


