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Izobraževalni center Pika 

 

 
 

 SEMINAR 
 

IGRA KOT RUTINA IN OTROCI  

S POSEBNIMI POTREBAMI 

 
OPIS SEMINARJA 

Na seminarju bomo v ospredje postavili igro. Pokazali bomo, zakaj negativno stališče: 
"K tebi se hodi samo igrati." ali "Igračkanje mu ne bo pomagalo, ko bo moral sedeti, brati, pisati 
in računati."... preprosto ne drži.  

Igra se pojavlja kot značilna rutina dneva tako doma kot v vrtcu, hkrati pa je lahko 
vtkana tudi v številne druge dnevne rutine (npr. previjanje, obroki, kopanje, pot v 
vrtec, dejavnosti v jutranjem krogu, na prostem...).  

Mlajši otroci se učijo v njim znanem okolju, s pomembno osebo, ki se zaveda, da je 
vodilo za učenje otrokov interes in aktivna vključenost otroka ter mnogo priložnosti 
za učenje in ponavljanje - to pa je lahko združeno prav v igri. 

Osrednje teme seminarja:   

 Kako so načela zgodnje obravnave in dejstva o tem, kako se mlajši otroci učijo 
združena v igri. 

 Zakaj torba z igračami ni v redu in kako brez nje. 
 Kako na igro gledajo starši. 
 Dilema ali naj otroka učimo, kako naj se igra, ali naj preko igre razvijajo šibka 

področja. 
 Igra kot krepitelj. 
 Cilji, ki jih lahko realiziramo v igri in zakaj prav ti cilji sodijo v IP. 

Seminar bo trajal 8 ur. Vabljeni ste izvajalci zgodnje obravnave. 
 
 
 
 
Zapisala: predavateljica Andreja Konda, september 2022 

 
 
 
Informacije o seminarju so objavljene tudi na naši spletni strani: www.icpika.si   

http://www.centerjanezalevca.si/
http://www.icpika.si/
http://www.icpika.si/
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OSNOVNE INFORMACIJE za seminar:  

Igra kot rutina in otroci s posebnimi potrebami 

Seminar bo v torek, 21. februarja 2023, v prostorih IC Pika v Ljubljani 

(Zemljemerska ulica 7), s pričetkom ob 09.00 in zaključkom ob 16.30 uri.  
 

 

Vabljeni ste izvajalci zgodnje obravnave. 

 
 

Na seminarju bo predavala:  

Andreja Konda, specialna pedagoginja 
 

 

Kotizacija: 96 € 

Plačilo kotizacije:  

Samoplačniki do seminarja. Pri udeležencih, kjer je plačnik seminarja delovna organizacija, ki 

posluje z e-računi, bomo račun poslali po seminarju na naslov zavoda, ki ste ga navedli ob 

prijavi. Podatki za plačilo so objavljeni na:  https://icpika.si/za-strokovnjake/ 
 

PRIJAVA NA SEMINAR 

Prijave zbiramo od četrtka, 2. februarja 2023, od 12.00 ure naprej. Takrat se 

prijavite preko spletne prijavnice, ki bo objavljena na spletni strani, v 

zavihku »ZA STROKOVNJAKE« (https://icpika.si/za-strokovnjake/ ). 

 

 
Dodatne informacije o predavanju lahko dobite po elektronski pošti na naslovu: 

pika@centerjanezalevca.si                                                                      

ali nas pokličete na tel. št.: 01/43-42-360. 

Osnovne informacije je pripravila Sabina Kovač, koordinatorica v IC Pika, september 2022. 
 

http://www.centerjanezalevca.si/
http://www.icpika.si/
https://icpika.si/za-strokovnjake/
https://icpika.si/za-strokovnjake/
mailto:pika@centerjanezalevca.si

