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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...).   
 
Na seminarju si bomo pogledali, kako mlajše otroke (na)učimo. Kako poiščemo učne 
priložnosti znotraj običajnih dnevnih rutin; v kateri aktivnosti otrok rad sodeluje;  
osnovne veščine, ki jih potrebuje, da se bo lahko učil; kaj narediti z neželenimi vedenji, 
ki ovirajo učenje.  
 
Nekaj osrednjih tem seminarja:    

• Kako so načela zgodnje obravnave in dejstva o tem, kako se mlajši otroci 
učijo združena v igri.  
• Katere igrače in didaktične pripomočke prinesemo na obravnavo ali 
obisk na domu.  
• Kaj se o učenju in igri lahko naučimo od staršev otrok s posebnimi 
potrebami.  
• Cilji, ki jih lahko realiziramo v igri.   

 
 
Seminar bo trajal 8 ur. Vabljeni ste izvajalci zgodnje obravnave. 
 
 
 
 
Zapisala: predavateljica Andreja Konda, januar 2023 

 
 
 
Informacije o seminarju so objavljene tudi na naši spletni strani: 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. Predlagamo, 
da se prijavite čim prej, saj hitro zapolnimo vsa mesta (tudi v enem dnevu). Prijavite 

se preko spletnega obrazca: https://1ka.arnes.si/a/aa36f612  
Podatki, ki jih vpišete v prijavnico: Ime in priimek, tel. številka, e-naslov, kje ste zaposleni, kdo je plačnik 
seminarja, naziv/ime plačnika, naslov plačnika, davčna številka plačnika, ali je plačnik seminarja davčni 
zavezanec. 
 

Vaša prijava je zabeležena, če nekaj minut po prijavi dobite na vpisan e-
naslov, naše povratno sporočilo (iz e-naslova Arnes-1KA). 
Dodatne informacije o predavanju lahko dobite po elektronski pošti na naslovu: 
pika@centerjanezalevca.si                                                                    
ali nas pokličete na tel. št.: 01/43-42-360. 

 
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 Ajda Predalič, koordinatorica v IC Pika, januar 2023. 
 


