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INV. ŠT.
SCPI-U-01

IME ARTIKLA

SLIKOVNI PRIKAZ

Pozorko

OPIS IN NAMEN UPORABE
Vsebuje 100 kartončkov z vajami za
spodbujanje vidne in slušne
pozornosti.

PODROČJE, KI
GA RAZVIJAMO
Pozornost in
koncentracija

Priporoča se otrokom od 7 leta
starosti.
Vaje se lahko izvajajo individualno ali
v skupini.

SCPI-U-02

SCPI-U-03

Majave nogice
(Ječnik)

Komplet vsebuje pet parov plastičnih
stopal z različno velikimi gumijastimi
čepki, ki so pritrjeni na spodnjo stran
stopal. Le-ta so zaradi čepkov
nestabilna. Čepke na stopalih lahko
razporedimo po svoje in na ta način
prilagajamo zahtevnost vaje.

Ravnotežje

Ravnotežna
deska z
labirintom

Vsebuje ravnotežno desko ter dva
nastavka z labirintom in žogicami.

Motorika in
pozornost

Didaktični pripomočki – Projekt Strokovni center za podporo inkluziji (SCPI)

Mišična napetost

Razvija ravnotežje in motoriko, saj se
žogica lahko premika po labirintu.
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SCPI-U-04

Učenje
računanja

SCPI-U-05

Abakus s
števili do 20

SCPI-U-06

SLIKOVNI PRIKAZ

OPIS IN NAMEN UPORABE

PODROČJE, KI
GA RAZVIJAMO

Pripomoček za učenje računanja z
rešitvenim ključem. Štirje sklopi: zelen –
seštevanje, oranžen – odštevanje, rumen
– množenje in moder – deljenje. Vsak
sklop vsebuje po deset ploščic z zarezami.
Otrok z vrvico povezuje števila (od 1 – 12)
in rezultate, na koncu pa preveri, če je
potek vrvice ustrezen s pomočjo rešitev na
zadnji strani ploščice.

Učenje
računanja,
aritmetične
veščine

S pomočjo rdečih in modrih kroglic lahko
otrok na konkretnem nivoju. sešteva in
odšteva v obsegu do 20 S pomočjo
pripomočka je bolj razumljivo seštevanje in
odštevanje do 20 s prehodom čez
desetico.

Računanje v
obsegu do 20
Računanje s
prehodom čez
desetico
Predstave o
številih v obsegu
do 20
Orientacija v
številski vrsti

Pripoveduj
Komplet vsebuje 26 zgodb. Vsaka je
prikazana s po 4 do 7 slikami, ki
prikazujejo različne dogodke. Sestavljena
zaporedja predstavljajo dogodke iz
vsakdanjega življenja, ki so otrokom v
veliki meri znana iz lastnih izkušenj. Ob
njih lahko otrok pripoveduje o svojih
doživetjih in opisuje svoje, podobne
izkušnje.
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Govorno jezikovni
razvoj
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SCPI-U-07

Sentimage

SLIKOVNI PRIKAZ

OPIS IN NAMEN UPORABE

PODROČJE, KI
GA RAZVIJAMO

Komplet vsebuje 33 zgodb. Vsaka je
prikazana s po 3 do 7 slikami. Kratka
zgodba ponazarja dogodek, ki povzroča
različne občutke - veselje, presenečenje,
žalost,… - pri tistih, ki sodelujejo v
njem. Otrok sestavi in pripoveduje zgodbo
in ob tem interpretira čustvo oz. izraz na
obrazu.

Izražanje čustev
Prepoznavanje
lastnih čustev in
čustev pri drugih
Poimenovanje
čustev
Razvijanje
komunikacijskih
spretnosti
Razvijanje
empatije

SCPI-U-08

SCPI-U-09

Twinfit
instrumenta

Kaj ni tukaj
prav?
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Komplet vsebuje 24 parov kartončkov. V
paru sta slika stvari, ki povzroči neko
posledico in slika stvari ali osebe, na
katerega predmet učinkuje. Npr. ribe in
ribiška palica, zalivalka in cvetlični lonček
ter vžigalica in sveča.

Logično mišljenje

Igra se po pravilih igre spomin (memory).

Vzrok-posledica

Komplet vsebuje 32 kartic. Za vsako
kartico obstaja ustrezna »nasprotna«
kartica. Igra spodbuja k opazovanju in
opisovanju razlik ali nesmislov na paru
kartic.
Dodana knjižica z navodili v nemškem
jeziku.

Razvoj govora in
jezika, opisovanje
in pripovedovanje

Sklepanje
Jezikovne
sposobnosti
Domišljija

Vidna pozornost
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SCPI-U-10

Prej, kasneje,
vmes

SCPI-U-11

SCPI-U-12

Squigz delux
50 kom

Abaco rdeče–
moder 100

SLIKOVNI PRIKAZ

OPIS IN NAMEN UPORABE

PODROČJE, KI
GA RAZVIJAMO

Komplet vsebuje 72 kartic.

Opazovanje

24 barvnih zaporedij slik, ki v trojicah prikazujejo kako
so se stvari ali osebe spremenile.
Otroci morajo ugotoviti, kaj se je vmes zgodilo in
kakšno orodje, oprema ali stroj je bil uporabljen.

Logično sklepanje

Raznobarvni »priseski« so izdelani iz silikona in so
narejeni v osmih različnih oblikah. Otrok iz njih gradi
različne oblike tako, da približa in s pritiskom združi po
dva priseska. Nastala konstrukcija je 3D.
Element so prijetni na dotik, sestavljanje pa in
razstavljanje pa neovirano poteka.

Fina motorika

Okvir za štetje in računanje vsebuje rdeče in modre
kroglice s števili od 1 do 100. »Stotični kvadrat« s
kroglicami omogoča različne dejavnosti za izboljšanje
predstav o številih v obsegu do 100 ter seštevanje in
odštevanje v tem obsegu na konkretnem nivoju. Otrok
lahko išče določeno število, navede predhodnika in
naslednika števila v vodoravni (eni), v navpični
(deset) ter se pri seštevanju in odštevanju »sprehaja«
od leve proti desni in obratno ter od zgoraj navzdol in
obratno.

Računanje v
obsegu do 100
Računanje s
prehodom
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Razvoj govora in
jezika –
pripovedovanje,
opisovanje

natančnost
Ustvarjalnost
Igra in sprostitev
Konstrukcijske
sposobnosti
Senzorna
stimulacija

Predstave o
številih v obsegu
do 100
Orientacija v
številski vrsti
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SCPI-U-13

SCPI-U-14

SCPI-U-15

OPIS IN NAMEN UPORABE

PODROČJE, KI
GA RAZVIJAMO

Dvodelne
magnetne
živali

Komplet vsebuje 24 magnetnih lesenih
kosov iz katerih se sestavi 12 divjih živali.
Vsaka žival je sestavljena iz dveh kosov,
vendar se kosi med seboj ujemajo in se
lahko sestavi tudi kombinacije, kjer je
zgornji del telesa od ene živali, spodnji pa
od druge.
Otroci se učijo imen živali, jih posnemajo
ali pa sestavljajo »čudne » živali in si
izmišljajo zanje imena in zvoke oglašanja.

Poimenovanje

Set, 2 stojali z
96 čepki in 18
predlogami Maxicoloredo

Komplet sestavlja 96 velikih »gumbkov« v
osnovnih štirih barvah, dve plastični mreži
z luknjicami, v katere se »gumbki«
pritiskajo (sistem pritiskačev) in 18 predlog
z motivi, ki se vložijo v prozorni mreži.

Prepoznavanje in
poimenovanje
barv
Fina motorika

Sklop vsebuje šest ročnih lutk. Vsaka
prikazuje drugačno
čustvo: veselje(rumena), žalost (modra),
strah (zelena), jeza (rdeča), presenečenje
(vijolična) in »brez čustev« (oranžna).

Izražanje,
poimenovanje in
prepoznavanje
čustev

SLIKOVNI PRIKAZ

Ročne lutke
čustva (6 kos)

Otrok s pomočjo lutk prepoznava ali izraža
svoja čustva ali čustva drugih ljudi.

Posnemanje
Domišljija
Igra in zabava

Orientacija na
ploskvi
ustvarjalnost

Razvijanje
komunikacijskih
spretnosti
Razvijanje
empatije
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SCPI-U-16

Razvrščanje,
sadje

SLIKOVNI PRIKAZ

OPIS IN NAMEN UPORABE

PODROČJE, KI
GA RAZVIJAMO

Komplet vključuje 60 delov (7 plodov v
5 različnih barvah), plastično ploščico
s pokrovom in snemljivim delilnikom, 3
dvostranske sortirne kartice, 2 veliki
pinceti in navodila za uporabo s
predlogi aktivnosti v angleškem,
nemškem, francoskem in španskem
jeziku.

Štetje
Razvrščanje
Prirejanje
Fina motorika
Razlikovanje barv
Kombinatorika
Logika

SCPI-U-17

SCPI-U-18

Veliki set za
razvrščanje

Čustva fotografije
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Komplet vsebuje več kot 620
elementov za sortiranje v raznih
barvah in oblikah in kartice za
razvrščanje. V kompletu je šest
barvnih posodic, pladenj s šestimi
prekati in navodila za uporabo s
predlogi za aktivnosti v angleškem,
nemškem, francoskem, portugalskem
in španskem jeziku.

Združevanje,
razvrščanje,
štetje, prirejanje

24 fotografij, ki prikazujejo različna
čustva. Predstavljajo obraze otrok z
različnimi čustvi, izraženimi z izrazi
obraza.
Naloga se lahko nanaša na
prepoznavanje in poimenovanje
čustev, odgovarjanje na vprašanja in
tvorjenje, pripovedovanje zgodb.
Nekatere slike predstavljajo podrobno
in jasno posamezna čustva, nekatere
pa tako, da jih je mogoče razlagati na
različne načine.

Izražanje čustev

besedišče
(podpomenke,
nadpomenke)

Prepoznavanje
lastnih čustev in
čustev pri drugih
Poimenovanje
čustev
Razvijanje
komunikacijskih
spretnosti
Razvijanje empatije
Sklepanje
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PO-12

Zvončki na
podstavku

PO-13

PO-14

SLIKOVNI PRIKAZ

Obročki mehki

Škatla z
zvočnimi
igračkami
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OPIS IN NAMEN UPORABE

PODROČJE, KI
GA RAZVIJAMO

Barvni zvončki v zaporedju kot so
zvoki c-durove lestvice. Dodana
barvna predloga štirih melodij.
Izdelamo lahko svoja barvna
simbolična navodila, po katerih otrok
zaigra določeno pesmico.

Glasbeno
ustvarjanje

Mehki obroči s tulcem, na katerega
poskuša otrok vreči obroč z določene
razdalje. Kompletu sta dodana še dva
obroča z »bradavicami« za masažo
oz. senzorno stimulacijo.

Natančnost
Vztrajnost

Različne ropotulje in zvočne igrače v
vedru.

Glasbeno
ustvarjanje

Kompletu sta dodani dve zapestnici s
kraguljčki.

Slušna pozornost

Sledenje zaporedju
simbolov oz. barv
Slušna pozornost

Motorika
Senzorna
stimulacija
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PO-15

Puzzle –
oblike
trikotnik,
kvadrat…

SLIKOVNI PRIKAZ

OPIS IN NAMEN UPORABE

PODROČJE, KI
GA RAZVIJAMO

Šest oblik z ročajem, ki jih mora otrok
vstaviti na ustrezno mesto v plošči.
Izdelano iz lesa.

Prepoznavanje in
poimenovanje oblik
Orientacija na
ploskvi
Fina motorika
natančnost

PO-16

Igra –
Izdelava figur
z gumbi 2+

Komplet sestavlja 48 velikih
»gumbkov« v osnovnih štirih barvah,
plastična mreža z luknjicami, v katere
se »gumbki« pritiskajo (sistem
pritiskačev) in 8 dvostranskih predlog
(v barvah ali črno-bele) z motivi.

Prepoznavanje in
poimenovanje barv
Fina motorika
Orientacija na
ploskvi
Ustvarjalnost

PO - 17

Razne žoge
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Različne žoge za masažo, senzorno
stimulacijo in vaje prijemanja in
držanja predmetov. Z nekaj domišljije
so žoge uporabne za različne
dejavnosti za izboljšanje fine
motorike.

Prijem
Fina motorika
Prepoznavanje in
poimenovanje barv
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SCPI-U-19

Obrazi,
čustva in
občutja - lotto

SCPI-U20/1
SCPI-U20/2

SLIKOVNI PRIKAZ

Lesena
ležeča
osmica
2x
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OPIS IN NAMEN UPORABE

PODROČJE, KI
GA RAZVIJAMO

12 kartončkov z 8 sličicami obrazov
otrok, ki izražajo določene občutke.
Zraven je priložen CD, ko otroci v
angleščini opisujejo svoja občutenja.
Igra se lahko v skupini kot igra lotto ali
pa tudi individualno.
Naloga se lahko igra kot lotto s zvoki
iz CD ali navodili učitelja. Naloga se
lahko nanaša na prepoznavanje in
poimenovanje čustev, odgovarjanje
na vprašanja in tvorjenje,
pripovedovanje zgodb.

Izražanje,
prepoznavanje,
poimenovanje
čustev, občutij
Razvijanje
komunikacijskih
spretnosti

Ležeča osmica za izvajanje Brain
Gym® aktivnosti, spodbujanja razvoja
spretnosti usklajenih gibanj oči in rok
(navzgor, navzdol, levo in desno) ter
spretnosti prečkanja sredinskega
polja. S kotaljenjem frnikole po
vdolbini plošče, otroci sočasno
aktivirajo obe možganski hemisferi,
razvijajo vidno-motorično koordinacijo,
vidno sledenje, koncentracijo, se
pripravljajo na pisanje.

Motorika,

Razvijanje empatije
Poslušanje,
pozornost
Sklepanje
koordinacija,
usklajeno
delovanje leve in
desne možganske
hemisfere,
Brain Gym.
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