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IZVLEČEK
V Sloveniji je verjetno več kot 10.000 tisoč oseb z okvarami vida. Ta primanjkljaj je pomemben
predvsem pri otrocih, saj jim lahko predstavlja veliko oviro. Zaradi okvare vida se otroci
srečujejo z različnimi težavami, kot je zaznavanje zunanjega sveta, orientacije, predstave o
predmetih in stvareh, nimajo predstave o razdaljah… Ker potrebujejo otroci veliko didaktičnih
pripomočkov, učnih listov, slikanic in drugih opismenjevalnih pripomočkov, sem se odločila, da
izdelam kamišibaj prilagojen za slepe in slabovidne otroke. S kamišibajem pridobimo novo
obliko izražanja in povezovanja za slepe in slabovidne otroke.

Ključne besede: slepota in slabovidnost, kamišibaj, didaktični pripomoček
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KAMISIBAY FOR THE BLIND AND VISUALLY
IMPAIRED
ABSTRACT
There are probably more than 10 000 visually impaired people in Slovenia. This impairment
is critical especially in the lives of children because it can represent a great obstacle in their
lives. Due to visual impairment, children can face many problems like the perception of the
outside world, orientation, perception of objects and things, they do not have any perception
of distance,... Because children need a lot of didactic tools, worksheets, picture books and
other literacy tools, I decided to produce a kamisibay that is adapted for the blind and visually
impaired children.

Kamisibay is an additional form for expression and association for blind

and visually impaired children.

Key words: blindness and visual impairment, kamisibay, didactic tools
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1 UVOD
Ljudje sprejemamo informacije na različne načine, z različnimi čutili. Okoli 80 odstotkov
vseh informacij iz okolja sprejemamo z vidom. Vid je senzorna funkcija, ki omogoča proces
gledanja in videnja ter omogoča razvoj številnih drugih funkcij. Zaradi hitrosti in natančnosti
percepcije posamezne informacije imajo oči primarno funkcijo med čutili (Stipanić, 2014).
Narava je poskrbela, da v primeru izgube enega od čutov, poskušajo preostali v največji
meri njegovo vlogo. Slepim in slabovidnim osebam se tako izostrita predvsem sluh in tip, delno
pa tudi voh (Admin, 2008).
Vsak otrok je svet zase, je edinstven in neponovljiv, tudi slep in slabovidnih otrok je
edinstveno in neprecenljivo bitje, ki ima pravico, da ga vrstniki in okolica sprejmejo medse.
Tako se uči spoznavati življenje, se vključevati v okolico in med vrstnike in vsi se lahko učijo
medsebojnega povezovanja in sožitja.
Danes družba slepe veliko bolj kot kadarkoli doslej sprejema medse. Ker pa so bili tako
dolgo odrinjeni v posebne ustanove, slabo pozna njih in slepoto samo. Predsodki in tabuji
slepih se vztrajno rušijo (Brvar, 2010).
Cilj izdelave kamišibaja je slepim in slabovidnim otrokom omogočiti drugačen malo
manj poznan način pripovedovanja pravljic, ki je tudi zelo pomemben za zgodnje
opismenjevanje.
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2 SLEPI IN SLABOVIDNI OTROCI
Slepi in slabovidni otroci spadajo v skupino oseb s posebnimi potrebami. Slepota oziroma
senzorna motnja, se glede na stopnjo motnje vidne funkcije odraža kot komunikacijska in
gibalna oviranost (Rutar, 2010).

»Okvara vida ne pomeni le delne ali popolne izgube vida. Ta izguba spremeni tudi funkcije
miselnega – kognitivnega spoznavanja. Okvara vida ima največji vpliv na senzornoperceptivno področje. Močan vpliv je tudi na razvoj motorike. Nekoliko manjši vpliv se odraža
v razvoju osebnostnih lastnosti. Skoraj zanemarljiva pa je povezanost med okvaro vida in
razvojem stališč in vrednot.
Pomembno pa je dejstvo, da slepota oz. močna slabovidnost ni edini, pogosto niti ne
najvažnejši element, ki bi določal razvoj človeka z izrazito okvaro vida. Velikega pomena so
elementi: intelektualni potencial, stabilen kognitivni prostor, dobra motivacija ter ugodne
socialne razmere. Vsi ti elementi, pa še nekateri drugi skupaj s svojimi lastnostmi, relacijami
in interakcijami oblikujejo individualno strukturo slepe oziroma močno slabovidne osebe.«
(Brvar, 2010)
V današnji družbi, kjer vladajo sodoben tempo življenja, visoke zahteve storilnosti in
pomanjkanje empatije do drugačnih zahteva od ljudi z motnjami vida, posebno pa od otrok,
dodatno energijo in moč, da se lahko vsaj približno enakopravno vključijo v družbo. Omejitvam
pri zaznavanju in komunikacijskim preprekam, ki nastajajo zaradi organske okvare, se
pridružijo še podobno ukoreninjeni interakcijski konflikti (Strittmatter, 2003).

Na te se otroci z motnjami vida navadno odzivajo z vedenjskimi odkloni, negotovostjo, tudi
z obnašanjem, ki vzbuja pozornost in velikokrat tudi s psihosomatskimi motnjami. Družba pa
takšno vedenje odklanja, kar pa posledično povzroča občutek nesprejetosti, manjvrednosti ter
nizko samopodobo in destruktiven osnutek lastnega življenja. Vse to se odraža v negativni
emocionalni naravnanosti otroka z motnjo vida (Kermauner, 2009).

2.1 Razvoj otrok s slepoto in slabovidnostjo in njihovo razumevanje
V preteklosti se je razvoj populacije otrok s slepoto in slabovidnostjo primerjal s
populacijo videčih vrstnikov. Zgodnje študije tedanjega časa kažejo, da osebe s slepoto in
slabovidnostjo brez dodatnih motenj v splošnem razvijejo enake spretnosti v enakem
zaporedju kot videči. To dosežejo počasneje kljub optimalni podpori staršev in strokovnjakov.
Med letoma 1960 in 1970 je avtorica Fraiberg ugotovila, da so pri otrocih s slepoto in
slabovidnostjo brez dodatnih težav opazni primanjkljaji na razvojnih področjih, ki so zelo
odvisni od vida. Na primer: motorične spretnosti, percepcija, razvoj konceptov, prostorska
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odnosnost, slušne spretnosti, taktilno raziskovanje in razvoj ega. Prevladujoče mišljenje na
področju slepote in slabovidnosti je, da je razvoj otrok s slepoto in slabovidnostjo podoben
razvoju videčih vrstnikov, vendar so nekateri pri tem počasnejši.
Pretekle raziskave je dopolnil še Warren, ki pravi, da moramo biti pozorni pri primerjavi
slepih otrok z videčimi. Sicer je pomembno, da se vzpostavi razpon običajnih vedenj, vendar
se moramo zavedati, da se otroci s slepoto učijo drugače, po drugačni poti, hkrati pa imajo na
razvoj pomemben vpliv tudi zgodnje izkušnje. Tako je predpostavka, da otroci s slepoto in
slabovidnostjo sledijo enakemu zaporedju razvoja kot videči, postavljena pred izziv.
Pomembno je, da smo pozorni na vsakega posameznika. S pomočjo, podporo, z
obravnavo, vzgojo in izobraževanjem omogočamo, da bi dosegli optimalen razvoj prav
vsakega posameznika (Češarek, S., Škrlec, E. 2014).
S tem se strinjata tudi Kobal Grumova in Grumova (2006), ki pravita, da je pri otroku
zgodnje odkrivanje slepote in slabovidnosti ključnega pomena in lahko odločilno vpliva na
njegov celostni razvoj. V trenutku ko je pri otroku ali pri dojenčku ugotovljena okvara vidne
funkcije, je potrebno vzpostaviti tesno sodelovanje med starši in strokovnjaki, ki skrbijo za
medicinsko oskrbo in vzgojo ter izobraževanje slepih in slabovidnih otrok.

2.2 Opredelitev slepote in slabovidnosti
Opredelitev slepote delimo na dve opredelitvi in sicer na medicinsko opredelitev , ki je
specifično stanje vida in pedagoško opredelitev. Zakon o usmerjanju oseb s posebnimi
potrebami opredeljuje slepe otroke in slabovidne otroke. Tako je zavod za šolstvo v Navodilih
za slepe in slabovidne otroke z motnjami v duševnem razvoju v posebnem programu vzgoje
in izobraževanja (2014) opredelil slepe in slabovidne v naslednje skupine:

2.2.1 Slabovidni otrok
Slabovidni otrok ima ostrino vida od 5 do 30 odstotkov ali zoženo vidno polje v vseh
meridianih nad 10 do vključno 20 stopinj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida. Glede
na slabovidnost je otrok lahko:
Zmerno slaboviden otrok, ki ima 10–30 odstotkov vida in dela v šoli po metodi in v
komunikacijskih tehnikah za slabovidne. Hitrost dela je lahko enaka kot pri drugih otrocih.
Nekateri slabovidni otroci vidijo na tablo. Potrebujejo posebna znanja o uporabi pripomočkov.
Težko slaboviden otrok, ki ima 5–9,9 odstotka vida. Uporablja preostali vid. Prilagoditve, ki
jih potrebuje, so odvisne od individualnih posebnosti in od vrste očesne okvare. Dela po
metodah in v komunikacijskih tehnikah za slabovidne, a je občutno počasnejši od vrstnikov, ki
nimajo motnje vida. Nekateri slabovidni otroci potrebujejo pisna gradiva v povečanem tisku.
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Še zlasti je nujna primerna osvetlitev. Imajo težave pri rokovanju z majhnimi predmeti in z
opazovanjem oddaljenih pojavov in predmetov. V vsakdanjem življenju je slaboviden otrok z
ustrezno previdnostjo in z obvladovanjem specialnih znanj samostojen. V šoli dela po metodi
za slabovidne, vendar je počasnejši.

2.2.2 Slepi otrok
Slepi otrok ima ostrino vida manj kot 5 odstotkov ali zoženo vidno polje na 10 stopinj
ali manj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida. Glede na slepoto otrok je otrok lahko:
Slepi otrok z ostankom vida ima ostrino vida 2 do manj kot 5 odstotkov ali zoženo vidno polje
nad 5 do vključno 10 stopinj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida.
Potrebuje prilagojeno vzgojno-izobraževalno okolje in didaktične pripomočke,
prilagojene pripomočke na področju komunikacijskih tehnik, dodatne didaktične
pripomočke za pridobivanje abstraktnih pojmov in fizikalnih veličin ter pripomočke za
slepe za orientacijo in vsakdanje življenje. Potrebuje specialni trening socialnih veščin,
orientacije in komunikacijskih tehnik. Dela po kombinirani metodi: delno po metodi za
slepe, delno po metodi za slabovidne. Pri delu je precej počasnejši od videčih vrstnikov.
Slepi otrok z minimalnim ostankom vida ima ostrino vida od projekcije svetlobe do manj kot
2 odstotka ali zoženo vidno polje na 5 stopinj ali manj okrog fiksacijske točke ne glede na
ostrino vida.
Potrebuje prilagojeno vzgojno-izobraževalno okolje in didaktične pripomočke,
prilagojene pripomočke na področju komunikacijskih tehnik, dodatne didaktične
pripomočke za pridobivanje abstraktnih pojmov in fizikalnih veličin ter pripomočke za
slepe za orientacijo in vsakdanje življenje. Potrebuje specialni trening socialnih veščin,
orientacije in komunikacijskih tehnik. Dela po kombinirani metodi: pretežno po metodi
za slepe, delno po metodi za slabovidne. Pri delu je precej počasnejši od videčih
vrstnikov.
Popolnoma slepi otrok: dojem negativen ali dojem svetlobe pozitiven z negativno
projekcijo.
Potrebuje stalni specialni trening za vsakdanje življenje, prilagojeno vzgojnoizobraževalno okolje, prilagojene učne pripomočke na področju komunikacijskih tehnik,
pri čemer uporablja brajico, dodatne didaktične pripomočke za pridobivanje abstraktnih
pojmov in fizikalnih veličin ter pripomočke za slepe za orientacijo in vsakdanje življenje.
Pri gibalnih dejavnostih je opazno počasnejši od videčih vrstnikov. Ker se ne uči s
posnemanjem, potrebuje profesionalni pristop za učenje novih gibanj in spretnosti. Dela
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po metodi za slepe; učenje poteka po tipnih in slušnih zaznavnih poteh (Stipanić,

2014).
2.3 Vid
Za spoznavanje okolja je vid izredni pomemben čut. Čutilo za vid, to je oko, imajo vse
razvite živali in tako tudi človek najpopolneje razvito. Z njim ne razločujemo le svetlobo od
teme, temveč tudi barvo, obliko, velikost in oddaljenost predmeta, njegovo gibanje in
premikanje.

2.3.1 Pomen vida
-

Vid daje razlog za gibanje. Otrok vidi nekaj, kar se mu zdi zanimivo in kar želi (na primer
igračo, osebo). Začne se premikati, da bi to dosegel oziroma dobil. Je zelo močan
motivator, ki spodbuja k raziskovanju okolja, prav tako pa daje pobudo za taktilno
raziskovanje.

-

Vid omogoča nenehen stik z okoljem. Ko imajo otroci odprte oči, so v nenehnem stiku
z dogajanjem v prostoru ali okolici.

-

Vid daje oceno prostora. Ko otrok opazi določen predmet v prostoru, lahko oceni
oziroma izračuna, koliko gibanja potrebuje, da ga doseže. Določi lahko prazen prostor
(na primer, če manjka stol pri mizi). Vse to lahko storijo brez gibanja in samo z
opazovanjem.

-

Vid spodbuja koordinacijo in kontrolo. Čeprav je gibanje refleksno, vid omogoča
otrokom, da z njim opazujejo in koordinirajo gibanje. Prav tako se začnejo zavedati
svojega telesa in delov telesa med opazovanjem gibanja drugih.

-

Vid daje povratne informacije. Vid daje pomen gibanju. Ko otrok poseže po igrači, se
nauči, koliko je ta oddaljena in v kateri smeri mora poseči po njej.

-

Vid omogoča, da prek informacij ponovimo gibe. Otrok lahko z opazovanjem druge
osebe ponovi oziroma se nauči določenih gibov.

-

Vid daje vpogled v postopek, celoten proces je viden. Vid nam omogoča, da vidimo
celotno dejavnost od začetka do konca.

-

Vid predstavlja model motoričnim spretnostim in daje povratno informacijo o rezultatu.
Otrok prek vida opazuje gibanje in rezultat gibanja drugih. Sam lahko 2 ponovi
določeno dejavnost ter uporabi povratne informacije, da prilagodi ali popravi gibanje z
namenom doseganja drugačnega, učinkovitejšega rezultata.

-

Vid spodbuja razumevanje telesne sheme in percepcije, spodbuja kognitivni razvoj in
razvoj konceptov. Z opazovanjem drugih se otrok nauči, kje se njegovi deli telesa
začnejo in končajo. Prav tako prek vida razvijejo občutek za globino in smer,
lateralizacijo, odnose med predmeti in drugo. Vid je prav tako povezan z razvojem
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konceptov, abstraktnih pojmov in mentalnih predstav, ki jih je težko ustvariti brez
vizualnega spomina.
-

Vid zagotavlja stalne, koordinirane in preverljive informacije. Vid je čut, ki ga sicer lahko
izključimo, če zapremo oči, vendar ne izgine kot na primer vonj ali tip, za katerega je
potrebno, da smo blizu predmeta. Če posameznik zasliši zvok, je vid tisti, ki preveri, od
kod prihaja.

-

Vid je oddaljen čut, nad katerim imamo kontrolo. Posameznik lahko tako vidi kot sliši
stvari, ki so blizu ali daleč. Vendar je vid možno, za razliko od sluha, popolnoma
izključiti.

-

Vid daje pobudo za komunikacijo. Prek vida se otroci naučijo odzivati na ljudi, ki jih
zaznavajo v svoji okolici. Daje jim povratno informacijo o tem, da se drugi odzivajo na
njihovo dejavnost, kar jim daje dodatno motivacijo, da to ponovijo, torej na neki način
komunicirajo z drugimi. Starši ali drugi pa izkoristijo to odzivnost za učenje govora.
Vse te izjave, ki kažejo na pomen vida oziroma vizualnih informacij, ne pomenijo, da

posamezniki s slepoto in slabovidnostjo ne zmorejo ali ne bodo usvojili konceptov,
komunikacije, gibanja in drugo. Predstavljeni so predvsem zato, da prikažemo, da izguba vida
predstavlja tveganje za določeno zamudo v razvoju in omejitve za posameznika. Hkrati pa smo
s poznavanjem vloge vida lahko pozorni na določena področja, kjer moramo starši, učitelji,
tiflopedagogi in drugi posameznikom s slepoto in slabovidnostjo zagotavljati dovolj priložnosti
za učenje, saj lahko le tako usvojijo vse našteto (Češarek, S., Škrlec, E. 2014).

2.3.2 Okvare vida
Okvare oziroma motnje vida so lahko hereditarne, mnoge nastanejo v času
intrauterinega razvoja, precej pa se jih pojavi v prvih letih življenja kot posledica bolezni ali
poškodb in nesreč. Včasih so vezane na določeno obdobje v zgodovini in so posledica vojn,
epidemij ali prenizke porodne teže. V Sloveniji so najbolj pogoste motnje vida povezane s
starostjo: na prvem mestu je degeneracija makule, na drugem je glavkom, na tretjem pa motnje
vida, povezane s sladkorno boleznijo (Kermauner, 2009).
Strokovnjaki menijo, da ima v Sloveniji hude okvare vida osem do deset tisoč ljudi,
resnejše okvare pa celo od 30 do 40 tisoč ljudi. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
združuje 4000 ljudi (ZDSSS).
Starostna degeneracija rumene pege
Makula ali rumena pega se nahaja na sredini mrežnice, v zadnjem delu očesa.
Sprejema slike, ki jih naši možgani pretvorijo v centralni vid. Čeprav je rumena pega velika
samo 2 mm, nam pomaga natančno videti vse podrobnosti našega okolja (slika 1).
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S staranjem oči se povečuje možnost nastanka degenerativnih sprememb, ki se
izražajo (med drugim) v rumeni pegi. Tako lahko membrana, ki zraste v področju rumene pege,
pripelje do sprememb v makularni strukturi in s tem pride tudi do upada centralne vidne
funkcije.
Zaradi starostne degeneracije rumene pege lahko pride do resnih sprememb vidne
funkcije že v nekaj mesecih, lahko pa ta proces traja celo leta. V zelo resnih primerih lahko
brazgotine, ki nastanejo zaradi prepustnejših krvnih žil, povzročijo trajne izpade v vidnem polju
ter hujši padec vidne ostrine. Starostna degeneracija nikoli ne vodi do popolne slepote, saj
ostaja periferni vid ohranjen. Ljudje z degeneracijo rumene pege lahko vidijo barvo srajce
nekoga, ne vidijo pa njegovega obraza; zagledajo lahko majhen kovanec na tleh, ko prečkajo
sobo, ne morejo pa videti ure na steni (Diopta, 2015).

Slika 1: Pogled skozi oči osebe s starostno degeneracijo rumene pege
Katarakta ali siva mrena
Katarakta je zamotnitev očesne leče, ki je drugače čista in prozorna. Ko se razvije
katarakta, postane leča zamotnjena, podobno kot zaledenelo okno in zato svetloba ne more
normalno prodreti do mrežnice, kar povzroča nejasen, zamegljen pogled (slika 2).
Pogosto je prizadet le manjši del leče in če ni drugih okvar vida, takšna katarakta na
vidno ostrino ne vpliva. Če pa pride do zamotnitve večjega dela leče, lahko pride do delne ali
popolne izgube vida, če katarakte ne odstranimo.
Bolj kot se katarakta razvija, bolj vid postaja moten, nejasen in zamegljen. Pojavi se
lahko tudi dvojni vid. Oči postanejo občutljive na svetlobo in bleščanje, kar lahko ovira vožnjo
ponoči. Lahko se zgodi, da pride do spremembe dioptrije zaradi nabrekanja leče in oseba s
tovrstno katarakto pogosto menja očala (Diopta, 2015).
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Slika 2: Pogled skozi oči osebe s katarakto
Glavkom
Glavkom povzroča postopno izgubo perifernega vida (slika 3). Čeprav ga povezujemo
s starostjo, se lahko glavkom razvije v katerikoli starosti, v zgodnjem otroštvu ali pa je celo
prirojen.
Vzroki za nastanek glavkoma niso znani, identificiranih pa je več dejavnikov tveganja.
Ti vključujejo dednost, kratkovidnost (miopija), povišan očesni pritisk in sistemske bolezni kot
so sladkorna bolezen in visok krvni pritisk. Izgubo vida zaradi glavkoma lahko povzroči povišan
očesni pritisk in drugi vplivi na vidni živec, ki se nahaja v ozadju očesa. Zmanjšano delovanje
živca povzroča izgubo perifernega vida brez bolečin in skoraj ne opazno (Diopta, 2015).

Slika 3: Pogled skozi oči osebe z glavkomom
Diabetična retinopatija ali okvara mrežnice zaradi sladkorne bolezni
Glavni vzrok okvar vida pri ljudeh s sladkorno boleznijo je diabetična retinopatija, pri
kateri pride do sprememb v krvnih žilicah, ki prinašajo hranljive snovi mrežnici (tkivo, ki je
občutljivo na svetlobo in obdaja zadnji del očesa ter spreminja svetlobo v živčne impulze, ki se
prenašajo do možganov) (slika 4).
V zgodnjih fazah diabetične reti-nopatije majhne krvne žile oslabijo in puščajo tekočino
ali majhne količine krvi, kar povzroča motnje v delovanju mrežnice. V tej fazi ima lahko oseba
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še normalen vid ali pa zaznava zameglitev ali spremembe vida. V bolj napredujoči fazi pride
do zožitve ali popolne zamašitve krvnih žil, kar povzroči odmiranje mrežnice. Proliferativna
diabetična retinopatija prizadene približno 5 odstotkov ljudi s sladkorno boleznijo in o njej
govorimo takrat, ko pričnejo rasti nove, abnormalne žile, ki zamenjajo stare. Te nove žile so
zelo šibke in pogosto počijo in povzročajo krvavitve, kar onemogoča dober vid. Brazgotine ki
nastanejo, krčijo in trgajo mrežnico, kar povzroča krvavenje ali odstop mrežnice. To lahko
privede do resne izgube vida ali slepote. Na srečo se to pojavlja pri zelo malem številu ljudi s
sladkorno boleznijo (Diopta, 2015).

Slika 4: Pogled skozi oči osebe z diabetično retinopatijo
Ambliopija ali leno oko
Ambliopija ali leno oko se pojavi pri 1-5% otrok pred drugim letom starosti. Ambliopija
pomeni poslabšanje vida v očesu, ki se ni dovolj razvilo tokom otroštva (slika 5). Pogosto je
posledica strabizma (škilavosti) ali pa posledica defekta enega očesa. Najprimernejši čas za
zdravljenje ambliopije je v zgodnjem otroštvu nekje do starosti 8 let. Ko je otrok starejši, je
povezava med očmi in možgani že popolnoma izoblikovana in je lahko za zdravljenje
ambliopije že prepozno.
Ambliopija je lahko na enem ali obeh očesih. Na slabovidnem očesu je vedno prisoten
nekoliko meglen vid, kljub pripomočkom za korekcijo vida. V večini primerov je oko zdravo,
vendar se v nečem razlikuje in tako pride do prednosti enega očesa pred drugim. Najpogostejši
obliki ambliopije sta škiljenje in anizometropija (Diopta, 2015).

Slika 5: Ambliopija ali leno oko
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2.4 Druga čutila
Svet okoli sebe spoznavamo z organi, ki jim pravimo čutila. To so nekakšni sprejemniki
na površini telesa. Nanje neprestano delujejo različni vplivi okolja, ki jih imenujemo dražljaji.
Dražljaj je lahko dotik, svetloba, zvok, razne kemične snovi v tekočem in plinastem stanju,
temperatura itd. Za vsako vrsto dražljaja je drugačen sprejemnik. Bistveni del čutila so posebne
celice, ki jim pravimo čutnice. Te so občutljive le za določen dražljaj.
Za dotik, temperaturo in bolečino so preprosta čutila v vsej površini kože. Za svetlobo
je občutljivo oko, zvoki učinkujejo na uho; posebne čutnice v ušesu pa so občutljive za
spremembo lege telesa; nekatere plinaste snovi učinkujejo na sluznico v nosu, raztopljene
snovi pa na čutnice na jeziku. Nekatera čutila sprejemajo dražljaje iz daljave, na primer čutilo
za vid, sluh in voh, druga pa le iz neposredne bližine, to je ob dotiku (čutilo za tip in okus).
Vsa čutila pa so z živci povezana z možgani in se tako zavedamo, kaj se dogaja okoli
nas (Med.Over.Net).

2.4.1 Razvijanje tipne zaznave
Dotik je mati vseh čutov. Neposredno zaznavanje s tipom je osnovni princip in najbolj
uspešna komunikacijska pot s slepim učencem. Za slepega je zagotovo najvažnejše čutilo. S
tipom zaznava prostor in si ustvarja predstave. Če hočemo, da bo slepi učenec nekaj spoznal,
mora to tudi otipati. Tako si bo ustvaril predstavo o obliki, velikosti in vsebini določenega
materialnega vira. Pomembno je, da poiščemo način, kako slepemu nuditi dostop do
kakovostne tipne informacije (Brvar, 2010).
Ko pripravljamo učne vsebine za slepega ali slabovidnega učenca lahko princip
posploševanja razdelimo na tri področja:
-

prilagajanje prikazov tipni zaznavi, princip izdelave povečav, kjer mora biti
upoštevana zmožnost zaznavanja slabovidnega učenca pri uporabi prostorskih
prikazov in grafičnih informacij,

-

posplošitev prostorskih prikazov je pogojena s starostjo in učno sposobnostjo
posameznega učenca.

Posploševanje oziroma generalizacija vizualnih materialov za slabovidne je potrebna
zaradi njihove zmanjšane vidne zaznave oziroma zato, da je na prikazih večja preglednost, ne
sme pa okrniti temeljne vsebine, ki jo želimo prikazati. Podrobnosti, ki so pomembne za
razumevanje vsebin, povečamo in prikažemo ločeno (Brvar, 2010).
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2.4.2 Pisava slepih
Abecedo za slepe je v 19. stoletju zasnoval Francoz Loius Braille, ki je bil star komaj tri
leta, ko se je z očetovim šilom zbodel v oko in izgubil vid. Danes brajevo pisavo uporabljajo
slepi po vsem svetu. Sestavljena je iz različnega števila izbočenih pik na papirju. Osnova
brajeve pisave je celica, ki je sestavljena iz šestih pik, razporejenih v liku pravokotnika. Le -ta
ima vodoravno dve piki, navpično pa tri. Iz teh kombinacij je mogoče napraviti 64 znakov.
Slepi berejo brajico s prsti, ko obe roki položijo na papir in s kazalcema drsijo po
vrsticah. Za pisanje uporabljajo brajev stroj oziroma posodobljeno verzijo – brajevo vrstico.
Knjige v brajevi pisavi so zaradi načina tiskanja zelo zajetne (Kermauner, 1996).

2.5 Tipne slikanice
Prve knjige so za otroka izjemnega pomena. Pomagajo mu povezovati abstraktno
podobo črk z ilustracijo, ki jo razume. To pa je še bolj pomembno za slepega ali slabovidnega
otroka, ki dobi iz okolja manj spodbud za svoj razvoj.
»Tipna slika je vsaka slika, ki je dostopna tipni zaznavi.« (Kermauner, 2009). Z njeno
pomočjo ne moremo v celoti nadomestiti slikovnega gradiva, a je v procesu izobraževanja
slepih in slabovidnih velikokrat pomemben vir informacij (Kermauner, 2009).
S pomočjo tipne slikanice razvijamo in treniramo tip, razvijamo precizno motoriko,
razumevanje določenih oblik v procesu posploševanja, pridobivamo nove informacije in
utrjujemo izkušnje iz vsakdanjega življenja ter pomagamo razvijati jezik (Kermauner, 2009).
Tipne slike slepim in slabovidnim otrokom omogočajo, da tudi oni uživajo v slikah, učijo
jih prepoznavanja in interpretiranja različnih oblik, razvijajo jim bralno pismenost, razvijajo in
utrjujejo predstave o svetu, povezujejo vsebino slikanice z ilustracijami, urijo tip in razvijajo
motivacijo za branje (Kermauner, 2005).
Kermaunerjeva (b.d.). navaja naslednja pravila, ki jih moramo upoštevati pri izdelavi
tipnih slikanic.
-

Velikost – narejene naj bodo v velikosti rok slepega in ne presegajo formata A4.

-

Generalizacija – vsebino posplošimo, da je prepoznavna z otipom.

-

Barvni kontrasti – tipne slike obarvamo z močnimi, kontrastnimi barvami.

-

Sorazmerje – držimo se sorazmerij v naravi (npr. zajec naj ne bo večji kot
krava).

-

Material – naj asociira na realno podobo predmeta (hladni materiali – hladne
barve).

-

Vezava – tako, da omogoča uporabo obeh rok.
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-

Varnost – izdelava in materiali naj bodo varni.

Po Kermaunerjevi (b.d.). lahko s tipno slikanico dosegamo naslednje cilje.
-

Razvijamo in treniramo tip.

-

Razvijamo fino motoriko.

-

Razvijamo razumevanje specifičnih oblik v procesu generalizacije.

-

Pridobivamo nove informacije in utrjujemo vsakodnevne življenske izkušnje.

-

Pomagajo pri razvoju jezika.

2.6 Kamišibaj
Kamišibaj je način pripovedovanja zgodb, ki se je v 12. stoletju rodil v japonskih
budističnih templjih; menihi so s pomočjo slik podajali moralne nauke in zgodbe pretežno
nepismenemu občinstvu. Klasični kamišibaj je nastal na začetku 20. stoletja na Japonskem.
Tam se je kamišibaj v času svetovne gospodarske krize med obema svetovnima vojnama
močno razširil in je štel v času največjega razcveta naenkrat tudi po 3.000 kamišibajkarjev.
Obubožani japonski umetniki so z njimi zaslužili za skromno preživetje. Najpogosteje so
uprizarjali zgodbe s superjunaki, v katerih je dobro premagalo zlo. Kamišibaj so uporabljali za
informiranje, širjenje novic in politično propgando, saj takrat še ni bilo televizije. Od nekdaj pa
je bil kamišibaj zelo priljubljen tudi otrokom. Kamišibajkarji so se na različna mesta pripeljali z
kolesom. Na prtljažniku so imeli pritrjen butaj, pod njim pa je bil predal za sladkarije. Svoj prihod
so naznanili z glasnim udarjanjem ob paličice, ki je bil znak za začetek predstave. Ob odru so
se zbrali otroci, ko so prinesli s seboj nekaj drobiža in v zameno dobili prostor med občinstvom.
Ko se je oder odprl, je začel kamišibajkar pripovedovati zgodbo ob pomoči ilustracij, tik pred
koncem zgodbe pa so se vratca butaja zaprla in pripoved se je nadaljevala naslednji dan ob
istem času. Tako si je zagotovil gledalce in zaslužek za naslednji dan. Ko je v 60. letih klasični
mali, potujoči kamišibaj nadomestila televizija, so le-to Japonci poimenovali kar denkikamišibaj (električni kamišibaj). S širjenjem televizije je "klasični" kamišibaj tako začel izgubljati
svoj pomen. Zaton je povzročil pojav televizije, a danes ta umetniška oblika spet pridobiva na
veljavi in se je razširila po vsem svetu (Zloženka kamišibaj; Kaj je kamišibaj).
Sestava Kamišibaja
Kamišibaj je japonska tehnika pripovedovanja ob slikah na malem lesenem odru.
Japonsko Kami pomeni papi, šibaj pa gledališče. Japonski prevod nakaže, da gre za
»papirnato gledališče«, kjer lahko pripovedujemo zgodbe, pravljice, legende, basni itd. ob
slikah vloženih v mali leseni oder, ki se imenuje butaj. Pripovedovalec ob pripovedovanju
menjava slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi. Pripovedovalec ob butaju (slika 6), ki ga po
navadi postavi na mizo, sedi ali stoji.
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Pri kamišibaju uporabljamo serijo slik. Običajni japonski kamišibaji imajo različno število
slik: preprosti kamišibaji za otroke imajo lahko le 5 ali 7 slik, običajno pa imajo kamišibaji od
12 do 16 slik oziroma listov formata A3. Pomembno je, da slike čim bolj domiselno prikažejo
najpomembnejše in najzanimivejše dele pripovedi. Na zadnji strani vsake slike je natisnjeno
besedilo, ki govori o dogodkih iz naslednje slike, ki jo opazuje občinstvo (Škof, 2018).
Kamišibaj vključuje pripovedovanje in vizualno/likovno komunikacijo. Pripoved, ki jo
doživeto interpretiramo in jo podpremo z vizualnimi podobami, vstopi v našo zavest globje in
učinkoviteje, saj sporočilo zgodbe sprejmemo preko vseh zaznavnih kanalov (vizualni, slušni
in kinestetični).
V gledališču se dvigne zavesa pri kamišibaju pa se odpro vratca in butaj postane okno
v zgodbo. Kamišibajkar med pripovedovanjem s svojo interpretacijo zgodbe, prezenco in
očesnim stikom ohranja komunikacijo z občinstvom. In tako nastane trikotnik v katerem kroži
energija med prirovedovanjem kamišibajkarja, slikami v butaju in občinstvom. (Cvetko, 2017).

Slika 6: Butaj (leseni oder)

Kamišibaj nam omogoča prikaz različnih žanrov in tako lahko nagovorimo različno
publiko. Poznamo tudi kamišibaj za odrasle. Najpogosteje se v kamišibaju pripovedujejo
pravljice, basni, miti in legende, zgodbe s svojimi globokimi arhetipi ter pesnitve in poezija.
Kamišibaj ima tudi etnološko funkcijo, saj lahko oživlja tudi tisto ljudsko izročilo, ki je zaradi
svoje specifične literature težje uprizorljivo (izštevanke, uganke, pregovori,…). Kamišibaj s
svojo multidisciplinarnostjo predstavlja edinstveno kategorijo v sklopu uprizoritvenih umetnosti.
Tako gre pri kamišibaju za zaključeno obliko, ki se morda na prvi pogled zdi preprosta, vendar
to v resnici ni. Doživetje dobre kamišibaj predstave se zaradi neposrednosti (vzbujanje
nekaterih občutij, nagovarjanje estetični čutov gledalca) kosa z drugimi področji umetniškega
izraza. (Cvetko, 2017).
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3 IDEJA ZA IZDELAVO KAMIŠIBAJA
Za izdelavo kamišibaj gledališča smo izbrali ljudsko pripovedko Miška je šla k čevljarju
in izdelali tipno slikanico.
Pred izdelavo smo se zavedali, da so slike namenjene slepim in slabovidnim.
Upoštevali smo tipne zakonitosti, ki so predpisane za izdelavo tipne slikanice. Obseg prikaza
mora biti primerne velikosti (otrok ga lahko objame z dlanmi). Vsebino smo poenostavili, tako
da je prepoznavna z otipom. Izognili smo se nepotrebnim podrobnostim, prikazali smo nazorno
in manj. Tipne slike sva obarvali z močnimi in kontrastnimi barvami. Držali sva se sorazmerij
iz narave (npr. da miška ni večja od krave). Upoštevati sva morali tudi proporce med deli telesa
in število telesnih okončin (npr. miška ima šriti tačke, tudi če iz strani vidimo samo dve, je
pomembno da dodamo vse štiri), tako slepega otroka ne zmedemo.

3.1 Priprava za izdelavo kamišibaja in didaktičnega pripomočka in izbira
materiala
Izdelovanje tipnih slik za kamišibaj je potekalo po fazah. Najprej smo zgodbo razčlenili na
posamezne enote. Za izhodišče za izdelavo tipanke smo imeli predhodno narejen kamišibaj
za videče otroke.

Slika 7: Slikanice za kamišibaj za videče otroke
Izbrali smo material, ki smo ga nato uporabili pri izdelavi tipnih slik.
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Pripomočki oziroma material za izdelavo:
-

Trši papir, črne barve, format A3,

-

plastenka,

-

filc,

-

mekol lepilo,

-

kroglice iz filca,

-

žica,

-

penasta guma,

-

kosmata žička,

-

blago,

-

čopič,

-

akrilne barve,

-

lepilo,

-

konturne barve,

-

škarje,

-

lesene palčke,

-

nit in šivanka,

-

plastične oči,

-

povoj.

-

koruza,

3.2 Izdelava tipnih slik
Miška
Miško smo izdelali iz sivega filca. Na obraz smo prilepili plastične oči, smček in brčice. Usta
smo narisali s konturnimi barvami. Za tipanko smo potrebovali 12 mišk. Izdelali smo šablono
treh različnih velikosti mišk, ker smo upoštevali razmerje glede na ostale živali, ki sodelujejo v
pripovedki. Pri miški so vidne tudi vse štiri tačke in rep, ki smo jih naredili iz kosmate žice.
Razparan trebušček pa smo narisali z konturo.

Slika 9: Različne velikosti mišk

Slika 8: Miška
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Svinja
Svinjo smo izdelali iz penaste gume. Repek smo naredili iz kosmate žičke, na obraz smo
nalepili premikajoče oči, ter naredili rilček in usta. Pri tipanki smo potrebovali dve svinji in obe
sta enako veliki, ker smo ju prilagodili velikosti miške.

Slika 11: Razmerje miške in svinje

Slika 10: Svinja

Krava
Kravo smo izdelali iz rjavega filca, po telesu smo ji nalepili lise in dodali rep. Za zgodbo smo
potrebovali dve kravi.

Slika 12: Krava

2

Koruzna njiva
Za koruzne štorže smo uporabili pravo zrnje koruze, ki smo ga nalepili na podlago. Koruzna
stebla in liste smo naredili iz filca. Hrapavo teksturo, ki ponazarja zemljo, smo naredili iz
pobarvanega mavčnega povoja. Steklenico za miško, smo izrezali iz plastenke.

Slika 14: Koruzna njiva z miško

Slika 13: Koruzna njiva
Čevljar

Čevljarja smo naredili iz penaste gume in suhega filcanja, tako smo naredili lase, oči, nos in
usta. Obleko smo mu naredili iz blaga.

Sliki 15 in 16: Nastajanje čevljarja
3

Ograja
Ograjo smo naredili iz lesenih palčk, ki smo jih pobarvali z rdečo barvo.

Slika 17: Ograja z miško

Lonček masti
Lonček smo izrezali iz brusnega papirja in ga premazali z mekol lepilom, tako da je na otip kot
glinen lonček in ne povzroča ne prijetnega občutka brus papirja. Črke smo izrezali iz penaste
gume.

Slika 18: Lonček masti s svinjo in miško

4

Kosa in trava
Koso smo izdelali iz aluminijaste žice. Travo smo izdelali iz filca.

Slika 17: Miška s koso

3.3 Pravljica v Miška je šla k čevljarju v brajici
Za samostojno sledenje pravljici Miška je šla k čevljarju, smo dali natisniti tudi pravljico
v brajici. Pravljico nam je natisnil Center Iris. S tem omogočamo otroku, da sam bere in otipa
pravljico.

4 SKLEP
Izdelana tipna slikanica, je namenjena predstavitvi s kamišibajem prilagojenim za slepe
in slabovidne otroke. Glede na to, da slepi in slabovidni otroci svet in stvari okoli sebe
zaznavajo s pomočjo tipa, sluha, voha in okusa, jim je potrebno informacije prikazati na njim
dojemljiv način. Pri tipnih slikanicah smo upoštevali vse tipne zakonitosti, ki so predpisane.
Obseg tipnih prikazov ne presega velikosti formata A4, da jih lahko zaobjamejo z obema
rokama. Upoštevali smo realna razmerja med predmeti in živalmi. Uporabili smo različne
materiale, ki se med sabo razlikujejo, da lahko razločijo med živalmi ne samo po obliki ampak
tudi po materialu.
Kamišibaj prilagojen za slepe in slabovidne služi za urjenje tipa, pripovedovanje in
ustvarjanje. Ljudska zgodba je kratka zato lahko otrokom omogoča, da s pomočjo tipanke in
kamišibaja sami povedo zgodbo. Z uporabo kamišibaja se urijo na izražanju, kreativnosti in
pridobivanju govornih in tipnih sposobnostih.
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