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S P O Š TOVA N I
Lep pozdrav ob začetku šolskega leta 2014/15. 

Tudi v tem šolskem letu bomo nadaljevali s prizadevanji, da vam v okviru izobraževalnih 
programov in gradiv abc.ed ponudimo odlične pripomočke za vaše vzgojno-izobraževalno in 
svetovalno delo. Del teh naših prizadevanj prinaša že ta nova izdaja našega kataloga. 

Popolna novost v tem katalogu je 2. izdaja zbirke priročnikov za delo z otroki v 1., 2. in 3. 
triletju OŠ, ki je prvič izšla leta 2007 pod skupnim imenom “DIDAKTIČNE MAPE”. Zaradi 
pogosto izraženih želj strokovnih delavcev in učiteljev po ponovni tiskani izdaji smo se odločili za 
drugo izdajo, ki je vsebinsko le minimalno spremenjena (izpuščenih je nekaj posameznih delovnih 
listov), zato pa dosti “lepša”. Priročniki formata A4 in natisnjeni v obliki zvezkov, ki imogočajo 
razmnoževanje delovnih listov, bodo natisnjeni sredi septembra. 

Druga pomemba novost, ki smo jo prvič predstavili tik pred šolskimi počitnicami, je Program za 
spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti (predstavljen 
je na straneh 5 do 27). Program je nastajal kot odziv na ugotovitve, da ima vse več otrok in 
mladostnikov resne težave na področju grafomotorike in pisanja. Številna spoznanja sodobne 
nevroznanosti o pomenu povezave med rokami in možgani opozarjajo, da slabše drobno gibalne 
in grafomotorične spretnosti ne pomenijo le težav pri pisanju, pač pa imajo lahko dolgoročno 
mnoge druge nepredvidene in resne posledice. Zato je novi program namenjen resnemu spopadu 
s temi težavami. 
Program, ki je podrobno predstavljen na spletni strani www.ipsos.si, je v tem trenutku najbolj 
celovit tovrsten program v mednarodnem merilu. Sestavlja ga sedem vsebinskih sklopov, 
skupaj pa kar 56 delovnih zvezkov in več kot 4.500 delovnih listov. Ker želimo prispevati svoj 
delež k ohranjanju okolja za prihodnje rodove, so delovni zvezki dostopni v e-obliki (kot pdf 
dokumenti), ki uporabnikom omogočajo natisniti le tiste delovne liste, ki jih v danem trenutku 
potrebujejo. Zaradi njegove kompleksnosti smo se odločili tudi, da program ponudimo v dveh 
oblikah: kot celoto, ali po posameznih evsebinskih sklopih (vsak vsebinski sklop zajema od 5 do 
11 samostojnih delovnih zvezkov). 

Tudi tretja novost v letu 2014 je rezultat želj in predlogov, ki smo jih prejeli “s terena” - od vas 
in vaših sodelavcev. Ker ste večkrat izrazili željo, da bi bili našim priročnikom priloženi ločeni 
delovni listi, ker se lahko broširani priročniki zaradi pregibanja ob kopiranju delovnih listov 
poškodujejo, smo začeli priročnike in delovne liste združevati v zaščitne kartonaste ovitke. 
Zaenkrat sta v takšni izdaji na voljo priročnika Vedenje, takšno in drugačno (Priročnik za 
drugo triletje OŠ) in Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba (Priročnik za 
prvo triletje OŠ). Glede na dobre izkušnje  bodo na ta način izhajali tudi prihodnji priročniki.   

Tako kot vi se tudi ekipa abc.ed pospešeno pripravlja na novo šolsko leto: v pripravi so 
že naslednji priročniki in gradiva, s katerimi bomo tudi v šolskem letu 2014/15 še naprej 
nadaljevali zadano poslanstvo:  zagotavljati kakovostne priročnike, gradiva, pripomočke in 
druge materiale za vzgojno in izobraževalno delo.

Želimo vam uspešen začetek šolskega leta 2014/15.  

dr. Kristijan Musek Lešnik, avtor in urednik programa abc.ed 
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p r o g r a m  a b c . e d
Program abc.ed je namenjen zagotavljanju kakovostnih gradiv za vzgojno, svetovalno in preventivno 
delo z otroki in mladostniki za razvijanje njihovih osebnih in socialnih veščin. Cilj programa je 
združevanje množice gradiv, priročnikov, materialov in virov za kakovostno vzgojno-izobraževalno 
delo. Program je namenjen zaposlenim v šolah, vrtcih in drugih organizacijah, ter vsem drugim, ki so 
vpleteni v vzgojni in svetovalni proces.

Programabc.ed deluje od leta 2007 naprej. Idejno zasnovo programa, urejanje in izbor vsebin vodi 
dr. Kristijan Musek Lešnik.

Delovanje programa abc.ed, njegov razvoj in izbor njegovih vsebin usmerjajo naslednji cilji:

1.

omogočiti široko paleto kakovostnih in izbranih priročnikov, vsebin, materialov, 

delovnih listov, virov, člankov, povezav ... 

2.

... uporabnih za učiteljice in učitelje, svetovalne delavke in svetovalne delavce, 

vzgojiteljice in vzgojitelje, profesorice in profesorje, ravnateljice in ravnatelje in za 

druge zaposlene v vzgoji in svetovanju ...

3.

... ki bodo pripomogli k zagotavljanju pogojev za optimalen razvoj različnih 

osebnih in socialnih veščin in potencialov otrok in učencev, ter k popestritvi, 

obogatitvi, ohranjanju in zagotavljanju kakovostnega vzgojnega, izobraževalnega 

in svetovalnega procesa ...

4. 

... ki bodo omogočali preprost dostop ...

5.

... in široko uporabo gradiv ...

6.

... na šolam in zavodom cenovno ugoden način. 

Infromacije o programu

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p.
Požarnice 26d

1351 Brezovica pri Ljubljani

e-pošta: publikacije@ipsos.si

spletna stran s predstavitvijo programa: http://www.ipsos.si/abced1.html
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K A Z A L O
Grafomotorika

Grafomotorične vaje, namenjene spodbujanju drobnogibalnih spretnosti, izboljšanju koordinacije oko – roka, krepitvi pozornosti in 
natančnosti razvijajo in krepijo senzorno integracijo, razvoj vizualno-motoričnega nadzora ter razvoj drugih pomembnih veščin.

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti (5 do 8 let) 
- celoten program 5
Komplet 1: Preprosto povezovanje, prerisovanje, sledenje 7
Komplet 2: Prostorska urejenost 10
Komplet 3: Stalnost oblike 13
Komplet 4: Sledenje likom 16
Komplet 5: Vrisovanje 19
Komplet 6: Velike tiskane črke 22
Komplet 7: Male tiskane črke 25

Socialne veščine, samovrednotenje, kritično razmišljanje

Priročniki z gradivi in delovnimi listi za pripravo, načrtovanje in izvedbo tematskih ur in delavnic za spodbujanje razvoja socialnih 
veščin, samozavedanja, samovrednotenja in kritičnega razmišljanja za prvo, drugo, in tretje triletje osnovne šole. 

Vedenje, takšno in drugačno 2. triletje 28
Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba 1. triletje 29

2. Izdaja priročnikov za delo z otroki in mladostniki v 1., 2., in 3. triletju OŠ (Didaktične mape)

Samozavedanje 1. triletje 31
Mi in drugi 1. triletje 31
Mi in čustva 1. triletje 32
Mi, čuti in čutila 1. triletje 32
Samopodoba, samovrednotenje 2. triletje 33
Učinkovito vedenje 2. triletje 33
Občutki in čustva (1. in 2. del) 2. triletje 34
Mi in drugi  (1. in 2. del) 2. triletje 35
Samopodoba, samovrednotenje, identiteta in cilji  (1. in 2. del) 3. triletje 36
Občutki in čustva 3. triletje 37
Učinkovito vedenje 3. triletje 37
Mi in naši odnosi  (1. in 2. del) 3. triletje 38
Vrednote in moralna načela 3. triletje 39
Misli za razmišljanje 3. triletje 39

Vprašalniki in lestvice

Lestvice in vprašalniki abc.ed so namenjeni ugotavljanju in prepoznavanju različnih pojavov in morebitnih težav otrok in 
mladostnikov. Pomembna prednost lestvic in vprašalnikov je široka uporabnost - njihova uporaba ni omejena le na psihologe, pač pa 
jih lahko uporabljajo tudi drugi svetovalni delavci, nekatere pa tudi učitelji.

Prepoznavanje žrtev nasilnega vedenja v šoli ali v skupini 40
Lestvice pozitivnega samovrednotenja 41

Naročilnica 42
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PROGRAM ZA SPODBUJANJE 

RAZVOJA DROBNO GIBALNIH, 

GRAFOMOTORIČNIH IN 

PISALNIH SPRETNOSTI 

(5 do 8 let) - celoten program

Avtorja: 
dr. Kristijan Musek Lešnik
dr. Petra Lešnik Musek

Vsebina kompleta: 
7 predstavitvenih zvezkov,
56 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu) ,
več kot 4.500 e-delovnih listov,
uporabniško ime in geslo za dostopanje 
do delovnih zvezkov in delovnih listov.

•
•
•
•

več kot 
4.500 delovnih 

listov

Cena celotnega programa znaša 276,00 EUR.

Možno je naročilo posameznih kompletov. 
Cene kompletov so odvisne od števila delovnih 
zvezkov in delovnih listov v kompletu.

V zadnjih letih vse več raziskav 
opozarja, kako pomembno vlogo 
v otrokovem razvoju igra razvoj 

drobno gibalnih spretnosti. 
Drobno gibalne in vidno 

prostorske spretnosti so pri 
predšolskih in šolskih otrocih 

povezane s splošnimi in 
specifi čnimi kognitivnimi 

zmožnostmi kot so kratkoročni 
spomin, vizualno procesiranje, 

dolgoročni spomin in 
priklic, fl uidno mišljenje in 

kristalizirana inteligentnost, pa 
tudi s poznejšimi dosežki ter  

učnim uspehom, ali neuspehom.
Nekatere raziskave kažejo, 

da mnogi učenci prav zaradi 
slabše razvitih drobno gibalnih 

spretnosti dosegajo slabše 
rezultate, kot bi jih pričakovali 
glede na njihove intelektualne 

zmožnosti. 
Druge raziskave opozarjajo, 

da ustrezno strukturirani 
programi v predšolski in v šolski 
dobi vodijo k izboljšanju vidno 
prostorskih in drobno gibalnih 

spretnosti ter posledično k 
boljšim dosežkom. 

Zato je še kako pomembno, da 
pri predšolskih in šolskih otrocih 

sistematično spodbujamo in 
krepimo razvoj drobno gibalnih 

spretnosti in grafomotorike.

Program je nastajal kot odziv na ugotovitve, da ima vse več otrok in mladostnikov 
resne težave na področju grafomotorike in pisanja in temelji na spoznanjih sodobne 
nevroznanosti o pomenu povezave med rokami in možgani - vse bolj je jasno, 
da slabše drobno gibalne in grafomotorične spretnosti ne pomenijo le težav pri 
pisanju, pač pa imajo lahko dolgoročno še druge nepredvidene in resne posledice. 
Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih 
spretnosti je namenjen resnemu spopadu s temi težavami. Program, ki je podrobno 
predstavljen na spletni strani www.ipsos.si, je trenutno najbolj celovit tovrsten 
program v mednarodnem merilu.
Grafomotorične vaje, ki so namenjene spodbujanju drobnogibalnih spretnosti 
roke, izboljšanju koordinacije oko – roka, spodbujanju pozornosti in natančnosti, 
ne prispevajo le k utrjevanju spretnosti, ki jih potrebujemo za pisanje, pač pa 
spodbujajo razvoj drobnogibalnih spretnosti, ki jih potrebujemo pri številnih 
drugih dejavnostih, kjer pridejo do izraza drobni gibi in občutljiva koordinacija 
med očmi in rokami. Dejavnosti v okviru programa spodbuajo senzorno 
integracijo, prispevajo k razvoju vizualno-motoričnega nadzora, vodijo k 
utrjevanju grafomotoričnih spretnosti in pisanja ter pozitivno vplivajo na učenje 
pisanja. Načrtovane so tako, da spodbujajo različne vidike razvoja grafomotorike 
in različne spretnosti, ki postopoma prispevajo k razvoju drobno gibalnih 
spretnosti, grafomotorike in pisanja. 
Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih 
spretnosti sestavlja sedem enot, skupaj 56 delovnih zvezkov in več kot 4.500 
delovnih listov. Zaradi obsežnosti programa so delovni zvezki dostopni v e-obliki 
( .pdf), kar naročnikom omogoča natisniti le tiste delovne liste, ki jih v danem 
trenutku potrebujejo.
Zaradi kompleksnosti programa smo se odločili, da program, ki ga sestavlja 
sedem obsežnih enot (vsaka med njimi zajema od 5 do 11 samostojnih 
delovnih zvezkov) naročnikom omogočimo v dveh oblikah: kot celoto, ali po 
posameznih enotah oziroma kompletih. 

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti
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PROGRAM ZA SPODBUJANJE 

RAZVOJA DROBNO GIBALNIH, 

GRAFOMOTORIČNIH IN 

PISALNIH SPRETNOSTI 

(5 do 8 let) - celoten program

Prednost naročila celotnega programa: pri naročilu celotnega programa je cena nižja kot 
pri naročilu vseh posameznih kompletov. Obenem se cena pri naročilu celotnega programa 
oblikuje na podlagi števila otrok oziroma učencev, vključenih v posamezen zavod.

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti
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Celoten program zajema 7 vsebinsko ločenih enot, ki vsebujejo različne tipe grafomotoričnih nalog.

Komplet 1: 

PREPROSTO POVEZOVANJE, 

PRERISOVANJE, SLEDENJE

Komplet 2: 

PROSTORSKA UREJENOST

Komplet 3: 

STALNOST OBLIKE

Komplet 4: 

SLEDENJE LIKOM

Komplet 5: 

VRISOVANJE

Komplet 6: 

VELIKE TISKANE ČRKE

Komplet 7: 

MALE TISKANE ČRKE
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Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti (5 do 8 let)

Komplet 1: 

PREPROSTO POVEZOVANJE, 

PRERISOVANJE, SLEDENJE

Avtorja: 
dr. Kristijan Musek Lešnik
dr. Petra Lešnik Musek

Vsebina kompleta: 
predstavitveni zvezek,
10 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu) ,
več kot 690 e-delovnih listov,
uporabniško ime in geslo za dostopanje 
do delovnih zvezkov in delovnih listov.

•
•
•
•

več kot 
690 delovnih 

listov

Cena: 50,70 EUR
Komplet zajema deset delovnih zvezkov:

SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE - VODORAVNE IN NAVPIČNE ČRTE,
SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE - RAVNE IN NERAVNE ČRTE, 
SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE - CIK CAK ČRTE,
SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE - VALOVITE ČRTE,
SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE - VIJUGE IN KRIVULJE,
PRERISOVANJE: PRERISOVANJE KROGOV,
PRERISOVANJE: PRERISOVANJE KVADRATOV,
PRERISOVANJE: PRERISOVANJE RAZLIČNIH LIKOV,
POVEZOVANJE: RAVNE ČRTE IN KOTI - SLEDENJE PIKAM,
POVEZOVANJE: RAVNE ČRTE IN KOTI - OD PIKE DO PIKE.

Komplet zajema temeljne grafomotorične vaje, pri katerih otroci 
prerisujejo like, povezujejo pike, ali sledijo zarisanim črtam in oblikam. 
Vaje, ki so namenjene spodbujanju drobnogibalnih spretnosti roke, 
izboljšanju koordinacije oko – roka, spodbujanju pozornosti in 
natančnosti, spodbujajo razvoj drobnogibalnih spretnosti, ki jih otroci 
ne bodo potrebovali le za pisanje, pač pa tudi pri številnih drugih 
dejavnostih, kjer pridejo do izraza drobni gibi in občutljiva koordinacija 
med očmi in rokami. 
Prerisovanje: ko otrok s pogledom sledi napredujoči risbi in jo primerja 
z osnovno predlogo, se krepi nadzor nad drobnimi gibi roke s katerimi 
nadzira gibanje pisala in se utrjuje vizualno motorična integracija.
Povezovanje: ko otrok s čim bolj ravno črto povezuje dve piki ali niz 
pik, mora med risanjem s pogledom sproti slediti napredujoči črti in 
njeno smer primerjati ter jo po potrebi prilagajati ciljni piki. Med 
risanjem se krepi nadzor nad drobnimi gibi roke s katerimi otrok 
nadzira gibanje pisala od začetne do ciljne pike.
 Sledenje: ko s svinčnikom ali drugim risalom sledi narisani 
predlogi, otrok s pogledom sproti primerja napredujočo risbo 
z osnovno predlogo. Pri tem se utrjuje nadzor nad drobnimi 
gibi roke s katerimi otrok nadzira gibanje pisala in se krepi 
vizualno motorična integracija. Naloge sledenja so pomembne 

za pridobivanje spretnosti, ki igrajo pomembno vlogo pri razvoju 
pisanja, risanja in drugih drobno gibalnih spretnosti. 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

SLEDENJE - - - Delovni zvezek 5: SLEDENJE: Sledenje in povezovanje - vijuge in krivulje

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                         
                         

                         
                         

                         
             www.abc-ed.org

134

abc.edabc.ed

Sledi pikicam in pomagaj vsakemu duhu najti pot do njegovega gradu.

Pot od vsakega duha do njegovega gradu nariši z drugo barvo. 

Pobarvaj vsakega duha in njegov grad z enako barvo.

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti
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Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti (5 do 8 let)

Komplet 1: PREPROSTO POVEZOVANJE, PRERISOVANJE, SLEDENJE
E-delovni zvezki v kompletu

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

g
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o
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SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE - 

VODORAVNE IN NAVPIČNE ČRTE

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 74
Število delovnih listov: 63

SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE - 

RAVNE IN NERAVNE ČRTE

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 69
 Število delovnih listov: 58

SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE - 

CIK CAK ČRTE

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 90
Število delovnih listov: 79

SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE 

- VALOVITE ČRTE

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 88
Število delovnih listov: 77

SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE 

- VIJUGE IN KRIVULJE

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 144
Število delovnih listov: 133

POVEZOVANJE: 

RAVNE ČRTE IN KOTI - 

OD PIKE DO PIKE

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 116
Število delovnih listov: 105

POVEZOVANJE: 

RAVNE ČRTE IN KOTI - 

SLEDENJE PIKAM

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 75
Število delovnih listov: 64

PRERISOVANJE: 

PRERISOVANJE 

KVADRATOV

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 41
Število delovnih listov: 30

PRERISOVANJE: 

PRERISOVANJE 

RAZLIČNIH LIKOV

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 61
Število delovnih listov: 60

PRERISOVANJE: 

PRERISOVANJE 

KROGOV

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 41
Število delovnih listov: 30
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Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti (5 do 8 let)

Komplet 1: 

PREPROSTO POVEZOVANJE, PRERISOVANJE, SLEDENJE

Primeri delovnih listov

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

SLEDENJE - - - Delovni zvezek 3: Sledenje in risanje - cik cak črte

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

73
abc.edabc.ed

Sledi rtam s svin nikom, ali z barvico.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

SLEDENJE - - - Delovni zvezek 4: Sledenje in risanje - valovite črte

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

12
abc.edabc.ed

Sledi rtam s svin nikom, ali z barvico.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED
SLEDENJE - - - Delovni zvezek 5: SLEDENJE: Sledenje in povezovanje - vijuge in krivulje
© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

142
abc.edabc.ed

Sledi pikicam in pomagaj vsaki muci najti pot do njene hiše.
Pot od vsake muce do njene hiše nariši z drugo barvo. 
Pobarvaj vsako muco in njeno hišo z enako barvo.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

POVEZOVANJE - - - Delovni zvezek 1: Ravne črte in koti - sledenje pikam

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                            
              www.abc-ed.org

35

abc.edabc.ed

Sledi pikicam in pomagaj muci Bibi najti pot do doma e hiše. 

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.EDPOVEZOVANJE - - - Delovni zvezek 1: Ravne črte in koti - sledenje pikam© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

75abc.edabc.ed

Sledi pikicam in pomagaj želvi Metki najti pot do prijateljice žabe Nike. 

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

POVEZOVANJE - - - Delovni zvezek 2: Ravne črte in koti - od pike to pike

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                            
              www.abc-ed.org

83

abc.edabc.ed

Pomagaj vsakemu duhu najti pot do njegovega gradu. 
Riši rte od pike do pike. 

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

PRERISOVANJE - - - Delovni zvezek 1: Prerisovanje krogov

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                              
                                                              

              www.abc-ed.org

41

abc.edabc.ed

Nariši enake kroge na prazno desno polovico lista.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

PRERISOVANJE - - - Delovni zvezek 3: Prerisovanje različnih likov
© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

59
abc.edabc.ed

Nariši enak lik na prazno spodnjo polovico lista.

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti
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Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti (5 do 8 let)

Komplet 2: 

PROSTORSKA UREJENOST

Avtorja: 
dr. Kristijan Musek Lešnik
dr. Petra Lešnik Musek

Vsebina kompleta: 
predstavitveni zvezek,
5 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu) ,
več kot 490 e-delovnih listov,
uporabniško ime in geslo za dostopanje 
do delovnih zvezkov in delovnih listov.

•
•
•
•

več kot 
490 delovnih 

listov

Cena: 34,70 EUR
Komplet zajema deset delovnih zvezkov:

PROSTORSKA UREJENOST: POVEZOVANJE PIK - ČRTE
PROSTORSKA UREJENOST: POVEZOVANJE PIK – LIKI V MREŽI
PROSTORSKA UREJENOST: POVEZOVANJE PIK – RAZLIČNE OBLIKE
PROSTORSKA UREJENOST: RISANJE PENTELJ IN KRIVULJ - MREŽA 8
PROSTORSKA UREJENOST: RISANJE PENTELJ IN KRIVULJ - MREŽA 12.

Komplet zajema grafomotorične vaje, pri katerih otroci utrjujejo ohranjanje zaznavanje prostorskih odnosov in 
njihovo ohranjanje. Vaje, ki so namenjene spodbujanju drobnogibalnih spretnosti roke, izboljšanju koordinacije 
oko – roka, spodbujanju pozornosti in natančnosti, spodbujajo razvoj drobnogibalnih spretnosti, ki jih otroci ne 
bodo potrebovali le za pisanje, pač pa tudi pri številnih drugih dejavnostih, kjer pridejo do izraza drobni gibi in 
občutljiva koordinacija med očmi in rokami. 

Povezovanje pik je pomembna dejavnost pri spodbujanju 
koordinacije oko - roka, pri kateri otrok riše ravne črte od ene do 
druge pike v nizu. Ko med risanjem otrok s pogledom sproti sledi 

napredujoči črti in njeno smer primerja s ciljno piko, se 
krepi vizualno motorična integracija in nadzor 
nad drobnimi gibi roke, s katerimi otrok nadzira 
premikanje pisala od pike do pike. 

Povezovanje pik v mreži je je nekoliko bolj 
zahtevna dejavnost pri spodbujanju koordinacije 

oko - roka. Pomembna je za utrjevanje prostorskih 
pojmov (dolžina in smer), ki igrajo pomembno 

vlogo pri razvoju pisanja, risanja in drugih 
grafomotoričnih ter drobno gibalnih spretnosti. 

Naloge, pri katerih otrok v mreži pik prerisuje 
predloženi vzorec, krepijo vidno razlikovanje (vizualno 
diskriminacijo), spreminjajoča smer risanja črt pa 
prispeva k razvoju zaznavanja drobnih gibov in 
kinestetičnega zavedanja.

Risanje pentelj prav tako igra pomembno vlogo pri 
razvoju pisanja, risanja in drugih grafomotoričnih 
ter drobno gibalnih spretnosti; prispeva pa tudi k  
razvoju zaznavanja drobnih gibov in kinestetičnega 
zavedanja, pomembnih za pisanje s pisanimi črkami.

•
•
•
•
•

Poveži pike z ravnimi rtami.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

PROSTORSKA UREJENOST - - - Delovni zvezek 1: Povezovanje pik - črte

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

31
abc.edabc.ed

Nadaljuj z risanjem enakega vzorca dokler mreža ne bo porisana do konca.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

PROSTORSKA UREJENOST - - - Delovni zvezek 2: Povezovanje pik - liki v mreži

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

35

abc.edabc.ed

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti
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Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti (5 do 8 let)

Komplet 2: 

PROSTORSKA UREJENOST

E-delovni zvezki v kompletu

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

g
r
a

fo
m

o
t
o

r
ik

a

PROSTORSKA UREJENOST: 

POVEZOVANJE PIK - ČRTE

Delovni zvezek št. 1 Oblika natisa: e-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 83
Število delovnih listov: 72

PROSTORSKA UREJENOST: 

POVEZOVANJE PIK - LIKI V MREŽI

Delovni zvezek št. 2 Oblika natisa: e-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 84
Število delovnih listov: 73

PROSTORSKA UREJENOST: 

POVEZOVANJE PIK - RAZLIČNE OBLIKE

Delovni zvezek št. 3 Oblika natisa: e-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 75
Število delovnih listov: 64

PROSTORSKA UREJENOST: 

RISANJE PENTELJ IN KRIVULJ - MREŽA 8

Delovni zvezek št. 4 Oblika natisa: e-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 164
Število delovnih listov: 153

PROSTORSKA UREJENOST: 

RISANJE PENTELJ IN KRIVULJ - MREŽA 12

Delovni zvezek št. 5 Oblika natisa: e-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 152 
Število delovnih listov: 141
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Nadaljuj z risanjem enakih pentelj.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED
PROSTORSKA UREJENOST - - - Delovni zvezek 5: Risanje pentelj in krivulj - mreža 12
© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

45
abc.edabc.ed

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti (5 do 8 let)

Komplet 2: 

PROSTORSKA UREJENOST

Primeri delovnih listov

Poveži pike z ravnimi rtami.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

PROSTORSKA UREJENOST - - - Delovni zvezek 1: Povezovanje pik - črte

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

83
abc.edabc.ed

Nadaljuj z risanjem enakega vzorca dokler mreža ne bo porisana do konca.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

PROSTORSKA UREJENOST - - - Delovni zvezek 2: Povezovanje pik - liki v mreži

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

84
abc.edabc.ed

Nadaljuj z risanjem enakega vzorca dokler mreža ne bo porisana do konca.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.EDPROSTORSKA UREJENOST - - - Delovni zvezek 2: Povezovanje pik - liki v mreži© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

54abc.edabc.ed

Poveži pike na desni strani na enak na in kot so povezane v levi mreži pik.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

PROSTORSKA UREJENOST - - - Delovni zvezek 3: Povezovanje pik - različne oblike

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                              
                                                              

              www.abc-ed.org

18

abc.edabc.ed

Nadaljuj z risanjem rt.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

PROSTORSKA UREJENOST - - - Delovni zvezek 4: Risanje pentelj in krivulj - mreža 8

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                              
                                                              

              www.abc-ed.org

23

abc.edabc.ed

Nadaljuj z risanjem enakih pentelj.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED
PROSTORSKA UREJENOST - - - Delovni zvezek 4: Risanje pentelj in krivulj - mreža 8
© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

141
abc.edabc.ed

Nadaljuj z risanjem enakih pentelj.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

PROSTORSKA UREJENOST - - - Delovni zvezek 5: Risanje pentelj in krivulj - mreža 12

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

71
abc.edabc.ed

Poveži pike z ravnimi rtami.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

PROSTORSKA UREJENOST - - - Delovni zvezek 1: Povezovanje pik - črte

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

78
abc.edabc.ed

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti
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Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti (5 do 8 let)

Komplet 3: 

STALNOST OBLIKE

Avtorja: 
dr. Kristijan Musek Lešnik
dr. Petra Lešnik Musek

Vsebina kompleta: 
predstavitveni zvezek,
6 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu) ,
več kot 380 e-delovnih listov,
uporabniško ime in geslo za dostopanje 
do delovnih zvezkov in delovnih listov.

•
•
•
•

več kot 
380 delovnih 

listov

Cena: 33,40 EUR

Komplet zajema deset delovnih zvezkov:
STALNOST OBLIKE: DOPOLNJEVANJE NEDOKONČANIH LIKOV - VELIKIH,
 STALNOST OBLIKE: DOPOLNJEVANJE NEDOKONČANIH LIKOV - SREDNJIH,
 STALNOST OBLIKE: DOPOLNJEVANJE NEDOKONČANIH LIKOV - MALIH,
 STALNOST OBLIKE: SLEDENJE IN DOPOLNJEVANJE LIKOV - VELIKIH,
 STALNOST OBLIKE: SLEDENJE IN DOPOLNJEVANJE LIKOV - SREDNJIH,
 STALNOST OBLIKE: SLEDENJE IN DOPOLNJEVANJE LIKOV - MALIH.

Komplet zajema grafomotorične vaje, pri katerih je osrednja pozornost namenjena utrjevanju dojemanja 
prostorskih odnosov in zavednja stalnosti oblik. Pri vajah otroci dopolnjujejo manjkajoče dele likov in oblik, 
ali pa s pisalom sledijo zarisanim likom in oblikam in dopolnjujejo njihove manjkajoče dele. 

Vaje so namenjene utrjevanju zavedanja prostorskih odnosov 
in spodbujanju drobnogibalnih spretnosti roke. Vaje, ki vodijo k 
izboljšanju koordinacije oko – roka, spodbujanju pozornosti in 
natančnosti, spodbujajo razvoj drobnogibalnih spretnosti, ki jih otroci 

ne bodo potrebovali le za pisanje, pač pa tudi pri številnih 
drugih dejavnostih, kjer pridejo do izraza drobni gibi in 
občutljiva koordinacija med očmi in rokami. 

Dopolnjevanje nedokončanih likov prispeva k utrjevanju 
dojemanja in razumevanja prostorskih odnosov ter 
spodbuja razvoj koordinacije med očesom in roko. Pri 
dopolnjevanju manjkajočih delov risbe mora otrok svoj 
izdelek sproti primerjati s popolno risbo lika in ga po 
potrebi prilagajati predlogi. 

Sledenje narisanim črtam je druga pomembna dejavnost 
pri spodbujanju koordinacije oko - roka.  Ko otrok čim 
bolj natančno sledi risbi, mora s pogledom sproti slediti 
napredujoči črti in njeno smer primerjati ter jo po 
potrebi prilagajati narisani predlogi; pri dopolnjevanju 
manjkajočih delov risbe mora nastajajočo risbo 
primerjati s popolno risbo lika. Med risanjem se 
krepi nadzor nad drobnimi gibi roke s katerimi otrok 
nadzira gibanje pisala med sledenjem predlogi in 
dopolnjevanjem manjkajočih delov risbe.

•
•
•
•
•
•

Oglej si lik, ki je narisan v kvadratu.
Spodaj so narisani liki enake oblike, vendar niso vsi zaklju eni.
Sledi pikicam spodnjih likov in jih nariši z neprekinjeno rto. 
Zaklju i nedokon ane like.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

STALNOST OBLIKE - - - Delovni zvezek 6: Sledenje in dopolnjevanje likov - majhnih

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013 www.abc-ed.org

25
abc.edabc ed

Dokon aj nedokon ane like.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

STALNOST OBLIKE - - - Delovni zvezek 1: Dopolnjevanje nedokončanih likov - velikih

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                              
                                                              

              www.abc-ed.org

80

abc.edabc.ed

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti
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Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti (5 do 8 let)

Komplet 3: 

STALNOST OBLIKE

E-delovni zvezki v kompletu

Delovni zvezek št. 1
Delovni zvezek št. 2

Delovni zvezek št. 3

Delovni zvezek št. 4 Delovni zvezek št. 5
Delovni zvezek št. 6

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

g
r
a

fo
m

o
t
o

r
ik

a

STALNOST OBLIKE: 

DOPOLNJEVANJE 

NEDOKONČANIH LIKOV 

- VELIKIH

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 91
Število delovnih listov: 80

STALNOST OBLIKE: 

DOPOLNJEVANJE 

NEDOKONČANIH LIKOV 

- SREDNJIH

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 89
Število delovnih listov: 78

STALNOST OBLIKE: 

DOPOLNJEVANJE 

NEDOKONČANIH LIKOV 

- MALIH

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 44
Število delovnih listov: 33

STALNOST OBLIKE: 

SLEDENJE IN DOPOLNJEVANJE 

LIKOV - VELIKIH

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 91
Število delovnih listov: 80

STALNOST OBLIKE: 

SLEDENJE IN DOPOLNJEVANJE 

LIKOV - SREDNJIH

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 89
Število delovnih listov: 78

STALNOST OBLIKE: 

SLEDENJE IN DOPOLNJEVANJE 

LIKOV - MALIH

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 44
Število delovnih listov: 33
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Oglej si lik, ki je narisan v kvadratu.
Spodaj so narisani liki enake oblike, vendar niso vsi zaklju eni.Sledi pikicam spodnjih likov in jih nariši z neprekinjeno rto. Zaklju i nedokon ane like.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.EDSTALNOST OBLIKE - - - Delovni zvezek 6: Sledenje in dopolnjevanje likov - majhnih© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

25abc.edabc.ed

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti (5 do 8 let)

Komplet 3: 

STALNOST OBLIKE

Primeri delovnih listov

Dokon aj nedokon ane like.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED
STALNOST OBLIKE - - - Delovni zvezek 1: Dopolnjevanje nedokončanih likov - velikih
© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

80abc.edabc.ed

Dokon aj nedokon ane like.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

STALNOST OBLIKE - - - Delovni zvezek 2: Dopolnjevanje nedokončanih likov - srednjih

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

16
abc.edabc.ed

Dokon aj nedokon ane like.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.EDSTALNOST OBLIKE - - - Delovni zvezek 3: Dopolnjevanje nedokončanih likov - malih© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

13abc.edabc.ed

Sledi pikicam nedokon anega lika in ga nariši v celoti.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

STALNOST OBLIKE - - - Delovni zvezek 4: Sledenje in dopolnjevanje likov - velikih

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                              
                                                              

              www.abc-ed.org

56

abc.edabc.ed

Sledi pikicam nedokon anega lika in ga nariši v celoti.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

STALNOST OBLIKE - - - Delovni zvezek 4: Sledenje in dopolnjevanje likov - velikih

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                              
                                                              

              www.abc-ed.org

83

abc.edabc.ed

Oglej si lik v kvadratu. Na listu so s pikicami narisani liki enake oblike, vendar niso vsi zaklju eni.

Sledi pikicam narisanih likov in jih nariši z neprekinjeno rto. Zaklju i nedokon ane like.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

STALNOST OBLIKE - - - Delovni zvezek 5: Sledenje in dopolnjevanje likov - srednjih

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                     
                     

                     
                     

                     
                     

            www.abc-ed.org

42

abc.edabc.ed

Oglej si lik v kvadratu. Na listu so s pikicami narisani liki enake oblike, vendar niso vsi zaklju eni.

Sledi pikicam narisanih likov in jih nariši z neprekinjeno rto. Zaklju i nedokon ane like.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

STALNOST OBLIKE - - - Delovni zvezek 5: Sledenje in dopolnjevanje likov - srednjih

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                            
              www.abc-ed.org

71

abc.edabc.ed

Oglej si lik, ki je narisan v kvadratu.
Spodaj so narisani liki enake oblike, vendar niso vsi zaklju eni.Sledi pikicam spodnjih likov in jih nariši z neprekinjeno rto. Zaklju i nedokon ane like.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.EDSTALNOST OBLIKE - - - Delovni zvezek 6: Sledenje in dopolnjevanje likov - majhnih© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

31abc.edabc.ed

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti
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Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti (5 do 8 let)

Komplet 4: 

SLEDENJE LIKOM

Avtorja: 
dr. Kristijan Musek Lešnik
dr. Petra Lešnik Musek

Vsebina kompleta: 
predstavitveni zvezek,
7 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu) ,
več kot 420 e-delovnih listov,
uporabniško ime in geslo za dostopanje 
do delovnih zvezkov in delovnih listov.

•
•
•
•

več kot 
420 delovnih 

listov

Cena: 36,60 EUR

Komplet zajema deset delovnih zvezkov:
SLEDENJE LIKOM: KROGI,
 SLEDENJE LIKOM: KVADRATI,
 SLEDENJE LIKOM: TRIKOTNIKI,
 SLEDENJE LIKOM: OGLATI LIKI,
 SLEDENJE LIKOM: ZAOBLJENI LIKI,
 SLEDENJE LIKOM: NEPRAVILNI LIKI,
 SLEDENJE LIKOM: OSNOVNI GEOMETRIJSKI LIKI - SMER RISANJA.

Naloge sledenja igrajo pomembno vlogo pri podbujanju koordinacije oko - roka, razvoju pisanja, risanja in 
drugih drobno gibalnih spretnosti. Ko s svinčnikom ali drugim risalom sledi narisani predlogi, otrok s pogledom 
sproti primerja napredujočo risbo z osnovno predlogo. Pri nekaterih likih so otrokom v pomoč vrisani, ali obrisani 
liki, ki jim pomagajo pri nadzoru risanja. Pri sledenju likom se utrjuje nadzor nad drobnimi gibi roke s katerimi 
otrok nadzira gibanje pisala. Obenem se krepi vizualno motorična integracija.

Drug pomemben pojem, ki se utrjuje z nalogami v tem kompletu je 
razumevanje smeri in z njim povezana koordinacija v prostoru. 

E-delovni zvezki v kompletu so načrtovani 
tako, da se otroci najprej srečajo z osnovnimi 
geometrijskimi liki (krog, kvadrat, trikotnik). 
Sledijo različni simetrični liki (oglati in 
zaobljeni), pri katerih se utrjuje pojem simetrije 
in razumevanje pravil v prostoru, velikosti, 

kotov in drugih prostorskih pojmov. Še nekoliko 
bolj zahtevni za risanje so nepravilni liki. Zadnji 
delovni zvezek v kompletu se vrača k sledenju 
geometrijskih likov in prinaša nekatere zahtevnejše 
like, pri sledenju katerih mora otrok upoštevati še 
novo okoliščino - smer risanja - s čemer se utrjujejo 

prostorske predstave in prostorsko razumevanje.
Naloge v delovnih zvezkih si sledijo od manj proti bolj 
zahtevnim. Zahtevnost nalog se povečuje z manjšanjem 
likov, s stopnjevanjem kompleksnosti likovnih predlog ter 

z naraščajočim razmakom med pikicami, ki zarisujejo 
predloženi lik.

•
•
•
•
•
•
•

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

SLEDENJE LIKOM - - - Delovni zvezek 7: Sledenje likom: osnovni geometrijski liki - smer risanja

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

46
abc.edabc.ed

Sledi likom s svin nikom ali barvico. Za ni pri piki in riši v smeri puš ice.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

SLEDENJE LIKOM - - - Delovni zvezek 5: Sledenje likom: zaobljeni liki

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

50

abc.edabc.ed

Sledi likom s svin nikom ali barvico.

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti
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Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti (5 do 8 let)

Komplet 4: 

SLEDENJE LIKOM

E-delovni zvezki v kompletu

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

g
r
a

fo
m

o
t
o

r
ik

a

SLEDENJE LIKOM: KROGI

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 73
Število delovnih listov: 62

SLEDENJE LIKOM: KVADRATI

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4

Število strani: 73
Število delovnih listov: 62

SLEDENJE LIKOM: TRIKOTNIKI

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 73
Število delovnih listov: 62

SLEDENJE LIKOM: OGLATI LIKI

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4

Število strani: 79
 Število delovnih listov: 68

SLEDENJE LIKOM: ZAOBLJENI LIKI

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 102
Število delovnih listov: 91

SLEDENJE LIKOM: NEPRAVILNI LIKI

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4

Število strani: 48
 Število delovnih listov: 37

SLEDENJE LIKOM: 

OSNOVNI GEOMETRIJSKI LIKI - SMER RISANJA

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 58
Število delovnih listov: 47
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Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti (5 do 8 let)

Komplet 4: 

SLEDENJE LIKOM

Primeri delovnih listov

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

SLEDENJE LIKOM - - - Delovni zvezek 1: Sledenje likom: krogi

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                         
                         

                         
                         

                         
             www.abc-ed.org

22

abc.edabc.ed

Sledi pik astim rtam in riši kroge.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.EDSLEDENJE LIKOM - - - Delovni zvezek 2: Sledenje likom: kvadrati© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

56abc.edabc.ed

Sledi pik astim rtam in riši kvadrate.

Sledi pik astim rtam in riši trikotnike.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

SLEDENJE LIKOM - - - Delovni zvezek 3: Sledenje likom: trikotniki

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                          
                                          

                                          
            www.abc-ed.org

70

abc.edabc.ed

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.EDSLEDENJE LIKOM - - - Delovni zvezek 5: Sledenje likom: zaobljeni liki© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

95abc.edabc.ed

Sledi likom s svin nikom ali barvico.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED
SLEDENJE LIKOM - - - Delovni zvezek 6: Sledenje likom: nepravilni liki
© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

37
abc.edabc.ed

Sledi likom s svin nikom ali barvico.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

SLEDENJE LIKOM - - - Delovni zvezek 7: Sledenje likom: osnovni geometrijski liki - smer risanja

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                            
              www.abc-ed.org

31

abc.edabc.ed

Sledi likom s svin nikom ali barvico. Za ni pri piki in riši v smeri puš ice.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

SLEDENJE LIKOM - - - Delovni zvezek 7: Sledenje likom: osnovni geometrijski liki - smer risanja

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

17
abc.edabc.ed

Sledi likom s svin nikom ali barvico. Za ni pri piki in riši v smeri puš ice.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED
SLEDENJE LIKOM - - - Delovni zvezek 6: Sledenje likom: nepravilni liki
© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

12
abc.edabc.ed

Sledi likom s svin nikom ali barvico.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

SLEDENJE LIKOM - - - Delovni zvezek 4: Sledenje likom: oglati liki

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                            
              www.abc-ed.org

43

abc.edabc.ed

Sledi likom s svin nikom ali barvico.

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti
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Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti (5 do 8 let)

Komplet 5: 

VRISOVANJE

Avtorja: 
dr. Kristijan Musek Lešnik
dr. Petra Lešnik Musek

Vsebina kompleta: 
predstavitveni zvezek,
6 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu) ,
več kot 570 e-delovnih listov,
uporabniško ime in geslo za dostopanje 
do delovnih zvezkov in delovnih listov.

•
•
•
•

več kot 
570 delovnih 

listov

Cena: 39,10 EUR

g
r
a

fo
m

o
t
o

r
ik

a

Komplet zajema deset delovnih zvezkov:
VRISOVANJE: VRISOVANJE VIJUGASTIH ČRT - BREZ PIKIC
VRISOVANJE: RAVNE ČRTE IN KOTI
VRISOVANJE: VIJUGE IN KRIVULJE
VRISOVANJE: SLEDENJE VIJUGASTIM ČRTAM - 3 MM RAZMAK
VRISOVANJE: SLEDENJE VIJUGASTIM ČRTAM - 2 MM RAZMAK
VRISOVANJE: SLEDENJE VIJUGASTIM ČRTAM - 1 MM RAZMAK

Vrisovanje je pomembna dejavnost pri spodbujanju koordinacije oko - roka. Komplet zajema grafomotorične vaje, 
pri katerih otroci vrisujejo črte med dve vnaprej narisani mejni črti. Pri teh vajah je pomembno, da otroci sledijo 
smeri in spremembam smeri predloženih črt in da rišejo čim bolj po sredi med zarisanima mejnima črtama. Pri 
nekaterih vajah so otrokom v oporo pri risanju pomožne pikice, ki jim pomagajo usmerjati pisalo.

Ko otrok riše črte znotraj prostora, ki ga omejujeta mejni črti, 
mora pozornost neprestano usmerjati na enakomerno oddaljenost 
narisane črte od obeh mejnih črt. Mejni črti predstavljata 
prostorsko omejitev, ki se ji mora otrok med risanjem prilagoditi. 

Ko pri risanju otroci s pogledom sledijo napredujoči 
črti in jo primerjajo z mejnima črtama, se krepi 
vizualno motorična integracija in nadzor nad 
drobnimi gibi roke, s katerimi nadzirajo premikanje 
pisala znotraj omejenega prostora. 

Vaje so namenjene spodbujanju drobnogibalnih 
spretnosti roke, izboljšanju koordinacije oko 
– roka, spodbujanju pozornosti in natančnosti. 
Dolgoročno spodbujajo razvoj grafomotoričnih 
in drobnogibalnih spretnosti, ki jih otroci ne bodo 
potrebovali le za pisanje, pač pa tudi pri številnih 
drugih dejavnostih, kjer pridejo do izraza drobni 
gibi in občutljiva koordinacija med očmi in rokami. 

Naloge v delovnih zvezkih si sledijo od manj proti 
bolj zahtevnim. Zahtevnost nalog se povečuje 
z naraščanjem dolžine črt, z naraščanjem 
zahtevnosti črt oziroma vijug, z ožanjem 
razmaka med mejnima črtama ter z redčenjem 
pomožnih pikic.

•
•
•
•
•
•

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

VRISOVANJE - - - Delovni zvezek 3: Sledenje vijugastim črtam - 3 mm razmak

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                          
                                          

                                          
            www.abc-ed.org

40

abc.edabc.ed

Sledi pikicam in pomagaj muci Bibi najti pot do doma e hiše. 

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

VRISOVANJE - - - Delovni zvezek 6: Vrisovanje vijugastih črt - brez pikic
111

abc.ed

Nariši rte po sredini cest in pomagaj vsakemu duhu najti pot do njegovega za aranega gradu. 
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Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti (5 do 8 let)

Komplet 5: 

VRISOVANJE

E-delovni zvezki v kompletu

Delovni zvezek št. 1

Delovni zvezek št. 2
Delovni zvezek št. 3

Delovni zvezek št. 4
Delovni zvezek št. 5

VRISOVANJE: 

VRISOVANJE VIJUGASTIH 

ČRT - BREZ PIKIC

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 185
Število delovnih listov: 174

VRISOVANJE: 

RAVNE ČRTE IN KOTI

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 71
Število delovnih listov: 60

VRISOVANJE: 

VIJUGE IN KRIVULJE

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 82
Število delovnih listov: 71

VRISOVANJE: 

SLEDENJE VIJUGASTIM ČRTAM 

- 3 mm razmak

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 101
Število delovnih listov: 90

VRISOVANJE: 

SLEDENJE VIJUGASTIM ČRTAM 

- 2 mm razmak

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 101  
Število delovnih listov: 90

VRISOVANJE: 

SLEDENJE VIJUGASTIM ČRTAM 

- 1 mm razmak

E-delovni zvezek (.pdf)
Format delovnega zvezka: A4
Število strani: 101  
Število delovnih listov: 90

Delovni zvezek št. 6

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti
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Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti (5 do 8 let)

Komplet 5: 

VRISOVANJE

Primeri delovnih listov

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.EDVRISOVANJE - - - Delovni zvezek 6: Vrisovanje vijugastih črt - brez pikic© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

84abc.edabc.ed

Nariši rte po sredini cest in pomagaj vsaki muci najti pot do njene hiše. 

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

VRISOVANJE - - - Delovni zvezek 2: Vijuge in krivulje

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

28
abc.edabc.ed

Nariši rto po sredini ceste in pomagaj ebelici Taji najti pot do diše ega tulipana. 
Pazi, da se s rto ne dotakneš roba ceste. 

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

VRISOVANJE - - - Delovni zvezek 3: Sledenje vijugastim črtam - 3 mm razmak

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                              
                                                              

              www.abc-ed.org

40

abc.edabc.ed

Sledi pikicam in pomagaj muci Bibi najti pot do doma e hiše. 

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.EDVRISOVANJE - - - Delovni zvezek 5: Sledenje vijugastim črtam - 1 mm razmak© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

56abc.edabc.ed

Sledi pikicam in pomagaj ebelici Taji najti pot do diše ega tulipana. 

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

VRISOVANJE - - - Delovni zvezek 5: Sledenje vijugastim črtam - 1 mm razmak

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                          
                                          

                                          
            www.abc-ed.org

93

abc.edabc.ed

Sledi pikicam in pomagaj vsakemu duhu najti pot do njegovega gradu.

Pot od vsakega duha do njegovega gradu nariši z drugo barvo. 

Pobarvaj vsakega duha in njegov grad z enako barvo.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

VRISOVANJE - - - Delovni zvezek 4: Sledenje vijugastim črtam - 2 mm razmak
© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

89
abc.edabc.ed

Sledi pikicam in pomagaj vsaki muci najti pot do njene hiše.Pot od vsake muce do njene hiše nariši z drugo barvo. Pobarvaj vsako muco in njeno hišo z enako barvo.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

VRISOVANJE - - - Delovni zvezek 3: Sledenje vijugastim črtam - 3 mm razmak

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                         
                         

                         
                         

                         
             www.abc-ed.org

65

abc.edabc.ed

Sledi pikicam in pomagaj pujsu Martinu najti pot do slastne koruze. 

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

VRISOVANJE - - - Delovni zvezek 2: Vijuge in krivulje

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                            
              www.abc-ed.org

76

abc.edabc.ed

Nariši rto po sredini ceste in pomagaj ebelici Taji najti pot do diše ega tulipana. 

Pazi, da se s rto ne dotakneš roba ceste. 

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

VRISOVANJE - - - Delovni zvezek 1: Ravne črte in koti

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

51
abc.edabc.ed

Nariši rto po sredini ceste in pomagaj muci Bibi najti pot do doma e hiše. 
Pazi, da se s rto ne dotakneš roba ceste. 

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti
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Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti (5 do 8 let)

Komplet 6: 

VELIKE TISKANE ČRKE

Avtorja: 
dr. Kristijan Musek Lešnik
dr. Petra Lešnik Musek

Vsebina kompleta: 
predstavitveni zvezek,
11 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu) ,
več kot 920 e-delovnih listov,
uporabniško ime in geslo za dostopanje 
do delovnih zvezkov in delovnih listov.

•
•
•
•

več kot 
920 delovnih 

listov

Cena: 59,60 EUR

g
r
a

fo
m

o
t
o

r
ik

a

Komplet zajema deset delovnih zvezkov:
PRERISOVANJE, SLEDENJE ČRK: VELIKE TISKANE ČRKE - 10 CM
PRERISOVANJE, SLEDENJE ČRK: VELIKE TISKANE ČRKE - 8 CM
PRERISOVANJE, SLEDENJE ČRK: VELIKE TISKANE ČRKE - 6 CM
SLEDENJE ČRK: VELIKE TISKANE ČRKE - 4 CM - POMOŽNE ČRTE
SLEDENJE ČRK: VELIKE TISKANE ČRKE - 4 CM – BREZ ČRT
SLEDENJE ČRK: VELIKE TISKANE ČRKE - 3 CM - POMOŽNE ČRTE
SLEDENJE ČRK: VELIKE TISKANE ČRKE - 3 CM – BREZ ČRT
SLEDENJE ČRK: VELIKE TISKANE ČRKE - 2 CM - POMOŽNE ČRTE
SLEDENJE ČRK: VELIKE TISKANE ČRKE - 2 CM – BREZ ČRT
SLEDENJE ČRK: VELIKE TISKANE ČRKE - 1 CM - POMOŽNE ČRTE
SLEDENJE ČRK: VELIKE TISKANE ČRKE - 1 CM – BREZ ČRT

V zadnjih letih narašča število raziskav in opozoril, ki govorijo o upadanju 
grafomotoričnih spretnosti, pismenosti in zmožnosti izražanja otrok 
in mladostnikov. Istočasno se krepijo opozorila, da je smiselno okrepiti 
spodbujanje grafomotorike ter učenje, utrjevanje in spodbujanje pisanja z 
roko, ker urjenje grafomotorike ni pomembno le za pisanje z roko, pač pa tudi 
za razvoj mnogih veščin pri otrocih, ki segajo daleč onkraj samega pisanja.
Pisanje z roko je veliko več kot preprosta grafomotorična spretnost. Zahteva 
zaznavno gibalno integracijo (vizualno percepcijo, motorično koordinacijo 
ter vizualno motorično integracijo) in drobne gibalne spretnosti, brez katerih 
je nemogoče oblikovati črke na listu papirja. Zato ima ustrezno utrjevanje 
zapisovanja črk mnoge pozitivne posledice, od fl uentnosti pisanja (hitrejše 
pisanje), kakovosti (boljše pisanje) in količine (več zapisanega) besedila, ki ga 
ustvarjajo otroci oziroma mladostniki, do boljšega spominskega priklica. 
Grafomotorične vaje, ki so namenjene spodbujanju drobnogibalnih 
spretnosti roke, izboljšanju koordinacije oko – roka, spodbujanju pozornosti 
in natančnosti, ne prispevajo le k utrjevanju spretnosti, ki jih potrebujemo 

za pisanje, pač pa spodbujajo širši razvoj drobnogibalnih spretnosti, ki jih potrebujemo tudi pri številnih drugih 
dejavnostih, kjer pridejo do izraza drobni gibi in občutljiva koordinacija med očmi in rokami. 
Naloge in dejavnosti v delovnih zvezkih v tem kompletu so načrtovane tako, da otrok s sledenjem ali prerisovanjem 
različno velikih tiskanih črk uri motorične dejavnosti, povezane s pisanjem, obenem pa se zaporedje gibov pri 
pisanju različnih črk utrjuje v motorični spomin. Na ta način se na eni strani uči pisanja, na drugio strani pa se 
utrjujejo drobno-gibalne in grafomotorične spretnosti. 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.EDVELIKE TISKANE ČRKE - - - Delovni zvezek 5: Sledenje črk: velike tiskane črke - 4 cm - brez črt© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

77abc.edabc.ed

Sledi pikicam in riši rke.
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Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti (5 do 8 let)

Komplet 6: VELIKE TISKANE ČRKE

E-delovni zvezki v kompletu

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

g
r
a

fo
m

o
t
o

r
ik

a

Število strani: 126
Število delovnih listov: 113

SLEDENJE ČRK: 

VELIKE TISKANE ČRKE

4 cm - pomožne črte

Število strani: 139  
Število delovnih listov: 126

SLEDENJE ČRK: 

VELIKE TISKANE ČRKE

3 cm - pomožne črte

Število strani: 103  
Število delovnih listov: 90

SLEDENJE ČRK: 

VELIKE TISKANE ČRKE

2 cm - pomožne črte

Število strani: 103  
Število delovnih listov: 90

SLEDENJE ČRK: 

VELIKE TISKANE ČRKE

1 cm - pomožne črte

Število strani: 65  
Število delovnih listov: 52

Število strani: 123
Število delovnih listov: 110

SLEDENJE ČRK: 

VELIKE TISKANE ČRKE

4 cm - brez črt

Število strani: 83  
Število delovnih listov: 70

SLEDENJE ČRK: 

VELIKE TISKANE ČRKE

3 cm - brez črt

Število strani: 77  
Število delovnih listov: 64

SLEDENJE ČRK: 

VELIKE TISKANE ČRKE

2 cm - brez črt

Število strani: 75  
Število delovnih listov: 62

SLEDENJE ČRK: 

VELIKE TISKANE ČRKE

1 cm - brez črt

Število strani: 49  
Število delovnih listov: 36

Število strani: 123
Število delovnih listov: 110

PRERISOVANJE, SLEDENJE 

ČRK: VELIKE TISKANE ČRKE 

- 6 cm 

PRERISOVANJE, SLEDENJE 

ČRK: VELIKE TISKANE ČRKE 

- 10 cm 

PRERISOVANJE, SLEDENJE 

ČRK: VELIKE TISKANE ČRKE 

- 8 cm 
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Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

VELIKE TISKANE ČRKE - - - Delovni zvezek 10: Sledenje črk: velike tiskane črke - 1 cm - pomožne črte

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                          
                                          

                                          
            www.abc-ed.org

13

abc.edabc.ed

Sledi pikicam in riši rke.

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti (5 do 8 let)

Komplet 6: 

VELIKE TISKANE ČRKE

Primeri delovnih listov

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti
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Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

VELIKE TISKANE ČRKE - - - Delovni zvezek 1: Prerisovanje, sledenje črk: velike tiskane črke - 10 cm

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

53
abc.edabc.ed

Sledi pikicam in riši rke.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

VELIKE TISKANE ČRKE - - - Delovni zvezek 4: Sledenje črk: velike tiskane črke - 4 cm - pomožne črte

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

118
abc.edabc.ed

Sledi pikicam in riši rke.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

VELIKE TISKANE ČRKE - - - Delovni zvezek 5: Sledenje črk: velike tiskane črke - 4 cm - brez črt

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

77
abc.edabc.ed

Sledi pikicam in riši rke.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

VELIKE TISKANE ČRKE - - - Delovni zvezek 6: Sledenje črk: velike tiskane črke - 3 cm - pomožne črte

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                               
                               

                               
                               

              www.abc-ed.org

92

abc.edabc.ed

Sledi pikicam in riši rke T.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.EDVELIKE TISKANE ČRKE - - - Delovni zvezek 7: Sledenje črk: velike tiskane črke - 3 cm - brez črt© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

64abc.edabc.ed

Sledi pikicam in riši rke.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

VELIKE TISKANE ČRKE - - - Delovni zvezek 3: Prerisovanje, sledenje črk: velike tiskane črke - 6 cm

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                            
              www.abc-ed.org

51

abc.edabc.ed

Sledi pikicam in riši rke.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED
VELIKE TISKANE ČRKE - - - Delovni zvezek 9: Sledenje črk: velike tiskane črke - 2 cm - brez črt
© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

66
abc.edabc.ed

Sledi pikicam in riši rke.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

VELIKE TISKANE ČRKE - - - Delovni zvezek 2: Prerisovanje, sledenje črk: velike tiskane črke - 8 cm

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                              
                                                              

              www.abc-ed.org

31

abc.edabc.ed

Preriši rko U.
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Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti (5 do 8 let)

Komplet 7: 

MALE TISKANE ČRKE

Avtorja: 
dr. Kristijan Musek Lešnik
dr. Petra Lešnik Musek

Vsebina kompleta: 
predstavitveni zvezek,
11 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu) ,
več kot 1000 e-delovnih listov,
uporabniško ime in geslo za dostopanje 
do delovnih zvezkov in delovnih listov.

•
•
•
•

več kot 
1000 delovnih 

listov

Cena: 62,00 EUR
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Komplet zajema deset delovnih zvezkov:
PRERISOVANJE, SLEDENJE ČRK: MALE TISKANE ČRKE - 10 CM
PRERISOVANJE, SLEDENJE ČRK: MALE TISKANE ČRKE - 8 CM
PRERISOVANJE, SLEDENJE ČRK: MALE TISKANE ČRKE - 6 CM
SLEDENJE ČRK: MALE TISKANE ČRKE - 4 CM - POMOŽNE ČRTE
SLEDENJE ČRK: MALE TISKANE ČRKE - 4 CM – BREZ ČRT
SLEDENJE ČRK: MALE TISKANE ČRKE - 3 CM - POMOŽNE ČRTE
SLEDENJE ČRK: MALE TISKANE ČRKE - 3 CM – BREZ ČRT
SLEDENJE ČRK: MALE TISKANE ČRKE - 2 CM - POMOŽNE ČRTE
SLEDENJE ČRK: MALE TISKANE ČRKE - 2 CM – BREZ ČRT
SLEDENJE ČRK: MALE TISKANE ČRKE - 1 CM - POMOŽNE ČRTE
SLEDENJE ČRK: MALE TISKANE ČRKE - 1 CM – BREZ ČRT

V zadnjih letih narašča število raziskav in opozoril, ki govorijo o upadanju grafomotoričnih spretnosti, pismenosti 
in zmožnosti izražanja otrok in mladostnikov. Istočasno se krepijo opozorila, da je smiselno okrepiti spodbujanje 
grafomotorike ter učenje, utrjevanje in spodbujanje pisanja z roko, ker urjenje grafomotorike ni pomembno le za 
pisanje z roko, pač pa tudi za razvoj mnogih veščin pri otrocih, ki segajo daleč onkraj samega pisanja.
Pisanje z roko je veliko več kot preprosta grafomotorična spretnost. Zahteva zaznavno gibalno integracijo (vizualno 
percepcijo, motorično koordinacijo ter vizualno motorično integracijo) in drobne gibalne spretnosti, brez katerih 

je nemogoče oblikovati črke na listu papirja. Zato ima ustrezno utrjevanje 
zapisovanja črk mnoge pozitivne posledice, od fl uentnosti pisanja (hitrejše 
pisanje), kakovosti (boljše pisanje) in količine (več zapisanega) besedila, ki ga 
ustvarjajo otroci oziroma mladostniki, do boljšega spominskega priklica. 
Grafomotorične vaje, ki so namenjene spodbujanju drobnogibalnih 
spretnosti roke, izboljšanju koordinacije oko – roka, spodbujanju pozornosti 
in natančnosti, ne prispevajo le k utrjevanju spretnosti, ki jih potrebujemo 
za pisanje, pač pa spodbujajo širši razvoj drobnogibalnih spretnosti, ki jih 
potrebujemo tudi pri številnih drugih dejavnostih, kjer pridejo do izraza 
drobni gibi in občutljiva koordinacija med očmi in rokami. 
Naloge in dejavnosti v delovnih zvezkih v tem kompletu so načrtovane tako, 
da otrok s sledenjem ali prerisovanjem različno velikih malih tiskanih črk 
uri motorične dejavnosti, povezane s pisanjem, obenem pa se zaporedje 
gibov pri pisanju različnih črk utrjuje v motorični spomin. Na ta način se 
na eni strani uči pisanja, na drugio strani pa se utrjujejo drobno-gibalne in 
grafomotorične spretnosti. 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

MALE TISKANE ČRKE - - - Delovni zvezek 5: Sledenje črk: male tiskane črke - 4 cm - brez črt

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                          
                                          

                                          
            www.abc-ed.org
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abc.edabc.ed

Sledi pik astim rtam in riši male tiskane rke.
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Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti (5 do 8 let)

Komplet 7: MALE TISKANE ČRKE

E-delovni zvezki v kompletu

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti
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a

Število strani: 127
Število delovnih listov: 113

SLEDENJE ČRK: 

MALE TISKANE ČRKE

4 cm - pomožne črte

Število strani: 124  
Število delovnih listov: 110

SLEDENJE ČRK: 

MALE TISKANE ČRKE

3 cm - pomožne črte

Število strani: 98  
Število delovnih listov: 84

SLEDENJE ČRK: 

MALE TISKANE ČRKE

2 cm - pomožne črte

Število strani: 105  
Število delovnih listov: 91

SLEDENJE ČRK: 

MALE TISKANE ČRKE

1 cm - pomožne črte

Število strani: 66  
Število delovnih listov: 52

Število strani: 124
Število delovnih listov: 110

SLEDENJE ČRK: 

MALE TISKANE ČRKE

4 cm - brez črt

Število strani: 124  
Število delovnih listov: 110

SLEDENJE ČRK: 

MALE TISKANE ČRKE

3 cm - brez črt

Število strani: 98  
Število delovnih listov: 84

SLEDENJE ČRK: 

MALE TISKANE ČRKE

2 cm - brez črt

Število strani: 105  
Število delovnih listov: 91

SLEDENJE ČRK: 

MALE TISKANE ČRKE

1 cm - brez črt

Število strani: 66  
Število delovnih listov: 52

Število strani: 124
Število delovnih listov: 110

PRERISOVANJE, SLEDENJE 

ČRK: MALE TISKANE ČRKE 

- 6 cm 

PRERISOVANJE, SLEDENJE 

ČRK: MALE TISKANE ČRKE 

- 10 cm 

PRERISOVANJE, SLEDENJE 

ČRK: MALE TISKANE ČRKE 

- 8 cm 
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Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

VELIKE TISKANE ČRKE - - - Delovni zvezek 10: Sledenje črk: velike tiskane črke - 1 cm - pomožne črte

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                          
                                          

                                          
            www.abc-ed.org
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Sledi pikicam in riši rke.

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti (5 do 8 let)

Komplet 7: 

MALE TISKANE ČRKE

Primeri delovnih listov

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, 
grafomotoričnih in pisalnih spretnosti
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Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

VELIKE TISKANE ČRKE - - - Delovni zvezek 1: Prerisovanje, sledenje črk: velike tiskane črke - 10 cm

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

53
abc.edabc.ed

Sledi pikicam in riši rke.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

VELIKE TISKANE ČRKE - - - Delovni zvezek 4: Sledenje črk: velike tiskane črke - 4 cm - pomožne črte

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

118
abc.edabc.ed

Sledi pikicam in riši rke.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

VELIKE TISKANE ČRKE - - - Delovni zvezek 6: Sledenje črk: velike tiskane črke - 3 cm - pomožne črte

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                               
                               

                               
                               

              www.abc-ed.org

92

abc.edabc.ed

Sledi pikicam in riši rke T.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.EDVELIKE TISKANE ČRKE - - - Delovni zvezek 7: Sledenje črk: velike tiskane črke - 3 cm - brez črt© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

64abc.edabc.ed

Sledi pikicam in riši rke.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

VELIKE TISKANE ČRKE - - - Delovni zvezek 8: Sledenje črk: velike tiskane črke - 2 cm - pomožne črte

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                               
                               

                               
                               

              www.abc-ed.org

99

abc.edabc.ed

Sledi pikicam in riši rke.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

VELIKE TISKANE ČRKE - - - Delovni zvezek 3: Prerisovanje, sledenje črk: velike tiskane črke - 6 cm

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                            
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Sledi pikicam in riši rke.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED
VELIKE TISKANE ČRKE - - - Delovni zvezek 9: Sledenje črk: velike tiskane črke - 2 cm - brez črt
© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                                                                                                          www.abc-ed.org

66
abc.edabc.ed

Sledi pikicam in riši rke.

Program za razvijanje grafomotoričnih, fi nomotoričnih in pisalnih spretnosti ABC.ED

VELIKE TISKANE ČRKE - - - Delovni zvezek 2: Prerisovanje, sledenje črk: velike tiskane črke - 8 cm

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013                                                              
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Preriši rko U.
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VEDENJE, 

TAKŠNO IN DRUGAČNO 

(9 do 11 let)

PRIROČNIK ZA DRUGO TRILETJE OŠ 

Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev
Spodbujanje prosocialnega vedenja
Uravnavanje neprimernega vedenja

Namen priročnika
Priročnik z gradivi in delovnimi listi učiteljem in svetovalnim delavcem 
omogoča pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje 
učinkovitih vzorcev vedenja pri učencih v drugem triletju osnovne šole.

Uporaba priročnika
Priročnik vsebuje dejavnosti, gradiva in delovne liste, ki učiteljem in 
svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo različnih 
dejavnosti, ali organiziranje celostnih vsebinskih sklopov. Zbrane dejavnosti, 
naloge, delavnice in igre so uporabne v okviru različnih šolskih predmetov 
in vsebin, ali v okviru svetovalnega dela. Potekajo lahko v celem razredu, v 
večjih ali v manjših skupinah, ali s posameznimi otroki. 

Avtorja: 
dr. Kristijan Musek Lešnik
dr. Petra Lešnik Musek

Priročnik: 
130 strani,
več kot 100 osnovnih dejavnosti,
več kot 300 različic dejavnosti.

Delovni listi: 
več kot 160 delovnih listov

•
•
•

•

več kot 
160 delovnih 

listov

Razvoj primernih in učinkovitih vedenjskih vzorcev je ena od ključnih nalog 
poznega otroštva in zgodnjega mladostništva. Priročnik spodbuja otroke in 
mladostnike k razmišljanju o vedenju in o njegovih posledicah. Posamezne 
dejavnosti spodbujajo samorefl eksijo in prispevajo k utrjevanju konstruktivnih 
vedenjskih vzorcev, pomembnih za otrokovo oziroma mladostnikovo uspešnost v 
sedanjih in v prihodnjih odnosih. Osrednje vsebine priročnika se nanašajo na  

Usmerjanje otrok in učencev k razmišljanju o svojem vedenju
Spodbujanje prosocialnih vedenjskih vzorcev
Razvijanje in utrjevanje učinkovitih vedenjskih vzorcev in navad,
Spodbujanje obvladovanja čustev in občutkov
Iskanje učinkovitih nadomestil za neprimerno vedenje
Utrjevanje konstruktivnih strategij za reševanje konfl iktov in problemov
Utrjevanje razumevanja vpliva vedenja na medosebne odnose
Spodbujanje in utrjevanje samonadzora vedenja 

•
•
•
•
•
•
•
•

Priročnik in delovni listi so spravljeni 
v začitni kartonasti škatli!

Cena: 28.00 EUR

Priročnik z gradivi in delovnimi listi za pripravo, 
  načrtovanje in izvedbo tematskih ur in delavnic 

soc
ialn

e v
ešč

ine
, sa

mo
vre

dn
ote

nje
, kr

itič
no

 ra
zm

išlj
an

je



abc.ed k atalog SEPTEMBER 6.1 2014

29

SAMOZAVEDANJE,

SAMOVREDNOTENJE, 

POZITIVNA  SAMOPODOBA 

(6 do 8 let)

PRIROČNIK ZA PRVO TRILETJE OŠ 

Spodbujanje samozavedanja
Spodbujanje pozitivne samopodobe
Spodbujanje pozitivnega samovrednotenja
Spodbujanje razvoja identitete

Namen priročnika
Priročnik z gradivi in delovnimi listi učiteljem in svetovalnim delavcem 
omogoča pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje 
samozavedanja, pozitivnega samovrednotenja in izgradnje pozitivne 
samopodobe otrok in učencev v prvem triletju osnovne šole.

Uporaba priročnika
Priročnik vsebuje dejavnosti, gradiva in delovne liste, ki učiteljem in 
svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo različnih 
dejavnosti, ali organiziranje celostnih vsebinskih sklopov. Zbrane dejavnosti, 
naloge, delavnice in igre so uporabne v okviru različnih šolskih predmetov in 
vsebin, ali v okviru svetovalnega dela. Potekajo lahko v celem razredu, v večjih 
ali v manjših skupinah, ali s posameznimi otroki. 

Usmerjanje otrok in 
učencev k razmišljanju o 
sebi in o svojih lastnostih in 
potencialih. 
Usmerjanje k razvijanju 
pozitivnega odnosa do sebe. 
Usmerjanje k razmišljanju 
o pomenu zastavljanja in 
uresničevanja ciljev.
Spodbujanje razvoja 
samozavedanja, 
pozitivne samopodobe, 
samovrednotenja, jasne 
identitete in kompetenc na 
področju zastavljanja in 
doseganja ciljev.

Avtorja: 
dr. Kristijan Musek Lešnik
dr. Petra Lešnik Musek

Priročnik: 
68 strani,
56 različnih dejavnosti.

Delovni listi: 
95 delovnih listov.

•
•

•
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Samopodba in samovrednotenje pomembno vplivata na kakovost življenja 
otrok in odraslih in na odnose z različnimi ljudmi. Pozitivna samopodoba 
in samovrednotenje lahko vodita k razvijanju bolj učinkovitih medosebnih 
spretnosti, k razvoju boljših in zdravih medosebnih odnosov, k večjemu 
zaupanju vase in motivaciji pri soočanju z različnimi življenjskimi izzivi. 

Temelji samopodobe in samovrednotenja se vzpostavijo že v zgodnjem 
otroštvu. Čeprav se najbolj intenzivno oblikujeta in razvijata v otroških 
in mladostniških letih, so vplivi izkušenj iz teh daljnosežni in vplivajo na 
življenje in življenjske poti tudi potem, ko otrok že zdavnaj odraste. 

95 
delovnih 

listov

Cena: 28.00 EUR

Priročnik in delovni listi so spravljeni 
v začitni kartonasti škatli!

Priročnik z gradivi in delovnimi listi za pripravo, 
  načrtovanje in izvedbo tematskih ur in delavnic 
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ZBIRKA PRIROČNIKOV - 2 IZDAJA (Didaktične mape)

PRIROČNIKI ZA PRVO, DRUGO IN TRETJE TRILETJE OŠ 

skupaj 
skoraj 800 

delovnih listov 

Avtorja: 
dr. Kristijan Musek Lešnik
dr. Petra Lešnik Musek

Zaradi pogosto izraženih želj strokovnih delavcev in učiteljev po ponovni tiskani izdaji smo se pred začetkom 
šolskega leta 2014/15 odločili za drugo izdajo zbirke priročnikov, ki je prvič izšla leta 2007 pod skupnim imenom 
“DIDAKTIČNE MAPE”. Druga izdaja priročnikov je vsebinsko le minimalno spremenjena, izpuščenih je nekaj 
posameznih delovnih listov. Priročniki so formata A4 in natisnjeni v obliki zvezkov, ki imogočajo razmnoževanje 
delovnih listov. 18 priročnikov je namenjenih za vzgojno, svetovalno in preventivno delo v šolah, vzgojno-
izobraževalnih in svetovalnih ustanovah. Priročniki skupaj obsegajo skoraj 800 delovnih listov. Namenjeni so 
proaktivnemu vzgojnemu delu, spodbujanju razvoja in kompetenc otrok in mladostnikov na različnih področjih:

vedenje,
medosebni odnosi in socialne spretnosti,
zaznavanje in čustva,
samovrednotenje, samopodoba, samozavest,
moralno presojanje, vrednote, prosocialno vedenje, idr. 

•
•
•
•
•

1. TRILETJE 
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Zbirka 18 priročnikov za 1., 2. in 3. triletje OŠ - 2. IZDAJA
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2. TRILETJE 

Priročniki omogočajo uporabo v okviru 
različnih predmetov in vsebin, ali v okviru 
svetovalnega dela, ali v okviru posebnih 
dejavnosti in delavnic. Dejavnosti so primerne 
za načrtovanje krajših aktivnosti, ali celostnih 
vsebinskih sklopov, tudi za projektno delo. 

3. TRILETJE 
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1. triletje

SAMOZAVEDANJE 

Spodbujanje samozavedanja
Spodbujanje pozitivne samopodobe
Spodbujanje pozitivnega samovrednotenja
Spodbujanje razvoja identitete
Spodbujanje razvoja kompetenc na področju 
zastavljanja in doseganja ciljev

Namen priročnika
Spodbujanje samozavedanja pri otrocih in učencih, njihove pozitivne samopodobe, 
pozitivnega samovrednotenja, razvoja identitete in razvoja kompetenc na področju 
zastavljanja in doseganja ciljev.
Priročnik zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za učence v prvem triletju osnovne 
šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri mlajših ali starejših otrocih; pri 
izboru delovnih listov upoštevajte njihove izkušnje in starost. Širok izbor delovnih listov 
omogoča, da izberete vsebine, ki so prilagojene izkušnjam in starosti vaših otrok oziroma 
učencev. Obenem omogoča, da najdete primerne dejavnosti in vsebine za vprašanja, ki so v 
določenem trenutku najbolj aktualna.

Primernost za različne priložnosti
Zbirka dejavnosti omogoča uporabo v razredu v okviru različnih predmetov in 
vsebin, ali v okviru svetovalnega dela, ali v okviru posebnih dejavnosti in delavnic. 
Primerna je za načrtovanje krajših aktivnosti, za organiziranje posameznih vsebinskih 
sklopov, ali za projektno delo.

Usmerjanje otrok in učencev 
k razmišljanju o sebi in o svojih 
lastnostih in potencialih. 
Usmerjanje k razvijanju pozitivnega 
odnosa do sebe. 
Usmerjanje k razmišljanju o pomenu 
zastavljanja in uresničevanja ciljev.
Spodbujanje razvoja samozavedanja, 
pozitivne samopodobe, 
samovrednotenja, jasne identitete in 
kompetenc na področju zastavljanja in 
doseganja ciljev.

Avtorja: 
dr. Kristijan Musek Lešnik
dr. Petra Lešnik Musek

43 strani, 36 delovnih listov

Cena: 18.00 EUR

36 
delovnih 

listov 

Usmerjanje otrok in učencev k razmišljanju 
o družinskih in prijateljskih odnosih.
Usmerjanje k razvijanju socialnih spretnosti 
in kompetenc. 
Usmerjanje k razmišljanju o pomenu 
prosocialnega vedenja, altruizma, empatije.
Spodbujanje razmišljanja o temeljnih 
človeških vrednotah.
Spodbujanje sodelovalnega in timskega dela.

MI IN DRUGI

Spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc
Spodbujanje prosocialnega vedenja, altruizma in empatije
Spodbujanje razvoja vrednot in moralnega presojanja
Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, uravnavanje neprimernega vedenja
Aktivnosti in delavnice s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike
Spodbujanje sodelovalnega in timskega dela

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

47 strani, 40 delovnih listov

Cena: 18.00 EUR

Namen priročnika
Spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc, spodbujanje pozitivnih 
vedenjskih vzorcev in uravnavanje neprimenega vedenja, spodbujanje prosocialnega 
vedenja, altruizma in empatije, spodbujanje sodelovalnega in timskega dela; spodbujanje 
samorefl eksije in razvoja na področju družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike; 
spodbujanje razvoja temeljnih človeških vrednot in moralnih načel
Priročnik zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za učence v prvem triletju 
osnovne šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri mlajših ali starejših otrocih; 
pri izboru delovnih listov upoštevajte njihove izkušnje in starost. Širok izbor delovnih 
listov omogoča izbor vsebin, prilagojenih izkušnjam in starosti otrok oziroma učencev. 

Primernost za različne priložnosti
Zbirka dejavnosti omogoča uporabo v razredu v okviru različnih predmetov in vsebin, 
ali v okviru svetovalnega dela, ali v okviru posebnih dejavnosti in delavnic. Primerna je 
za načrtovanje krajših aktivnosti, za organiziranje posameznih vsebinskih sklopov, ali za 
projektno delo.

40 
delovnih 

listov 
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               MI IN ČUSTVA 

Spodbujanje razmišljanja o čustvih
Spodbujanje razmišljanja o občutkih
Spodbujanje razmišljanja o doživljanju, uravnavanju in izražanju čustev
Spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti

Namen priročnika
Spodbujanje razmišljanja o čustvih in občutkih, 
spodbujanje samorefl eksije pri doživljanju čustev in 
občutkov, spodbujanje zrelega izražanja občutkov 
in čustev, spodbujanje uravnavanja doživljanja in 
izražanja čustev in občutkov, spodbujanje razvoja 
čustvene inteligentnosti.

Priročnik zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za učence v prvem triletju osnovne 
šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri mlajših ali starejših otrocih; pri 
izboru delovnih listov upoštevajte njihove izkušnje in starost. Širok izbor delovnih listov 
omogoča, da izberete vsebine, ki so prilagojene izkušnjam in starosti vaših otrok oziroma 
učencev. Obenem omogoča, da najdete primerne dejavnosti in vsebine za vprašanja, ki so v 
določenem trenutku najbolj aktualna.

Primernost za različne priložnosti
Zbirka dejavnosti omogoča uporabo v razredu v okviru različnih predmetov in 
vsebin, ali v okviru svetovalnega dela, ali v okviru posebnih dejavnosti in delavnic. 
Primerna je za načrtovanje krajših aktivnosti, za organiziranje posameznih vsebinskih 
sklopov, ali za projektno delo.

36 
delovnih 

listov 

Usmerjanje otrok k razmišljanju o sebi, o 
svojih čustvih in občutkih.
Usmerjanje k raziskovanju in razumevanju 
vzročno-posledičnih odnosov med dogodki, 
dražljaji in čustvi ter občutki. 
Spodbujanje zrelih, primernih in ustreznih 
načinov izražanja čustev in občutkov.
Spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti 
in ključnih kompetenc na področju zrelega 
uravnavanja doživljanja in izražanja čustev.

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

44 strani, 36 delovnih listov

Cena: 18.00 EUR

Usmerjanje otrok in učencev k 
razmišljanju o čutih in čutilih.
Spodbujanje raziskovanja čutov in čutil.
Spodbujanje razmišljanja o 
zaznavanju, o različnih čutih in čutilih.
Spodbujanje raziskovanja različnih 
dražljajev in zaznav.

MI, ČUTI IN ČUTILA
Raziskovanje čutov in čutil
Spodbujanje razmišljanja o čutih
Spodbujanje razmišljanja o čutilih
Spodbujanje pozornosti na različne dražljaje

Namen priročnika
Spodbujanje raziskovanja in spoznavanja čutov in čutil, spodbujanje razmišljanja o čutih, 
čutilih, svetu zaznav in dražljajev.
Mi, čuti in čutila je priročnik z gradivi in delovnimi listi, kiomogočajo pripravo, 
načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za raziskovanje sveta čutov in čutil.

Priročnik zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za učence v prvem triletju osnovne 
šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri mlajših ali starejših otrocih; pri 
izboru delovnih listov upoštevajte njihove izkušnje in starost. Širok izbor delovnih listov 
omogoča, da izberete vsebine, ki so prilagojene izkušnjam in starosti vaših otrok oziroma 
učencev. Obenem omogoča, da najdete primerne dejavnosti in vsebine za vprašanja, ki so v 
določenem trenutku najbolj aktualna.

Delavnice vključujejo materiale in naloge, ki pestrost sveta čutov prinašajo v učilnico, po 
drugi strani pa otroke in odrasle vabijo v naravo. Predvideni materiali zagotavljajo obilico 
zabave in draženja vseh petih osnovnih čutov: vida, voha, sluha, tipa in okusa na razburljiv in 
zabaven način. Posamezne delavnice otrokom ob raziskovanju odpirajo vrata v raznovrstni 
svet čutov, hkrati pa lahko spreten učitelj ali vzgojitelj iz njih ustvari prave raziskovalne 
projekte. 

41 
delovnih 

listov 

Avtorja: 
dr. Kristijan Musek Lešnik

dr. Petra Lešnik Musek

48 strani, 41 delovnih listov

Cena: 18.00 EUR
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Usmerjanje učencev k razmišljanju o 
sebi in o svojih lastnostih in potencialih. 
Usmerjanje k razvijanju pozitivnega 
odnosa do sebe. 
Usmerjanje k razmišljanju o pomenu 
zastavljanja in uresničevanja ciljev.
Spodbujanje razvoja samozavedanja, 
pozitivne samopodobe, pozitivnega 
samovrednotenja, jasne identitete in 
kompetenc na področju zastavljanja in 
doseganja ciljev.

Usmerjanje otrok in učencev k razmišljanju 
o svojem vedenju.
Usmerjanje k razvijanju in utrjevanju 
učinkovitih vedenjskih vzorcev in navad. 
Usmerjanje k iskanju učinkovitih nadomestil 
za neprimerno vedenje.
Spodbujanje in utrjevanje samonadzora 
vedenja pri učencih.

2
. 

tr
il

e
tj

e
SAMOPODOBA, SAMOVREDNOTENJE 
Spodbujanje samozavedanja
Spodbujanje pozitivne samopodobe
Spodbujanje pozitivnega samovrednotenja
Spodbujanje razvoja identitete
Spodbujanje razvoja kompetenc na področju zastavljanja in doseganja ciljev

Namen priročnika
Spodbujanje samozavedanja pri učencih, njihove pozitivne samopodobe, pozitivnega 
samovrednotenja, razvoja identitete in razvoja kompetenc na področju zastavljanja in 
doseganja ciljev.
Priročnik zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za učence v drugem triletju osnovne 
šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri mlajših ali starejših otrocih; pri 
izboru delovnih listov upoštevajte njihove izkušnje in starost. Širok izbor delovnih listov 
omogoča, da izberete vsebine, ki so prilagojene izkušnjam in starosti vaših otrok oziroma 
učencev. Obenem omogoča, da najdete primerne dejavnosti in vsebine za vprašanja, ki so v 
določenem trenutku najbolj aktualna.

Primernost za različne priložnosti
Zbirka dejavnosti omogoča uporabo v razredu v okviru različnih predmetov 
in vsebin, ali v okviru svetovalnega dela, ali v okviru posebnih dejavnosti 
in delavnic. Primerna je za načrtovanje krajših aktivnosti, za organiziranje 
posameznih vsebinskih sklopov, ali za projektno delo.

51 
delovnih 

listov 

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

59 strani, 51 delovnih listov

Cena: 18.00 EUR

UČINKOVITO VEDENJE
Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev
Uravnavanje neprimernega vedenja

Namen priročnika
Spodbujanje učinkovitih navad, spodbujanje 
pozitivnih vedenjskih vzorcev in uravnavanje 

neprimernega vedenja. 

Učinkovito vedenje je priročnik z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem 
in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo 
ur in delavnic za spodbujanje učinkovitih vzorcev vedenja pri učencih v 
drugem triletju osnovne šole.

Priročnik zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za učence v drugem 
triletju osnovne šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri mlajših 
otrocih ali starejših učencih; pri izboru delovnih listov upoštevajte njihove 
izkušnje in starost. Širok izbor delovnih listov omogoča, da izberete vsebine, 
ki so prilagojene izkušnjam in starosti vaših otrok oziroma učencev. Obenem 
omogoča, da najdete primerne dejavnosti in vsebine za vprašanja, ki so v 
določenem trenutku najbolj aktualna.

50 
delovnih 

listov 

Vsebinska področja
≈ vedenje
≈ navade
≈ pozitivni vedenjski vzorci
≈ prosocialno vedenje
≈ uravnavanje vedenja
≈ samonadzor vedenja
≈ neprimerno vedenje

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

58 strani, 50 delovnih listov

Cena: 18.00 EUR
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Usmerjanje otrok in učencev k razmišljanju o 
sebi in o svojih čustvih in občutkih.
Usmerjanje k raziskovanju in razumevanju 
vzročno-posledičnih odnosov med dogodki, 
dražljaji in čustvi ter občutki. 
Spodbujanje razvoja in utrjevanja zrelih, 
primernih in ustreznih načinov izražanja čustev 
in občutkov, usmerjanje k zrelemu uravnavanju 
doživljanja in izražanja čustev in občutkov.
Usmerjanje k razvijanju čustvene inteligentnosti 
in pomembnih kompetenc na področju doživljanja 

in izražanja čustev.

2
. 

tr
il

e
tj

e
OBČUTKI IN ČUSTVA - 1. del

Namen priročnikov
Spodbujanje razmišljanja o čustvih in občutkih, samorefl eksije pri doživljanju 
čustev in občutkov, spodbujanje zrelega izražanja občutkov in čustev, spodbujanje 
uravnavanja doživljanja in izražanja čustev in občutkov, spodbujanje razvoja čustvene 
inteligentnosti.
Priročnika zajemata delovne liste in dejavnosti, primerne za učence v drugem triletju 
osnovne šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri mlajših ali starejših 
otrocih; pri izboru delovnih listov upoštevajte njihove izkušnje in starost. Širok izbor 
delovnih listov omogoča, da izberete vsebine, ki so prilagojene izkušnjam in starosti 
vaših otrok oziroma učencev. Obenem omogoča, da najdete primerne dejavnosti in 
vsebine za vprašanja, ki so v določenem trenutku najbolj aktualna.

Primernost za različne priložnosti
Priročnika omogočata uporabo v razredu v okviru različnih predmetov in 
vsebin, ali v okviru svetovalnega dela, ali v okviru posebnih dejavnosti in 
delavnic. Primerni sta za načrtovanje krajših aktivnosti, za organiziranje 
posameznih vsebinskih sklopov, ali za projektno delo.

Vsebinska področja map
≈ samozavedanje

≈ čustva in občutki

≈ vzročno-posledične zveze med dogodki, dražljaji in čustvi

≈ razvoj zrelih, primernih, ustreznih načinov izražanja čustev 
in občutkov

≈ uravnavanje doživljanja in izražanja čustev in občutkov

≈ razvoj čustvene inteligentnosti 

OBČUTKI IN ČUSTVA - 2. del 

41 
delovnih 

listov 

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

47 strani, 39 delovnih listov

Cena: 18.00 EUR

39 
delovnih 

listov 

Spodbujanje razmišljanja o čustvih
Spodbujanje razmišljanja o občutkih
Spodbujanje razmišljanja o doživljanju, uravnavanju in izražanju čustev
Spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

48 strani, 41 delovnih listov

Cena: 18.00 EUR
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OBČUTKI IN ČUSTVA - 2. DEL         Zbirka dejavnosti za 2. triletje osnovne šole
© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2007, 2014    
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abc.edabc.ed

  Ime: ___________________________________________         Datum: ___________

Primerni na ini izražanja jeze

Jezo se da izraziti tudi na načine, ki nam pomagajo, da se bolje počutimo, da 
lažje rešimo probleme, in da nam ne povzročijo novih težav. To ne pomeni, da 
jezo prikrijemo in se delamo, kot da je ni: takšno početje nam lahko zelo škodi. 
Pomembno je, da poiščemo možnosti, da izrazimo svojo jezo na načine, ki ne 
škodijo nam in drugim. Namesto, da kričimo na ljudi, na katere smo jezni, lahko 
sedemo, trikrat globoko vdihnemo, in mirno razložimo svoje misli. Ali gremo igrati 
nogomet in brcamo žogo, namesto da bi brcali stol. Naša jeza in podobna čustva 
so nam lahko tudi v pomoč, saj nam lahko pomagajo razumeti, kaj si želimo in kaj 
hočemo doseči.

Primerni načini izražanja jeze:
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ali sem kdaj svojo jezo usmeril tako, da sem premagal ovire? Kako in kaj sem naredil?
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

VZOREC

nja jeze:
_____________

___
_____________

_____________
________

_________

________
_____________

_________

K k
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Usmerjanje otrok in učencev 
k razmišljanju o družinskih in 
prijateljskih odnosih.
Usmerjanje k razvijanju socialnih 
spretnosti in kompetenc. 
Usmerjanje k razmišljanju 
o pomenu prosocialnega 
vedenja, altruizma, empatije.
Usmerjanje k razmišljanju o 
temeljnih človeških vrednotah.
Spodbujanje sodelovalnega in 
timskega dela.

2
. 

tr
il

e
tj

e

Vsebinska področja map
≈ družinski in prijateljski odnosi in dinamika
≈ socialne spretnosti in kompetence
≈ prosocialno vedenje, altruizem, empatija 
≈ vrednote in moralno presojanje
≈ sodelovalno in timsko delo

MI IN DRUGI - 2. del 

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

52 strani, 45 delovnih listov

Cena: 18.00 EUR

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

52 strani, 45 delovnih listov

Cena: 18.00 EUR

MI IN DRUGI - 1. del 

45 
delovnih 

listov 

45 
delovnih 

listov 

Aktivnosti in delavnice s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike
Spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc
Spodbujanje prosocialnega vedenja
Spodbujanje altruizma in empatije
Spodbujanje razvoja vrednot in moralnega presojanja
Spodbujanje sodelovalnega in timskega dela

Namen priročnikov
Spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc, spodbujanje 
prosocialnega vedenja, altruizma in empatije, spodbujanje sodelovalnega 
in timskega dela; spodbujanje samorefl eksije in razvoja na področju 
družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike; spodbujanje razvoja 
temeljnih človeških vrednot in moralnih načel

Priročnika zajemata delovne liste in dejavnosti, primerne za učence v 
drugem triletju osnovne šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite 
tudi pri mlajših otrocih ali starejših učencih; pri izboru delovnih listov 
upoštevajte njihove izkušnje in starost. Širok izbor delovnih listov 
omogoča, da izberete vsebine, ki so prilagojene izkušnjam in starosti vaših 
otrok oziroma učencev. Obenem omogoča iskanje primernih dejavnosti in 
vsebin za vprašanja, ki so v določenem trenutku najbolj aktualna.

Primernost za različne priložnosti
Priročnika omogočata uporabo v razredu v 
okviru različnih predmetov in vsebin, ali v okviru 
svetovalnega dela, ali v okviru posebnih dejavnosti 
in delavnic. Primerni sta za načrtovanje krajših 
aktivnosti, za organiziranje posameznih vsebinskih 
sklopov, ali za projektno delo.
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MI IN DRUGI - 1. DEL         Zbirka dejavnosti za 2. triletje osnovne šole

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2007, 2014    

  Ime: ___________________________________________         Datum: ___________

Prijaznost

Vsi ljudje v asih delamo prijazne in v asih manj prijazne stvari 

drugim ljudem. 

Prijazne stvari, ki sem jih naredila drugim:

Kako se po utim, ko sem prijazna do drugih:

Neprijazne stvari, ki sem jih naredila drugim:

Kako se po utim, ko sem neprijazna do drugih:

VZOREC

ko sem prijazn

gim

MI IN DRUGI - 2. DEL         Zbirka dejavnosti za 2. triletje osnovne šole© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2007, 2014    

20

abc.edabc.ed

  Ime: ___________________________________________         Datum: ___________

Kaj pomaga pri jezi?
Spodaj je napisanih nekaj dobrih in nekaj slabih načinov ravnanja pri jezi. Dobre načine pobarvaj z zeleno barvo, slabe pa z rdečo barvo.

Ponorim.

Nekomu, ki mu zaupam, povem o moji jezi in ob utkih.

Mirno razmislim, kdo je imel prav, in ali sem mogo e tudi sam kriv za prepir.

Povem nekomu, da sem jezen zaradi tega, kar je naredil, vendar tega ne povem na napadalen na in.

Globoko diham, dokler se ne pomirim.

Udarim nekoga.

Zmerjam tistega, ki me je užalil.

Dobro razmislim o tem, kaj bi bilo najbolje storiti.

Poslušam glasbo.

Vpijem in kri im.

Vržem nekaj.

Grem na sprehod, da se umirim.

Nekaj asa sam raje sam.

Pocrkljam muco, kužka ali plišasto igra ko.

Igram se s psom.

Grem vozit kolo.

Obujem si športne copate in grem te .

CC

VZOREC

ZORE

ve
tega, kar
povem na RECVržem nekC

VZ

preho

VZkužka ali pliš

V lo
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Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi in o svojih lastnostih in potencialih. 
Usmerjanje k razvijanju pozitivnega odnosa do sebe. 
Usmerjanje k razmišljanju o pomenu zastavljanja in uresničevanja ciljev.
Spodbujanje razvoja samozavedanja, pozitivne samopodobe, pozitivnega 
samovrednotenja, jasne identitete in kompetenc na področju zastavljanja in 
doseganja ciljev.

Vsebinska področja map
≈ samozavedanje
≈ pozitivna samopodoba
≈ pozitivno samovrednotenje
≈ razvoj identitete
≈ razvoj kompetenc na področju zastavljanja in doseganja ciljev

SAMOPODOBA, SAMOVREDNOTENJE, 

IDENTITETA, CILJI - 2. del

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

48 strani, 40 delovnih listov

Cena: 18.00 EUR

SAMOPODOBA, SAMOVREDNOTENJE, 

IDENTITETA, CILJI - 1. del

Spodbujanje samozavedanja
Spodbujanje pozitivne samopodobe
Spodbujanje pozitivnega samovrednotenja
Spodbujanje razvoja identitete
Spodbujanje razvoja kompetenc na področju zastavljanja in uresničevanja ciljev

Namen priročnikov
Spodbujanje samozavedanja pri učencih, njihove pozitivne samopodobe, 
pozitivnega samovrednotenja, razvoja identitete in razvoja kompetenc na 
področju zastavljanja in doseganja ciljev.

Priročnika zajemata delovne liste in dejavnosti, primerne za učence v tretjem 
triletju osnovne šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri mlajših 
otrocih ali starejših učencih; pri izboru delovnih listov upoštevajte njihove 
izkušnje in starost. Širok izbor delovnih listov omogoča, da izberete vsebine, 
ki so prilagojene izkušnjam in starosti vaših otrok oziroma učencev. Obenem 
omogoča, da najdete primerne dejavnosti in vsebine za vprašanja, ki so v 
določenem trenutku najbolj aktualna.

Primernost za različne priložnosti
Priročnika omogočata uporabo v razredu 
v okviru različnih predmetov in vsebin, 
ali v okviru svetovalnega dela, ali v okviru 
posebnih dejavnosti in delavnic. Primerni 
sta za načrtovanje krajših aktivnosti, za 
organiziranje posameznih vsebinskih 
sklopov, ali za projektno delo.

40 
delovnih 

listov 

40 
delovnih 

listov 
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SAMOPODOBA, SMOVREDNOTENJE, IDENTITETA, CILJI - 1. DEL         Zbirka dejavnosti za 3. triletje osnovne šole
© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2007, 2014    

22
abc.edabc.ed

  Ime: ___________________________________________         Datum: ___________

Samozavest
Nekateri med nami so samozavestni in prepričani v sebe ter v svoje sposobnosti pri 
stvareh, ki jih znajo in počnejo. Drugi so samozavestni pri drugih stvareh.

Stvari, glede katerih sem najbolj samozavesten in se najbolj zanesem na sebe:

Stvari, glede katerih sem včasih še kar samozavesten:

Stvari, glede katerih nikoli nisem samozavesten:

asih še kar samoz

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

48 strani, 40 delovnih listov

Cena: 18.00 EUR
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Usmerjanje učencev k razmišljanju o sebi in 
o svojih čustvih in občutkih.
Usmerjanje k raziskovanju in razumevanju 
vzročno-posledičnih odnosov med dogodki, 
dražljaji in čustvi ter občutki. 
Usmerjanje k razvijanju zrelih, primernih in 
ustreznih načinov izražanja čustev in občutkov.
Usmerjanje k zrelemu uravnavanju 
doživljanja in izražanja čustev in občutkov.
Spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti 
in pomembnih kompetenc na področju 
doživljanja in izražanja čustev.

Usmerjanje otrok in učencev k razmišljanju 
o vedenju.
Usmerjanje k razvijanju in utrjevanju 
učinkovitih vedenjskih vzorcev in navad. 
Usmerjanje k iskanju učinkovitih nadomestil 
za neprimerno vedenje.
Spodbujanje in utrjevanje samonadzora 
vedenja pri mladostnikoh oziroma učencih.

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

54 strani, 47 delovnih listov

Cena: 18.00 EUR

UČINKOVITO VEDENJE
Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev
Uravnavanje neprimernega vedenja

Namen priročnika
Spodbujanje učinkovitih navad, spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev in 
uravnavanje neprimernega vedenja. 

Učinkovito vedenje je priročnik z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem 
in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo 
ur in delavnic za spodbujanje učinkovitih vzorcev vedenja pri učencih v 
tretjem triletju osnovne šole.

Priročnik zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za učence v tretjem triletju 
osnovne šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri mlajših otrocih ali 
starejših učencih; pri izboru delovnih listov upoštevajte njihove izkušnje in starost. 
Širok izbor delovnih listov omogoča izbor vsebin, ki so prilagojene izkušnjam in 
starosti vaših otrok oziroma učencev. Obenem omogoča, da najdete primerne 
dejavnosti in vsebine za vprašanja, ki so v določenem trenutku najbolj aktualna.

53 
delovnih 

listov 

Vsebinska področja mape
≈ vedenje
≈ navade
≈ pozitivni vedenjski vzorci
≈ prosocialno vedenje
≈ uravnavanje vedenja
≈ samonadzor vedenja
≈ neprimerno vedenje

Avtorja: dr. Kristijan Musek 
Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

62 strani, 53 delovnih listov

Cena: 18.00 EUR

OBČUTKI IN ČUSTVA
Spodbujanje razmišljanja o čustvih in o občutkih
Spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti
Spodbujanje razmišljanja o doživljanju, uravnavanju in izražanju čustev

47 
delovnih 

listov 

Namen priročnika
Spodbujanje razmišljanja o čustvih in občutkih, samorefl eksije pri doživljanju čustev in 
občutkov, spodbujanje zrelega izražanja občutkov in čustev, spodbujanje uravnavanja 
doživljanja in izražanja čustev in občutkov, spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti.
Priročnik zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za učence v tretjem triletju 
osnovne šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri mlajših ali starejših 
otrocih; pri izboru delovnih listov upoštevajte njihove izkušnje in starost. Širok 
izbor delovnih listov omogoča, da izberete vsebine, ki so prilagojene izkušnjam 
in starosti vaših otrok oziroma učencev. Obenem omogoča, da najdete primerne 
dejavnosti in vsebine za vprašanja, ki so v določenem trenutku najbolj aktualna.

Vsebinska področja mape
≈ samozavedanje
≈ čustva in občutki
≈ vzročno-posledične zveze med dogodki, dražljaji in čustvi
≈ razvoj zrelih, primernih, ustreznih načinov izražanja čustev in občutkov
≈ uravnavanje doživljanja in izražanja čustev in občutkov
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Usmerjanje otrok in učencev k razmišljanju 
o družinskih in prijateljskih odnosih.
Usmerjanje k razvijanju ustreznih socialnih 
spretnosti in kompetenc. 
Usmerjanje k razmišljanju o pomenu 
prosocialnega vedenja, altruizma, empatije.
Spodbujanje sodelovalnega in timskega dela.

Vsebinska področja map
≈ družinski in prijateljski odnosi in dinamika
≈ socialne spretnosti in kompetence
≈ prosocialno vedenje, altruizem, empatija 
≈ sodelovalno in timsko delo

MI IN NAŠI ODNOSI - 2. del

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

44 strani, 38 delovnih listov

Cena: 18.00 EUR

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

46 strani, 39 delovnih listov

Cena: 18.00 EUR

MI IN NAŠI ODNOSI - 1. del

38 
delovnih 

listov 

39 
delovnih 

listov 

Aktivnosti in delavnice s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike
Spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc
Spodbujanje prosocialnega vedenja
Spodbujanje altruizma in empatije
Spodbujanje sodelovalnega in timskega dela

Namen priročnikov
Spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc, 
spodbujanje prosocialnega vedenja, altruizma in empatije, 
spodbujanje sodelovalnega in timskega dela; spodbujanje 
samorefl eksije in razvoja na področju družinskih in 
prijateljskih odnosov in dinamike.
Priročnik zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za učence v tretjem 
triletju osnovne šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri 
mlajših ali starejših otrocih; pri izboru delovnih listov upoštevajte njihove 
izkušnje in starost. Širok izbor delovnih listov omogoča, da izberete 
vsebine, ki so prilagojene izkušnjam in starosti vaših otrok oziroma 
učencev. Obenem omogoča, da najdete primerne dejavnosti in vsebine za 
vprašanja, ki so v določenem trenutku najbolj aktualna.

Primernost za različne priložnosti
Priročnika omogočata uporabo v razredu v 
okviru različnih predmetov in vsebin, ali v okviru 
svetovalnega dela, ali v okviru posebnih dejavnosti 
in delavnic. Primerni sta za načrtovanje krajših 
aktivnosti, za organiziranje posameznih vsebinskih 
sklopov, ali za projektno delo.
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MI IN NAŠI ODNOSI - 2. DEL         Zbirka dejavnosti za 3. triletje osnovne šole
© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2007, 2014    

  Ime: ___________________________________________         Datum: ___________

Sodelovalno reševanje problemov
Predstavljaj si, da se je zgodila jedrska nesreča, ki na srečo ni pustila hujših posledic – le da 
ljudje zdaj hrane ne okušajo več z usti, pač pa čutijo okus s prsti. Ljudje še vedno jedo z usti, 
le da zanje hrana, če je najprej ne otipajo s prsti, nima okusa. 

V tričlanskih skupinah razmišljajte o tem, kakšne težave bi lahko ta sprememba povzročila. 
Izberite tri največje probleme in jih zapišite, potem pa razmislite in zapišite tudi, kako bi 
lahko reševali vsakega od teh problemov.

Problem:

Rešitev:

Problem:

Rešitev:

Problem:

Rešitev:

VZOREC
OROR

25
abc.edabc.ed

MI IN NAŠI ODNOSI - 1. DEL         Zbirka dejavnosti za 3. triletje osnovne šole
© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2007, 2014    

  Ime: ___________________________________________         Datum: ___________

Včasih se nam zgodijo stvari, zaradi katerih se bojimo nekaterih ljudi. Včasih se lahko 
celo zgodijo tako hude stvari, da se nam zdi, da ne moremo zaupati nikomur. Vendar 
so okrog nas vedno ljudje, ki jim lahko zaupamo in povemo o naših strahovih, slabih 
stvareh in neprijetnih izkušnjah. To so ljudje, ki jim ni vseeno za nas, ki nas imajo radi 
in spoštujejo naše občutke in čustva. V življenju je pomembno, da najdemo čim več 
takšnih ljudi.

Ljudje in prijatelji, ki jim zaupam:

Zakaj vem, da lahko tem ljudem zares zaupam:

Zaupanje drugim

VZOREC
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Usmerjanje otrok in učencev k razmišljanju o 
nekaterih pomembnih človeških vrednotah.
Usmerjanje otrok in učencev k razmišljanju o 
nekaterih pomembnih moralnih načelih.
Spodbujanje razvoja moralnega presojanja.

Usmerjanje učencev in dijakov k razmišljanju 
o sebi in o svojih potencialih, o pomembnih 
življenjskih vprašanjih in dilemah, o etiki, 
vrednotah, morali; spodbujanje razprave.

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik

52 strani, 46 delovnih listov

Cena: 18.00 EUR

MISLI ZA RAZMIŠLJANJE
Spodbujanje razmišljanja o pomembnih 
življenjskih vprašanjih
Spodbujanje razmišljanja o pomembnih 
etičnih vprašanjih

Namen priročnika
Spodbujanje razmišljanja o sebi in o svojih potencialih, razmišljanja o pomembnih 
življenjskih vprašanjih in dilemah.

Priročnik zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za učence v tretjem triletju 
osnovne šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri mlajših otrocih ali starejših 
učencih; pri izboru delovnih listov upoštevajte njihove izkušnje in starost. Širok izbor 
delovnih listov omogoča, da izberete vsebine, ki so prilagojene izkušnjam in starosti 
vaših otrok oziroma učencev. Obenem omogoča, da najdete primerne dejavnosti in 
vsebine za vprašanja, ki so v določenem trenutku najbolj aktualna.

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik; 48 strani, 40 delovnih listov

Cena: 18.00 EUR

VREDNOTE IN MORALNA NAČELA
Spodbujanje razmišljanja o pomembnih vrednotah
Spodbujanje razvoja moralnega presojanja

46
delovnih 

listov 

Namen priročnika
Spodbujanje razmišljanja o nekaterih pomembnih človeških 
vrednotah in moralnih načelih; spodbujanje razvoja moralnega 
presojanja. 
Priročnik zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za učence 
v tretjem triletju osnovne šole. Posamezne dejavnosti lahko 
uporabite tudi pri mlajših ali starejših otrocih; pri izboru delovnih 
listov upoštevajte njihove izkušnje in starost. Širok izbor delovnih 
listov omogoča, da izberete vsebine, ki so prilagojene izkušnjam 
in starosti vaših otrok oziroma učencev. Obenem omogoča, 
da najdete primerne dejavnosti in vsebine za vprašanja, ki so v 
določenem trenutku najbolj aktualna.

Primernost za različne priložnosti
Zbirka dejavnosti omogoča uporabo v razredu v 
okviru različnih predmetov in vsebin, ali v okviru 
svetovalnega dela, ali v okviru posebnih dejavnosti in 
delavnic. Primerna je za načrtovanje krajših aktivnosti, 
za organiziranje posameznih vsebinskih sklopov, ali za 

SPOŠTOVANJE

PRIJA
TELJS

TVO

ZVESTOBA
POŠTENO

ST

POGUM

ODGOVORNOST

ISKRENOST

PRAVIČNOST

STRPNOST

DELAVNO
ST

Vsebina
≈ vrednote
≈ moralna načela
≈ etika
≈ moralno presojanje

Vsebinska področja
≈ razvoj identitete
≈ kritično mišljenje
≈ vrednote in etika
≈ moralno presojanje
≈ osebna rast

40 
delovnih 

listov 
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PREPOZNAVANJE ŽRTEV 

NASILNEGA VEDENJA 

V ŠOLI ALI V SKUPINI

PRIROČNIK Z VPRAŠALNIKI 

PŽNV-BA  Prepoznavanje žrtev nasilnega 
vedenja - besedna agresivnost

PŽNV-TA  Prepoznavanje žrtev nasilnega 
vedenja - telesna agresivnost

PŽNV-PA  Prepoznavanje žrtev nasilnega 
vedenja - posredna agresivnost

PŽNV-24  Prepoznavanje žrtev nasilnega 
vedenja - daljša oblika

Agresivno in nasilno vedenje vrstnikov je v nekaterih današnjih šolah in vrstniških 
skupinah tako razširjeno, da za šole in skupnost vsak dan predstavlja pomemben 
problem, otrokom in mladostnikom, ki ga doživljajo, pa povzroča neprijetne 
občutke, strahove in stres. Nasilno vedenje je velikokrat uperjeno proti tistim, ki 
se zaradi različnih vzrokov najtežje ubranijo pred njim, ponavljajoče neprijetne 
izkušnje pa lahko pomembno vplivajo na otrokovo oziroma mladostnikovo 
socialno in duševno blagostanje; zato je prepoznavanje žrtev vrstniškega (in 
drugega) nasilja in agresivnega vedenja prvi korak na poti k reševanju njihovih 
težav. Pri tem je pomembno, da smo enako pozorni na različne oblike nasilja in 
agresivnosti: v zadnjih letih smo namreč priče porastu nekaterih prikritih oblik 
nasilja, ki so manj očitne kot neposredno telesno nasilje, zato pa za žrtve nič manj 
boleče in dolgoročno škodljive. 

Vprašalniki PŽNV so namenjeni ugotavljanju in prepoznavanju tistih članov 
razreda (ali druge skupine otrok oziroma mladostnikov) ki jih ogroža agresivno 
vedenje sošolcev, vrstnikov in drugih. Vprašalniki omogočajo prepoznavanje 
učencev, otrok, oziroma mladostnikov, ki so pogostejše žrtve besedne, telesne, ali 
posredne agresivnosti vrstnikov.

Vprašalnike uporabljamo v razredu oziroma v skupini, ali pri individualnih pogovorih; poleg učencev oziroma članov 
skupine (razreda) jih lahko izpolnjujejo tudi drugi, ki skupino dobro poznajo. Namenjeni so učiteljem, šolskim 
svetovalnim delavcem, svetovalnim delavcem in drugim strokovnjakom kot pripomoček za prepoznavanje otrok in 
mladostnikov, ki so bolj izpostavljeni različnim oblikam nasilja in agresivnosti s strani sošolcev oziroma vrstnikov in 
najbolj potrebujejo ustrezno podporo, pomoč in ukrepanje.

Vprašalniki omogočajo vpogled v odnose in dogajanje v razredu (skupini) s strani udeležencev oziroma članov. Na ta 
način z njimi pridobimo vpogled tudi v tisti del skupinske dinamike, ki je lahko zunanjim opazovalcem (npr. učiteljem, 
svetovalnim delavcem) manj očiten ali prikrit. 

Vprašalniki so namenjeni splošni oceni izpostavljenosti in ogroženosti posameznikov v razredu oziroma skupini. Če 
odgovori izpostavijo nekatere posameznike kot bolj pogoste žrtve katere koli oblike agresivnosti, je smiselno razmisliti 
o poglobljenem pogovoru, analizi in obravnavi njihovih težav z agresivnim in nasilnim vedenjem vrstnikov.

Vprašalniki PŽNV se uporabljajo pri otrocih od 8. leta starosti naprej. Pri mlajših otrocih lahko poteka izpolnjevanje 
vprašalnika v obliki strukturiranega intervjuja, odgovorni list pa izpolnjuje učitelj ali svetovalni delavec, ki otroka 
oziroma učenca vodi od vprašanja do vprašanja.

OSNOVNI PODATKI O 
VPRAŠALNIKIH

Kategorija: vprašalnike uporabljajo 
učitelji, psihologi ali drugi 
strokovnjaki (pedagogi, 
specialni pedagogi, idr.).  

Starostni razpon: 8 do 18 let.
Število postavk: 10 (krajši vprašalniki), 

24 (daljši vprašalnik).
Čas izponjevanja: 5 do 10 minut (krajši 

vprašalniki), do 15 minut 
(daljši vprašalnik).

Čas vrednotenja: do 5 minut (krajši 
vprašalniki), do 10 minut 
(daljši vprašalnik).

Izpolnjevanje vprašalnika: individualno 
ali skupinsko; vprašalnik 
izpolnjujejo učenci, otroci, 
mladostniki (člani razreda 
oziroma skupine) sami, ali v 
obliki usmerjenega razgovora.

Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik

32 strani

8 odgovornih listov za razmnoževanje

Cena: 26.00 EUR

Priročnik z vprašalniki 
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Kristijan Musek Lešnik

Lestvice, vprašalniki, obrazci 

PREPOZNAVANJE ŽRTEV 
NASILNEGA VEDENJA V 
ŠOLI ALI V SKUPINI

PŽNV-BA

Prepoznavanje žrtev nasilnega vedenja - besedna agresivnost

PŽNV-TA

Prepoznavanje žrtev nasilnega vedenja - telesna agresivnost

PŽNV-PA

Prepoznavanje žrtev nasilnega vedenja - posredna agresivnost

PŽNV-24

Prepoznavanje žrtev nasilnega vedenja - daljša oblika

PRIROČNIK Z VPRAŠALNIKI

OK 002 Vprasalniki prepoznavanja1 1 10.1.2011 11:18:34

X

Brez 
plačevanja 

odgovornih 
listov!
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LESTVICE
POZITIVNEGA
SAMOVREDNOTENJA

PRIROČNIK Z LEST VICAMI 

LPS-SOS  Lestvica pozitivnega samovrednotenja 
Splošen odnos do sebe

LPS-DU  Lestvica pozitivnega samovrednotenja 
Dosežki in uspehi

LPS-TV  Lestvica pozitivnega samovrednotenja 
Telesni videz

Lestvice pozitivnega samovrednotenja so namenjene ugotavljanju 
samovrednotenja učencev in mladostnikov na različnih pomembnih 
področjih, od splošnega odnosa do sebe in svojih uspehov ter dosežkov, 
do odnosa do svojega telesnega videza. Lestvice uporabljajo psihologi, 
šolski svetovalni delavci, svetovalni delavci in drugi strokovnjaki kot 
pripomočke za vpogled v različne vidike samovrednotenja učencev 
oziroma mladostnikov in za prepoznavanje učencev in mladostnikov, ki 
bi lahko imeli težave na področju samovrednotenja. Primerne so tudi za 
ugotavljanje splošnega samovrednotenja v različnih skupinah, na primer 
pri učencih oziroma mladostnikih v posameznem razredu ali skupini. 

Lestvice LPS lahko uporabljamo v okviru vsakdanjega vzgojno-
pedagoškega dela, ali svetovalnega oziroma preventivnega procesa. 
Primerne so za individualno ali skupinsko ugotavljanje samovrednotenja 
otrok in mladostnikov, od 10. leta starosti naprej.

Samovrednotenje kot zbirka vrednostnih sodb o sebi, o svojih lastnostih in sposobnostih, se začne oblikovati 
v zgodnjem otroštvu. Kot eno od temeljnih področij osebnosti se postopno oblikuje skozi obdobje otroštva in 
mladostništva in se razvija vse življenje. Na njegovo oblikovanje vplivajo povratne informacije pomembnih 
oseb (staršev, vzgojiteljev, učiteljev) in informacije iz okolja, ki vzbujajo občutke zadovoljstva s sabo, s svojimi 
dosežki, telesom in videzom, ali pa občutke nezadovoljstva, nedovršenosti. 

Razvoj pozitivnega odnosa do sebe in do svojih dosežkov pomembno vpliva na uspešnost otrok in mladostnikov 
v različnih okoliščinah in pri različnih razvojnih in življenjskih nalogah. Pozitivno samovrednotenje jih 
varuje pri soočanju z izzivi okolja: zaupanje vase in pozitivno samovrednotenje krepi njihove zmožnosti za 
uspešno in učinkovito soočanje z življenjskimi izzivi, ter vpliva na uspešno upravljanje s konfl ikti in upiranje 
negativnim pritiskom okolja. Za učence in mladostnike z negativnim samovrednotenjem pa so lahko različne 
socialne okoliščine, naloge in izzivi vir stresa, občutkov tesnobe in frustracij. Njihova zmožnost za spopadanje 
s težavami in reševanje problemov je lahko okrnjena. Negativno samovrednotenje vodi v začarani krog: novi 
neuspehi, ki so posledica nizkega samozaupanja lahko vplivajo na nadaljnje utrjevanje nezaupanja vase. V 
skrajnih okoliščinah lahko izrazito negativno samovrednotenje prispeva k pasivnosti, umikanju iz socialnih 
situacij, ali k depresivnosti.

OSNOVNI PODATKI O 
LESTVICAH

Kategorija: vprašalnike lahko 
uporabljajo psihologi, 
šolski svetovalni delavci, 
ali drugi strokovnjaki na 
področju svetovanja otrokom, 
mladostnikom in družinam.  

Starostni razpon: 10 let in naprej.
Število postavk: 13.
Čas izponjevanja: do 5 minut.
Čas vrednotenja: do 5 minut.
Izpolnjevanje vprašalnika: 

individualno ali skupinsko; 
samoocenjevanje, ali usmerjeni 
razgovor (ocenjevalec skozi 
razgovor vodi učenca oziroma 
mladostnika od vprašanja do 
vprašanja in beleži njegove 
odgovore v odgovorni list).

Kristijan Musek Lešnik

Lestvice, vprašalniki, obrazci 

LESTVICE 
POZITIVNEGA 
SAMOVREDNOTENJA

PRIROČNIK Z LESTVICAMI

LPS-SOS 

Lestvica pozitivnega samovrednotenja - Splošen odnos do sebe

LPS-DU 

Lestvica pozitivnega samovrednotenja - Dosežki in uspehi

LPS-TV 

Lestvica pozitivnega samovrednotenja - Telesni videz

OK 001 Lestvice pozitivnega samo1 1 10.1.2011 10:51:06

X

Brez 
plačevanja 

odgovornih 
listov!

Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik

48 strani

24 odgovornih listov za razmnoževanje

Cena: 26.00 EUR
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N A R OČ I L N I C A

Naročnik: 

Naslov: Pošta:

Id. številka: Datum naročila:

Podpisnik naročila: Podpis:

Naročamo naslednja gradiva oziroma priročnike:

Število Naslov Cena (EUR)
Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti (celoten program ali posamezni kompleti)

(cene zajemajo gradiva in uporabnino brez časovne omejitve)

Celoten program 276,00

Posamezni kompleti: Komplet 1: Preprosto povezovanje, prerisovanje, sledenje - 10 delovnih zvezkov 50,70

Posamezni kompleti: Komplet 2: Prostorska urejenost - 5 delovnih zvezkov 34,70

Posamezni kompleti: Komplet 3: Stalnost oblike - 6 delovnih zvezkov 33,40

Posamezni kompleti: Komplet 4: Sledenje likom - 7 delovnih zvezkov 36,60

Posamezni kompleti: Komplet 5: Vrisovanje - 6 delovnih zvezkov 39,10

Posamezni kompleti: Komplet 6: Velike tiskane črke - 11 delovnih zvezkov 59,60

Posamezni kompleti: Komplet 7: Male tiskane črke - 11 delovnih zvezkov 62,00

Priročniki

Vedenje, takšno in drugačno (9 do 11 let) 28,00

Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba (6 do 8 let) 28,00

Prepoznavanje žrtev nasilnega vedenja v šoli ali v skupini (Priročnik z vprašalniki) 26,00

Lestvice pozitivnega samovrednotenja (Priročnik z lestvicami) 26,00

Samozavedanje (2. izdaja) 1. triletje 18,00

Mi in drugi (2. izdaja) 1. triletje 18,00

Mi in čustva (2. izdaja) 1. triletje 18,00

Mi, čuti in čutila (2. izdaja) 1. triletje 18,00

Samopodoba, samovrednotenje (2. izdaja) 2. triletje 18,00

Učinkovito vedenje (2. izdaja) 2. triletje 18,00

Občutki in čustva - 1. del (2. izdaja) 2. triletje 18,00

Občutki in čustva - 2. del (2. izdaja) 2. triletje 18,00

Mi in drugi  - 1. del (2. izdaja) 2. triletje 18,00

Mi in drugi  - 2. del (2. izdaja) 2. triletje 18,00

Samopodoba, samovrednotenje, identiteta in cilji  - 1. del (2. izdaja) 3. triletje 18,00

Samopodoba, samovrednotenje, identiteta in cilji  - 2. del (2. izdaja) 3. triletje 18,00

Občutki in čustva (2. izdaja) 3. triletje 18,00

Učinkovito vedenje (2. izdaja) 3. triletje 18,00

Mi in naši odnosi  - 1. del (2. izdaja) 3. triletje 18,00

Mi in naši odnosi  - 2. del (2. izdaja) 3. triletje 18,00

Vrednote in moralna načela (2. izdaja) 3. triletje 18,00

Misli za razmišljanje (2. izdaja) 3. triletje 18,00

Podpis:       Žig:

abc.ed

Izpolnjeno naročilnico pošljite na naslov:

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p.
Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani

ali na e-poštni naslov: publikacije@ipsos.si


