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Kataloška številka 
izdelka  

Ime izdelka  Opis  Namen  Fotografija  Uporabniki  
- II. OŠ Žalec 
-interna izposoja 
-zunanja izposoja  

Inv.številka  

2017_01_DP_001 LEŽEČA 
OSMICA 

2 leseni 
osmici, 2 
kovinski 
žogici  

Urjenje 
motorike, 
delovanje leve 
in desne 
hemisfere 

 

- II. OŠ Žalec 
-interna 
izposoja 
 

 

2017_01_DP_002 KVIZ ZNANOST 

IN IZUMI 

Škatla in 

kartice z 

vprašanji 

Splošna 

poučenost, 

branje, 

pozornost 

 

- II. OŠ Žalec 
-interna 
izposoja 
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2017_01_DP_003 KVIZ ZAKAJ Škatla in 

kartice z 

vprašanji 

Splošna 

poučenost, 

branje, 

pozornost 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_004 MINI 

POZORKO 

Škatla in 

kartice z 

nalogami 

Urjenje 

pozornosti in 

koncentracije  

 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_01_DP_005 POZORKO Škatla in 

kartice z 

nalogami 

Razvijanje 

aktivne 

pozornosti in 

koncentracije 

 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_006 IGRA ROLLINO Škatla, 

magneti, 

predloge z 

vzorci 

Razvijanje fine 

motorike, 

natančnosti, 

pozornosti 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_01_DP_007 IGRA ROLLINO Škatla, 

magneti, 

predloge z 

vzorci 

Razvijanje fine 

motorike, 

natančnosti, 

pozornosti 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_008 IGRA ROLLINO Škatla, 

magneti, 

predloge z 

vzorci 

Razvijanje fine 

motorike, 

natančnosti, 

pozornosti 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_01_DP_009 IGRA ROLLINO Škatla, 

magneti, 

predloge z 

vzorci 

Razvijanje fine 

motorike, 

natančnosti, 

pozornosti 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_010 IGRA ROLLINO Škatla, 

magneti, 

predloge z 

vzorci 

Razvijanje fine 

motorike, 

natančnosti, 

pozornosti 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_01_DP_011 ODŠTEVALNIK 

ČASA Z 

ALARMOM IN 

BARVNO 

OZNAČBO 

Odštevalnik 

časa od 1 -

60 minut 

Odštevanje časa 

pri časovno 

omejenih 

nalogah 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_012 HOBBY igra? Razvijanje 

področja jezika, 

fina motorika, 

socialne 

spretnosti, 

vizualizacija 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_01_DP_013 OGLEDALO Ogledalo v 

mehkem 

okvirju 

Igra vlog, 

opazovanje 

samega sebe, 

posnemanje 

 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_014 OD KOD 

PRIHAJA? 

Škatla, trde 

predloge in 

kartice, od 

kod prihaja 

mleko, jajca, 

riž… 

Splošna 

poučenost, 

besedni zaklad 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_01_DP_015 KATERI OD 

ŠTIRIH?  

Škatla, trde 

predloge in 

kartice, 

iskanje 

vsiljivca 

Splošna 

poučenost, 

logično 

razmišljanje, 

besedni zaklad 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_016 NASPROTJA  Škatla, trde 

kartice, 

iskanje 

parov 

nasprotij 

Splošna 

poučenost, 

besedni zaklad 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_01_DP_017 RAZVRSTI 

PREDMETE PO 

VELIKOSTI 

Škatla, trde 

predloge in 

kartice za 

razvrščanje 

po velikosti 

Razvrščanje in 

sortiranje, 

pozornost, 

natančnost 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_018 VEČ, MANJ  Škatla, trde 

predloge in 

kartice za 

razvrščanje 

večje ali 

manjše 

količine 

Številske 

predstave, 

števila, štetje, 

razvrščanje in 

sortiranje  

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_01_DP_019 PRIMERJALNE 

VELIKOSTI 

Škatla, trde 

predloge in 

kartice za 

označevanje 

dolg-kratek, 

širok-ozek 

Velikostni 

odnosi, 

geometrija 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_020 GLEJ, POIŠČI, 

NAJDI 

Škatla, 

kartonaste 

predloge in 

kartice za 

ujemanje  

Vidna 

pozornost, 

vidno 

pomnjenje, 

razvijanje veščin 

branja in pisanja 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 



                               
 

13 
 

2017_01_DP_021 ŠKROBNI VALJI 

ZA 

USTVARJANJE 

Škatla, 

barvni 

škrobni valji 

Ustvarjanje, 

širjenje 

domišljije, 

barvno 

sortiranje 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_022 DENAR - 

BLAGAJNA 

Plastična 

škatla z 

denarjem 

Matematika, 

splošna 

poučenost, 

denarne 

vrednosti, štetje 

in računanje, 

igra vlog 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_01_DP_023 PLASTIČNE 

SESTAVLJANKE 

RAZLIČNIH 

OBLIK IN 

VELIKOSTI 

Plastični 

delci 

različnih, 

barv, 

velikosti in 

oblik, ki jih 

lahko 

poljubno 

sestavljaš v 

večje 

velikosti 

Igra, 

konstrukcije, 

sestavljanje, 

motorika, 

domišljija  

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_024 PRETIKANKA 

DREVO 

Lesena 

tablica in 

vrvice 

Fina motorika, 

usklajevanje 

oko-roka 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_01_DP_025 ČLOVEK NE 

JEZI SE 

Lesena 

podloga, 

figurice in 

kocka 

Družabna igra, 

štetje 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_026 PRIBOR ZA 

PLETENJE 

Plastična 

predloga, 

barvne 

vrvice, 

plastičen 

svinčnik 

Fina motorika, 

ustvarjanje, 

domišljija  

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_01_DP_027 IGRA STOLI Škatla, 

barvni 

plastični 

stolčki 

Družabna igra, 

natančnost, 

vztrajnost 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_028 BARVNE 

KOSMATE 

ŽIČKE 

Kosmate 

žičke v 

embalaži 

Fina motorika,. 

oblikovanje 

oblik, črk, števil, 

vzorcev, 

ustvarjanje 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_01_DP_029 LEGO KOCKE Plastična 

škatla z 

barvnimi 

lego 

kockami 

Ustvarjanje, 

igra, prostorske 

predstave, igra 

vlog, fina 

motorika 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_030 KOCKE ZA 

SESTAVLJANJE 

VOZIL 

Plastična 

škatla s 

kolesi, 

vrtavkami za 

konstrukcijo 

vozil 

Ustvarjanje, 

igra, prostorske 

predstave, 

konstrukcije, 

igra vlog, fina 

motorika 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_01_DP_031 LESEN 

KOMPLET ZA 

NIZANJE 

Plastična 

škatla z 

lesenimi 

barvnimi 

oblikami in 

barvnimi 

vrvicami 

Fina motorika, 

razvrščanje po 

barvah, oblikah, 

koordinacija 

oko-roka 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_032 PINCETE Plastična 

škatla s 

pincetami  

Pincetni prijem, 

fina motorika, 

štetje, 

sortiranje, drža 

pisala 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_01_DP_033 KRIŽCI IN 

KROŽCI 

Plastična 

škatla z 

lesenimi 

križci in 

krožci 

Družabna igra, 

razmišljanje 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_034 GUMBI Plastična 

škatla z 

različnimi 

gumbi 

Velikostni 

odnosi, 

ustvarjanje, 

štetje, 

računanje, 

sortiranje, fina 

motorika, 

pincetni prijem  

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_01_DP_035 POZICIJSKO 

RAČUNALO  

Kartonasta 

škatla z 

lesenim 

računalom 

Štetje in 

računanje 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_036 NO-MA 

PLOŠČICE 

Kartonasta 

škatla s 

ploščicami 

različnih 

oblik 

Oblike, 

razvrščanje 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 



                               
 

21 
 

2017_01_DP_037 SESTAVLJANKA 
KAČA 

Lesena 
škatla z 
lesenimi 
delčki kače, 
barvnimi 
vrvicami, 
kljukicami, 
metrom  

Merjenje 
dolžine, 
velikostni 
odnosi, 
sestavljanje, 
ocenjevanje 
dolžin 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 
izposoja 

 

2017_01_DP_038 NASTAVLJANJE 

OBLIK 

Lesena 

škatla s 

trdimi 

predlogami 

in barvnimi 

oblikami za 

nastavljanje 

po 

predlogah 

Logično 

razmišljanje, 

pozornost, 

natančnost, fina 

motorika, barve 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_01_DP_039 PROSTORSKI 

ODNOSI 

Lesena 

škatla s 

trdimi 

predlogami 

in karticami 

za 

razvrščanje 

Logično 

mišljenje, 

pozornost, 

razvrščanje, 

sortiranje po 

velikosti, obliki, 

barvi, položaju, 

vrsti … 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_040 KOMPLET ZA 

FINO 

MOTORIKO V 

VEDRU  

Plastična 

škatla, 

plastične 

predloge za 

vtikanje, 

barvni 

vtikači 

Natikanje, fina 

motorika, 

ustvarjanje, 

barve  

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_01_DP_041 HITRI PRSTI Lesena 

podloga, 

leseni 

žetončki  

Motorične 

spretnosti, 

orientacija v 

prostoru, 

zaznavanje 

števil, 

koordinacija 

oko-roka, 

socialne veščine  

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_042 KOLEDAR Lesena 

podloga  

Splošna 

poučenost, 

orientacija v 

času, ura, 

koledar, letni 

časi, dnevi v 

tednu, meseci v 

letu, vreme 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_01_DP_043 ŽOGE IN 

FRNIKOLE 

Plastična 

škatla z 

žogicami in 

frnikolami 

Sprostitev, 

zabava, fina 

motorika 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_044 PRIDOBIVAMO 

IN 

IZGOVARJAMO 

GLASOVE 

Plastična 

škatla s 

karticami 

črk, podlogo 

Opismenjevanje, 

glasovi in črke, 

branje in pisanje 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_01_DP_045 ABECEDA – 

STENSKE SLIKE 

Plastična 

škatla s 

stenskimi 

slikami 

abecede 

Opismenjevanje, 

glasovi in črke, 

branje in pisanje 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_046 LIKI Vreča iz 

blaga z liki 

različnih 

barv in 

velikosti  

Liki, oblike, 

barve, 

geometrija, 

razvrščanje  

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_01_DP_047 ČRKE Vrečka iz 

blaga z 

lesenimi 

kockami črk 

in sličic 

slovenske 

abecede 

Širjenje 

besednega 

zaklada, 

opismenjevanje, 

glasovi in črke  

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_048 IGRA S 

KLADIVOM IN 

ŽEBLJIČKI 

Lesena 

škatla s 

plutastimi 

podlogami, 

plastičnimi 

ploščicami 

različnih 

oblik in 

barv, 

žebljički in 

kladivi 

Fina motorika, 

pincetni prijem, 

ustvarjanje, 

prostorska 

predstavljivost, 

barve, oblike, 

koordinacija 

obeh rok 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_01_DP_049 PLUTASTE 

PLOSKVE ZA 

IGRO S 

KLADIVOM IN 

ŽEBLJIČKI 

Lesena 

škatla s 

plutastimi 

podlogami, 

plastičnimi 

ploščicami 

različnih 

oblik in 

barv, 

žebljički in 

kladivi 

Fina motorika, 

pincetni prijem, 

ustvarjanje, 

prostorska 

predstavljivost, 

barve, oblike, 

koordinacija 

obeh rok 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_050 PA POTEM? Kartonasta 
škatla s 
karticami za 
iskanje 
parov prej-
potem 

Splošna 
poučenost, 
logično mišljenje 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 
izposoja 
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2017_01_DP_051 LESENE KOCKE  Lesena 

škatla z 

lesenimi 

kockami s 

sličicami 

Sestavljanje, 

ustvarjanje 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_052 KOLIKO JE 

URA? 

Kartonasta 

škatla z uro 

in kartončki 

z zapisanim 

časom 

Matematika, 

merjenje časa, 

časovna 

orientacija 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_01_DP_053 KDOR ZNA PA 

ZNA 

Plastična 

škatla s 

plastičnimi 

karticami z 

napisi besed 

Branje in 

pisanje, besedni 

zaklad 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_054 LINEA Lesena 

škatla s 

trdimi 

predlogami 

in različnimi 

oblikami za 

nastavljanje 

po 

predlogah 

Barve, liki, 

obliki, vidna 

pozornost 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_01_DP_055 LESENI 

OBROČI 

Leseni 

obročki 

Ustvarjanje, 

štetje, 

konstrukcije 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

2017_01_DP_056 STOTIČNI 
KVADRAT 

Kartonasta 
škatla s 
predlogo 
stotičnega 
kvadrata i 
kartončki 
števil do 100 

Številske 
predstave, 
števila, 
računanje 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 
izposoja 
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2017_01_DP_057 LINK KOCKE Palstična 
škatla z link 
kockami  

Štetje, 
računanje, 
barve, 
razvrščanje  

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 
izposoja 

 

2017_01_DP_058 PLASTIČNE 
IGRAČE 

Kartonasta 
škatla s 
plastičnimi 
igračami 

Igra vlog, 
domišljija, 
besedni zaklad, 
igra 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 
izposoja 
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2017_01_DP_059 LESENE 
AFRIŠKE ŽIVALI 

Kartonasta 
škatla z 
lesenimi 
Afriškimi 
živalmi 

Igra, domišljija, 
spoznavanje 
živali, splošna 
poučenost, igra 
vlog 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 
izposoja 

 

2017_01_DP_060 MOBILNA 

TORBA RDEČA 

Mobilna 

šolska torba 

za 

prenašanje 

didaktičnega 

materiala 

Prenašanje 

didaktičnega 

materiala 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

- zunanja 

izposoja 
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2017_01_DP_061 MOBILNA 

TORBA ČRNA 

Mobilna 

šolska torba 

za 

prenašanje 

didaktičnega 

materiala 

Prenašanje 

didaktičnega 

materiala 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

- zunanja 

izposoja 

 

2017_01_DP_062 MOBILNA 

TORBA ROZA 

Mobilna 

šolska torba 

za 

prenašanje 

didaktičnega 

materiala 

Prenašanje 

didaktičnega 

materiala 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

- zunanja 

izposoja 
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2017_01_DP_063 MOBILNA 

TORBA ROŽICE 

Mobilna 

šolska torba 

za 

prenašanje 

didaktičnega 

materiala 

Prenašanje 

didaktičnega 

materiala 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

- zunanja 

izposoja 

 

2017_01_DP_064 MAJHNA 
RAVNOTEŽNA 
PLOSKEV 

Lesena 
ravnotežna 
ploskev, 
rdeča 
žogica, ki 
potuje po 
kanalu 

Ravnotežje, 
motorika, 
koordinacija nog 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_01_DP_065 VELIKA 

RAVNOTEŽNA 

PLOSKEV 

Velika 
okrogla 
lesena 
ravnotežna 
ploskev za 2, 
rdeča 
žogica, ki 
potuje po 
kanalu 

Ravnotežje, 
motorika, 
koordinacija 
nog, 
sodelovanje v 
paru 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

 

2017_01_DP_066 KINESTETIČNA 

MIZA VELIKA 

Oranžna 

kinestetična 

miza  

Usmerjanje 

pozornosti, 

pomiritev, 

zadovoljitev 

potrebe po 

gibanju 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

 

2017_01_DP_067 KINESTETIČNA 

MIZA MAJHNA 

kinestetična 

miza 

Usmerjanje 

pozornosti, 

pomiritev, 

zadovoljitev 

potrebe po 

gibanju 
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2017_01_DP_068 LUTKA – 

PUNČKA 

MOLLY 

Lutka iz 

blaga – 

punčka 

Molly  

Domišljija, igra 

vlog, govor, 

pripovedovanje, 

poslušanje 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

 

2017_01_DP_069 STOLČKI Leseni 
barvni 
podstavki - 
stolčki 

Motorika, 
ravnotežje, 
barve 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

 

2017_01_DP_070 VESELI 
ARHITEKT 

Lesene 
barvne 
kocke za 
sestavljanje 

Motorika, 
domišljija, igra 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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Kataloška številka 
izdelka  

Ime izdelka  Opis  Namen  Fotografija  Uporabniki  Inv.številka  

2017_xx_SP_001   PLASTELIN Škatlice s 
plastelinom 
različnih barv 

Ustvarjanje, 
fina 
motorika, 
domišljija 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

 

2017_xx_SP_002 MEHKE 
ŽOGICE 

Različne mehke 
žogice, različnih 
barv, z 
vdolbinami, 
izboklinami 

Igra, masaža, 
tipni 
dražljaji, 
podajanje, 
barve 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_xx_SP_003 BLAZINA Z 
RIŽEM 

Modra usnjena 
kuža-želva, 
dinozaver blazina 
napolnjena z 
rižem 

Igra, tipni 
dražljaji, 
pomiritev, 
obtežitev  

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

 

2017_xx_SP_004 »MOKAVČEK« Oranžna žogica 
napolnjena z 
moko za 
stiskanje 

Gnetenje, 
stiskanje, 
sproščanje, 
pomiritev 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_xx_SP_005 MASAŽNE 
BLAZINE Z 
VIBIRACIJAMI 

Masažne blazine 
z vibracijami, 
različnih barv, 
materialom, 
oblik 

Za sedenje, 
masiranje 
hrbta, 
sproščanje, 
potreba po 
dražljajih 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

 

2017_xx_SP_006 MASAŽNE 
BLAZINE ZA 
SEDENJE 

Plastične 
masažne blazine 
za sedenje 

Za sedenje, 
masažo, 
potrebo po 
dražljajih 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_xx_SP_007 KINESTETIČNI 
PESEK 

Plastična škatla s 
kinestetičnim 
peskom 

Igra vlog, 
besedni 
zaklad, 
ustvarjanje 
in domišljija, 
iskanje 
predmetov, 
senzorika, 
fina motorika 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

 

2017_xx_SP_008 BUNG Glasbeni 
inštrument, 
lesena podloga s 
5 vstavljivimi 
boni, palčkami za 
udarjanje po 
bobnih 

Glasbeno 
ustvarjanje, 
poslušanje, 
sproščanje, 
slušno 
zaznavanje, 
koordinacija 
rok 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_xx_SP_009 TOLKALO 
»GONG«  

Glasbeni 
inštrument, 
leseno stojalo s 
kovinskim 
gongom, palčke 
za udarjanje po 
gongu 

Glasbeno 
ustvarjanje, 
poslušanje, 
sproščanje, 
slušno 
zaznavanje 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

 

2017_xx_SP_010 ROPOTULJA Glasbeni 
inštrument, 
plastična 
ropotulja – dežna 
palica 

Glasbeno 
ustvarjanje, 
poslušanje, 
sproščanje, 
slušno 
zaznavanje 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_xx_SP_011 TRIANGELSKI 
ZVONOVI  

Glasbeni 
inštrument, 
leseno držalo za 
snemljive 
triangle, palčke 
za udarjanje po 
trianglih  

Glasbeno 
ustvarjanje, 
poslušanje, 
sproščanje, 
slušno 
zaznavanje 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

 

2017_xx_SP_012

  

   

VETER Glasbeni 
inštrument, 
plastična 
ropotulja Z ŽIČKO 
- veter 

Glasbeno 
ustvarjanje, 
poslušanje, 
sproščanje, 
slušno 
zaznavanje 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

 

2017_xx_SP_013 ZVONČKI 

DONDINA 

Glasbeni 
inštrument, 
leseni podstavek 
z barvnimi 
zvončki  

Glasbeno 
ustvarjanje, 
poslušanje, 
sproščanje, 
slušno 
zaznavanje, 
fina 
motorika, 
koordinacija 
rok 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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2017_xx_SP_014 ZVONČKI 

DONDI 

Glasbeni 
inštrument, 
leseni podstavek 
z barvnimi 
zvončki  

Glasbeno 
ustvarjanje, 
poslušanje, 
sproščanje, 
slušno 
zaznavanje, 
fina 
motorika, 
koordinacija 
rok 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

 

2017_xx_SP_015 METALOFON Glasbeni 
inštrument, 
leseni podstavek 
z lesenimi 
ploščicami in 
palčkami za 
igranje 

Glasbeno 
ustvarjanje, 
poslušanje, 
sproščanje, 
slušno 
zaznavanje, 
fina 
motorika, 
koordinacija 
rok 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

 

2017_xx_SP_016 KSILOFON Glasbeni 
inštrument, 
podstavek iz 
blaga s 
kovinskimi 
ploščicami in 
palčkami za 
igranje  

Glasbeno 
ustvarjanje, 
poslušanje, 
sproščanje, 
slušno 
zaznavanje, 
fina 
motorika, 
koordinacija 
rok 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

 



                               
 

46 
 

2017_xx_SP_17 PREVEZE ZA 
OČI 

Črne preveze za 
oči 

Senzorna 
integracija: 
tip, sluh, 
okus 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

 

2017_xx_SP_18 MOTORIČNA 
STOPALA  

Lesena škatla z 
lesenimi 
senzoričnimi 
stopali z 
različnimi 
vdolbinami, 
površinami, 
oblikami 

Senzorna 
občutljivost, 
tipno 
pomnjenje 

 

- II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 

 

 

2017_xx_SP_19 SENZORIČNA 
POT 

Leseni podstavki 
z različnimi 
površinami, 
ravnotežnostnimi 
gugalniki 

Senzorna 
občutljivost, 
tipno 
pomnjenje, 
ravnotežje  

 - II. OŠ Žalec 

- interna 

izposoja 
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MONTESSORI MATERIALI 
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Kataloška številka izdelka  Ime izdelka  Opis  Namen  Fotografija  Uporabniki  Inv.številka  

2017_xx_MM_001        
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DIAGNOSTIČNI TESTI 
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Kataloška številka izdelka  Ime izdelka  Opis  Namen  Fotografija  Uporabniki  Inv.številka  

2017_XX_DT_001  Preizkus zaznavno-
motoričnih 
sposobnosti otrok 

Diagnostika 
zaznavno-
motoričnih težav 
pri otrocih v prvi 
triadi OŠ 

Specialno-
pedagoška 
diagnostika 

 II. OŠ Žalec 
(specialne 
pedagoginje) 
 

 

2017_XX_DT_002 Baterija za oceno 
otrokovega gibanja 
ABC 2  

Diagnostika 
motoričnih težav 
pri otrocih in 
mladostnik 3-16 
leta 

Specialno-
pedagoška 
diagnostika 

 II. OŠ Žalec 
(specialne 
pedagoginje) 
 

 

2017_XX_DT_003 WISC III Diagnostika 
intelektualnih 
sposobnosti  

Psihološka 
diagnostika 

 II. OŠ Žalec 
(psihologinji)  

 

       

       

 

 


