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VPLIV ZGODNJEGA GIBALNEGA RAZVOJA NA KASNEJŠE UČNE 

TEŽAVE 

POVZETEK 

V diplomskem delu sem podrobneje predstavila gibalni razvoj s strani razvojnih 

stopenj, načel ter razvoja gibalnih vzorcev in refleksov, ki se pri posamezniku 

pojavijo v najzgodnejšem obdobju življenja. Navedeni in razloženi so tudi vzroki 

neintegriranosti najzgodnejših refleksov in posledice, ki lahko bistveno otežujejo 

in ovirajo posameznikov nadaljnji razvoj in celo povzročajo težave na področju 

učenja. Na podlagi študija domače in tuje strokovne literature sem oblikovala 

pregledni vprašalnik in načrtovala raziskavo – opazovala sem najpomembnejše 

zgodnje reflekse in gibalne vzorce, spoznavala načine, kako jih prepoznamo in 

izzovemo, ter čas, kdaj bi se morali pojaviti in kdaj izzveneti. Julija 2012 sem z 

desetimi udeleženci, starimi od enega do dvanajst mesecev, izvedla raziskavo. 

Namen raziskave je bil ugotoviti, ali obstaja povezava med zgodnjim gibalnim 

razvojem in kasnejšimi učnimi težavami. Ugotovila sem, da gre vsak izmed nas 

tako teoretično kot empirično skozi razvoj po enakih gibalnih razvojnih stopnjah, 

da je gibalni razvoj zasnovan na sledečih si razvojnih mejnikih,čeprav  se ti pri 

vsakem izmed nas izražajo nekoliko drugače. V najzgodnejšem gibalnem 

obdobju se zvrstijo številni primitivni in posturalni refleksi, ki omogočajo 

preživetje, a morajo z razvojem izzveneti, saj drugače ovirajo nadaljnji razvoj. 

Gibalnih stopenj ne smemo umetno prehitevati, saj razvoj motoričnega in 

živčnega sistema omogoča specializacijo in nadgradnjo gibalnih vzorcev. 

Teoretično obstaja povezava med zgodnjim gibalnim razvojem in učnimi 

težavami predvsem takrat, kadar je oviran ali moten gibalni razvoj. Za empirično 

potrditev povezave med njima pa je potrebno dolgotrajno opazovanje razvoja, 

saj se težave začnejo kazati komaj in predvsem v obdobju šolanja. 

Ključne besede: 

gibalni razvoj, razvojni mejniki, gibalni vzorci, posturalni tonični refleksi, statični 

refleksi, (ne)integriranost refleksov, učne težave. 

  



THE INFLUENCE OF EARLY MOTOR DEVELOPMENT ON LATER 

LEARNING DIFFICULTIES 

 

ABSTRACT 

In my diploma, I presented in detail motor development according to the 

developmental stages, principles and the development of motor patterns and 

reflexes which arise in every individual in the earliest period of his or her life. 

Reasons for disintegration of earliest reflexes and consequences are also 

stated and explained. They can seriously hinder subsequent developmental 

stages of an individual; moreover, they may even cause difficulties in the field of 

learning. Based on the studies of Slovene and foreign experts, I formed a clear 

questionnaire and planned a research. By this means, I observed the most 

important early reflexes and motor patterns, developed ways how to recognise 

and cause them and tried to define the time they are suppose to appear or 

become outmoded. In June 2012 I conducted a research with ten participants 

between one and twelve months. The purpose of the research was to discover 

whether there is a connection between early motor development and later 

learning difficulties. I discovered that every individual theoretically and 

empirically develops according to the same stages of motor development. In 

addition, motor development is based on the developmental milestones that 

follow each other, but manifest themselves differently in every individual. There 

are numerous primitive and postural reflexes in the earliest motor period that 

enable survival; however, with the development they should become outmoded, 

for otherwise they may hinder the proceeding stages of development. Motor 

stages must not be forced because the development of motor and nervous 

systems allow the specialisation and upgrading of motor patterns. Theoretically, 

there exists a connection between early motor development and learning 

difficulties, especially when motor development is hindered or interrupted. To 

receive an empirical confirmation of the connection, a long-term observation of 

development is required, for the difficulties begin to arise especially during 

schooling.  

 



Key words:  

motor development, developmental milestones, motor patterns, postural tonic 

reflexes, static reflexes, (dis)integration of reflexes, learning difficulties. 
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1. UVOD 

Zaradi tempa življenja je naše gibanje vedno bolj omejeno. S tem smo oropani 

številnih izkušenj, ki jih lahko pridobimo in z njimi razvijamo naše gibalne 

spretnosti. 

Gibanje spada med osnovne otrokove potrebe, saj se z njim uravnava, razvija 

in ohranja otrokovo zdravje in hkrati razvija njegova osebnost (Kosec, 1980 v 

Zalokar-Divjak, 1998). Za vsako starostno obdobje so značilni drugačni gibalni 

vzorci, ki se z razvojem nadgrajujejo, specializirajo in otroku omogočajo vedno 

natančnejše in zavestne gibe. Gibalni razvoj je zasnovan na razvojnih mejnikih, 

ki so predvideni pri naravnem razvoju. Le-ti se pojavljajo v zaporedju, faze si 

sledijo in so enake pri vsakem posamezniku. Kljub temu pa je nujno potrebno 

upoštevati individualne značilnosti vsakega posameznika. Cemičeva (1997) 

navaja, da mora imeti otrok za naravni razvoj zagotovljene osnovne pogoje – to 

pomeni, da se morajo motorični, senzorični in živčni sistemi ustrezno razvijati. 

Samo in zgolj harmonično delovanje vseh sistemov otroku omogoča, da se 

povezave v njegovih možganih povečujejo in nadgrajujejo in s tem omogočajo 

vedno bolj specializirano in zavestno gibanje. 

Otrokov gibalni razvoj poteka v več stopnjah, vsaka nova faza napoveduje 

kompleksnejšo sposobnost in kontrolo, možgani zorijo, vzpostavljajo se nove 

živčne povezave, da se lahko postopoma razvija gibanje na zavestni ravni, ki je 

vodeno s strani višjih možganskih centrov. Če se te povezave ne nadaljujejo, 

kot bi se morale, in ne pride do specializacije možganskih centrov, le-ti ne 

morejo opravljati svojih funkcij, kot bi morali. Pojav imenujejo razvojno-

nevrološki zaostanek (http://www.suehyland.co.uk/ond_ndd.html, pridobljeno 

14. 9. 2011). 

Uther, Brar, Pieterse in Treloar (2000) ugotavljajo, da se pri novorojenčkih in 

dojenčkih do enega leta zvrstijo številni gibalni vzorci in refleksi, ki mu sprva 

omogočajo zgolj preživetje in se morajo z zorenjem nujno integrirati, istočasno 

pa odsotnost ali asimetrija enega ali več neonatalnih refleksov kaže na 

http://www.suehyland.co.uk/ond_ndd.html
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nevrološke okvare. Če se primitivni refleksi ne ustavijo (ihibition) ob 

zahtevanem času, vplivajo in ovirajo naravni nevrološki razvoj, kar lahko 

privede do telesnih, intelektualnih, socialnih in čustvenih razvojnih težav.  

Neotanalne reflekse morajo nujno nadomestiti posturalni refleksi (refleksi drže), 

saj ima lahko ohranitev skupka treh ali več primitivnih refleksov pomembne 

posledice za nadaljnji razvoj posameznika na različnih ravneh njegovega 

delovanja, tudi na šolskem področju (http://www.suehyland.co.uk/ond_ndd.html, 

pridobljeno 14. 9. 2011). 

Gibalni razvoj pri otrocih pomembno vpliva tudi na druga področja razvoja, kot 

so socialni in čustveni razvoj, spoznavni razvoj in govorno-jezikovni razvoj, ter 

se z njimi ves čas prepleta (Povezanost sledenja razvoja otrok in učenja: 

dejavnosti v oddelkih za otroke od tretjega do šestega leta starosti, 2001). Če 

otrok ni dovolj telesno razvit in močan, ne more izvajati ustreznih aktivnosti in 

najobičajnejših nalog.  

Ko sem prvič slišala, da obstaja povezava med zgodnjim gibalnim razvojem in 

težavami, ki lahko vplivajo na slabšo učno uspešnost, me je tema povsem 

navdušila za dodatno raziskovanje. Področje je s strani našega strokovnega 

področja še precej neraziskano, zato sem prepričana, da mi bodo novo znanje 

in nove izkušnje prinesle veliko koristnega in bom s pridobljenim znanjem lahko 

nadgrajevala in izpolnjevala kvaliteto svojega dela pri učencih s posebnimi 

potrebami. 

S študijem literature bom načrtovala in preizkusila pregledno listo, s katero bom 

lahko natančneje spremljala najzgodnejši razvoj otroka. 

  

http://www.suehyland.co.uk/ond_ndd.html
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 RAZVOJ POSAMEZNIKA 

Vsak posameznik se od spočetja naprej neprestano razvija, a je razvoj pri 

vsakem nekoliko drugačen. Ljudje gremo skozi razvoj po enakih stopnjah – 

vrstni red je določen, vendar sta hitrost in kvaliteta, da dosežemo posamezno 

stopnjo v razvoju, pri vsakem posamezniku drugačna.  

Pri ljudeh ločimo več smeri razvoja, med katerimi so najpomembnejši motorični 

razvoj, kognitivni razvoj, čustveni razvoj in socialni razvoj. Za njih je značilno 

nujno medsebojno prepletanje, saj edinole tak razvoj posamezniku omogoča, 

da se razvije v edinstveno in celovito osebnost. Otroka ne smemo ocenjevati le 

z enega samega vidika razvoja. Ismail (Ismail, 1976) je zasnoval t. i. »integrirani 

razvoj«. Ta je zasnovan na prepletu senzoričnih in motoričnih reakcij, ki preko 

možganske skorje in nižjih možganskih centrov vplivajo na posameznikovo 

vedenje, prav tako pa je zasnovan na nevroloških osnovah (Kremžar in Petelin, 

2001). 

Po Brazeltonu (1999) nobena od razvojnih črt pri razvijajočem se otroku ne teče 

nenehno navzgor, kljub temu da razvoj različnih ravni poteka sočasno. Krivulje 

gibalnega, kognitivnega in čustvenega razvoja potekajo po njegovem 

»nazobčeno, z vrhovi, dolinami in ravninami«. Razlog za neenakomernost je 

stopnja porabljene energije, ki jo otrok potrebuje in obenem porablja, ko se uči 

neko novo stopnjo. Ko se pri otroku pospešeno razvija hoja, se lahko ostale 

ravni začasno upočasnijo.  

V začetku otrokovega življenja je prav gibalni razvoj tisti, ki je najbolj viden in 

preko katerega lahko sklepamo in spremljamo tudi ostale ravni razvoja. 

Kosičeva (1980, v Zalokar-Divjak, 1998) pravi, da je otrokov gibalni razvoj 

bistveni sestavni del predšolske vzgoje. Gibanje spada med osnovne otrokove 

potrebe, saj se z njim uravnava, razvija in ohranja otrokovo zdravje, sočasno pa 

se razvija tudi njegova osebnost.  



  
4 

 

  

Otrokova telesna razvitost pa je osnovni pogoj za razvoj učnih sposobnosti, v 

katere se otrok vključuje tekom razvoja. »Za telesni razvoj najmlajših otrok je 

potreben določen čas, v katerem razvijejo ustrezne spretnosti in sposobnosti« 

(Povezanost sledenja razvoja otrok in učenja: dejavnosti v oddelkih za otroke 

od tretjega do šestega leta starosti, 2001, str. 25). 

Rajtmajer (1988, v Zalokar Divjak, 1998) opozarja, da mora biti športna vzgoja 

sredstvo pospešenega kognitivnega, konativnega in socialnega razvoja otrok. 

Strokovnjaki so si edini v spoznanju, da mlajši kot je otrok, bolj lahko z 

različnimi gibalnimi programi vplivamo na pospešen razvoj ostalih področij 

njegovega razvoja. 

Vsako starostno obdobje ima pri razvoju otroka svoje značilnosti, ki jih moramo 

poznati, ko spremljamo otrokov razvoj, ob tem pa moramo upoštevati tudi 

individualne razlike posameznika. Gibalni razvoj je še posebno močan in 

raznolik v prvih letih otrokovega življenja, je rezultat zorenja in učenja otroka.  
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2.2 ŽIVČEVJE IN ŽIVČNI RAZVOJ 

Naloga živčevja (živčnega sistema) je, da skupaj z hormonskim sistemom 

upravlja večino nadzornih funkcij v organizmu. Je hierarhično urejen sistem, saj 

ustrezno integracijsko središče glede na zahtevnost posameznega dražljaja 

Takšno delovanje ritmičnih in enostavnih refleksov uravnava možgansko deblo, 

medtem ko zapletene zavestne gibe uravnavajo centri v možganski skorji.  

Nastajanje živčnega sistema, nevrulacija, se začne v četrtem tednu po oploditvi 

in predstavlja temeljno obdobje za kasnejši razvoj možganov (Jurdana in Pišot, 

2010).  

Osnovni lastnosti živčevja sta vzdržanost in prevodnost. Živčevje deluje po 

principu refleksov, ki je hiter, avtomatičen odgovor na nek dražljaj (Slapnik, 

2002). 

Funkcionalna in gradbena enota živčevja so živčne celice (nevroni), ki so med 

seboj povezane v nevronske mreže. Celice imajo sposobnost prenašanja, 

pomnjenja, skladiščenja informacij (živčnih impulzov) ter ustvarjanja programa 

in delovanja po njem (Cemič, 1997). Živčevje poleg živčnih celic gradijo tudi 

podporne celice ali celice glia, ki prenašajo hrano in gradbene snovi v nevrone 

za produkcijo energije in proizvodnjo strukturnih proteinov in nevrotransmitorjev 

(Škof, 2007). 

Živčne celice imajo različne vloge in so hierarhično razporejene. Čim več 

živčnih celic je aktiviranih in več je nevronskih povezav med njimi, višje v 

hierarhiji možganov je živčna celica in bolj je program, po katerem deluje, 

zapleten. S tem pa ima celica pomembnejšo vlogo in sposobnost za delovanje 

(Patofiziologija s temelji fiziologije, 2002). Ob tem Russell (v Kremžar in Petelin, 

2001) navaja, da je bolj kot število nevronov v možganih pomembna stopnja 

njihove medsebojne povezanosti. Ravno številno povezav med centri 

posamezniku omogoča, da deluje čim bolj popolno, prepletenost povezav pa 

omogočajo izkušnje. 
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Živčne celice, ki prenašajo informacije iz periferije v centralni živčni sistem, so 

senzorne (aferentne) celice, celice, ki pa prenašajo informacije iz osrednjega 

živčevja v periferijo, pa motorne (eferentne). 

Funkcioniranje in zgradba živčnega sistema sta pogojeni in odvisni od 

dražljajev, ki prihajajo iz zunanjega sveta in notranjih senzomotoričnih 

informacij. Da se programi sestavijo in možgani delujejo, je nujno potreben 

pritok in zbiranje najrazličnejših informacij iz okolja. S tem je potrebno začeti že 

v najzgodnejšem obdobju razvoja, ko so živčne celice sposobne sprejemati 

najrazličnejše dražljaje.  

Živčni sistem vretenčarjev se razvije iz nevralnega kanala, ki omogoča razvoj 

preprostih reakcij na zunanje okolje. Možgansko deblo omogoča organizmu 

sposobnost, da diferencira senzomotorične dražljaje. Z razvojem možganskih 

hemisfer pri človeku pa so se izboljšale in povečale povezave med organizmom 

in okoljem.   

Živčni sistem je sestavljen iz osrednjega živčevja ali centralnega živčnega 

sistema (možgani in hrbtenjača) in obrobnega živčevja ali avtonomnega 

živčnega sistema (možganski in hrbtenjačni živci). Obrobno živčevje je 

zadolženo za prenos informacij v osrednje živčevje, ki te informacije obdela, 

obdelane informacije pa nato prenese nazaj do mišic ali tarčnih organov 

(http://www.cenim.se/333-a.html, pridobljeno 17. 1. 2012). 

 

2.2.1 DELITEV ŽIVČNEGA SISTEMA 

Osrednji živčni sistem (v povezavi z anatomsko-fiziološkimi nivoji upravljanja 

gibanja) delimo na: 

Hrbtenjačo: Je filogenetsko najstarejši del živčevja, ki je zadolžen za 

upravljanje refleksnega gibanja. Njeni glavni funkciji sta, da izvršuje preproste 

reflekse in deluje kot komunikacijski kanal med glavo (možgani) in drugimi deli 

telesa. Na ravni hrbtenjače se izvajajo grobi refleksi (požiranje, dihanje, hoja), 

http://www.cenim.se/333-a.html
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za katere dražljaji prihajajo iz okolja. Gre za niz dejavnosti, pridobljenih v 

biološkem razvoju, nekateri refleksi pa služijo obrambi telesa (kihanje, 

kašljanje). Te reakcije na dražljaje so nezavedne, prirojene ali pridobljene, 

preproste, so vedno bolj ali manj enake in nikoli ne izginejo. 

Možgansko deblo: Ima centralni položaj v živčnem sistemu, saj se sem stekajo 

živčne poti iz vseh možganskih predelov, dražljaji pa od tu naprej potujejo do 

ustreznih jeder možganske skorje. Možganska skorja lahko prejme in posreduje 

le tiste informacije in dražljaje, ki se ustrezno predelajo na nivoju možganskega 

debla. Deblo bdi nad informacijami, ki prihajajo preko čutil. Te informacije filtrira 

in povezuje med seboj ter ureja življenjsko pomembne funkcije. Možgansko 

deblo predstavlja t. i. ekstrapiramidalno motoriko – od tu izvirajo vsa spontana 

gibanja, kot sta obrazna motorika in obrojstveni refleksi, odgovorno pa je za 

preproste držne in postavitvene reflekse in nadzor telesa v prostoru. Uravnava 

tudi dejavnosti, ki so začete po piramidalni poti v možganski skorji (Kremžar, 

1985, v Cemič, 1997). V središču možganskega debla leži retikularna formacija, 

center, kamor prihajajo in iz katerega odhajajo živčne povezave v vse dele 

možganov. Kot mrežasta zgradba nadzira centralni živčni sistem, skrbi za 

budnost, zavira ali povečuje senzorične dražljaje in varuje možgane pred 

količino dražljajev. Če možgansko deblo in retikularna formacija ne delujeta 

ustrezno, se pojavljajo težave z zbranostjo, hiperaktivnost, motnje pozornosti, 

učne težave, težave nadzora očesnih mišic. Dozorevanje ekstrapiramidalnega 

sistema omogoča večjo koordinacijo gibanja (Kremžar in Petelin, 2001). 

Male možgane: So po živčni strukturi delno podobni možganski skorji. 

Informacije dobivajo iz »vseh nivojev motorične kontrole – hrbtenjače, 

možganskega debla in možganske skorje« (Prechtl in Hopkins, 1986, v Jurdana 

in Pišot, 2010, str. 157). Delijo se na tri dele: arhiocerebelum vzdržuje 

ravnotežje, paleocerebelum dobiva informacije iz mišic zgornjih in spodnjih 

udov ter vzdržuje ustrezen mišični tonus in držo, omogoča statično in dinamično 

ravnotežje in uravnava stereotipne gibe pri lokomociji, neocerbelum pa dobiva 

informacije iz velikih možganov in omogoča učenje in izvedbo kompleksnih, 

nestereotipnih in natančnih gibov (prav tam). Glavna naloga malih možganov je 

torej »ohranjanje ravnotežja, uravnavanje drže in koordinacija gibov« 
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(http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clove%C5%A1ki_mo%C5%BEgani, 

pridobljeno 19. 1 .2012).  

Medmožgane: Sestavljeni so iz treh delov. Prvi del je talamus t. i. vrata zavesti, 

ki predstavljajo območje z veliko jedri in pošiljajo informacije čutov možganski 

skorji, posredujejo informacije med levo in desno hemisfero ter sodelujejo s 

podaljšano hrbtenjačo in limbičnim sistemom. Drugi del je hipotalamus, ki skrbi 

za ravnovesje telesnih funkcij, zadnji del pa je epitalamus, v katerem najdemo 

preklopna središča in češariko, žlezo z notranjim izločanjem. 

Bazalne ganglije: Vplivajo na vzdrževanje pokončnosti, položaja telesa v 

prostoru in pomembno sodelujejo pri izvajanju sestavljenih motoričnih 

dejavnosti. 

 

Slika 1: Človeški možgani (prevzeto po http://bansi.si/novica/1897) 

 

Možgansko skorjo z možgani: Je t. i. piramidalna motorika (motorika 

hotenega, zavestnega gibanja) in pokriva velike možgane. Je filogenetsko 

najmlajši del centralnega živčnega sistema in s tem tudi najbolj razvit del 

živčnega sistema. Funkcija možganske skorje je vodenje in uravnavanje finih, 

drobnih, hotenih in naučenih gibov (predvsem delov, ki so najbolj oživčeni – 

obraz, dlani, prsti), obenem pa vpliva tudi na povečanje mišičnega tonusa 

(Cemič, 2007). Informacij, ki prihajajo v možgansko skorjo, se zavedamo in jih 

zaznamo, možganska skorja pa na njih odgovarja z zavestnim uravnavanjem 

gibov, ki so urejeni in mirno ter kvalitetno izvedeni. Možganska skorja omogoča 

http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clove%C5%A1ki_mo%C5%BEgani


  
9 

 

  

funkcije mišljenja, zavedanja, govora in telesnega zaznavanja. Pokriva 

možgane, ki jih delimo na levo in desno možgansko hemisfero oz. poloblo, 

polovico. Hemisferi se razlikujeta po delovanju in izmenjavi informacij. Leva 

hemisfera je analitična, specializirana za zaporedne procese, govorno izražanje 

in dojemanje podrobnosti, medtem ko je desna sintetična, prevladuje v 

neverbalni storilnosti, stvari dojema celostno, je ustvarjalna in umetnostna. Levo 

nadzorujejo mali možgani, desno pa bazalni gangliji. Za njiju je nujno 

pomembno delovanje kot celota, saj noben del možganov ne sme in ne more 

delovati izolirano. Šele medsebojno prepletanje in delovanje obeh možganskih 

hemisfer omogoča pokončnost, premikanje in ohranjanje smeri gibanja ter s 

tem ustrezno usklajenost obeh telesnih polovic, omogoča sposobnost 

prilagajanja in odzivanja na dražljaje (Kremžar in Petelin, 2001). Polobli skupaj  

tvorita velike možgane, ki so najbolj zapleten organ človeškega telesa. Možgani 

so že v času pred rojstvom polni celic. Strukturalni razvoj možganov se 

nadaljuje vse življenje, živčne celice pa se na vedno bolj zapletene načine 

povezujejo med seboj. V času razvoja možganov prihaja do obdobij brstenja. 

Brstenje možganov pomeni obdobja, ko se možgani še posebej hitro razvijajo. 

Prvo takšno obdobje se začne že med osmim in trinajstim tednom po spočetju 

(Russell, 1993, str. 27–28). Razvoj možganov pa ni enovit. Deli možganov, ki 

uravnavajo fino motoriko, se razvijejo počasneje in kasneje kot deli, ki 

uravnavajo mišice zgornjega dela telesa (Keller in Lohaus, 1998). Z razvojem 

začne ena od možganskih hemisfer prevladovati – postane dominantna. 

Lateralizacija možganskih hemisfer je razlog za oblikovanje kasnejše ročne 

dominantnosti in sposobnosti za prekrižanje telesne središčnice. Zunanja sivina 

možganov je močno nagubana skorja, v notranji belini pa najdemo živčna 

vlakna, ki povezujejo obe polobli, dele posameznih polobel in velike možgane z 

drugimi deli osrednjega živčevja. 

Piramidalni in ekstrapiramidalni sistem vplivata na motoriko, med seboj sta 

tesno povezana in se dopolnjujeta v funkcijah. Pri avtomatiziranih (naučenih) 

gibih prevzame večjo vlogo ekstrapiramidalni nivo, piramidalni nivo pa se 

zmanjša (Cemič, 1997). 

Za ustrezen in kompleksen razvoj in delovanje funkcij višjih, to je kortikalnih 
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možganskih delov, ki so vodeni iz možganske skorje, je nujno potrebno 

optimalno delovanje nižjih, subkortikalnih možganskih struktur. 

 

2.3 GIBANJE  

Vsako človeško telo je prilagojeno za gibanje. Za Škofa (2007, str. 183) je 

gibanje »dihanje, spoznavanje zunanjega sveta, medsebojno komuniciranje, 

učenje, hranjenje, delo…«, skratka, gibanje je po njegovem mnenju »vtkano v 

vsak najmanjši delček človekovega življenja in nas spremlja na vsakem 

koraku«. Gibanje omogočata motorični živčni sistem in mišičevje, ki neposredno 

v motoričnem živčevju izvajata osnovna gibanja. Skupaj tvorita živčno-mišični 

sistem. 

Kremžarjeva in Petelin (2001, str. 27) pa dodajata, da »pri gibanju, vedenju in 

učenju sodelujejo živčno-fiziološki procesi«.  

 

2.3.1 GIBALNI (MOTORIČNI) RAZVOJ  

Rogič-Ožekova (2010) pravi, da je vloga gibalnega razvoja pri posameznikovem 

celostnem razvoju zelo pomembna in je tako rekoč sestavni del človeškega 

razvoja. Gibalni razvoj definira kot proces, v katerem otrok pridobiva gibalne 

spretnosti in vzorce ter razvija gibalne sposobnosti. Če je gibalni razvoj moten, 

lahko to bistveno pripomore k motnjam »na drugih področjih razvoja in pri 

razvoju psihične strukture« (prav tam, str. 327). Razvoj motorike ima 

pomembno vlogo tudi pri izgradnji strukture ega.  

Škof (2007, str. 198) poudarja, da je gibalni razvoj »rezultat medsebojnega 

vpliva dednosti in okolja in poteka v tesni povezavi s telesnim, kognitivnim, 

čustvenim in socialnim razvojem« in pomeni »sposobnost prilagajanja okolju ter 

se udejanja prek komplementarnih procesov akomodacije in asimilacije«. 
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Kremžarjeva in Petelin (2001, str. 18) gibalni razvoj definirata kot »vidik 

motoričnega vedenja in motoričnega nadzora. Motorični razvoj označuje 

osnovne biološke in fizikalne dejavnike, ki vplivajo na gibanje, in združuje študij 

sprememb v motoričnem oblikovanju v življenjskih obdobjih« in nadaljujeta 

(prav tam, str. 35), da gibalni razvoj poteka »v zapovrstnem redu in se nanaša 

na pridobitev in izpolnitev gibalnega vedenja«. 

Temu mnenju se pridružujejo tudi Uther, Brar, Pieterse in Treloar (2000, str. 1), 

ki pravijo, da je »razvoj motorike pri otroku zelo predvidljiv. Od tega, da se 

dvigne z rokami, ko leži na trebuhu, sedi brez podpore, hodi po vseh štirih, vse 

do tistih težko pričakovanih prvih korakov. Otrok začne najprej obvladovati 

glavo, potem ramena in nazadnje še boke. Z nadzorom teh velikih mišičnih 

skupin si pridobi stabilnost in moč, ki sta predpogoj za razvoj manjših mišičnih 

skupin – najprej komolcev in kolen, nato gležnjev in zapestij ter končno dlani, 

stopal in jezika. Z obvladovanjem teh manjših mišičnih skupin doseže otrok 

stopnjo »kakovostne motorike«, medtem ko ga večje mišične skupine držijo 

pokonci«.  

Gibalni razvoj otroka in razvoj nasploh poteka po neki začrtani, vnaprej določeni 

poti. Motorični razvoj je genetsko določen, odvisen pa je od celovitosti in 

ohranjenosti osrednjega živčnega sistema. Vedno večji vpliv pri izgradnji 

gibalnega razvoja pa imajo po mnenju Potrčeve (2007) v zadnjem času 

predvsem zunanji dejavniki. 

Gibalni razvoj je pri vsakem posamezniku nekoliko drugačen. Po mnenju 

Gorenc-Jazbečeve (2010) naj bi normalni razvoj pri vseh dojenčkih potekal 

približno enako le do tretjega meseca starosti. Kasneje so manjša odstopanja in 

različnosti od normalnega razvoja pogosteje prisotna. Potrčeva (2007, str. 4) 

dodaja, da je treba upoštevati predvsem dejstvo, da »je vsak otrok osebnost 

zase in dozoreva na sebi lasten način v okviru znanih mejnikov«. 

Za motorični razvoj so značilne stopnje, mejniki, po katerih se premika 

posameznik skozi časovna obdobja razvoja. Vsako časovno obdobje zajema 

drugačno gibalno vedenje, drugačne in nove gibalne vzorce, ki so zasnovani 

hierarhično – gradijo se drug na drugem in so vedno bolj specializirani. Gibalno 
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vedenje je v začetku zgolj refleksno, skozi zorenje pa postaja zavestno in 

natančno, saj nadzor nad njimi prevzamejo višji možganski centri.  

»Pri organiziranju gibanja pa sodelujejo trije med seboj tesno povezani sistemi 

– osrednje živčevje, periferno živčevje in skeletna mišičina« (Pišot in Jurdana, 

str. 156, 2010). 

 

2.3.1.1 OSNOVNA NAČELA GIBALNEGA RAZVOJA 

Za razumevanje poteka motoričnega razvoja moramo nujno dobro poznati 

njegova osnovna načela. Ta načela so v pomoč predvsem strokovnjakom pri 

zgodnji diagnostiki otrok, kasneje pa tudi pri morebitnih obravnavah. 

2.3.1.1.1 Načelo vzajemnega delovanja in medsebojnega 

prepletanja 

Z razvojem se mora v telesu vzpostaviti harmonično delovanje obeh telesnih 

polovic, saj so vsi gibalni organi parni. Mišice iztegovalke in upogibalke morajo 

delovati usklajeno, saj le to omogoča urejene gibe in skladno gibanje obeh 

telesnih strani. 

2.3.1.1.2 Vrstni red razvojnih motoričnih stopenj 

Tako kot velja za ostale ravni razvoja, poteka tudi motorični razvoj »po vnaprej 

določenem razvojem vrstnem redu. Odvisen je od zrelosti živčne zgradbe, kosti 

in mišic, sprememb telesnih razmerij in tudi od priložnosti za urjenje različnih 

mišičnih skupin« (Kremžar in Petelin, 2001, str. 59). Med posameznimi 

povprečno razvitimi otroki se pojavlja veliko razlik glede na starost, v kateri so 

se pojavili razvojni mejniki. Razvoj se pojavlja v zaporedjih, izpolnitev le-teh pa 

mora biti povprečna. 

2.3.1.1.3 Načelo obrnjenosti, nepovratnosti 

V razvoju lahko pride do izpada ali zamenjave posamezne razvojne stopnje. 

Vsak takšen odmik od naravnega razvoja ima kasneje posledice in kaže na 

slabše zorenje. Zaradi tega je lahko razvoj počasnejši, gibalni vzorci se lahko 
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ponavljajo v kasnejših obdobjih. 

2.3.1.1.4 Razvojne smeri 

Gibalni razvoj poteka v točno določeni smeri. Nadzor mišic blizu trupa se razvije 

prej kot kontrola oddaljenih mišic. Najkasneje se razvije koordinacija prstov na 

rokah in nogah. Tako lahko s preverjanjem spretnosti in gibljivosti nog in konic 

prstov spremljamo in določimo stopnjo razvoja in gibalne motnje.  

2.3.1.1.5 Funkcionalna neskladnost 

Predpogoj, da se razvije stranskost, je integracija obeh telesnih polovic. 

Možgani morajo občutiti obe polovici, da lahko nastane občutek skupnega 

pripadanja. Šele zavedanje obeh telesnih polovic in njune različnosti omogoča 

nastajanje dominantnosti ene telesne strani. Šele takrat, ko sta že razviti 

simetrija in križanje telesne središčnice, se lahko razvije ročna dominantnost 

oziroma lateralizacija. Ta temelji na vključitvi obeh možganskih polovic. Urejena 

telesna simetrija otroku omogoča vadbo z dominantno roko. 

2.3.1.1.6 Motorični in senzorični razvoj 

Naraven motorični razvoj poteka po zaporedju in je usmerjen k pridobivanju in 

izpopolnjevanju gibalnega vedenja. 

2.3.1.1.7 Osnovne paradigme gibalnega razvoja 

 Cefalokavdalna smer: Pomeni postopno razvijanje kontrole mišic od glave k 

nogam, torej od zgoraj navzdol. 

 Proksimodistalna smer: Nadzor mišic se razvija od centra telesa navzven. 

Otrok najprej obvladuje mišice ob hrbtenici, nato mišice trupa, ramen, 

okončin, zapestja in nazadnje mišice dlani – prstov. Gibalna funkcija vpliva 

na telesno zgradbo. 

 Med posamezniki obstajajo razlike glede starosti, v kateri so se pojavili 

razvojni mejniki (Cemič, 1997; Kremžar in Petelin, 2001; Škof, 2007). 

 

Razvojne stopnje so vnaprej določene in jih ne moremo preskočiti, dokler naš 

živčni in motorični sistem nista dovolj zrela za nastanek naslednje razvojne 
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stopnje. Kellerjeva in Lohaus (1998, str. 26) navajata, »da za nekatere razvojne 

procese v prvih mesecih življenja – predvsem pri telesnem razvoju – mora biti 

otrok primerno fizično dozorel«. 

Stoppardova (1992, str. 20) dodaja, da »otrok ne more shoditi, preden niso 

primerno dozoreli njegov živčni sistem, mišice in sklepi«. 

Tudi Jurdana in Pišot (2010, str. 156) navajata, da je sam proces motoričnega 

razvoja »odvisen od dozorevanja centralnega živčnega sistema in skeletne 

mišičine«. 

Gibanje se razvija po določenem zaporedju in je osnovano na nevroloških 

sposobnostih, obenem pa je že vgrajeno v senzorični sistem. Ob rojstvu 

novorojenčka je senzorični sistem delno že dozorel in deluje z določeno mero 

natančnosti. Vsaka nadaljnja razvojna stopnja pri otroku je odvisna in se gradi 

na kvaliteti že dosežene prejšnje razvojne stopnje.  

 

2.3.1.1 DELITEV GIBOV GLEDE NA ORGANIZACIJO IZVEDBE 

Motorični sistem človeku omogoča tri osnovne vrste gibanja: refleksne gibe, 

ritmično gibanje in zavestno, hoteno, ciljano gibanje. 

2.3.1.1.1 Refleksni gibi 

Refleksni gibi so po organizaciji najpreprostejši in vedno enaki, so odgovor na 

določen senzorični dražljaj, kar pomeni, da so vnaprej genetsko programirani. 

Organizirajo se lahko že na ravni same hrbtenjače in za delovanje ne 

potrebujejo višjih možganskih centrov, kar pa ne pomeni, da ti nimajo vpliva na 

refleksne gibe. Refleksni gibi nastanejo brez vpliva zavesti ali volje. Primer: hiter 

umik roke iz vročega predmeta. 

2.3.1.1.2 Hoteni gibi 

Hotene gibe izvajamo s svojo voljo in z določenim namenom. Ti gibi so 

motivirani in usmerjeni k cilju. Naučimo se jih s ponavljanjem in utrjevanjem. S 
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prakso se izboljšajo, postanejo avtomatizirani, nazadnje pa jih izvajamo skoraj 

nezavedno. Organizacija zavestnega giba se začne v višjih možganskih centrih, 

kot so bazalni gangliji in nekateri predeli možganske skorje. Signali se 

prenašajo v primarno motorično skorjo, od koder se po kortikospinalni progi 

prenesejo do ustreznih motoričnih enot, ki izvedejo gib. Primer: igranje klavirja, 

pisanje. 

2.3.1.1.3 Gibi z ritmičnim vzorcem 

Tu so združeni zavestni gibi in refleksni gibi. Ob začetku in zaključku dejavnosti 

so gibi zavestni, vmesni gibi so refleksni. vmesni gibi so refleksni. K ritmičnim 

avtomatizmom prištevamo dihanje, sesanje, požiranje in lokomocijo (plazenje, 

kobacanje, hoja, tek in plavanje), (Patofiziologija s temelji fiziologije, 1999; 

Drobež, 2005, str. 3; Jurdana in Pišot, str. 158). 

 

2.3.1.2 FAZE GIBALNEGA RAZVOJA  

Motorični razvoj človeka lahko razdelimo v več zaporednih faz. Gallahue in 

Ozmun (1998, v Škof, 2007, str. 200) na osnovi spremljanja gibalnega 

obnašanja otrok v različnih starostnih obdobjih ločita: 

 refleksno gibalno stopnjo (do 1. leta starosti), 

 začetno zavestno gibalno stopnjo (približno od 1. do 2. leta starosti), 

 temeljno gibalno stopnjo (od 2. do 7. leta starosti), 

 stopnjo specializacije gibanja (od 7. leta naprej). 

Potrčeva (2007, str. 4–5) pa fazo do enega leta starosti še deli na: 

 faza: prilagajanje in organizacija (0–3 mesece), 

 faza: »Jaz v prostoru« – obdobje, ko si otrok s pomočjo lastne teže gradi 

shemo telesa leže (4–6 mesecev), 

 faza: »Jaz v okolju« – obdobje spoznavanja okolja in premikanja v njem ter 

dviganje iz ležečega položaja (7–9 mesecev), 

 faza: obdobje stoje, premikanja v pokončnem položaju in raziskovanje 
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prostora (9–12 mesecev). 

2.3.2 GIBALNI VZORCI 

Zaradi razvoja – zorenja so za vsako starostno obdobje značilne specifične 

oblike gibanja  t. i. gibalni vzorci, ki se pojavljajo in izginjajo v določenem 

obdobju. Razvoj gibanja pomeni osvajanje in pridobivanje novih gibalnih 

vzorcev, ki pomenijo prilagoditev na pogoje okolja. Vsak gibalni vzorec je 

sestavljen iz posameznih podobnih si gibov, ki se izvajajo v naprej določenem 

zaporedju in tako tvorijo celoto. Pojavijo se in izginjajo v določenem obdobju 

gibalnega razvoja, če le-ta poteka naravno. Gibalni vzorci so po Kephartu 

(1968, v Kremžar in Petelin, 2001) »tisti veliki gradbeni kamni, ki določajo in 

razvijajo naravno zaporedje dogajanj v življenju posameznika, so zanj značilni 

in predstavljajo preprosta namerna gibanja«. Njihov potek lahko predvidimo. Za 

osvajanje gibalnih vzorcev sta pomembna tako namen kot cilj. Vse do četrtega 

leta starosti se pri otroku drug za drugim pojavijo številni refleksni gibalni vzorci. 

Pojavljanje in izginjanje le-teh je nujno pomembno in kaže naraven razvoj 

otroka (Cemič, 1997). Razvoj gibalnih vzorcev je potreben, da se pridobijo in 

gradijo nove, kompleksnejše aktivnosti, ki si jih pridobimo z učenjem in vajo. 

Gibanje otroka se začne že v maternici. Semoličeva (2005) navaja, da se otrok 

že v maternici spontano gibalno odziva na zavestne materine gibe (govorjenje, 

hojo, ples). Otrok že takrat začne graditi svoje prve gibalne izkušnje. Ti prvi gibi 

se pojavijo v določenem obdobju zorenja osrednjega živčnega sistema 

(Neubauer, 2004). Prvo hitro razvijanje gibanja ploda se začne po 8. do 10. 

tednu nosečnosti, ko se poveča število sinaps (Okado, 1980, v Marjanovič-

Umek, Zupančič, Pinter in Kirhin, 2004, str. 159), drugo pa v času med 12. in 

15. tednom nosečnosti (Okado in Kojima, 1985, prav tam). Prvi gibi telesa, 

glave in udov so preprosti, kot zapletenejši gibalni vzorci pa so navedeni 

požiranje, pretegovanje in zehanje. S prvim gibanjem se začne otrokovo učenje. 

Preko ultrazvočne preiskovalne metode in videosnemanja gibanja lahko 

strokovnjaki ločijo med zdravim gibanjem ploda in možgansko okvarjenim 

plodom in kasneje tudi novorojenčkom (Ferrari in drugi, 1990, prav tam). 

Jurdana in Pišot (2010, str. 157) pravita, da »otrok takoj po rojstvu izkazuje  
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številne avtomatizme in refleksne odgovore, ki so odraz filogenetskih predelov 

osrednjega živčevja in otroku omogočajo preživetje in zaščitno vlogo«. Sem 

prištevata sesalni in prijemalni refleks, Morojev refleks in refleks plazenja. 

Takšno refleksno in ritmično gibanje nastaja na nivoju možganskega debla in 

hrbtenjače. Novorojenček zato izraža krčevito, nekoordinirano, brezciljno, 

masivno gibanje, ki še ni zavestno, saj ni pod nadzorom centralnega živčevja. 

Ti zgodnji refleksi so zgolj vitalni in dojenčku omogočajo preživetje, saj so 

možganski centri, ki skrbijo za izvajanje gibalnih nalog, ob rojstvu še nezreli. 

Prvotna gibanja novorojenčka so odvisna od položaja samega telesa, predvsem 

od spremembe položaja glave in okončin. Prisotnost in razvoj refleksov sta 

nujna, saj omogočata optimalno delovanja posameznika in njegov nadaljnji 

razvoj. Njihova odsotnost oziroma predolgo vztrajanje kažeta na motnje v 

razvoju, saj ovirata razvoj kompleksnejših gibov. Vse refleksne aktivnosti so 

pomembne za kasnejši razvoj živčno-mišične funkcije. Kasneje se refleksne 

aktivnosti integrirajo, nadomestijo jih hotena gibanja. 

Že v prvih tednih življenja novorojenček kaže gibanja, ki dokazano potekajo 

okrog telesnih osi v treh ravneh: vzdolžni, prečni in bočni. Večina teh refleksnih 

položajnih reakcij se izzove zaradi vznemirjenosti senzornih končičev v mišicah 

in sklepih. Novorojenček je ob rojstvu  že sposoben sprejemati in se odzivati na 

proprioperceptivne dražljaje. Te prirojene živčne sposobnosti in refleksna 

aktivnost novorojenčka so pogoj za zgodnje zorenje senzoričnega sistema. 

Razvojno zaporedje je po Kremžarjevi in Petelinu (2001) vrojeno v senzorični 

sistem. Ta ob rojstvu otroka že deluje z neko določeno mero natančnosti, saj 

večina kompleksne organizacije zaznavanja nastaja v zadnjih dveh mesecih 

nosečnosti. Zgodnje izkušnje otroka takoj po rojstvu so odločilnega pomena za 

razvoj zaznavanja. Ob rojstvu so trije senzorični sistemi že dozoreli, to so 

ravnotežje, dotik in globinsko občutenje. Medtem ko slušni in vidni sistem še  

nista povsem dozorela in še ne moreta sprejemati vseh izzivov za 

funkcioniranje.  

Z razvojem in zorenjem višjih možganskih centrov in z večanjem vpliva 

možganske skorje prehaja kontrola nad gibi v zavestno rabo. Takšni gibi 

postajajo ciljno usmerjeni – nastanejo z odločanjem in načrtovanjem. 
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Upravljanje možganske skorje omogoča vedno bolj skladno gibanje, refleksna 

aktivnost pa izgine. Z vajo postane večina gibov avtomatiziranih. Motorični 

razvoj poteka iz masovnih nediferenciranih do samostojnih hotenih gibov z 

motoričnim nadzorom. Ta gibanja so osnovana na kortikalni ravni in so vodena 

iz možganske skorje. Na tej ravni otrok že uspe prilagoditi gibe posameznemu 

predmetu. S pogledom lahko otrok spremlja, ali sta smer in intenzivnost 

njegovega giba pravilni. 

Gibalni razvoj je povezan tudi s stopnjo intelektualne razvitosti, zato je v 

začetnem obdobju otrokovega življenja prav gibanje tisto, ki izraža njegov 

notranji (intelektualni) razvoj. Po Cemičevi (1997, str. 14) »izraža otrok preko 

gibanja, bolj kot odrasli, svojo osebnost in stopnjo razvoja«.  

Tako Kellerjeva, Lohaus (1998) in Cemičeva (1997) menijo, da morata za 

optimalni razvoj gibanja biti gibanje in zaznavanje vedno bolj usklajena, da pride 

do koordinacije. Ko dojenček z gibanjem roke raziskuje, se oko uči, kje je 

predmet nameščen v prostoru. Prav tako mora v zoritveni sistem biti vključeno 

vzajemno delovanje vizualnega in ravnotežnega sistema. Ustrezen razvoj 

motorike prepoznamo po vedno bolj učinkovitem in nadzorovanem gibanju.  

Z razvojem so pri dojenčku opazni vedno močnejši motorično-senzorični odzivi. 

S tem, ko dojenček pridobiva vedno več in vedno bolj kvalitetne vnose 

senzoričnih vidnih in slušnih dražljajev, postane bolj izkušen, centralni živčni 

sistem pa se usposobi za uporabo le-teh. Otrokovo gibanje postane 

kompleksnejše in namensko. 

Gibalni razvoj dojenčka do pokončne hoje in razvoj zavestnih gibov poteka v 

več fazah (Prechtl in Hopkins 1986, v Jurdana in Pištot, 2010, st. 157):  

1. faza: razvoj obvladovanja telesa na hrbtu, 

2. faza: razvoj sedenja, 

3. faza: razvoj obvladovanja telesa na trebuhu, 

4. faza: obvladovanje telesa v pokončnem položaju, 

5. faza: razvoj roke, 

6. faza: razvoj prvinskega plazenja. 
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Za razvoj gibanja so najznačilnejši položajni in postavitveni gibalni vzorci. 

Ontogenetsko pogojene vzorce predstavljajo prijemalni refleks, sesalni refleks 

in Morojev refleks, medtem ko filogenetsko pogojeni refleksi kažejo na razvoj 

človeštva. Te faze so plazenje, plavanje, stopanje in vzpenjanje. Za pojav 

takšnega gibanja je potreben le dražljaj. 

 

2.3.2.1 DELITEV GIBALNIH VZORCEV GLEDE NA ZAČETEK 

POJAVLJANJA 

Drobeževa (2005) pravi, da posamezne vrste gibanja novorojenčka in dojenčka 

nastajajo na različnih nivojih senzomotorične in integracije v osrednjem 

živčevju. Deli jih na tri nivoje glede na to, kje nastane izvor za začetek izvedbe 

giba. 

 

NIVO VRSTA GIBANJA 

1. nivo: 

MOŽGANSKO DEBLO in HRBTENJAČA 
Refleksno in ritmično gibanje 

2. nivo: BAZALNI GANGLIJI in TALAMUS Spontano gibanje 

3. nivo: MOŽGANSKA SKORJA Zavestno, hoteno gibanje 

Tabela 1: Vrste gibanja glede na izvor giba (tabela prevzeta in prirejena po Drobež, 2005, str. 11) 

 

2.3.2.1.1 Prvo obdobje 

Prvi gibalni vzorci, ki se pojavijo pri novorojenčku, so položajni gibalni vzorci ali 

posturalno-tonični refleksi. Pojavijo se zaradi spremembe položaja glave in 

izzovejo povečanje mišičnega tonusa. Trajajo tako dolgo, dokler se spet ne 

spremeni položaj glave glede na trup. Zanje je značilen povod - dražljaj 
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(položaj) in posledica - odziv (tonus). Vodeni so iz subkortikalnih možganskih 

centrov. Kažejo na patološka gibanja ter zrelost filogenetskega in 

ontogenetskega razvoja (Cemič, 2007). Neustreznost teh gibalnih vzorcev je 

lahko znak možganske nezrelosti novorojenčka. Njihov obstoj se mora nujno 

začeti takoj po rojstvu, po drugem mesecu pa začenjajo postopoma izginjati 

zaradi razvoja hrbtenjače in možganov. Ob prvem letu ti vzorci praviloma niso 

več prisotni (McPhillips in Jordan-Black, 2007, pridobljeno 16. 5. 2012, iz 

http://www.primarymovement.org/research/index.html), saj se z zorenjem 

vgrajujejo v hoteno motoriko. Vztrajanje refleksov kaže na motnjo živčnega 

sistema. Če pride do poškodbe glave in s tem možganov v kasnejšem obdobju 

življenja, se refleksi lahko zopet pojavijo. Najznačilnejši položajni gibalni vzorci 

so: simetrični tonični vratni refleks, asimetrični tonični vratni refleks in tonični 

labirintni refleks. Ti najpogosteje delujejo skupno. 

2.3.2.1.2 Drugo obdobje 

 Za drugo obdobje so značilni postavitveni vzorci ali statični refleksi. Ti dojenčku 

omogočajo dvigovanje glave, obračanje, sedenje, vzravnavo trupa v stojo, 

kasneje pa zadrževanje glave v pokončnem položaju, pokončno držo glave 

glede na trup in izravnavo trupa ter udov. Pravilna utrjenost in osvojenost 

postavitvenih gibalnih vzorcev je osnova za nadaljnji motorični razvoj otroka. 

Pojavljati se začnejo od drugega meseca do prvega leta starosti, najopaznejši 

so v drugi polovici prvega leta. S povezovanjem se spremenijo v hoteno 

motoriko. Otrok preko njih kasneje razvija stranskost, govor in tudi pisanje.  

Postavitveni gibalni vzorec glede na glavo omogoča: 

 Dvigovanje glave v trebušni legi. Dvigovanje glave se pojavi pri dveh 

mesecih in predstavlja prvi pomembni korak k razvoju pokončnosti. Začetno 

refleksno dvigovanje glave vstran omogoča novorojenčku sprostitev dihalnih 

poti. Začetna drža otroka je upogibna, prav tako so v sklepih upognjene roke 

in noge. Pri dveh mesecih drža postane simetrična, opora na podlakti je še 

nestabilna, roke so stisnjene v pest, glavo dvigne do 45°. Otrok pri 

premikanju ročic še ne preide čez središčnico, prisoten je še tudi prijemalni 

refleks. Pri treh do petih mesecih se že začne opirati na podlakti, roke 
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stegne naprej, glavo dvigne do 90° in s tem težo prenese na roke. To, da 

otrok razvija in prenaša oporo dviga telesa na roke, je predpogoj za 

kobacanje po štirih, ki je normalen, fiziološki način učenja hoje (Jelerčič, 

pridobljeno 17. 6. 2012, iz www.zfrm.si). Vzpostavi se obračanje hrbtenice. 

Kasneje začne že z zavestnim potegom noge pod trebuh premeščati svojo 

težo. 

 

Slika 2: Dvig glavice pri treh in šestih mesecih starosti (prevzeto po Stoppard, 1999, str. 155) 

 

 Dvigovanje glave v hrbtni legi. Gibi so v začetku spontani, položaj glave 

nesimetričen, udi so pokrčeni. Pri tretjem do četrtem mesecu se pojavi 

simetrična lega telesa, pri četrtem do petem mesecu pa rotacija na bok, kjer 

trup sledi gibom glave do bočnega položaja. Pri šestem do sedmem mesecu 

se pojavi kotaljenje na trebuh. 

 Obračanje in valjanje. V prvih mesecih je otrokovo telo pri obračanju glave 

pasivno. Pri treh do štirih mesecih pa se gibi že začnejo ločevati, tako da se 

za obratom glave dvignejo tudi rama, boki in noge. Pri valjanju je proces 

obraten. 

 Zadrževanje lege v navpičnem položaju. Ob dvigu dojenčka v obrnjeno 

pokončno držo (stoja) bo otrok glede na razvoj glavo nezavedno vlekel 

nazaj. Pri učenju stoje so težave opazne pri nekaterih učencih z učnimi 

težavami, saj nimajo vzpostavljene orientacije v obrnjenem navpičnem 

položaju. 

 Sedenje. Če otroka postavimo v sedeč položaj, bo pri šestih do sedmih   

mesecih že sposoben držati glavo vzravnano, hrbet bo ostal upognjen. 

 Plazenje: Je v zgodnjem gibalnem razvoju eden najpomembnejših vidikov 

razvoja, saj otrok z njim razvija moč celega telesa, nadzoruje mišice glave, 

vratu, trupa, rok in nog za pokončno držo. Delacato (Gallahue, 1982, v 
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Kremžar in Petelin, 2001) plazenje opisuje kot prvo pomembno premikanje. 

Pojavljati se začne s četrtim mesecem in traja vse do enega leta. S 

plazenjem otrok utrjuje hemisferno ravnotežje, ki je predhodna oblika 

stranskosti. S križnim gibanjem se vzpostavljajo temelji koordinirane 

pokončne hoje s skladnimi gibi rok in nog. Z izmeničnim, ritmičnim in 

koordiniranim premikanjem rok in nog v vrstnem redu otrok krepi prožnost 

hrbtenice. Ločimo več smeri razvoja plazenja: 1. soročno plazenje v 

položaju tjulna, 2. soročno in sonožno plazenje v položaju žabe (to obliko 

plazenja kažejo predvsem otroci z Dawnovim sindromom), 3. istostransko 

plazenje, 4. križno plazenje, 5. lazenje (višja in učinkovitejša oblika 

plazenja). Izostanek plazenja se kasneje kaže v težavah vidno-motorične 

koordinacije, predvsem pa pri govoru. 

 

Slika 3: Premikanje s pomočjo rok in nog je klasičen način kobacanja (prevzeto po Leach, 
2008, str. 281) 

 

 Pokončna hoja. Otrok se začne postavljati v stoječi položaj od desetega do 

petnajstega meseca starosti, v tem času naj bi otrok shodil. V hojo preide iz 

opore v sonožnem kleku. O pokončni hoji govorimo šele takrat, ko se otrok 

samostojno zravna, nadzoruje pokončno držo glave, vzravna trup in iztegne 

roke ter noge, da obdrži ravnotežje. Začetna stoja je zaradi tega široka, boki 

in kolena so rahlo upognjeni.  

 Hoja. Otrok začne hojo s premikanjem levo ali desno ob steni, ograji. Hoja je 

širokokotna, negotova, brez zasukov hrbtenice. Stopala so plosko 

postavljena. Za ohranitev ravnotežja si otrok pomaga z dvignjenimi rokami, 

dlani pogosto stiska v pest ali drži igračo, ki mu zaradi napetih mišic 

omogoča uspešnejše obvladovanje telesne teže v ravnotežju. Z vajo otrok 

počasi izboljšuje občutek pokončnosti, pridobi na iztezanju bokov in nog, 
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vedno manj uporablja roke, njegovi obrati (hrbtenice) pa postanejo 

natančnejši. Ko se otrok uči hoditi in ga vodimo za roko, je pomembno, da je 

naša roka v njegovi ramenski ravnini. To otroku omogoča orientiranje na 

njegov center in ne naš. 

 

Slika 4: Bočna hoja ob opori (prevzeto po Sheridan, 1998, str. 27) 

 

Lawrence (1979, v Kremžar in Petelin, 2001) razlaga nadzor glave v trebušni 

legi v prvih mesecih življenja otroka z vidika razumevanja otrokovega razvoja in 

kasnejših težav v šoli. Trebušna lega je po njegovem mnenju prvi položaj, ki 

vpliva in od katere je odvisna kasnejša postavitev otroka v pokončnost. Otrok z 

razvojem mišic iztegovalk vratu in trupa razvija držo glave v pokončnem 

položaju. Neutrjenost teh mišic se izraža kot pomanjkljiva natančnost pri 

grabljenju predmetov in negotovost v drži. Otrok najprej začne dvigati glavo. 

Krčenje mišic vratu mora delovati sočasno in na koordinirani način. S tem je 

vrat sposoben gibanje uravnotežiti in izvajati nadzor drže glave. Sočasno 

krčenje mišic omogoča vidno zaznavanje, razvite mišice vratu pa so pomembne 

tudi za razvoj govora in hranjenja. Če ta sistem ni vzpostavljen, otrok deluje 

nemirno.  Z razvojem se otrok, ko ima dvignjeno glavo v trebušni legi, nauči 

prenašati težo na komolec in podlakti. S tem se krepi razvoj mišične napetosti v 

ramenskem delu, omogočen pa je tudi prenos teže iz ene rame na drugo. Ta 

nov korak dojenčku omogoča obračanje trupa ter seganje po predmetih in 

sočasno uporabo obeh rok. Razvoj ramenskega dela je kasneje zelo 

pomemben pri drži pisanja za mizo. Prav šibko vzdrževanje teže glave zaradi 

slabše razvitih mišic v ramenskem delu je lahko vzrok težav pri pisanju. V zadnji 

fazi ležanja na trebuhu otrok razvija iztezanje telesa z močnim iztegom rok in 

nog, telo pa se opira na podlago. S to fazo se otrok pripravlja na položaj opore 
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na rokah in kolenih, kar kasneje uporabi pri hoji. Težave pri osvajanju tega 

položaja kažejo na nemirnost upogibalk, slabost zgornjih okončin in težave pri 

natančnem seganju po predmetih. 

Gibalni razvoj rok 

Razvoj gibanja rok ima v otrokovem razvoju poseben pomen, saj je ta razvoj 

pomembno povezan in sledi zakonitostim v duševnem razvoju. Čutorićeva 

(2008) trdi, da lahko z opazovanjem razvoja roke sledimo duševnemu razvoja 

otroka. 

Gibanje rok lahko razdelimo na dve osnovni aktivnosti, ki sta:  

 prijem s prsti – razvoj vidno-motorične koordinacije 

(okolomotorike), 

  prijem/zajemanje s celo pestjo z gibanjem celotne roke – razvoj 

motorike. 

Dojenčkove aktivnosti se razvijajo postopoma in temu razvoju lahko sledimo od 

rojstva naprej. Prve novorojenčkove aktivnosti roke izražajo refleksno gibanje. 

Stoppardova (1992) pravi, da se mora otrok najprej odvaditi nehotnih refleksnih 

gibov in šele takrat se bo lahko naučil ročnih spretnosti. Če bo otrok želel 

predmet namerno zgrabiti in držati, bo moral najprej izginiti prijemalni refleks. 

Ta refleks je pri otroku tako močan, da lahko otrok, držeč se le z eno roko, 

vzdrži lastno težo.  

Pri gibalnem razvoju roke ista avtorica (prav tam) omenja tudi refleks zdrznjenja 

(Morojev refleks), pri katerem otrok ob močnejšem zvoku razširi prste v obliki 

zvezde. Refleks se mora integrirati in preiti v zavestno rabo. Integriranost obeh 

refleksov je pomembna za kasnejše pisanje.  

Novorojenčkove pesti so v začetku večino časa stisnjene v pest. S 

popuščanjem prijemalnega refleksa (palmarnega refleksa), ki je pri treh 

mesecih po rojstvu še fiziološko pogojeno gibanje, postajajo njegove dlani 

vedno bolj odprte. Dojenčkove rokice so bolj sproščene in odprte, začenja se jih 

zavedati. Refleks izginja od četrtega do petega meseca.  



  
25 

 

  

 

Slika 5: Prijemalni refleks ob rojstvu in odprte otrokove dlani ob drugem mesecu, ko 
začne refleks popuščati (prevzeto po Stoppard, str. 168) 

 

Dojenček bo v začetku prijel predmet, ki mu ga damo v roko, s celo pestjo. 

Tega bo nekaj časa držal, vendar še ne bo sposoben sam svoje roke spontano 

usmeriti k določenemu predmetu. Pri 12. tednu začne odkrivati svoje palce. V 

usta si da vse, kar je v dosegu njegovih rok. Pri 16 tednih začenja obvladovati 

roke in noge ter jih premika skupaj. Roko usmeri k predmetu in ga zgrabi z 

zadnjimi štirimi prsti. Okrog petega meseca začne preprijemati predmete iz ene 

roke v drugo. Pojavi se razvoj obojestranske koordinacije in prehoda čez 

središčnico. Predmet že prime s konico kazalca in robom palca (nepopolni 

pincetni prijem). Do izraza prihajajo vedno bolj usmerjene aktivnosti rok. Pri 28 

tednih začenja otrok dosegati predmete s prsti. Z lahkoto preprijema predmete. 

Nekaj tednov kasneje začenja gibe rok in prstov izpopolnjevati s trganjem 

papirja. Njegov prijem predmetov je trden. Pri 36 tednih začenja na stvari kazati 

s kazalcem.  

 

Slika 6: Otrok pri devetih mesecih s kazalcem pokaže na predmet (prevzeto po Sheridan, 
1998, str. 24) 

 

Otrok predmet zgrabi med konico jagode palca in kazalcem ter začne s 

poskušanjem prijemati tudi manjše stvari. Izvede tipičen človeški prijem (pozni 
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pincetni prijem). Pri 40 tednih je otrok vedno bolj uspešen pri pincetnem 

prijemu, s čimer doseže napredek. S kazalcem kaže na predmete, predmete 

lahko zavestno tudi spusti. S kockami začne graditi manjše stolpce. Pri 44 

tednih otrok z lahkoto izpušča predmete, veliko časa pa porabi za dajanje 

predmetov v škatlo in jemanje predmetov iz nje. Rad ploska. Stvari začne 

metati in skuša v roki držati dve stvari (kocki) hkrati. Pri enem letu vse bolj 

samostojno jé in zna roko usmeriti proti ustom. S svinčnikom začne delati črte. 

Pri 15 mesecih zna pobrati in držati skodelico, piti iz nje, ne da bi preveč polil. 

Pri 18 mesecih skuša obračati liste knjige, vendar po dva, tri liste skupaj in si 

sam obleči kak kos obleke. Rad slika s prsti in čečka. Pri dveh letih zna pravilno 

listati knjigo, si obleči nogavice, obuti čevlje, nadeti rokavice. Sam si zna zapeti 

in odpeti zadrgo. Usmerjanje svinčnika je bolj nadzorovano. Pri dveh letih in pol 

zna nizati kroglice na vrvico. Njegove risbe že predstavljajo predmete. Pri 

grajenju stolpcev uporablja vedno več kock. Pri treh letih že nariše prepoznavno 

risbo, sam zapenja in odpenja gumbe. Poskuša uporabljati škarje, kar je velik 

korak naprej v razvoju koordinacije možganov in mišic ter ročne spretnosti. Pri 

štirih letih zna prerisati krog, če mu pokažemo kako, prav tako preriše dve 

pravokotno sekajoči se ravni črti, vendar pri tem še ni najbolj natančen (Cemič, 

2007; Drobež, 2005, str. 17–18; Kremžar, 1978, str. 61–64; Kremžar in Petelin, 

2001, str. 55–56; Stoppard, 1992, str. 42–48). 

Z razvojem se pri otroku razvije stranskost (do drugega leta starosti), s tem pa 

tudi dominantna roka. Za to je nujno potreben predhoden razvoj obojestranske 

motorične integracije. V začetnem obdobju prijemanja otrok predmet prime z 

roko, ki je bližja predmetu, zato je motorična dejavnost nekoordinirana in 

sunkovita. Otrok se v začetku izogiba tudi prehajanju čez središčnico –

prekrižanju, prehodu ene roke preko druge telesne strani, da bi dosegel 

predmet. Otroci z motnjami telesne sheme in prostorske orientacije se srečujejo 

z nezmožnostjo in neobvladovanjem prehoda čez telesno središčnico. Z 

razvojem dominantne roke je otroku omogočeno izvajanje finih dejavnosti, 

medtem ko nedominantna roka deluje kot asistenca. Če otrok obe roki razvije 

enakovredno (obojeročnost), se to kasneje kaže kot neurejen razvoj, predvsem 

v komunikaciji, pisanju, razmišljanju in učenju jezika, saj možganski hemisferi 

nista specializirani (Kremžar in Petelin, 2001). 
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Čutorićeva (2008) navaja, da lahko iz tega, koliko igralnih kock otrok zloži eno 

na drugo, torej o razvitosti spretnosti rok, sklepamo in istočasno zaključimo, 

kolikšna je stopnja razvoja okolomotorične usklajenosti (usklajenosti gledanja in 

prijemanja).    

Vzporedno z razvojem prijema se razvija sposobnost rokovanja s predmeti in 

priborom za pisanje. Vse do konca prvega leta otrok ni zmožen pisanja s 

svinčnikom po papirju. V začetku otrok le tolče s pisalom po papirju tako, kot 

ravna z vsemi ostalimi predmeti. Kasneje se s konico svinčnika papirja le dotika, 

nato pa postajajo poteze postopno vedno bolj kompleksne in usklajene. To 

področje vključuje aktivnosti, ki so vezane na razvoj senzornih organov, razvoj 

fine motorike in razvoj koordinacije.  

Pri gibalnem razvoju ločimo med razvojem grobe (velike), fine (drobne) in 

obrazne motorike. Groba motorika zajema motorične spretnosti ali kombinacije 

motoričnih spretnosti različnih velikih telesnih mišic, ki nam omogočajo sedenje, 

plazenje, hojo, plezanje, žoganje in podobno. Fina motorika pa omogoča 

sposobnost premikanja majhnih, drobnih mišic očesa in roke od zapestja 

navzdol ter kasneje njuno usklajenost – koordinacijo. Te sposobnosti otroku 

omogočajo, da zmore opravljati tudi najbolj drobne in natančne stvari (da zgrabi 

igračko, obrne list v knjigi, nariše risbo, sestavi sestavljanko). K razvoju fine 

motorike prištevamo tudi »reševanje problemov in učenje pojmov, kot so barva, 

oblika in velikost«. Področji grobe in fine motorike se pogosto prepletata (Uther, 

Brar, Pieterse in Treloar, 2000, str. 1). 

Preyer (1882, v Keller in Lohaus, 1998, str. 45) je v svoji knjigi Otrokova duša 

zapisal: »Od vseh dojenčkovih gibov v prvih šestih mesecih je za njegov 

duhovni razvoj daleč najpomembnejše prijemanje.« Kellerjeva in Lohaus (1998, 

str. 81) dodajata, da je »razvoj držanja in prijemanja vzročni primer 

spoznavnega razvoja nasploh«. Ker pa je dandanes otrokovo gibanje časovno 

in prostorsko omejeno, povzroča to veliko težav pri celotnem (predvsem 

gibalnem) razvoju otrok. 

Vsa ta vedenja nam služijo za orientacijo pri razvoju otrok. V različnih literaturah 

navajajo, da je senzomotorični razvoj v zgodnjem obdobju tesno povezan s 



  
28 

 

  

kasnejšim mentalnim razvojem. Med opazovanimi vedenji je bilo največ študij 

narejenih na opazovanju razvoja prijema s prsti. Pri otrocih, ki duševno niso 

dovolj razviti, se največji zaostanek kaže prav v razvoju prijemanja predmetov s 

prsti. Njihova pest ostaja stisnjena zelo dolgo časa. 

 

Čutorićeva (2008, str. 68–69) navaja štiri stopnje/faze razvoja prijema s prsti: 

1. faza: Pri treh mesecih otrok prime žogo z »opičjo šapo«, s prsti in celo 

dlanjo. Palec je pasiven in se ne loči od ostalih prstov.  

2. faza: Otrok prime žogo z razširjenimi prsti. Palec se pri prijemu ločuje od 

ostalih prstov. Prijem je najbolj opazen pri sedmih mesecih starosti. 

3. faza: Otrok prime kroglico s prsti (skupaj stisnjeni prsti na eni strani) in 

palcem (nasproti), kot klešče ali škarje. Prijem je prisoten pri osmih 

mesecih starosti. 

4. faza: Otrok vzame žogo s kazalcem in palcem, t. i. »fina pinceta«. Ta 

prijem je značilen pri desetih do enajstih mesecih. 

 

Slika 7: Natančen prijem v obliki klešč (prevzeto po Leach, 2008, str. 291) 

 

Predvsem razvoj in aktivnost palca je pomemben pokazatelj intelektualnega 

razvoja. Aktivnost palca omogoča razvoj grafomotorike. Pri otrocih, ki jecljajo, je 

palec pogosto pasiven, ga ne uporabljajo (Novaljan-Herceg, 2010). 

Razvoj rok ni vezan samo na izkušnje, ampak se pojavlja spontano. Če se pri 

razvoju obeh rok pojavljajo veliki zaostanki, lahko sumimo na poškodovanost 

mentalnega razvoja otroka. 
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Gibalni razvoj nog 

Stoppardova (1992) navaja, da se otrok začne učiti hoje, tekati in poskakovati 

šele takrat, ko dobro obvladuje gibanje glave. Ko pri štirih tednih začne 

dvigovati glavico, so to njegovi prvi poskusi hoje. Obvladovanje gibanja na 

področju glave je torej prva začetna stopnja.  

V prvih tednih življenja začnejo dojenčkove roke in noge dobivati vedno bolj 

pravilno lego in se tako pripravljajo, da bi bile sposobne prevzeti svojo nalogo 

pri hoji.  

V naslednjih fazah je koordinirano premikanje rok in nog zaradi vedno večje 

krepitve mišic vedno bolj natančno. Otrok je najprej sposoben sedeti pokonci, 

nato se začenja kobacati, nakar zmore stati in končno shodi.  

 

2.3.2.1.3 Tretje obdobje 

Stojno-gibalni vzorci ali statokinetični refleksi se pojavijo najkasneje in 

povzročajo povečan tonus ustreznim mišičnim skupinam za ohranitev 

potrebnega ravnotežja. Otroku omogočajo, da kljub spremenjenim zunanjim 

silam zmore z gibalno reakcijo obdržati stabilen položaj (Kremžar, 1978, str. 

61–64; Kremžar in Petelin, 1998).  

 

2.3.2.2 ZGODNJI GIBALNI RAZVOJ OTROKA IN RAZVOJNI 

MEJNIKI 

Gibalni razvoj in gibanje se razvijata samodejno in sta odraz aktivnosti živčnega 

sistema – zorenja. Gibalni razvoj poteka po določenem vrstnem redu in je 

vnaprej določen z mejniki. Potrčeva (2007, str. 4) opozarja, da »razvoja ne 

ocenjujemo po mejnikih, ki so dedno pogojeni, zanimati nas morajo predvsem 

aktivnosti, ki te mejnike omogočajo. Pomembno je poznati njihov vrsti red in 

videti tudi kvaliteto posameznih gibalnih vzorcev, ne le tega, ali so nastali ob 
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pravem času«. S tem cilja na obravnavanje otroka kot individuuma z lastnim 

dozorevanjem v okviru danih razvojnih mejnikov, saj se vsak posameznik 

odziva in razvija nekoliko drugače. Kljub individualnim razlikam v tempu razvoja 

pa Pighinova in Bernd (2006, str. 82) pravita, da ni čisto vseeno, kako otrok v 

razvoju napreduje, saj moramo vedeti, »kdaj naj bi otrok kaj zmogel in v 

kakšnem zaporedju«. Jelerčičeva (pridobljeno 17. 6. 2012, iz www.zfrm.si) 

razvojne mejnike definira kot »povprečno starost, ko pričakujemo pojav neke 

aktivnosti v kontekstu s celotno klinično sliko«. Kot navaja prej omenjena 

avtorica, mejniki predstavljajo zgolj povprečno starost pojavitve in izzvenevanja 

določenega vzorca, zato je v literaturi moč zaslediti odstopanja in drugačne 

interpretacije strokovnjakov, kdaj bi se naj posamezni vzorec, refleks integriral. 

Stoppardova (1999) pa dodaja, da prav preko teh znakov ali namigov – 

razvojnih mejnikov – lahko sklepamo na morebitno učno ali razvojno motnjo, če 

otrok v razvoju ne dosega naslednjih stopenj. 

 

2.3.2.2.1 Mejniki naravnega razvoja v primerjavi z znaki, ki 

nakazujejo na motnje v razvoju 

 Prvi mesec 

V prvem mesecu pri otrokovem gibanju sodeluje celo telo. Nezavedni gibi so 

selektivni, veliki in nekoordinirani. Otrok miruje le v spanju. Ta princip gibanja 

imenujemo »vse ali nič« (Gorenc-Jazbec, 2010, str. 13). Novorojenček ima v 

prvih tednih pokrčene kolke, kolena, sklepe, komolce in gležnje. Normalen je 

asimetričen položaj glave.  

 

Slika 8: Položaj novorojenčka (prevzeto po Leach, 2006, str. 132) 

 

Dojenček je v prvem mesecu že sposoben za kratek čas dvigniti glavico, kadar 

http://www.zfrm.si/
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leži z obrazom obrnjenim navzdol in se pri tem opira na podlahti. 

Najpomembnejši telesni napredek v prvih nekaj tednih je, da otrok razvije vratne 

mišice in nadzor nad gibi glave. Njegova glava je sorazmerno velika v primerjavi 

s preostalimi deli telesa, zato je primoran najprej vzpostaviti nadzor nad gibi 

glave, saj šele nato zmore nadzirati ostalo telo (Stoppard, 1999). Ležeč na 

hrbtni strani ima vse sklepe pokrčene, roke so stisnjene v pest. Sposoben se je 

zastrmeti v obraz in slediti predmetu do središčne črte. Položaj telesa je še 

asimetričen. V prvem tednu prevladujejo refleks iskanja, sesanja, požiranja, 

odmika, oči delujejo nekoordinirano v vse smeri, vendar se novorojenček že 

odziva na svetlobo in zvok roditelja (Sheridan, 1998). Ko novorojenčka 

povlečemo za obe roki v sedeči položaj, je opazno zaostajanje glave. Ob koncu 

meseca je že sposoben fiksirati pogled. 

 Drugi mesec 

V drugem mesecu postanejo gibi po obsegu manjši, otrok začne glavico 

pomikati proti sredini. Pri dveh mesecih se vzpostavi kontrola oči. Glavico je 

sposoben dvigniti do 45°, pri tem pa ima večinoma pokrčene kolke. V drugem 

mesecu je opazen asimetrični tonični vratni refleks. Zanj je značilna ekstenzija –     

iztegnjenost udov na obrazni strani (pridobljeno 5. 11. 2012, iz 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Artrologija) in fleksija – pokrčenost udov na zatilni 

strani, ki pri dojenčku »gradi občutek sredine in prispeva h graditvi občutka leve 

in desne strani telesa« (Sheridan, str. 14). V trebušni legi so udi še vedno 

pokrčeni ob telesu, saj je njegov nadzor nad premikanjem rok in nog še vedno 

omejen.  

 Tretji mesec 

Pri tretjem mesecu glavo že dvigne v sredinski položaj, jo za kratek čas obdrži v 

središčni liniji, s pogledom sledi bližnjemu predmetu v liniji od 0 do 90° ter 

pogleda levo in desno. Kontrola oči je dobra, glavo je sposoben nadzirati ne 

glede na položaj, v katerem leži. S pogledom sledi predmetu in se z glavo obrne 

v smeri zvoka. Njegova lega telesa je simetrična. V legi na hrbtu premika noge, 

opazuje svoje prste in se z njimi igra. Z rokami se premika le po telesu, vendar 

še ne preide središčne lege. Dlani začne razpirati in ob koncu tretjega meseca 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Artrologija
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že prime predmet s celo roko. Dojenček se ves čas giblje in s tem pridobiva na 

stabilnosti in občutku sredine. Če ga dvignemo iz lege na hrbtu, sledi z glavo. V 

sedečem položaju je hrbet še okrivljen. 

Motnje razvoja do 3. meseca: Otrok glave ne zmore dvigniti, v položaju na 

hrbtu z glavo sili navzad, prsti so še vedno močno stisnjeni v pest. Njegove 

okončine so trde, otrok težje spreminja položaj telesa.  

 

Slika 9: Opozorilni znaki naravnega razvoja v primerjavi z motnjami v razvoju do 3. 
meseca starosti (prevzeto po Semolič, 2008, str. 18) 

 

 Četrti mesec 

V četrtem mesecu zaradi razvoja vida otrok leže na hrbtu z rokami že posega v 

prostor za koleni, središčne linije še ne preide. Začne s prenosom teže – sam 

se že zmore prevrniti na bok, trup sledi gibom glave do bočnega položaja, 

včasih se zmore prevrniti tudi na trebuh in obratno. Hrbtna lega je že simetrična. 

Njegov hrbtni del postaja vse močnejši, kar mu omogoča, da ob opori komolcev 

zmore glavo držati trdno pokonci do 90° in jo premikati v vse smeri.  

 Peti mesec 

V petem mesecu se intenzivno igra s svojimi nogami in se jih dotika. Iz hrbtnega 

položaja se zmore prevaliti na trebuh in obratno. Ležeč na trebuhu in opirajoč 

se na roke zmore dvigniti prsni koš. Obvladovanje mišic in njihova moč se 

vedno bolj širita navzdol na medenični predel in noge. Otrok se ob opori že 

zmore odriniti. Če se z igračo dotaknemo hrbtne strani njegove dlani ali prstov, 

jo je zmožen zgrabiti.  
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 Šesti mesec 

Na prehodu v šesti mesec se zmore vrteti na trebuhu v levo in desno stran. 

Hotno zapira in odpira dlani. S pogledom se zmore osredotočiti na manjši 

predmet in seči po njem. V trebušnem položaju se ob opori zmore postaviti na 

vse štiri ali dvigniti medenico, oprt je na iztegnjene roke. Večina otrok pri šestih 

mesecih že zmore samostojno sedeti opirajoč se na roke ali ob opori, njihov 

hrbet je zravnan. Pri tem je glava trdno pokonci. V položaju na hrbtu se dotika in 

igra s stopali. Če ga z rokami potegnemo v sedeči položaj, je glava v osi trupa. 

Hrbet je v sedečem položaju zravnan, vendar za sedenje še potrebuje oporo. 

Če ga postavimo v pokončni položaj, se tal oprime s celimi stopali, kolena so 

stegnjena, v kolkih pa je upognjen naprej.  

 

Slika 10: : Dojenček se igra s svojimi stopali (Sheridan, 1998, str. 20) 

 

Motnje razvoja do 6. meseca: V sedečem položaju ne zmore dvigniti glave. 

Njegov hrbet je zaobljen, roke so trdne in pokrčene. V pokončnem položaju 

vleče rame  nazaj, spodnje okončine so trde in iztegnjene. Stoji na prstih. Otroci 

z motnjami v razvoju se tudi kasneje začnejo zanimati za svoje ročice (celo do 

20. tedna). 

 

Slika 11: Opozorilni znaki naravnega razvoja v primerjavi z motnjami razvoja do 6. 

meseca starosti (prevzeto po Semolič, 2008, str. 18) 
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 Sedmi mesec 

Pri približno sedmih mesecih začne otrok kazati prve znake plazenja in se 

obračati iz ene strani na drugo (hrbet – trebuh). Zmore sedeti brez opore in drži 

že dva predmeta. 

 

 Osmi mesec 

Večina otrok pri osmem mesecu že samostojno sedi z zravnanim trupom. Pri 

tem se uči ravnotežja. Uči se plaziti, ne zmore se še kobacati. Ob opori (če ga 

kdo drži) lahko za kratek čas stoji na nogah. Ziba se na petah, dviguje boke v 

opori na dlaneh, postavi se na glavo, počepa, dviguje se z boki. V dlan je 

sposoben prijeti manjši predmet in preložiti predmet iz ene roke v drugo, ploska. 

Najde skriti predmet.  

Motnje razvoja do 8. meseca: Pri sedenju je hrbet ukrivljen, roke slabo 

uporablja. Noge so trde in pokrčene ali pa močno iztegnjene. V pokončnem, 

stoječem položaju glavo težje drži pokonci, hrbet težje izravna, telesne teže ne 

zmore držati. Ko ga želimo potegniti v sedeči položaj, se zvija in vleče glavo, 

roke in  rame nazaj.  

 

Slika 12: Opozorilni znaki naravnega razvoja v primerjavi z motnjami v razvoju do 8. 
meseca starosti (prav tam, str. 19) 

 

 Deveti mesec 

Gibi pri otrokovem plazenju so vedno bolj usklajeni, začne se premikati  s celim 

telesom – kobacanje – in zmore priti do igrače, ki je ne doseže. S kobacanjem 
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začne prenašati težo telesa iz ene strani na drugo. Večina razvojnih 

strokovnjakov je mnenja, da je kobacanje še posebej pomembna faza v razvoju, 

saj zaradi izmeničnega izmenjavanja okončin leve in desne strani pomeni velik 

koordinacijski dosežek otroka (Pighin in Bernd, 2006). Otrok bolje obvladuje 

zgornji del telesa. V tem obdobju se zmore iz ležečega položaja dvigniti v 

sedeči in iz sedečega v stoječi položaj. Vstaja ob opori in že premakne zadnjo 

nogo k sprednji. Noge začne premikati eno pred drugo. Droben predmet zmore 

prijeti s palcem in kazalcem (ali katerim drugim prstom). Zavestno izpusti 

predmet, težje pa sproti mišice v prstih. S kazalcem zmore pokazati na 

predmet. 

 Deseti mesec 

V položaj stoje se začne postavljati, ko se poskuša z rokami povleči gor z 

odrivom od nog. Stoji ob opori, nadzoruje kolena in stopala, samostojno pa še 

ne zmore loviti ravnotežja. Začne pobirati drobne predmete in se uri v 

»pincetnem prijemu«. 

 Enajsti mesec 

Iz ležečega položaja na trebuhu se zmore usesti. Iz stoječega položaja se v 

začetku še ne zna usesti, vendar s ponavljanjem osvoji tudi ta vzorec. V 

začetku se opore oprime z obema rokama, nato z eno in na koncu brez. Ob 

opori se bočno premika. Prisoten je že pravilen »pincetni prijem«. 

 Dvanajsti mesec 

Dotikajoč se opore bo v stoječem položaju začel prestopati. Otrok si s pokončno 

držo razširi svoje obzorje. Drobeževa (2005) je mnenja, da se lahko razvije 

avtomatska hoja, če so dobro razviti koordinirani in senzorični sistemi – 

vestibularni sistem, somatosenzorični sistem in vidni sistem. Uri se v 

prestopanju vstran. Pri vodenju otroka v stoječem položaju moramo otroka 

držati v njegovi ravnini in mu s tem omogočiti občutek za težo in možnost za 

izboljšanje njegove stabilnosti in ravnotežja. 

Motnje razvoja do 12. meseca: Otrok težje vstane, njegove noge so trde, v 
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stoji se postavlja na prste. Njegovo plazenje po štirih je nepravilno, saj uporablja 

samo eno stran telesa (Eisenberg, Murkoff in Hathaway, 2001, str. 116–420; 

Gorenc-Jazbec, 2010; Jelerčič, http://www.zfrm.si/., pridobljeno 17. 6. 2012; 

Kremžar in Petelin, 2001; Pighin in Bernd, 2006; Semolič, 2008, str. 16–19). 

 

Slika 13: Opozorilni znaki naravnega razvoja v primerjavi z motnjami razvoja do 12. 
meseca starosti (prav tam, str. 19) 

 

Gorenc-Jazbečeva (2010), Potrčeva (2007), Semoličeva (2008) in Širokova 

(2010) zagovarjajo in govorijo o ustreznem in posebnem ravnanju, pestovanju, 

dotikih in pravilnih prijemih – rokovanju novorojenčka (t. i. baby handling), ki 

deluje kot vzvod za dober gibalni odziv dojenčka pri oblikovanju njegovih 

gibalnih izkušenj in zavedanja telesa. Gorenc-Jazbečeva (prav tam, str. 12) ga 

definira kot »način življenja, sodelovanja med otrokom in starši«. S temi prijemi 

pripomoremo k temu, da nepravilni gibalni vzorci, ki se pojavijo, izzvenijo in dajo 

prostor pravilnejšim. 

 

2.3.3 PREGLED NOVOROJENČKA 

Francoska šola (z Andrejem Thomasom in Sainte-Anno Dargassie) je bila 

verjetno prva, ki je pred dobrimi tridesetimi leti opozorila, da je mogoče opraviti 

natančen nevrološki pregled že pri novorojenčku (Neubauer, 2004). 

Neonatalna medicina je torej tista, ki obsega in skrbi za stanje otroka v prehodu 

iz perinatalnega v postnatalno življenje. Novorojenček je sposoben živeti od 24. 

tedna gestacijske starosti dalje.  

http://www.zfrm.si/
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Znotraj neonatalnega obdobja ločimo: 

 zgodnje neonatalno obdobje (obsega obdobje od rojstva do vključno 7. 

dneva življenja), 

 kasno neonatalno obdobje (obsega obdobje od vključno 8. dneva do 

vključno 28. dneva življenja). 

Po zdravstveno-statističnih merilih je otrok novorojenček le prvih 28 dni življenja 

(prvi mesec).  

Na večini neonatalnih oddelkov in pri običajnem pediatričnem pregledu se 

opravlja nevrološki pregled novorojenčka, ki ga opravi zdravnik ali babica, in 

obsega: 

 tehtanje telesne teže, merjenje telesne višine in obsega glave, 

 pregled novorojenčkovih avtomatizmov (sesalni refleks, palmarni in 

plantarni refleks), 

 pregled tonusa (pasivnega in aktivnega), 

 pregled krvi v popkovnici (pokaže, ali je otrok dovolj preskrbljen s 

kisikom), 

 klasični nevrološki pregled novorojenčka v ožjem smislu (pregled 

očesnega ozadja, možganskih živcev, kitnih refleksov, senzoričnih 

funkcij, senzibilitete in groba ocena višjih psihičnih procesov). 

 

2.3.3.1 FIZIOLOŠKE IN KLINIČNE POSEBNOSTI NOVOROJENČKA 

Novorojenček se je primoran takoj po rojstvu privaditi na življenje izven 

maternice, zato lahko pri njem v obdobju po rojstvu opazimo nekatere znake, ki 

so normalni in pomenijo prilagajanje. 

Porodna teža: Donošeni otroci tehtajo običajno od 3000 do 4200 g, dečki so 

navadno za 100 do 150 g težji od deklic. Od 3. do 5. dneva življenja skoraj vsi 

izgubijo 7–10 % porodne teže. 

Koža: V začetku se pogosto lušči površinski sloj epidermisa – vrhnjice 
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(http://sl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%BEa, pridobljeno 7. 11. 2012). 

Mozolji in izpuščaji: Pri skoraj polovici dojenčkov se nekaj dni po rojstvu lahko 

pojavijo mozoljčki ali akne, ki so navadno odziv še nezrelega imunskega 

sistema na življenje izven maternice. 

Fiziološka zlatenica: Navadno se pojavi nekaj dni po rojstvu in je prisotna pri 

kar 70 % novorojenčkov. Nastane zaradi nezrelosti dojenčkovih jeter, ki še niso 

sposobna tvoriti dovolj jetrnega encima, ki razgrajuje krvno barvilo bilirubin. Ker 

se ta še ne more izločati z žolčem, ga v krvi ostaja preveč, kar povzroča 

rumenkasto obarvano kožo in oči. 

Mekonij: Je prvo črno-zeleno, lepljivo blato brez vonja. Tvorilo se je že v 

maternici in je skupek celic iz črevesne sluznice, prebavnih izločkov, lanuga, 

popite plodovnice in drugega. Izločiti se mora v prvih 24 urah po porodu, izloča 

pa se lahko vse do petega dneva življenja. 

Seč: Novorojenček praviloma urinira takoj po rojstvu. Če ne urinira v prvih 24 

urah, je to lahko posledica fiziološke "subhidracije". Seč je lahko v prvem tednu 

obarvan tudi rdečkasto. 

Otečene prsne žleze: Pri nekaterih novorojenčkih lahko okrog desetega dneva 

po rojstvu opazimo nekoliko zatečene prsne žleze in tudi izloček tekočine. Pojav 

je povezan s spolnimi hormoni iz maternice in je navadno prisoten pri polovici 

vseh novorojenčkov. 

Frontela: Kosti novorojenčkove glave ob rojstvu še niso zarasle, pač pa so 

mehke zaradi lažjega prehoda otroka skozi porodni kanal. Na glavi lahko tako 

spredaj in zadaj zatipamo dve večji luknji – fronteli ali mečavi. Zadnja zaraste že 

nekaj tednov po porodu, sprednja pa najhitreje pri dveh mesecih starosti. 

Funkcija živčnega sistema: Pri novorojenčku je zaradi anatomske in 

funkcionalne nezrelosti specifična. 

- Obnašanje: Izraža se kot nepravilno zaporedje spanca in budnosti. 

- Položaj: Večinoma prevladuje fleksija. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%BEa
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- Motorika: Zanjo so značilni stereotipni gibi, ki jih predstavljata izmenična 

fleksija in ekstenzija, izmenično levo in desno.  

- Primitivni refleksi in avtomatske reakcije: Ti vzorci kasneje izginejo in so 

zgolj odraz nezrele možganske funkcije, zato jih postopno zamenjujejo 

položajni (posturalni) refleksi, ki otroku omogočajo antigravitacijsko 

stabilnost pri gibanju 

(http://www.sbaza.net/clanek_html.php?url_clanka=clanki_sb1%2Fvzs%2Fn

eonatologija_novorojencek.sb&vsebina_replace=vzs, pridobljeno 23. 3. 

2012; Pighin in Bernd, 2006). 

 

2.3.3.2 LESTVICA APGAR 

Prva oskrba novorojenčka takoj po rojstvu je odvisna od njegove vitalnosti, ki jo 

ocenjujejo z oceno po Virginiji Apgar (APGAR score) in je nujni sestavni del 

prvega preventivnega pregleda.  Z lestvično oceno zdravnik ali babica takoj po 

rojstvu preveri, kakšna je novorojenčkova srčna, pljučna in nevrološka aktivnost 

v določenih časovnih intervalih (rutinsko po 1., 5. in 10. minuti po rojstvu). 

Strokovnjaki opazujejo dihanje, pulz, osnovni tonus, videz in reflekse. Ocena v 

prvi minuti običajno nakaže takojšnje postopke z novorojenčkom – ali je zdrav, 

kako je prestal porod, ali ima težave pri prilagoditvi na življenje zunaj maternice. 

Oceni v peti in deseti minuti pa že nakazujeta tudi kasnejši otrokov psihomotorni 

razvoj.  

Za vsako preiskovalno merilo (od vseh ocenjevalnih karakteristik) lahko 

novorojenček dobi največ dve točki (0–2 točki). Skupna ocena pomeni seštevek 

vseh točk – največ 10 točk.  

Po Virginiji Apgar je dobra ocena v prvi in peti minuti 8–10 točk in pomeni zgolj, 

da se dojenček ni mogel takoj privaditi na življenje izven maternice. Če je ocena 

pri tretjem ocenjevanju manjša od 9, so potrebne podrobnejše nadaljnje 

preiskave. Novorojenčki z oceno 5–7 točk so zmerno asfiktični, običajno 

zadostuje aspiracija zgornjih dihal in kratkotrajno nadihavanje s kisikom preko 

maske. Nizka ocena pa po Apgarjevi (0–4 točke) pomeni težko asfiksijo in 

http://www.sbaza.net/clanek_html.php?url_clanka=clanki_sb1%2Fvzs%2Fneonatologija_novorojencek.sb&vsebina_replace=vzs
http://www.sbaza.net/clanek_html.php?url_clanka=clanki_sb1%2Fvzs%2Fneonatologija_novorojencek.sb&vsebina_replace=vzs
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zahteva takojšnje ukrepanje (Pighin in Bernd, 2006). 

 

Otrok/točkovanje 0 1 2 

Apperance (videz) Bled/modrikast 
Rožnato telo, roke 

in modrikaste noge  
Ves rožnat 

Pulse (utrip) 
Nezaznaven/ni 

otipljiv 
Nižji od 100 Višji od 100 

Grimace  

(vzdražljivost, refleksi) 
Jih ni 

Kremženje, dela 

grimase 
Joka 

Activity            

(mišična aktivnost, 

napetost) 

Mlahav/ne joka 
Se komaj 

giba/slabotno joka 

Se aktivno 

giba/živahno joka 

Respirations (dihanje) Ne diha Plitvo  Normalno  

Tabela 2: Prikaz ocen po lestvici APGAR (prevzeto in prirejeno po: Pighin in Bernd, 2006,  str. 14; 

http://www.sbaza.net/clanek_html.php?url_clanka=clanki_sb1%2Fvzs%2Fneonatologija_novorojencek.sb
&vsebina_replace=vzs) 

 

Rezultati preventivnega prvega pregleda in ocene s testa po Virginiji Apgar se 

vpišejo v materinsko knjižico. 

 

2.3.3.3 GESTACIJSKA STAROST NOVOROJENČKA 

Nosečnost (strokovno tudi gravidnost ali gestacija) je obdobje nosečnice od 

oploditve jajčeca do poroda (http://sl.wikipedia.org, pridobljeno 26. 6. 2012). 

Normalno trajanje gestacije je 280 dni oziroma 40 tednov.  

Glede čas, kdaj je bil otrok rojen, ločimo: 

 Donošenček: Je novorojenček od vključno 37. tedna do vključno 42. tedna 

http://www.sbaza.net/clanek_html.php?url_clanka=clanki_sb1%2Fvzs%2Fneonatologija_novorojencek.sb&vsebina_replace=vzs
http://www.sbaza.net/clanek_html.php?url_clanka=clanki_sb1%2Fvzs%2Fneonatologija_novorojencek.sb&vsebina_replace=vzs
http://sl.wikipedia.org/wiki/Oploditev
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jaj%C4%8Dece
http://sl.wikipedia.org/wiki/Porod
http://sl.wikipedia.org/
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gestacijske starosti. 

 Nedonošenček: Je novorojenček od vključno 24. tedna do vključno 36. 

tedna gestacijske starosti. Zanj so značilni: nizka teža ob rojstvu, nezrel 

obraz, tanka in rdeča koža, pomanjkanje podkožnega maščevja, pičli lasje, 

izrazit lanugo, zmanjšan mišični tonus. Težave nedonošenčka se izražajo 

predvsem zaradi nerazvitosti/nezrelosti organskih sistemov. 

 Skrajno nezrel novorojenček: Je novorojenček do vključno 23. tedna 

gestacijske starosti in  praviloma ni sposoben preživeti. 

 Prenošenček: Je novorojenček od vključno 43. tedna gestacije. Zanj so 

značilni: obilni lasje, dolgi nohti, starikav izgled, debela koža z globokimi 

gubami. Prenošenčki so prizadeti zaradi pomanjkljivega delovanja posteljice  

(http://www.sbaza.net/clanek_html.php?url_clanka=clanki_sb1%2Fvzs%2Fn

eonatologija_novorojencek.sb&vsebina_replace=vzs, pridobljeno 23. 3. 

2012). 

V svetu je poznan še nevrološki pregled po Amiel-Tisonovi (NPAT), ki je 

zastavljen kot nadaljevanje pregleda novorojenčka vse do 6. leta starosti in 

temelji na »pregledu enakih postavk v različnih starostnih obdobjih« (Paro-

Panjan, 2005, str. 100). Ta pregled temelji na odkrivanju znakov pri otrocih, ki 

sicer ne kažejo nevroloških nenormalnosti, vendar imajo kasneje tveganje za 

učne težave. Prepoznavanje nenormalnih nevroloških znakov temelji na 

razumevanju anatomskih osnov, nastajajočih motoričnih vzorcev in njihove 

funkcije ter na poznavanju časa in smeri mielinizacije osrednjega živčevja (prav 

tam).  

Če želimo razumeti fiziološko delovanje osrednjega živčevja, je nujno potrebno 

poznavanje preprostih slik motoričnih poti, njihove vloge pri nastajanju 

motoričnih vzorcev in časa ter smeri mielinizacije. 

Obstajata dve glavni skupini motoričnih poti – prva skupina so subkortikalne poti 

(SK), ki izhajajo iz retikularne formacije, vestibularnih jeder in tektuma, druga pa 

kortikospinalne (KS) in kortikobulbarne (KB) poti, ki izhajajo iz motoričnega in 

predmotoričnega dela možganske skorje. Glavni sestavni del kortikospinalnih 

motoričnih poti je piramidna proga, funkcionalno pa so te poti povezane tudi z 

bazalnimi gangliji. Delovanje obeh skupin poti je organizirano hierarhično, zato 

http://www.sbaza.net/clanek_html.php?url_clanka=clanki_sb1%2Fvzs%2Fneonatologija_novorojencek.sb&vsebina_replace=vzs
http://www.sbaza.net/clanek_html.php?url_clanka=clanki_sb1%2Fvzs%2Fneonatologija_novorojencek.sb&vsebina_replace=vzs
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je optimalno nevrološko dozorevanje možno le tedaj, ko sta oba sistema 

nepoškodovana in medsebojno usklajena. Vloga SK-poti ima v obdobju ploda in 

novorojenčka pomembnejšo vlogo kot kadarkoli kasneje, njihova vloga pa je 

vzdrževanje drže telesa proti težnosti. SK-poti so ob rojstvu otroka že 

popolnoma mielizirane, saj se mielinizacija teh prične že v 24. tednu in konča 

do 34. tedna gestacije. Vplivi SK-motoričnih poti začnejo nato postopoma 

čedalje bolj izpodrivati KS- in KB-poti, ki pa so ob rojstvu še nezrele, kar 

pomeni, da je gibanje novorojenčka ob rojstvu nezavedno (refleksno).  

Mielinizacija KS- in KB-poti se začne pri 34. tednu gestacije, ko se pri SK 

zaključi, in traja vse do drugega leta starosti. Vloga KS in KB je zaviralna, saj 

izvajajo nasproten učinek na SK-poti. Nadzirajo pokončno držo in so odgovorne 

za izvajanje natančnosti gibov. Vloga KS-poti je pomembna že pri 

novorojenčkih zaradi vpliva na držo, ima pa tudi zaviralen vpliv na 

monosinaptični refleks na izteg (prav tam, str. 110–101). 

Razumevanje motoričnih poti je pomembno pri pregledu taktilnih refleksov, saj 

izvajajo KS- in KB-poti ojačevalni vpliv na te reflekse.  

Pri 6. letu starosti otroka se konča diferenciacija perifernih in kortikalnih 

nevronov, prav tako tudi mielinizacija senzoričnih in motoričnih živčnih vlaken 

(KB- in KS-motoričnih poti), (Paro-Panjan, 2005; Paro-Panjan in Neubauer, 

2010). 

 

2.3.3.4 ZDRAVSTENI PREGLEDI OTROKA OD PRVEGA MESECA 

DO PRVEGA LETA STAROSTI 

 Prvi mesec 

Pri štirih tednih starosti ima dojenček prvi sistematski pregled v posvetovalnici. 

Medicinska sestra mu izmeri telesno višino in težo, obseg glave ter obseg 

prsnega koša. Zdravnik pediater opravi pregled nevrološkega razvoja otroka 

(napetost mišic, primitivni refleksi, opazovanje spontanega gibanja, mišična 

moč, vid, sluh, zenični refleksi, gibljivost zrkel, obrazna mimika, sesalni refleks) 
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in klinični pregled vseh organskih sistemov. Pregleda tudi skeletni sistem in 

kolke. 

 Drugi mesec 

Otrok se pri dveh mesecih ne sreča s svojim pediatrom, pač pa mu medicinska 

sestra izmeri telesno višino in težo. 

 Tretji mesec 

Pri tretjem mesecu ponovno sledi sistematski pregled otroka. Medicinska sestra 

otroku izmeri telesno višino in težo, obseg glave ter obseg prsnega koša. Nato 

sledi pregled pri pediatru. V ospredju je pregled telesnega razvoja otroka – kako 

dojenček obvladuje svoje telo, ali zmore samostojno držati glavo, če se ga 

dvigne iz hrbtnega položaja, ali kaže zanimanje za okolico. Preverijo se tudi 

refleksi, prijem. Sledi pregled organskih sistemov. Otrok je tudi prvič cepljen. 

 Četrti mesec in pol 

Medicinska sestra izmeri otrokovo telesno višino in težo. Pediater opravi splošni 

telesni pregled in oceni potek otrokovega motoričnega in psihičnega razvoja. 

Sledi drugo cepljenje. 

 Šesti mesec 

Opravi se ponovni sistematski pregled splošnega telesnega stanja (koža, kosti, 

refleksi, mišice). Pediater pogleda, ali se je otrok že sposoben prevrniti z hrbta 

na bok ali trebuh. Sledi natančnejši pregled oči – vzporedno premikanje in 

zenični refleks. Opravi se rutinsko tehtanje in merjenje. Otrok dobi tretjo dozo 

cepiva. Opravi se pregled krvi za primer slabokrvnosti in pregled urina. 

 Deveti mesec 

Opravi se rutinsko merjenje in tehtanje, splošni telesni pregled in ocena 

motoričnega in psihičnega stanja otroka. Sledi tudi cepljenje. 
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 Dvanajsti mesec 

Opravi se preventivni pregled, merjenje, tehtanje in cepljenje. Pri pregledu 

motoričnega razvoja je pediater pozoren na otrokovo sposobnost sedenja, ali je 

prisoten »pincetni prijem«, ali zmore vstati. Ti kazalci mu povedo, ali razvoj 

poteka normalno ali pa so prisotne morebitne motnje v razvoju (Eisenberg, 

Murkoff in Sandee, 2001, str. 116–394; Pighin in Bernd, str. 41–151). 

 

2.3.4  RAZVOJ REFLEKSOV 

Po Masgutovi je »refleks v svoji najpreprostejši opredelitvi zavestno ali 

nezavedno vedenje (output), ki se pojavlja kot odgovor na spremembe (input)« 

(http://masgutovamethod.com, pridobljeno 25. 2. 2012). 

»Novorojenčke so dolgo časa obravnavali le kot refleksna bitja, ki potrebujejo 

samo toplino, hrano in čistočo« (Keller in Lohaus, str. 12). Različni strokovnjaki 

so bili mnenja, da je vse novorojenčkovo gibanje zgolj množica refleksov. 

»Kmalu po drugi svetovni vojni so poglobljena proučevanja najzgodnejše 

otroške dobe tako mnenje bistveno spremenila. Že v 70. letih prejšnjega stoletja 

so izšle prve strokovne knjige, ki so jasno navajale, kako raznolike in 

vsestranske so novorojenčkove sposobnosti« (prav tam). Pri dalj časa 

trajajočem opazovanju in proučevanju dojenčkov v naravnem vsakdanjem 

okolju so namreč strokovnjaki ugotovili, da imajo otroci že kot dojenčki vrsto 

sposobnosti, ki jim omogočajo, da lahko že od prvega dne življenja dejavno 

sodelujejo pri dogajanju okoli sebe in vplivajo nanj, torej da poleg refleksov pri 

dojenčkih obstaja veliko različnih in deloma že zelo natančno izoblikovanih 

vedenjskih vzorcev, ki jih dojenčki smiselno uporabljajo pri sporazumevanju z 

bližnjo okolico.  

Med leti 1850 in 1900 so znanstveniki, kot sta Ivan Sechenov iz Rusije in 

Charles Sherrington iz Anglije, napredovali v raziskavah in poglobili 

nevrofiziološko razumevanje refleksov. Osnovna zgradba avtonomnega 

živčnega sistema je bila prvič pojasnjena leta 1898, z letom 1930 pa so odkrili 
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pomembno vlogo avtonomnega živčnega sistema pri samodejnem reguliranju 

notranjega telesnega stanja, ki zagotovi dolgoročno in takojšnje preživetje s 

pomočjo refleksov (http://masgutovamethod.com/, pridobljeno 25. 2. 2012). 

Kellerjeva in Lohaus (1998, str. 16) opozarjata na veliko podobnost med 

»gibanjem ploda v materi in gibanjem novorojenčka«.  

Za prepoznavo optimalnega delovanja osrednjega živčevja na eni strani in 

prepoznavo nenormalnih nevroloških znakov na drugi je bilo nujno dobro 

poznavanje in razumevanje fiziološke osnove delovanja živčevja že pri plodu in 

kasneje pri novorojenčku. Strokovnjaki so se usmerili tudi v natančno 

proučevanje in prepoznavanje enostavnih slik motoričnih poti, razvoj in vlogo 

posameznih motoričnih poti pri nastajanju posameznih gibalnih vzorcev ter v 

čas in smer mielinizacije živčnih poti (Neubauer in Paro Panjan, 2010). Moore 

(1998, v Jurdana in Pišot, 2010) pravi, da se ta začne v četrtem mesecu 

fetalnega obdobja. 

Tako lahko strokovnjaki že z opazovanjem spontanih gibov ploda in kasneje 

novorojenčka sklepajo in odkrivajo možne nevrološke pomanjkljivosti, poškodbe 

ali prizadetosti v in pri razvoju. 

 

2.3.5 NEONATALNI AVTOMATIZMI – REFLEKSI 

Paro-Panjanova (2005) navaja, da je razumevanje nevrološkega stanja 

novorojenčkov močno napredovalo, ko je v prvi polovici 20. stoletja Albrecht 

Peiper kot prvi proučeval vedenje novorojenčkov in prišel do zaključka, da je 

vloga možganske skorje in malih možganov pri novorojenčkih še funkcionalno 

pomanjkljiva. Prav to je razlog, da novorojenček deluje kot skupek refleksov na 

nivoju možganskega debla. 

Novorojenčki na videz delujejo kot nebogljena bitja. Ne glede na to, v kakšen 

položaj jih postavimo, svoje telo vedno prilagodijo veliki in težki glavi, ki za 

ostalo telo predstavlja nekakšno »sidro« (Leach, 2008). 

http://masgutovamethod.com/about-the-method/why-are-reflexes-important
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Neubauer (2004, str. 25) pravi, da bi naj zdravi novorojenčki imeli »celostne 

gibe, ki se kot plimovanje postopno pojavijo in izginejo; ti gibi so zelo raznoliki in 

zajamejo brez vsakršnega vrstnega reda različne mišične skupine, so tekoči in 

elegantnega videza«. Namerni gibi so pri novorojenčku sicer omejeni in takšni 

bodo ostali vse do takrat, ko njegova glava ne bo postala sorazmerno lažja v 

primerjavi s telesom in se mu ne bodo razvile vratne mišice. Pri novorojenčkih z 

nevrološkimi okvarami pa so gibi krčeviti, sunkoviti, stereotipni, izražajo se le na 

določenih delih telesa, pogosto pa jih spremljajo zgibki, dreget in tremor. 

Pregled neotanalnih refleksov je zelo uporaben način za pregledovanje 

delovanja osrednjega živčevja, saj v primerih, ko refleksi niso izzivni, to 

nakazuje na prisotnost depresije osrednjega živčevja. Če je razvoj pravilen, 

morajo vsi refleksi novorojenčka izginiti do konca prvega leta starosti. V kolikor 

pa se pojavljajo pri dojenčkih, starejših od šestega meseca, to napoveduje 

okvaro višjih motoričnih središč. Nekateri refleksi zaradi hude nevrološke 

poškodbe nikoli ne izginejo ali se izjemoma spet pojavijo pri hudih možganskih 

poškodbah ali pri osebah z moteno zavestjo. S pregledom neonatalnih refleksov 

lahko ocenimo 'nevrološko starost' otroka. 

Novorojenčkovi refleksi naj bi bili le izhodiščni položaj za kasnejše zavestno 

delovanje otroka, ko ta razvojno preide na stopnjo izvajanja aktivnosti z lastnim 

odločanjem in načrtovanjem le-teh. 

Včasih so avtomatizme imenovali primitivne reakcije ali refleksi, nove raziskave 

pa danes kažejo, da reakcije niso niti primitivne, saj so posledica kompleksnih 

gibalnih vzorcev, niti refleksne. Ti gibi so generalizirani iz t. i. osrednjega 

generatorja gibalnih vzorcev (Neubauer, 2004). Pojavljajo se v določenem 

obdobju zorenja osrednjega živčnega sistema. 

Po Paro Panjanovi in Neubauerju (2010, str. 29) so »neonatalni refleksi 

avtomatizmi, ki se pri plodu razvijejo v drugi polovici nosečnosti. Sprožijo se v 

možganskem deblu na subkortikalni ravni. Postopoma se nanje prične izvajati 

zaviralni (inhibitorni) vpliv s strani višjih, kortikalnih vplivov in običajno 

(normalno) njihovo delovanje do 6. meseca preneha«.  
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Masgutova (http://masgutovamethod.com/about-the-method/why-are-reflexes-

important. pridobljeno 25. 2. 2012) navaja, da lahko pride do integracije 

refleksov le, če živčne, senzorične in motorične vezi, ki podpirajo delovanje 

vsakega primarnega motoričnega refleksa dojenčka, delujejo na zdrav način. 

 

2.3.5.1 ZADRŽANOST REFLEKSOV IN SIMPTOMI 

Ko se dojenček razvija, se njegovi možgani razvijajo od spodaj navzgor, kar 

pomeni, da najprej funkcionirajo tiste regije v možganih, ki delujejo avtomatično, 

nezavedno in otroku omogočajo preživetje (hrbtenjača, možgansko deblo). 

 

Slika 14: Smer razvoja živčevja (prevzeto po http://bansi.si/novica/2226) 

Večina povezav med živčnimi celicami in specializiranimi centri možganov ob 

rojstvu še ni popolnoma razvitih. Te povezave pa so bistvene za razvoj in 

učenje. Otroci se razvijajo v več stopnjah, vsaka faza z zorenjem možganov 

napoveduje bolj kompleksne sposobnosti in kontrolo ter nove povezave med 

celicami in centri. Primitivne reflekse z razvojem novih povezav izpodrivajo 

posturalni refleksi (refleksi drže), ki upravljajo ravnotežje in držo. Hotno gibanje 

se po Kremžarjevi (1978) začne že konec tretjega tedna starosti in vključuje tri 

funkcionalna področja, to so obraz, roke in noge. Gibanja, kot so valjanje in 

plazenje, spodbujajo razvoj otroka, hkrati pa povzročajo vedno nove povezave v 

možganih. Občasno pa se napeljave pri otroku ne nadaljujejo, kot bi morale, in 

se specializirani možganski centri ne razvijajo kot običajno, zato ne morejo 

http://masgutovamethod.com/about-the-method/why-are-reflexes-important
http://masgutovamethod.com/about-the-method/why-are-reflexes-important
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opravljati svojih funkcij v celoti. To imenujemo nevrološko-razvojno zaostajanje 

(Neuro-Developmental Delay) (http://www.suehyland.co.uk/index.html., 

pridobljeno 14. 9. 2011). Vsi primitivni refleksi z razvojem ne izginejo, pač pa na 

nek način zastarajo (become outmoded) oz. postanejo zavirani s strani 

močnejših posturalnih refleksov. Le pri peščici ljudi so primitivni refleksi 

popolnoma izginili, pri drugih so integrirani, vendar bistveno ne motijo normalni 

razvoj. Če pa se pojavijo kot večji skupek, pa lahko povzročajo fizične, 

intelektualne, socialne in čustvene razvojne težave. Neuspehi v mehanizmih 

razvoja lahko povzročijo neizzvenevanje primitivnih refleksov, ki ogrožajo 

avtomatično krmiljenje. 

Simptomi, ki jih zaznamo, se lahko kažejo kot: 

 težave branja in pisanja, 

 težave računanja in organizacije, 

 koordinacijske težave in nerodnost, 

 slaba koncentracija, 

 težave z vizualno in slušno obdelavo,  

 slabo nadziranje mehurja, inkontinenca, 

 zapoznel govor in jezikovne težave, 

 težave zaporedja, 

 hipersenzibilnost, 

 impulzivnost, 

 izbruhi agresije, 

 hiperaktivnost, 

 pomanjkanje energije in slaba motivacija, 

 težave ravnotežja. 

Simptomi kažejo na težave v razvoju in se lahko pojavljajo v različnih 

kombinacijah in obsegu.  

 

http://www.suehyland.co.uk/index.html
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2.3.5.2 DELITEV REFLEKSOV 

2.3.5.2.1 Primitivni ali neonatalni refleksi 

Primitivni refleksi so skupek refleksov, ki so prisotni samo v prvih nekaj mesecih 

življenja, nato pa morajo izzveneti. Neintegriranost refleksov lahko odpravimo s 

ponovnim izvajanjem in igranjem stereotipnih gibov iz zgodnjega gibalnega 

razvoja. S tem je možganom omogočena ponovna priložnost za normalen 

razvoj. Pri tem je potrebno upoštevati pravilno izvajanje. Zadržanost 

posameznega refleksa se kaže na različne načine. Da pa so težave posledica 

njegove zadržanosti, se morajo pri posameznem refleksu pojavljati vsaj tri ali 

več vrst vedenj, ki na to nakazujejo.  

Morojev refleks (objemalni refleks) 

Morjev refleks je reakcija zdrznjenja, ki ga pri dojenčku izzovemo z močnim 

zvokom, nenadnimi spremembami položaja, ko leži na trdi podlagi, ali če 

dojenčka navidezno spustimo iz rok (dojenčkova glava omahne nazaj). Refleks 

poteka v treh stopnjah:  

1. stopnja: odročenje z iztegom rok in nog ter odpiranjem dlani,  

2. stopnja: priročenje s pokrčenjem telesa in stiskanje dlani v pest, 

3. stopnja: jok.  

Nenormalno je, če refleksa ne izzovemo ali se reakcija kaže z zelo blagimi 

dražljaji, če refleks ni simetričen ali pa je refleks izziven le v eni stopnji. 

Neprisotnost refleksa kaže na okvaro perifernih živcev ali hemiplegijo.  

V drugi polovici novorojenčkovega obdobja začne refleks slabeti (nekje pri 

sedmih mesecih je integriran) in je pri dojenčkih izziven le še v prvih dveh 

stopnjah. Če je dražljaj dovolj močan in nenaden, se ta pojavlja kot refleks 

zdrznjenja vse življenje. Pomemben je za razvoj grafomotorike. 
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Slika 15: Morojev refleks (prevzeto po Sheridan, 1998, str. 13) 

 

Če refleks ne izgine, se pojavijo težave, kot so: 

 nihanje razpoloženja, 

 nepričakovane, nenadne spremembe vedenja, 

 agresivni izbruhi, 

 otroci raje opazujejo druge, kot da se sami pridružijo igri, 

 želja po sladkih stvareh, 

 ne marajo svetlih luči, 

 ne marajo pihanja vetra v obraz, škropljenja vode na obraz, 

 napadi panike, 

 težave pri kopiranju (npr. risbe), 

 vizualne in zvočne zaznavne težave, 

 živčnost, 

 morajo biti pod nadzorom, 

 ne marajo sprememb, 

 ne marajo hrupa, 

 preobčutljivost na določene frekvence zvoka (tudi frekvence človeškega 

sluha). 

Prijemalni refleksi 

Palmarni refleks je avtomatski upogib prstov čez palec, ko otroku dražimo 

dlan. Ko s kazalcem ali kakšnim predmetom pritisnemo v odprto 
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novorojenčkovo dlan ali podlaht tik pod prsti, novorojenček stisne prst ali 

predmet in ga drži. Ob dovolj močnem prijemu lahko novorojenčka dvignemo, 

tako da zdrži svojo telesno težo. Po četrtem mesecu začne refleks izginjati.  

 

Slika 16: Prijemalni refleks (prevzeto po Stoppard, 1999, str. 20) 

 

Plantarni ali Babinski refleks je soroden palmarnemu samo, da gre za odziv z 

nogo. Če otroka s paličico podrgnemo od strani stopalnega loka od pete proti 

palcu, ta odmakne palec od ostalih prstov. Otroci, pri katerih refleks ni izzvenel, 

raje hodijo bosi, saj jih obutev ovira. Refleks začne izginjati pri šestih do desetih 

mesecih starosti.  

 

Slika 17: Plantarni refleks (prevzeto po http://en.wikipedia.org/wiki/Plantar_reflex) 

 

 

Slika 18: Palmarni in plantarni refleks (prevzeto po 
http://grants.hhp.coe.uh.edu/clayne/6397/unit8.htm) 

 

Iskalni refleks in požiralni refleks prepoznamo, če se s prstom dotaknemo 

novorojenčkovih ust ali lica na katerikoli strani. Otrok obrne glavo v smeri dotika 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plantar_reflex


  
52 

 

  

in poskuša s široko odprtimi usti doseči prst. Refleks mu pomaga, da čim hitreje 

pride do prsne bradavice ali stekleničke. Odsotnost refleksov se pojavi pri 

nedonošenčkih (iskalni refleks) ali ob kakšnih nepravilnostih. Integrira se v času 

od 2. do 5. meseca. 

Sesalni refleks se sproži takoj, ko je otrok najde prsno bradavico ali 

stekleničko, dudo. Ko želi sesanje prekiniti, to pokaže tako, da dudo ali 

bradavico potisne iz ust, delno tudi s pomočjo jezika, ali se obrne stran. Refleks 

se integrira od 6. do 12. meseca starosti. Če je refleks odsoten, kaže to na hudo 

motnjo ter je zanesljiv napovednik psihomotoričnega zaostajanja. Pri 

nedonošenčkih se pojavi kasneje. Ti pogosto iščejo, kot da bi hoteli sesati, še 

preden so tega sposobni (Leach, 2008). Pri kasnejšem hranjenju – sesanju je 

potrebno pomagala (dude) čim prej odstraniti, saj ta jezik potiskajo navzdol. 

Otrok mora preiti na trdo hrano (žvečenje). Kasneje imajo lahko ti otroci težave 

z izgovorom glasu -l. Jezični mešiček lahko aktiviramo s pihanjem v piščalko, 

slamico. 

 

Slika 19: Refleks sesanja (prevzeto po Stoppard, 1999, str. 20)  
 

Če refleksi ne izginejo, se pojavijo težave, kot so: 

 slab kleščast oprijem med palcem in kazalcem, 

 nezrel prijem pisala, 

 povečana občutljivost na dlaneh in dnu noge, 

 slab prijem in nadzor jedilnega pribora, 

 slabša rotacija dlani, 

 težave s tekočnostjo znanja, 

 spotikanje, padanje, 
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 slab nadzor sline, penjenje sline v kotičkih ust, pljuvanje med 

govorjenjem, 

 občutljivost okoli ust in v njih, 

 slabo vodenje žoge, 

 glasno in neurejeno hranjenje, 

 težnja po sesanju hrane in ne žvečenju, 

 nezmožnost zapreti usta med hranjenjem, 

 slab nadzor ust za govor, 

 slaba koordinacija dihanja in govora, 

 slab nadzor mehurja, 

 pasiven palec. 

Asimetrični tonični vratni refleks  

Refleks lahko opazujemo ob spontanem gibanju otroka. Izzovemo ga tako, da 

otrokovo glavno obrnemo vstran. Udi na strani obraza se iztegnejo, medtem ko 

se udi na strani zatilja pokrčijo. V začetku življenja dojenčka refleks ni opazen, 

najbolj je izrazit med 2. in 4. mesecem, do 6. meseca se integrira. Otroci, pri 

katerih refleks ni izzvenel, spijo z dvignjeno zadnjico. Refleks je izrazitejši pri 

otrocih s cerebralno paralizo in močno zaostalim razvojem. 

 

Slika 20: ATVR (prevzeto in prirejeno po http://www.mamaibeba.rs/moja-beba-moj-bebac-sve-
za-bebe/449-refleksi-novorodjenceta-bebe-sisanje-hvatanje-puzanje.html) 

 

Če refleks ne izgine, se pojavijo težave, kot so: 

 slabo branje, nezmožnost slediti liniji, izgubljanje v vrstici, izgubljanje 
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med vrsticami, 

 nezmožnost združevanja slik, nezmožnost sodelovanja oči za 

binokularen pogled, 

 drgnjenje, pordelost oči, 

 težave ali nezmožnost branja drobnega tiska, 

 nezmožnost branja, če je na strani veliko vrstic, 

 težave prehranjevanja, 

 slabo pisanje (od spodaj navzgor) in kopiranje, 

 slaba vidno-motorična koordinacija, 

 tesen oprijem pisala (pogosto celo zlom pisala), 

 ne mara pisanja, 

 velik razkorak med verbalnim izražanjem in pisnimi izdelki, 

 težave s črkovanjem in slovnico, razumevanjem bistva (pri branju in 

pisanju), 

 slaba koordinacija, ravnotežje med gibanjem, 

 težave pri plavanju (pogosto samo z eno roko), 

 težave pri teku, smučanju, rolanju, 

 težave pri osvajanju desetiških enot, 

 težave pri zamenjavi črk, števil, 

 težave pri branju besed na koncu (deljene besede), 

 otroško, nezrelo vedenje, 

 težnja, da se učijo na celosten, vizualni način, 

 težave pri razumevanju in pomnjenju zaporedij, aritmetičnih veščin, tabel, 

 uspešnost na umetniškem, domišljijskem področju, 

 težave pri sledenju navodilom, slab spomin, 

 egoizem. 

 otrok želi, da je vse takoj. 
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Tonični labirintni refleks 

Refleks zazna labirint v notranjem ušesu pri gibanju glave v navpični ravnini 

naprej in nazaj. Če je glava v ekstenziji, se aktivira tonus v ekstenzorjih in traja, 

dokler se glava ne vrne nazaj. Pod vplivom tega refleksa otroci jokajo zaradi 

neugodja. Avtomatska aktivna kontrola glave to prepreči. Če otroku glavo 

pasivno nagnemo naprej, se zviša tonus v fleksorjih, vsi štirje udi so pokrčeni.  

Če refleks ne izgine, se pojavijo težave, kot so: 

 nenormalna obraba čevljev zaradi povečanega pritiska na petah, 

 slabo prostorsko zavedanje, slabo zavedanje lastnega prostora, 

 slaba orientacija in ureditev na papirju, 

 slabo globinsko zaznavanje, 

 težave pri bližinskem gledanju, branju, kopiranju, 

 strah pred višino, 

 težave pri prostorskih konceptih matematike, algebre, geometrije, 

 slab razvoj identitete (sramežljiv, hitro podleže vplivu drugih), 

 slab kratkoročni spomin, 

 nezmožnost, da zaniha ali pleza po vrvi, 

 slab nadzor nog, 

 hoja po prstih. 

Simetrični tonični vratni refleks 

Refleks otroku omogoča, da kljubuje težnosti. Je kot nekakšna predhodna 

sposobnost za razvoj lazenja. Če dojenčkovo glavo upognemo naprej, se 

njegove noge stegnejo, roke pa skrčijo, upognejo. Če gre glava nazaj, se roke 

iztegnejo in noge pokrčijo. Cilj refleksa je otroku omogočiti, da se postavi na 

kolena, in sicer v smeri lazenja ali v stoječem položaju. Integracija v 8. do12. 

mesecu. 

Če refleks ne izgine, se pojavijo težave, kot so: 

 slab stoječ položaj, sključena ramena, zvita kolena, upognjeni boki, 
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 slaba drža pri sedenju, spuščena/ležeča glava na mizi, 

 guganje na stolu nazaj, ovitost nog okrog stola, sedenje 'na nogah', 

 nemirnost med sedenjem, slaba koncentracija, 

 šibka pozornost pri delu, 

 vstajanje od mize, sprehajanje po razredu, 

 težave pri branju v sedečem položaju, 

 slabo in počasno pisanje in kopiranje, veliko napak, 

 kratkoročni spomin, 

 slaba koordinacija nog. 

Spinalni-Galantov refleks (refleks ukrivljenega trupa) 

Novorojenček leži na trebuhu ali pa ga držimo z roko pod trebuhom, in s prstom 

potegnemo ob hrbtenici od zgoraj navzdol. Pride do ukrivljenja v spodbujeno 

stran. Integracija pri 2. mesecu, lahko se pojavlja še po prvem letu. Pri 

nevrološki prizadetosti ga izvabimo z draženjem povsem stranskih delov kože 

hrbta. Z refleksom pa določajo senzorični nivo pri nekaterih okvarah hrbtenjače 

(Jelerčič, http://www.zfrm.si/., pridobljeno 17. 6. 2012). 

 

Slika 21: Galantov refleks (prevzeto po http://www.google.si/imgres?q=galant+refleks) 

 

Če refleks ne izgine, se pojavijo težave, kot so: 

 slab nadzor nog, 

 slab nadzor mehurja – enureza, 

 nezmožnost mirnega sedenja, premikanje, 

 otrok ne mara stvari, ovite tesno okoli pasu, 

http://www.zfrm.si/
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 velika občutljivost hrbta, 

 slab govorni razvoj, 

 slabe poslušalske spretnosti, 

 slab razvoj črkovanja in slovnice, 

 občutek, kot da območje pasu ni njegovo. 

Refleks prvinskega stopanja ali avtomatizem hoje 

Če novorojenčka držimo pod pazduhama, nagnjenega malo naprej, in se 

njegova stopala dotikajo ravne podlage, bo začel delati gibe, kot da hodi ali vozi 

kolo. Refleks ni povezan s kasnejšo hojo, saj ti gibi niso usklajeni z gibi 

zgornjega dela telesa. Integracija v 2. mesecu. 

 

Slika 22: Refleks hoje (prevzeto po Stoppard, 2008, str. 21) 

 

Reakcija prestopanja 

Novorojenčka držimo pod pazduhama in se s hrbtiščem stopala dotaknemo 

roba druge površine, novorojenček nogo dvigne in položi na površino. 

Odsotnost kaže na poškodbo perifernega živca, mišično oslabelost ali 

poškodbo centralnega živčnega sistema. 

 

Slika 23: Refleks prestopanja (prevzeto po prav tam) 
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Navzkrižna reakcija (navzkrižni iztezni odgovor) 

Novorojenčku, ki leži na hrbtu, eno nogo rahlo dražimo po podplatu in ji ob tem 

z drugo roko preprečimo gibanje. Odgovor nasprotne noge je umik in iztezanje, 

razmik prstov v pahljačo in primik, kot bi otrok želel s prosto roko odriniti dražljaj 

s podplata. Prva dva dela reakcije sta prisotna že pri nedonošenčkih, zadnji del 

reakcije pa se pojavi šele po 36. tednu. Reakcija je popolna šele pri donošenem 

otroku. 

Trakcijski refleks (odgovor na poteg) 

Dojenčka, ležečega na hrbtu, primemo za obe zapestji in ga iz tega položaja 

počasi povlečemo v sedeči položaj. Pri tem glavico počasi izravna in jo nekaj 

sekund zadrži v liniji s telesom. Pri potegu otrok skrči komolce, kolena in 

gležnje. Stopnja kontrole glavice je odvisna od starosti. Zaostajanje glavice ali 

odsotnost pokrčenih udov je znak nenormalnosti. Refleks se integrira  od 2. do 

5. meseca. 

 

Slika 24: Poteg novorojenčka v sedeči položaj – trakcijski refleks (prevzeto po Sheridan, 
str. 12) 

 

Refleks Mandalau 

Je refleks iztegovanja prstov na rokah. Ko pogladimo hrbtišče novorojenčkove 

roke, bo ta postopoma razprl prste rok. Če mu v dlan položimo prst, jo bo zaprl 

– oprijemalni refleks. 

Refleks vzravnave 

Če novorojenčka držimo v pokončni legi, da se krepko opira na stopala, ta 

iztegne obe nogi v kolenih in se vzravna v trupu. Refleks se integrira v 1. do2. 

mesecu. 



  
59 

 

  

2.3.5.2.2 Posturalni refleksi (refleksi drže) 

Posturalni refleksi so samodejni premiki krmiljenja izravnave telesa v pokončno 

držo. Sem spadata vzravnalni refleks na navpični ravnini in avtomatski upogib 

kolena, ki je odločilnega pomena za hojo in ravnotežje. Njuna naloga je, da 

postopoma utrjujeta nadzor mišic od glave proti izravnavi za kasnejšo držo v 

pokončnem položaju. Ti refleksi so pod nadzorom medsebojnega delovanja 

med senzoričnim in vestibularnim sistemom; v notranjem ušesu, živcih malih 

možganov in nevrološkim nadzorom kontrole mišic. 

Refleks komolčenja 

Refleks sproži pritisk na podreberje. Refleks se kaže v treh fazah, in sicer  1. 

faza: odmik ramena in upogib podlahti, komolec se usmeri na področje 

dražljaja; 2. faza: pojav odmika in retrofleksije zgornjega dela rok, kot da bi 

otrok s komolcem želel odriniti dražljaj; 3. faza: izteg in pronacija podlahti. 

Bauerjev refleks (refleks plazenja)  

Če novorojenčka položimo na trebuh in mu pritisnemo na podplate, se refleksno 

skrči v položaj, kot da bi se želel plaziti. Pri tem nekoliko dvigne glavo in 

medenico (Jelerčič, http://www.zfrm.si/., pridobljeno 17. 6. 2012; Neubauer, 

2004; Neubauer in Paro-Panjan, 2010, str. 29–37; Novaljan-Herceg, 2010; 

Tancig, 2006; http://www.suehyland.co.uk/index.html., pridobljeno 14. 9. 2011).  

 

Slika 25: Refleks plazenja (prevzeto po Stoppard, 1999, str. 21) 

 

  

http://www.zfrm.si/
http://www.suehyland.co.uk/index.html
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 PROBLEM IN CILJI 

3.1.1 PROBLEM 

V svojem diplomskem delu želim predstaviti pregledno listo, s katero lahko 

starši, vzgojitelji in drugi podrobneje spremljajo zgodnji gibalni razvoj otroka in 

so ob tem pozorni na morebitna odstopanja v razvoju. Pregledno listo sem 

izdelala na podlagi poglobljenega študija literature, predvsem o mejnikih 

gibalnega razvoja, gibalnih vzorcih ter zgodnjih refleksih, ki se pojavljajo v 

obdobju do enega leta starosti. Tekom študija specialne in rehabilitacijske 

pedagogike sem se namreč le bežno srečala s pomenom in vplivom gibalnega 

razvoja na kasnejši razvoj. Ko sem v okviru ene izmed praks, ki smo jo morali 

opraviti v sklopu študija, obiskala predavanje hrvaške logopedinje dr. Tatjane 

Novosel-Herceg, ki je podrobneje predstavila pomen pravilnega zgodnjega 

gibalnega razvoja na kasnejše otrokovo delovanje na področju učenja, me je 

tema povsem navdušila za nadaljnje raziskovanje. Namen mojega raziskovanja 

je bil ugotoviti, kakšno vlogo ima zgodnji gibalni razvoj za nadaljnji razvoj 

posameznika. Menim, da je problem  še precej neraziskan, a zelo pomemben 

za področje specialne in rehabilitacijske pedagogike. 

Preden sem se podala na praktično raziskovanje, sem dodobra preštudirala 

strokovno literaturo, brez katere ne bi mogla izdelati vprašalne liste. Obiskala 

sem fizioterapevtski oddelek Splošne bolnišnice Murska Sobota, kjer me je 

otroška nevrofizioterapevtka seznanila, s kakšnimi razvojnimi gibalnimi 

motnjami se lahko srečajo otroci do enega leta starosti in s kakšnimi prijemi 

odpravljajo gibalne motnje. Obiskala sem tudi pediatrinjo dr. Maroša-Meolic. 

Pediatrinja in medicinska sestra sta mi podrobneje razložili, na kaj vse so 

pozorni pri pregledih otrok, in me seznanili s pravilnimi prijemi otroka (baby 

handling). 

Problematika mojega raziskovanja je longituginalne narave, saj je gibalni razvoj 

dolgotrajni oziroma vseživljenjski proces. Interpretacija rezultatov raziskovalne 
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naloge bo tako zgolj subjektivna, podprta s teoretskimi argumenti, saj 

kasnejšega razvoja samo na podlagi rezultatov ne morem predpostaviti. 

 

3.1.2 CILJI 

Skladno s problemom raziskovanja sem si zastavila naslednje cilje: 

C1: Preko študija teorije spoznati potek otrokovega zgodnjega gibalnega 

razvoja. 

C2: Preko študija literature spoznati pomen naravnega razvoja stopenj 

gibalnega razvoja. 

C3: Preko študija literature spoznati pomen integriranja novorojenčkovih 

refleksov za nadaljnji gibalni razvoj otroka. 

C4: Preko študija literature spoznati morebitne posledice neintegriranosti in/ali 

odstopanja primitivnih refleksov za nadaljnji razvoj. 

C5: Naučiti se praktično opazovati novorojenčkove reflekse in odstopanja od 

normalnega razvoja. 
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3.2 HIPOTEZE 

Za realizacijo zastavljenih ciljev sem predpostavljala naslednje hipoteze: 

H1:  Stopnje gibalnega razvoja otrok so enake, vendar se razlikujejo v času 

pojavitve, trajanju in dosegu določene stopnje. 

H2: Umetno učenje/prehitevanje gibalnih stopenj negativno vpliva na gibalni 

razvoj otroka. 

H3: (Ne)integriranje, odstopanje novorojenčkovih refleksov pomembno vpliva 

na nadaljnji razvoj otroka na telesni, kognitivni in socialno-emocionalni ravni. 

H4: Iz določenih težav otroka pri funkcioniranju v vrtcu ali šoli lahko sklepamo o 

neintegriranosti posameznega refleksa.  
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3.3 METODE DELA 

3.3.1 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 

Pri svojem raziskovalnem delu sem uporabila opazovalno raziskovalno metodo. 

Na podlagi študija literature sem spoznala, da zgodnji gibalni razvoj otroka do 

prvega leta starosti opredeljujejo številni gibalni vzorci in mejniki v razvoju, ki so 

časovno opredeljeni in skozi katere gre vsak izmed nas. Odstopanje od 

normalnega razvoja pomembno vpliva na vsa področja človekovega razvoja. 

Prav zato je spremljanje zgodnjega gibalnega razvoja ključnega pomena za 

kasnejše funkcioniranje.  

Izdelala sem pregledno listo (Priloga 1), ki je lahko v pomoč staršem, 

vzgojiteljem v vrtcu, učiteljem na razredni stopnji in tudi specialnim pedagogom 

pri svojem delu. Starši in tudi vzgojitelji lahko s pregledno listo natančneje 

opazujejo,  spremljajo in beležijo vzorce zgodnjega gibalnega razvoja otroka do 

enega leta starosti. Vzgojitelji, učitelji in specialni pedagogi pa lahko izpolnjeno 

listo uporabljajo pri svojem delu (diagnostiki), če pri otroku opazijo vzorce, ki 

niso značilni za razvojno stopnjo otroka, oziroma se pojavi skupek simptomov, 

ki lahko kaže na neizzvenenost posameznega refleksa. 

Pri raziskovanju sem se opredelila na opazovanje zgodnjih refleksov in gibalnih 

vzorcev, katerih pojavitev in tudi izzvenevanje je nujno potrebno za normalni 

nadaljnji razvoj otroka. Ker je teh ogromno, sem se osredotočila le na tiste, ki 

kasneje pomembneje vplivajo na področje učnih veščin, učenja in učnih težav. 

 

3.3.2 TEHNIKA IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Raziskavo sem izvajala julija 2012 v pediatrični ambulanti dr. Marjetke Maroša-

Meolic v Murski Soboti. Udeleženci raziskave so pacienti omenjene pediatrinje. 

V raziskavo sem vključila 10 novorojenčkov in dojenčkov do prvega leta starosti 

ter njihove starše. Starše sem predhodno seznanila z raziskavo, saj sem 
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potrebovala njihovo pisno dovoljenje za vpogled v podatke otroka in 

prisostvovanje pri pregledu. Otroke sem opazovala pri pregledu pri 1., 3., 6., 9. 

in 12. mesecu starosti, ko je pregledu v ospredju tudi gibalni razvoj otroka. Pri 

vsaki starostni skupini sem opazovala dva otroka.  

Pregledna lista je vsebovala tri dele.  

Prvi del je bil namenjen otrokovim staršem. Starši so odgovorili na tri vprašanja: 

1. Ali je nosečnost potekala normalno/rizično? 

2. Ali je bil porod naraven ali z carskim rezom? 

3. Ali je bil otrok donošen (37.–42. teden), nedonošen (24.– 36. teden) ali 

prenošen (od 43. tedna naprej)? 

Drugi del je vključeval rezultate lestvice APGAR, ki jih je novorojenček dosegel 

po prvi, peti in deseti minuti po rojstvu. Rezultate mi je posredovala medicinska 

sestra iz otrokove osebne mape. 

V tretjem delu sem navedla najpomembnejše primitivne in posturalne reflekse 

oz. gibalne vzorce, katerih zadržanost najpomembneje vpliva na kasnejši razvoj 

in pomembneje na področje šolske uspešnosti. Vsak mejnik sem na kratko 

opisala, dodala čas, ko se ta mora pojaviti, in čas, ko mora izzveneti, ter 

kazalce, ki kažejo na neintegriranost refleksa. Tisti, ki listo izpolnjuje, izbira med 

možnostma prisoten/odsoten. Pri vsakem razdelku sem še dodala možnost za 

zapis morebitnih opomb. 

Vsakega otroka sem opazovala le enkrat, saj je pregled ob določenem času le 

enkraten in neponovljiv. Zaradi dopoldanskih pregledov in števila otrok je bilo 

nemogoče uskladiti prisotnost na vseh pregledih.  

Po opazovanju sem se o ugotovitvah pogovorila s pediatrinjo in medicinsko 

sestro. Rezultate vsakega otroka sem posebej analizirala in rezultate razvoja 

otrok iste starostne skupine tudi primerjala. Naslanjala sem se predvsem na 

teoretične predpostavke problema. Interpretacija rezultatov je zgolj subjektivna 

in vključuje predvidevanja. Nadaljnjega razvoja in morebitnosti pojava težav 

namreč ni možno natančno napovedati, razen rezultatov na lestvici APGAR, ki 
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so objektivni. 

 

3.3.3 UDELEŽENCI 

Empirični del diplomskega dela je bil izveden kot opazovalna študija, v katero je 

bilo vključenih 10 udeležencev – 2 novorojenčka in 8 dojenčkov do prvega leta 

starosti. Kriterij za izbiro udeležencev je bil le starost. Iz vsake starostne 

skupine sem naključno izbrala dva otroka ne glede na spol. Starostne skupine – 

en mesec, trije meseci, pet mesecev, devet mesecev, dvanajst mescev – sem 

izbrala na podlagi opravljanja sistematskih pregledov in s tem tudi rutinskih 

pregledov gibalnega razvoja otroka. 

Zaradi varovanja osebnih podatkov so imena otrok izmišljena. 

 

3.3.4 METODE DELA 

Pred začetkom usmerjenega opazovanja otrok sem informacije o pregledu 

pridobila s študijem strokovne literature in s predhodnim obiskom pediatrične 

ambulante in opazovanjem ter sodelovanjem pri sprožitvi posameznega 

refleksa oziroma pri izvajanju gibalnega vzorca. Informacije sem pridobila tudi 

od pediatrinje in medicinske sestre, ki sodelujeta pri pregledih. Po vsakem 

pregledu smo skupaj analizirale rezultate, obe pa sta me tudi sproti opozarjali 

na posamezne elemente.  

Na podlagi informacij in pridobljenega znanja sem izdelala pregledno listo, s 

katero lahko starši in vzgojitelji sledijo gibalnemu razvoju otroka in so obenem 

pozorni na morebitna odstopanja, ostali strokovni delavci pa lahko kasneje z 

izpolnjeno listo sklepajo o morebitnih vzrokih težav na podlagi morebitnih 

odstopanj na tem področju. 

Informacije za prvi del liste sem pridobila od staršev, ocene na lestvici APGAR 
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mi je posredovala medicinska sestra. Sledil je pregled pri medicinski sestri, pri 

katerem sem pridobila veliko informacij in tudi podatkov za izpolnitev liste. 

Večino podatkov sem pridobila pri pregledu pri pediatrinji. Ta je preverila 

reflekse, ki morajo biti prisotni pri posamezni starostni skupini, obenem pa je 

preverila tudi ostale gibalne vzorce.  

Pri posameznem refleksu in gibalnem vzorcu sem v pregledni listi označila 

prisotnost oziroma odsotnost le-tega. 

Po raziskavi sem rezultate tudi glede na teoretično raziskanost problema med 

seboj primerjala . Študija je longituginalne narave, zato kasnejših rezultatov in 

morebitnosti pojava težav ne morem napovedati, razen rezultatov na lestvici 

APGAR, ki so objektivni. 

Seznanjenost staršev in pedagoških delavcev, ki v svojem delu pogosto naletijo 

na vprašanja v zvezi s tem področjem, se mi zdi zelo pomembna za 

kakovostnejše spremljanje otroka in nadaljnjo delo z njim. 
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3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.4.1 REZULTATI 

HIPOTEZA 1: Stopnje gibalnega razvoja otrok so enake, vendar se 

razlikujejo v času pojavitve, trajanju in dosegu določene stopnje. 

Kriterij opazovanja: 

- Ali se pri otoku pojavi gibalni vzorec, refleks, ki mora biti prisoten pri 

določeni starosti? 

- Ali je otrokova izvedba gibalnega vzorca ustrezna ali prihaja do morebitnih 

odstopanj? 

 

Starost: 1 mesec 

 Nino 

Nosečnost je potekala normalno. Fantek se je rodil donošen (v 40. tednu), 

porod je bil naraven. Vsi rezultati na lestvici APGAR so bili ocenjeni z 10. 

Pri fantku so še vsi refleksi močno prisotni. Zelo močan je sesalni refleks, 

prisoten je tudi Morojev refleks. Fantek že zmore dvigniti glavico in jo za kratek 

čas zadržati, kar nakazuje na dober gibalni razvoj. Roke že odpira, vendar so 

prstki še večinoma stisnjeni v pest, kar nakazuje prisotnost palmarnega 

refleksa. Tonični refleksi so ustrezno izzvani. Pri potegu novorojenčka iz 

ležečega položaja glava ustrezno sledi. 

Sklep: Fantkovo gibalno odzivanje nakazuje ustrezen gibalni razvoj. 

 Maja 

Nosečnost je potekala normalno. Deklica je donošena, vendar je bila zaradi 

medeničnega položaja rojena s carskim rezom. Rezultati na lestvici APGAR so 

bili v vseh časovnih intervalih ocenjeni z 10. 
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Deklica dlan že odpre, pri spanju pa so dlani še zaprte. Prijemalni refleks je še 

prisoten. Tudi ob dotiku stopala ustrezno odmakne palec od ostalih prstkov. Pri 

potegu deklice v sedeči položaj glava še zaostaja, vendar ustrezno. Sesalni 

refleks je zelo močan. 

*Opomba: Deklica se po enem mesecu od poroda ni zredila.  

Sklep: Dekličino gibalno odzivanje kljub carskemu rezu in nepridobivanju na 

telesni teži nakazuje ustrezen gibalni razvoj. 

Skupna interpretacija: Gibalni razvoj obeh novorojenčkov ne odstopa od 

predvidenih stopenj. Reflekse, ki bi morali biti prisotni, lahko pri obeh izzovemo. 

Njun razvoj je enak. 

 

Starost: 3 meseci 

 Mija 

Zaradi rizične nosečnosti je morala mati dojenčice med nosečnostjo počivati. 

Porod je bil naraven, dojenčica je bila rojena v 40. tednu nosečnosti. Rezultati 

na lestvici APGAR so bili  ocenjeni z 10. 

Morojev refleks pri dojenčici ni več prisoten. Prisoten je tako palmarni kot 

plantarni refleks, njene roke so še stisnjene v pest. Roke pogosto daje v usta. V 

legi na trebuhu stiska roke v pest, roke silijo vstran, zato posledično težje 

dvigne glavico v trebušni legi. Spinalni refleks je še prisoten. 

Sklep: Dojenčičin razvoj je sicer ustrezen in sledi stopnjam gibalnega razvoja, 

vendar je močno prisoten plantarni refleks, kar ji nekoliko onemogoča dvig 

glave v trebušni legi. V primeru, da refleks dalj časa ne bo izzvenel, se lahko pri 

deklici pojavijo težave s preveliko občutljivostjo na dlaneh ter slabšim prijemom 

in nadzorom pisalnega in jedilnega pribora. 
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 Alja 

Nosečnost je potekala normalno. Deklica je donošena, porod je bil naraven. Vsi 

rezultati na lestvici APGAR so bili ocenjeni z 10. 

Pri dvigu dojenčice v pokončni položaj je glava zravnana s trupom. V položaju 

na trebuhu dvigne glavo za 45° in jo zadrži dlje časa. Roke so še stisnjene v 

pest. Prisoten je tudi Galantov refleks. 

Sklep: Odzivanje dojenčice nakazuje ustrezen gibalni razvoj.  

Skupna interpretacija: Obe dojenčici se glede na starost ustrezno gibalno 

razvijata. Pri obeh razvoj sledi predvidenim zakonitostim. Pri eni izmed nji ju je 

nekoliko bolj prisoten plantarni refleks. 

 

Starost: 6 mesecev 

 Manja 

Nosečnost je potekala normalno. Dojenčica je donošena, rojena z naravnim 

porodom. Vsi rezultati na lestvici APGAR so bili ocenjeni z 10. 

Deklica je zelo gibčna, ves čas se premika, zato je pri njej opazen upad telesne 

teže. V ležečem položaju ustrezno dviguje glavo. Manj samostojna je pri 

valjanju in obračanju,  zato še pri tem potrebuje pomoč. Plazi se ustrezno, pri 

sedenju še ni samostojna. 

Sklep: Dojenčica kljub svoji gibčnosti zaostaja pri kotaljenju, vendar to bistveno 

ne vpliva na njen gibalni razvoj in zaradi tega ne zaostaja v gibalnem razvoju.  

 Nejc 

Nosečnost je potekala normalno. Fantek je bil rojen z naravnim porodom v 8. 

mesecu nosečnosti. Kljub nedonošenosti so bili vsi rezultati na lestvici APGAR 

ocenjeni z 10. 
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Dojenček dopolnjuje 7. mesec, saj je bil nedonošenček. Dojenček se že plazi, 

pri tem dviguje zadnjico in se opira le na roke, noge so iztegnjene. Pri sedenju 

je glava še nagnjena naprej, trup upognjen. Njegova motorika je dobra, nekoliko 

celo prehiteva razvoj, saj se že postavlja na noge. Kotaljenje je delno ustrezno, 

saj iz tega položaja še ne zmore popolnega obrata v sedenje. 

Sklep: Dojenček v nekaterih pogledih celo prehiteva gibalni razvoj, čeprav se je 

rodil nedonošen. Njegov gibalni odziv nakazuje ustrezen gibalni razvoj. 

Skupna interpretacija: Dojenček in dojenčica se razlikujeta v stopnjah razvoja. 

Dojenček nekoliko prehiteva razvoj in je spretnejši v primerjavi z dojenčico, saj 

se že postavlja v stoječi položaj, prav tako je spretnejši pri kotaljenju. 

 

Starost: 9 mesecev 

 Zala 

Nosečnost je potekala naravno. Deklica se je rodila donošena, z naravnim 

porodom. Rezultati na lestvici APGAR so bili v vseh časovnih intervalih ocenjeni 

z 10. 

Deklica se že plazi, vendar pri tem ne uporablja vseh udov, saj eno nogo vleče 

za sabo (plazenje v obliki tjulna). Njeno sedenje je zravnano. Ob opori se že 

postavlja na noge, vendar pri tem stoji na prstih. Hoje še ne zmore. 

Vzpostavljajo se temelji koordinirane pokončne hoje s skladnimi gibi rok in nog. 

Sklep: Čeprav se dojenčica plazi nepravilno, ostali gibalni vzorci nakazujejo 

ustrezen gibalni razvoj. Kljub temu pa se lahko kasneje (morda zaradi šibkejših 

povezav med levo in desno hemisfero) pojavijo težave s koordinacijo in 

koordiniranim gibanjem.  

 Žiga 

Nosečnost je potekala brez zapletov. Fantek je bil rojen donošen, z naravnim 

porodom. Vsi rezultati na lestvici APGAR so bili ocenjeni z 10. 
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Dojenček ustrezno in pravilno sedi. Zmore se obračati, pri tem se odriva na 

noge. Plazenje je ustrezno. Samostojno pravilno vstane in se ob opori že sam 

postavlja na noge. Strani v knjigi ustrezno lista.  

Sklep: Ustrezen gibalni razvoj. 

Skupna interpretacija: Dojenček je pri plazenju spretnejši od dojenčice, saj je 

njegovo plazenje pravilno. Oba ustrezno sedita in se že postavljata na noge. 

 

Starost: 12 mesecev 

 Žana 

Nosečnost je potekala normalno, čeprav je imela mati dojenčice zvišan krvni 

pritisk. Deklica se je rodila donošena, z naravnim porodom. Ocena na lestvici 

APGAR je bila po 1. minuti poroda 9, po 5. in 10. minuti pa 10. 

Deklica še ne hodi samostojno, se pa uspešno premika po vseh štirih in se pri 

tem pravilno obrne. Iz sedečega položaja se samostojno dvigne. Pincetni prijem 

je že prisoten. Bosa hodi po prstih. 

Sklep: Deklica ustrezno sledi gibalnemu razvoju.  

 Ivo 

Nosečnost je potekala normalno. Fantek je donošen, rodil se je z naravnim 

porodom. Ocena na lestvici APGAR je bila po 1. minuti 9, po 5. in 10. minuti pa 

10. 

Deček uspešno uporablja pincetni prijem in s palcem kaže na stvari. Ko je bos, 

je njegova hoja samostojna, po celih stopalih. Obuvala zavrača. Njegovi prstki 

na nogah so zelo razširjeni. Ravnotežje še lovi s široko hojo. Dvigne se iz 

počepa. Uspešno se pripogne in pobere predmet.  

Sklep: Dečkovo gibanje kaže ustrezen gibalni razvoj.  
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Skupna interpretacija: Deček v razvoju prehiteva deklico, saj je pri njem že 

prisotna hoja, prav tako hodi po celih stopalih. Dojenčkovo zavračanje obuval 

lahko nakazuje nentegriranost palmarnega refleksa, zaradi česar se lahko 

kasneje pojavijo težave s spotikanjem in padanjem. 

 

INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Vsi udeleženci dosegajo stopnje razvoja, ki so predvidene za njihovo starost. 

Vsi rezultati na lestvici APGAR so bili visoki, zato bistveno ne bi smeli ovirati 

kasnejšega razvoja. Udeleženci znotraj iste starostne skupine dosegajo zelo 

podobne rezultate. Večinoma so si v razvoju stopenj enaki oziroma nekateri 

celo nekoliko prehitevajo razvoj, večjega odstopanja od predvidenega razvoja ni 

opaziti pri nobenem od otrok. Pri dveh starostnih skupinah (pri 6. in 12. 

mesecih) je opazna razlika le v doseganju gibalne stopnje oziroma usvojenosti 

gibalnega vzorca enega in še nedoseganju stopnje ali vzorca pri drugem 

udeležencu. Kljub temu pa razvoj drugega udeleženca še ustreza predvidenim 

razvojnim mejnikom. 

Zgolj s subjektivno interpretacijo lahko sklepam in napovem, da je morda pri 

enem od udeležencev opazna neintegriranost Babinskega refleksa, zaradi 

česar se lahko kasneje pojavijo težave pri nadzoru hoje. Pri eni udeleženki je 

močno prisoten plantarni refleks, kar ovira dvig glave v trebušni legi. Glede na 

starost je prisotnost tega še normalna, a lahko kasneje, v primeru da ne izzveni, 

povzroča težave z nadzorom nad prijemom pisalnega in jedilnega pribora ter z 

občutljivostjo dlani. Pri eni od udeleženk se pojavlja nepravilno plazenje, ki 

lahko kasneje povzroča težave s koordinacijo. 

 

Hipotezo sem potrdila.  

Razlike v času pojavitve posamezne stopnje gibalnega razvoja povezujem z 

individualnim razvojem posameznika. Uther, Brar, Pieterse in Treloar (2000) 

sicer navajajo, da lahko gibalni razvoj pri otroku predvidevamo, a Škof (2007) 
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poudarja, da je gibalni razvoj predvsem rezultat medsebojnega vpliva dveh 

dejavnikov, dednosti in okolja, in da poteka v tesni povezavi s telesnim, 

kognitivnim, čustvenim in socialnim razvojem. Prav tako pa menim, da je hitrost 

doseganja in kvalitete posamezne razvojne stopnje v veliki meri odvisna tudi od 

spodbud staršev in njihovega pravilnega rokovanja z otrokom, kar Gorenc-

Jazbečeva (2010), Potrčeva (2007), Semoličeva (2008) in Širokova (2010) 

imenujejo baby handling. Ti prijemi pomembno vplivajo na oblikovanje otrokovih 

gibalnih izkušenj in pripomorejo k boljšemu zavedanju lastnega telesa. Potrčeva 

(2007, str. 7) temu še dodaja, da prav te aktivnosti omogočajo mejnike razvoja, 

in zaključuje, da je »vsak otrok osebnost zase in dozoreva na sebi lasten način 

v okviru znanih mejnikov«. 
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HIPOTEZA 2: Umetno učenje/prehitevanje gibalnih stopenj negativno 

vpliva na gibalni razvoj otroka. 

Hipoteze nisem mogla preveriti z raziskovalnim delom, saj je gibalni razvoj 

dolgotrajni proces, pri katerem se posledice nepravilnega razvoja pokažejo šele 

kasneje. 

Hipotezo sem potrdila s študijem literature, s pomočjo katere sem prišla do 

spoznanja, da se strokovnjai, ki so opazovali in proučevali gibalni razvoj otrok, 

dopolnjujejo v mnenju, da je gibalni razvoj proces, ki je zasnovan na razvojnih 

stopnjah, ki po Kremžarjevi in Petelinu (2001) potekajo v zaporedju in se 

nanašajo na »pridobitev in izpolnitev gibalnega vedenja«. Rogič-Ožekova 

(2010) pa definicijo dopolnjuje še z dejstvom, da je gibanje proces, pri katerem 

otrok postopoma pridobiva in nadgrajuje vedno nove gibalne spretnosti in 

vzorce ter razvija gibalne sposobnosti (Rogič-Ožek, 2010).  

Razvojne stopnje so vnaprej določene in jih ne moremo preskočiti, dokler naš 

živčni in motorični sistem nista dovolj zrela za nastanek naslednje razvojne 

stopnje. Prav tako pa je gibalni razvoj odvisen od zrelosti kosti in mišic, zato 

morajo ti sistemi najprej primerno dozoreti, da lahko nastopi naslednja gibalna 

stopnja. Tudi Jurdana in Pišot (2010, str. 156) navajata, da je sam proces 

motoričnega razvoja »odvisen od dozorevanja centralnega živčnega sistema in 

skeletne mišičine«. 

Kellerjeva in Lohaus (1998, str. 26) navajata, »da za nekatere razvojne procese 

v prvih mesecih življenja – predvsem pri telesnem razvoju – mora biti otrok 

primerno fizično dozorel«. 

Stoppardova (1992, str. 20) dodaja, da »otrok ne more shoditi, preden niso 

primerno dozoreli njegov živčni sistem, mišice in sklepi«. 

Avtorji omenjajo več načel gibalnega razvoja in navajajo, da normalni gibalni 

razvoj poteka v cefalokavdalni in proksimodistalni smeri, s katerima otrok 

postopoma razvija stabilnost in moč mišic od glave navzdol ter najprej večjih 

mišičnih skupin in šele kasneje manjših, drobnih. Kremžarjeva, Petelin (2001) in 

Škof (2007) omenjajo načelo obrnjenosti ali nepovratnosti – v razvoju lahko 
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pride do izpada ali zamenjave posamezne razvojne stopnje. Vsak takšen odmik 

od naravnega razvoja ima kasneje posledice in kaže na slabše zorenje. Razvoj 

je lahko zaradi tega počasnejši, gibalni vzorci pa se lahko ponavljajo tudi v 

kasnejših obdobjih. 
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HIPOTEZA 3: (Ne)integriranost, odstopanje novorojenčkovih refleksov 

pomembno vpliva na nadaljnji razvoj otroka na telesni, kognitivni in 

socialno-emocionalni ravni. 

 

Pri empiričnem delu diplomskega dela nisem ugotovila večjih odstopanj v 

izražanju refleksov pri novorojenčkih oziroma pojavljanju le-teh v kasnejšem 

razvoju otrok, ko bi se ti že morali integrirati. Opazila sem le morebitno 

neintegriranost palmarnega refleksa pri enoletnem fantku, ki morda zaradi tega 

zavrača obuvala, in močno prisoten plantarni refleks pri trimesečni deklici, ki jo 

ovira pri dvigu glavice v trebušni legi. Pri deklici se lahko kasneje, v primeru, da 

refleks ne izzveni, pojavijo težave z občutljivostjo dlani, prijemom in nadzorom 

nad jedilnim in pisalnim priborom. Ker natančnega nadaljnjega gibalnega 

razvoja ne morem predvideti, s tem hipoteze empirično ne morem potrditi. 

Hipotezo lahko potrdim s študijo literature, s pomočjo katere sem spoznala, da 

so strokovnjaki z natančnejšim raziskovanjem ugotovili, da lahko preko 

(neonatalnih) refleksov predvidimo delovanje osrednjega živčevja.  

Neubauer (2010) pravi, da če refleksov ne moremo izzvati, to nakazuje na 

prisotnost depresije osrednjega živčevja. Če se refleksi pojavljajo tudi takrat, ko 

njihovo delovanje ne bi smelo biti več prisotno ali so refleksi izraženi 

asimetrično, to napoveduje okvaro višjih motoričnih središč. Nekateri refleksi se 

lahko pri ljudeh s hudimi nevrološkimi poškodbami, hudimi možganskimi 

poškodbami ali pri osebah z moteno zavestjo pojavljajo vse življenje.  

Neonatalni refleksi so prisotni ob rojstvu in otroku omogočajo preživetje, saj 

njegovi možganski centri še niso dovolj zreli za zavestno delovanje. Z zorenjem 

in razvojem jih morajo vedno bolj izpodrivati višji posturalni refleksi (refleksi 

drže), ki upravljajo ravnotežje in držo. Cilj gibalnega razvoja je namreč 

pokončna in zavestna hoja. Tako mora nezavedno refleksno gibanje 

nadomestiti hotno, ki bi se naj po Kremžarjevi (1978) pojavilo že konec tretjega 

tedna starosti, refleksni gibi pa naj bi se integrirali. Naravni razvoj spodbuja in 

ustvarja vedno nove povezave v možganih. Kadar te povezave ne napredujejo, 

pride do nevrološko-razvojnega zaostajanja. Primitivni refleksi se še vedno 
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pojavljajo in s tem motijo in ovirajo delovanje hotnega gibanja. Če se pojavijo 

kot večji skupek, lahko povzročajo fizične, intelektualne, socialne in čustvene 

razvoje težave (http://www.suehyland.co.uk/index.html, pridobljeno 14. 9. 2011). 

  

http://www.suehyland.co.uk/index.html
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HIPOTEZA 4: Iz določenih težav otroka pri funkcioniranju v vrtcu ali 

šoli lahko sklepamo o neintegriranosti posameznega refleksa.  

Hipotezo lahko potrdim s študijem literature, s pomočjo katere sem ugotovila, 

da težave, ki se lahko pojavijo pri otroku in so posledica neintegriranosti več 

refleksov, pomembno vplivajo na delovno in učno uspešnost otroka, njegovo 

zaznavanje, govor, motivacijo, sposobnost organizacije in orientacije ter ga 

ovirajo pri vsakodnevnih opravilih. Kadar pri otroku prepoznamo katerega od 

spodaj navedenih simptomov, lahko sklepamo, da se posamezni refleksi pri 

otroku niso integrirali, ko bi se morali. 

Ti simptomi so: 

 težave branja in pisanja, 

 težave računanja in organizacije, 

 koordinacijske težave in nerodnost, 

 slaba koncentracija, 

 težave z vizualno in slušno obdelavo,  

 slabo nadziranje mehurja, inkontinenca, 

 zapoznel govor in jezikovne težave, 

 težave zaporedja, 

 hipersenzibilnost, 

 impulzivnost, 

 izbruhi agresije, 

 hiperaktivnost, 

 pomanjkanje energije in slaba motivacija, 

 težave ravnotežja. 

Simptomi kažejo na prisotnost skupka neintegriranih refleksov. Ti refleksi so 

lahko različni, v različnih kombinacijah in obsegu. Težave, ki se pojavljajo kot 

posledica, ovirajo otroka pri njegovem delovanju. 
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3.5 SKLEP 

Pri pisanju diplome sem s študijem literature potrdila domnevo, da ima gibalni 

razvoj pomemben vpliv na posameznikov nadaljnji razvoj in s tem tudi na učno 

uspešnost. Gibanje je proces, ki se začne že v maternici in se nadaljuje do 

smrti. Z zorenjem se razvija, nadgrajuje, specializira in pomembno povezuje z 

drugimi ravnmi razvoja ter nanje pomembno vpliva. Gibalni razvoj lahko 

predvidimo, saj poteka po določenih, vnaprej začrtanih stopnjah, grajen je po 

načelih, a je kljub temu pri vsakem izmed nas nekoliko drugačen. Odvisen je od 

dednih zasnov, spodbud okolja, razvoja živčnega in motoričnega sistema. 

V diplomskem delu sem podrobneje teoretično predstavila faze gibalnega 

razvoja, gibalne vzorce in reflekse, ki se pojavljajo, vzroke neintegriranosti 

refleksov ter simptome, ki se pojavljajo zaradi neintgiranosti le-teh. S študijem 

strokovne literature in empiričnim raziskovanjem sem prišla do ugotovitev, da 

gre vsak izmed nas skozi enake faze razvoja, vendar se te pri vsakem izražajo 

nekoliko drugače – drugačna je njihova kvaliteta in čas, ko se stopnja pojavi. 

Zaradi hierarhičnega razvoja živčnega in motoričnega sistema se rodimo kot 

nebogljena bitja, ki nujno potrebujejo nekoga za preživetje. Pri tem nam v veliki 

meri pomagajo neonatalni refleksi, vodeni iz nižjih možganskih struktur, katerih 

naloga je, da se postopoma ponotranjijo in pustijo, da nadzor prevzamejo višje 

možganske strukture, s tem pa naše delovanje postane vedno bolj zavestno. V 

kolikor se refleksi, ki omogočajo zgolj preživetje, ne ponotranjijo oziroma gibalni 

vzorci niso pravilno izvedeni, to pomembno vpliva na naš kasnejši razvoj in 

lahko celo povzroči težave na učnem področju. S tem, ko je oviran razvoj višjih 

kortikalnih struktur, lahko pride do razvojno-nevrološkega zaostajanja. Ta se 

lahko izraža predvsem na področju šole, kjer so lahko posledično motene vse 

ravni učenja. Simptome, ki kažejo na neintegriranost skupka refleksov, lahko 

prepoznamo.  

Tekom študija sem o tem pridobila zelo malo informacij . Ker se mi je tema 

zdela zelo zanimiva in je hkrati zelo pomembna za naše strokovno področje, 

sem s študijem literature izdelala pregledno listo, ki je namenjena staršem in 

strokovnim delavcem, ki se na kakršenkoli način ukvarjajo z otroki. S pregledno 
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listo lahko posameznik sledi razvoju otroka, si beleži njegove dosežke in je 

hkrati pozoren na odstopanja, ki se lahko pojavijo v razvoju. Ugotovitve staršev, 

vzgojiteljev in tistih, ki bodo spremljali zgodnji gibalni razvoj otroka, bodo 

pomembno pripomogle tudi pri oblikovanju globalnih ocen specialnih 

pedagogov, svetovalnih delavcev in drugih strokovnih delavcev. 

Z listo sem spremljala 10 otrok v starosti od enega meseca do enega leta in 

prišla do ugotovitev, da se mejniki v razvoju res pojavljajo, vendar se pri 

vsakem nekoliko razlikujejo. Ko sem izvajala raziskovalni del, so bili starši 

nekaterih otrok presenečeni, da je prav zgodnji gibalni razvoj otroka največji 

pokazatelj mentalnega razvoja in da pravilno rokovanje tako pomembno vpliva 

na otroka ter je spodbuda za njegov nadaljnji razvoj. Večina staršev ni vedela 

za povezavo med zgodnjim gibalnim razvojem in kasnejšo učno uspešnostjo.  

Menim, da bi empirični del pokazal večja odstopanja pri primerjanju otrok po 

starosti in  pri primerjanju mejnikov razvoja, če bi v vzorec namerno vključila 

tudi otroke z nevrološkimi ali kakšnimi drugimi motnjami. Rezultati, ki sem jih 

dobila, so namreč zelo homogeni, udeleženci se med seboj niso vidno 

razlikovali, tudi primerjava rezultatov tega ne kaže. Rezultati bi bili prav tako bolj 

reprezentativni, če bi otroke pri sistematskem pregledu spremljala vsaj eno leto. 

S tem bi pridobila natančnejše rezultate o posameznikovem razvoju, napredku 

ali odstopanjih v razvoju. Ker je gibalni razvoj proces, ki se  nadgrajuje, bi bilo 

potrebno veliko več časa, da bi se pokazale morebitne težave, ki sem jih zgolj 

napovedala in interpretirala kot posledico neintegriranosti refleksov.  

S študijem in poglabljanjem znanja želim nadaljevati, saj menim, da je področje 

še precej neraziskano in neznano, a zelo pomembno za moje strokovno 

področje. Ker je raziskovanje, ki sem si ga začetno zastavila, longituginalne 

narave, želim otroke, ki sem jih opazovala, ponovno opazovati v času šolanja, 

ko bi se lahko pojavili simptomi, ki jih lahko zdaj le predvidevam . 
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5. PRILOGE 
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Priloga 1 

PREGLEDNA LISTA 

Ime in priimek otroka: ____________________________     Starost otroka: _________________ 

 

1. POTEK NOSEČNOSTI 

NORMALNO RIZIČNO 

NARAVNI POROD POROD Z CARSKIM REZOM 

nedonošen (26. - 36. teden) donošen (37. -  42. teden) prenošen (od 43. naprej) 

Opombe: 

 

2. APGAR lestvica 

ČAS 1. MINUTA 5. MINUTA 10. MINUTA 

REZULTATI    

Opombe:  
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3. PRISOTNOST / ODSOTNOST REFLEKSOV IN GIBALNIH VZORCEV 

 
REFLEKS 
/GIBALNI 
VZOREC 

OPIS REFLEKSA/ 
GIBALNEGA 
VZORCA 

ČAS POJAVITVE 
IN INTEGRACIJE 

TEŽAVE, KI KAŽEJO NA 
NEINTEGRIRANOST 
REFLEKSA, GIBALNEGA 
VZORCA 

PRISOTNOST - 
ODSOTNOST 

OPOMBE 

 
POSTURALNI 
TONIČNI 
REFLEKSI ali 
POLOŽAJNO 
GIBALNI VZORCI 

 
 
 
- Pojavijo se zaradi 
spremembe 
položaja glave in 
povečajo mišični 
tonus. 
- Prisotni morajo 
biti takoj po rojstvu, 
izginjati začnejo po 
drugem mesecu in 
do prvega leta 
navadno izginejo. 
 

Asimetrično 
tonični vratni 
refleks 

Izteg udov na strani 
obraza, pokrčenje 
udov na strani zatilja. 

Izrazit od 2. - 4. 
meseca. 
Integracija do 6. 
meseca. 

- Slabo branje, nezmožnost 
sledenja liniji, izgubljanje v vrstici, 
izgubljanje med vrsticami, 
- nezmožno združevanja slik, 
- slaba vidno-motorična 
koordinacija, 
- močan oprijem pisala, 
- velik razkorak med verbalnim 
izražanjem in pisnimi izdelki, 
- težave s črkovanjem in slovnico, 
razumevanjem, 
- slaba koordinacija, ravnotežje 
med gibanjem, 
- težave pri osvajanju desetiških 
enot, 
- težave pri zamenjavi črk, števil, 
- težave pri razumevanju in 
pomnjenju zaporedij, aritmetičnih 
veščin, tabel, 
- težave pri sledenju navodilom, 
slab spomin. 

  

Spinalni 
(Galantov) 
refleks 

Otrok se ob draženju 
okrog hrbtenice 
ukrivi. 

Integracija pri 
dvanajstih 
mesecih. 

- Nezmožnost mirnega sedenja, 
premikanje. 
- Slab govorni razvoj. 
- Slabe poslušalske spretnosti. 
- Slab razvoj črkovanja in slovnice 
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Simetrični 
tonični vratni 
refleks 

Če dojenčkovo glavo 
upognemo naprej, se 
njegove noge 
stegnejo, roke pa 
skrčijo, upognejo. Če 
gre glava nazaj, se 
roke iztegnejo in 
noge pokrčijo. 

Integracija od 8. - 
12. meseca. 

- Slaba drža pri sedenju, 
spuščena/ležeča glava na mizi, 
- guganje na stolu nazaj, ovitost 
nog okrog stola, sedenje 'na 
nogah', 
- nemirnost med sedenjem, slaba 
koncentracija, 
- šibka pozornost pri delu, 
- vstajanje od mize, sprehajanje 
po razredu, 
- težave pri branju v sedečem 
položaju, 
- slabo in počasno pisanje in 
kopiranje, veliko napak, 
- kratkoročni spomin, 
- slab nadzor nog. 

  

 
 
 
Prijemalni 
(Palmarni) 
refleks 

Avtomatski upogib 
prstov čez palec. 

Integracija do 4. 
meseca. 

- Slab kleščast oprijem med 
palcem in kazalcem, 
- nezrel prijem pisala, 
- povečana občutljivost na dlaneh 
roke, 
- slab prijem in nadzor jedilnega, 
pisalnega pribora, 
- slabša rotacija dlani, 
- pasiven palec. 

  

Sesalni refleks 

Otrok začne sesati 
takoj, ko doseže 
bradavico, prst. 
Odsotnost refleksa 
nakazuje na hudo 
motnjo; je zanesljiv 
napovednik 
psihomotoričnega 
zaostajanja. 

Integracija od 6. – 
12. meseca. 

- Težave z izgovorom glasu – l, 
- slab nadzor ust za govor, 
- slaba koordinacija dihanja in 
govora. 
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Iskalni in 
požiralni refleks 

Če se s prstom 
dotaknemo 
novorojenčkovih ust 
ali lica na katerikoli 
strani, ta obrne glavo 
v smeri dotika in 
poskuša z široko 
odprtimi usti  doseči 
prst. 
Odsotnost refleksa 
nakazuje na 
nepravilnost v 
razvoju. 

Integracija od 2. – 
5. meseca. 

- Slab nadzor sline, penjenje sline 
v kotičkih ust, pljuvanje med 
govorjenjem. 

  

Plantarni 
(Babinski) 
refleks 

Če dojenčka 
podrgnemo od strani 
stopala, razširi palec 
od ostalih prstov. 

Izginjanje od 6. – 
10. meseca. 

- Preobčutljivost na obuvalo, 
- povečana občutljivost dnu noge. 

  

 Morojev refleks 

Ob močnem zvoku 
se otrok zdrzne 
(odročenje udov, 
priročenje udov, jok). 

Slabeti začne v 
drugi polovici 
prvega meseca; 
Integracija do 7. 
meseca. 

- Nepričakovane, nenadne 
spremembe vedenja, 
- agresivni izbruhi, 
- napadi panike, 
- težave pri kopiranju (npr. risbe), 
- vizualne in zvočne zaznavne 
težave, 
- ne marajo sprememb, 
- ne marajo hrupa, 
- preobčutljivost na določene 
frekvence. 

  

 
 
 
POSTAVITVENI 
VZORCI ali 
STATIČNI 
REFLEKSI 

Dvigovanje 
glave v trebušni 
legi. 

Otrok dvigne glavo, 
ko leži na trebuhu. 
 

- Pri dveh 
mesecih dvigne 
glavo za 45 °; 
- Pri treh do petih 
mesecih dvigne 
glavo za 90 °. 

   

Zadrževanje 
glave v navpični 

Pri dvigu otroka iz 
ležečega položaja na 

- Pri prvem 
mesecu glava še 

- Težave v vzpostavljanju   
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-So osnova za 
otrokov nadaljnji 
razvoj. 
- Omogočajo 
dvigovanje glave, 
obračanje, 
sedenje, vzravnavo 
trupa v stojo, 
zadrževanje glave 
v pokončnem 
položaju, pokončno 
držo glave glede 
na trup in 
izravnavo trupa ter 
udov. 
- Pojavljati se 
začnejo od 2. 
meseca naprej vse 
do prvega leta 
starosti. Najbolj 
opazni so v drugi 
polovici prvega 
leta. 

legi hrbtu, otrokova glava 
sledi telesu. 

zaostaja; orientacije v  obrnjenem 
navpičnem položaju (stoji). 

Sedenje 
Otrok zmore 
samostojno sedeti. 

- Pri 6. - 7. 
mesecih. 
 

   

Obračanje in 
valjanje 

Za obratom glave se 
dvigne rama, boki in 
noge. Pri valjanju je 
proces obraten. 

- Pri 3. - 4. 
mesecih. 

   

Pokončna hoja 
Otrok hodi 
samostojno, brez 
opore. 

- Pri 12. - 16. 
mesecih. 

   

Plazenje: 
-soročno plazenje 
v položaju tjulna 
- soročno in 
sonožno plazenje 
v položaju žabe - 
istostransko 
plazenje 
- križno plazenje, 
-lazenje. 

Križno, skladno , 
enakomerno gibanje 
rok in nog. 

- Od 4. meseca 
do prvega leta 
starosti. 
 

- Težave pri vidno-motorični 
koordinaciji, 
- težave pri govoru. 

  

OSTALI GIBALNI 
VZORCI 

 

Prijem z roko. 
Razvoj roke 
ponazarja 
mentalni  razvoj 
otroka. 

Prijem predmeta s 
celo pestjo. 
Preprijemanje 
predmetov. 
Kazanje s kazalcem 
na predmet. 
Pincetni prijem. 

- Pri 3 mesecih. 
 
- Pri 5 mesecih. 
 
- Pri 9 mesecih. 
 
- Pri 11 mesecih. 

- Okornost pisave, 
- nezmožnost prehoda čez 
središčno os, 
- nezmožnost zapenjanja 
gumbov, zadrge. 
 

  

 


