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Spodbujanje senzorne integracije pri učencih z motnjo v 
duševnem razvoju 

POVZETEK 

V teoretičnem delu predstavljamo teoretična izhodišča senzorne integracije,  njen razvoj do 7. 
leta starosti, značilnosti, delovanje in njeno povezavo z otroki s posebnimi potrebami, posebej 
z otroki z motnjo v duševnem razvoju  in z motnjami avtističnega spektra. Natančneje so 
opredeljeni senzorni sistemi in delovanje živčevja. V nadaljevanju so opisane različne vrste 
aktivnosti za spodbujanje senzornih sistemov ter njihova uporaba v šolah in pri terapijah 
senzorne integracije. 

V empiričnem delu je opisano izvajanje ur interesne dejavnosti z aktivnostmi za spodbujanje 
senzorne integracije. Opazovana sta bila dva učenca, ki obiskujeta osnovno šolo s 
prilagojenim programom, oba z motnjo v duševnem razvoju v kombinaciji z motnjo 
avtističnega spektra.  

Ob analizi vprašalnikov, ocenjevalnih lestvic in evalvacijskih lističev smo ugotovili pozitivne 
učinke vključitve v interesno dejavnost, pozitivne odzive učencev, razlike v napredku med 
učencema in statistično nepomembno spremembo hiposenzoričnega oz. hipersenzoričnega 
profila posameznika po izvajanju interesne aktivnosti. 

 

 

 

Ključne besede:  

Senzorna integracija, motnja senzorne integracije, učenci z motnjo v duševnem razvoju, 
učenci z motnjami avtističnega spektra, interesna dejavnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Encouragement of Sensory Integration in Children with 

Intellectual Disabilities 

ABSTRACT 

In the theoretical part we present a theoretical outline of sensory integration, including its 
development up to the age of 7, characteristics, action and connection with children with 
special needs, particularly with children with intellectual disabilities and autistic spectrum 
disorder. Sensory systems and nervous system activity are defined in greater detail. Further on 
different kinds of activities for encouragement of sensory system are described. Their use in 
schools and sensory integration therapies is also described. 

In the empirical part the execution of activities involving encouragement of sensory 
integration is outlined. Two pupils attending a special school have been observed. Both of 
them have intellectual disabilities in combination with autistic spectrum disorder. 

After the analyses of questionnaires, evaluation scales, and evaluation sheets we have found 
out positive effects of integration in activities, positive pupil response, and differences in 
progress between the pupils and a statistically irrelevant change of hypo-sensory or hyper-
sensory profile of an individual after the execution of the activity. 
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Sensory integration, sensory systems, sensory integration disorder, pupils with intellectual 
disabilities, pupils with autistic spectrum disorders, free time activity. 
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UVOD 
 

»Nikoli nismo smeli peti v njegovi bližini, niti »vse najboljše«. Včasih ga zvoki tako zelo 

motijo, da od silovitega joka bruha. Zato je naša hiša zelo tiha. Kadar je Tanner v bližini, ne 

pojemo in se trudimo za čim manj hrupa, kar je še posebej težko za mlajšega, 6-letnega brata. 

Kamorkoli smo ga odpeljali, v trgovino ali restavracijo, že od malih nog je vpil »ven, ven«, 

želel je izklopiti neprijetne zvoke, kot bi izklopil radio ali TV« (Miller in Fuller, 2007, str. 22). 

» »Poglejte sinovo mizo,« je dejala gospa Estes. Kartonasta škatla z njegovimi predmeti je kar 

pokala po šivih. Imela je natrgane stranice, polna je bila polomljenih barvic in svinčnikov, ki 

jim je že manjkala radirka. ... »Ko je čas, da se postavimo v vrsto, Billy na vrat na nos steče 

skozi učilnico, zaletava se v mize, stole in ostale učence,« je nadaljevala učiteljica. »Zaleti se 

v učence, ki stojijo v vrsti, da popadajo kot domine. Potem reče, da tega ni on naredil. S tem 

misli, da tega ni nameraval storiti.« ... Očitno kljub vsemu imeti mojega sina v razredu le ni 

prinašalo veselja« (Miller in Fuller, 2007, str. 11). 

Le malokdo bi prepoznal težave, ki jih doživljata opisana osnovnošolca. Vse prepogostokrat 

se med nepoučenimi ljudmi kot razlog za tovrstno vedenje označi razvajenost. Starši teh otrok 

se lahko zelo trudijo, da bi neustrezne vedenjske vzorce svojih rojencev odpravili. A ko gre za 

nevrološko pogojene težave, moramo k njim pristopiti na drugačen način. Težave se izražajo 

na zelo različne načine in včasih je dvema različnima otrokoma skupna le oznaka »motnja 

senzorne integracije«. 

V diplomskem delu z naslovom »Spodbujanje senzorne integracije pri učencih z motnjo v 

duševnem razvoju« bomo obravnavali motnjo senzorne integracije, načine, na katere se pri 

posameznikih izraža, pojavljanje motenj senzorne integracije pri učencih s posebnimi 

potrebami in aktivnosti, ki so v pomoč osebam z motnjo senzorne integracije za vzpostavitev 

nevrološkega ravnovesja. 

1. SENZORNA INTEGRACIJA 
 

Pojem »senzorna integracija« se nanaša na procesiranje informacij, ki jih našim možganom 

posredujejo čutila v očeh, ušesih, koži, mišicah, sklepih, ustih, nosu in ravnotežnem organu. 

Samo procesiranje informacij poteka v različnih senzornih sistemih, denimo v vidnem 
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sistemu. Od starosti dojenčka dalje se mlajši otroci neprestano ukvarjajo z raziskovanjem 

lastnega telesa. Ugotoviti poskušajo, kako ga lahko uporabijo na vse mogoče načine. Pri tem 

vsaka živčna celica prejme specifičen dražljaj, ki ga mora obdelati. Različne informacije, ki 

jih prenesejo različne živčne povezave, se združijo v enotno sliko. Ta slika oz. predstava se 

izdela v možganih. Naše živčevje sodeluje, da lahko koordinira (deluje usklajeno) in pravilno 

prenaša informacije. To sodelovanje imenujemo senzorna integracija (povzeto po Horowitz in 

Röst, 2007). 

Motnjo senzorne integracije je prva poglobljeno opisala A. J. Ayres, ameriška delovna 

terapevtka, šolska psihologinja in nevroznanstvenica, poznana predvsem po ugotovitvah in 

raziskovanju povezave med senzornim procesiranjem in vedenjem otrok. Kot prva je leta 

1972 opisala možnost, da se pri otroku lahko pojavijo socialne, čustvene, gibalne težave in 

težave v splošnem funkcioniranju kot znak okrnjenega senzornega procesiranja informacij oz. 

disfunkcije senzorne integracije (Miller in Fuller, 2007). V petdesetih in šestdesetih letih 

prejšnjega stoletja je razvila teorijo senzorne integracije (Kranowitz, 2005).      

Senzorna integracija je po teoriji Ayresove (2005) organizacija naših zaznav z namenom 

uporabe pridobljenih informacij. Preko različnih čutil dobimo informacije o nas samih in o 

okolju okrog nas. Zaznave potujejo do možganov, se tam primerno obdelajo in povežejo med 

seboj, da nam podajo celotno sliko predmeta, ki ga zaznamo z različnimi čutili. Vmes lahko 

pride do slabega integriranja zaznav in takrat se izrazijo težave. Ne moremo reči, da ima 

posameznik izvrstno senzorno integracijo ali pa je sploh nima. Nekateri imajo povprečno, 

drugi dobro in spet tretji slabo senzorno integracijo. Torej obstaja kontinuum uspešnosti 

procesiranja informacij. Če možgani slabo organizirajo pridobljene zaznave, to vpliva na 

mnogo področij v življenju (Ayres, 2005). Millerjeva je pod mentorstvom Ayresove 

spoznavala področje senzorne integracije (Miller in Fuller, 2007). Ob svojem nadaljnjem delu 

je prepoznala težave s samo definicijo v različnih pojavnostih motnje in jo je zaradi lažjega 

sodelovanja z drugimi področji pri raziskavah preimenovala v »motnjo senzornega 

procesiranja« (Sensory  processing disorder, b.d.). Sama navaja, da se termin »senzorna 

integracija« bolj nanaša na nevrološke procese na celični ravni in ne na vedenjsko izražanje 

težav, ki pa je glavna tema pogovorov med starši in terapevti. Prvotni termin je tako zaradi 

svojega osnovno  medicinskega pomena povzročal zmedo in težave v razumevanju, prav tako 

pa so se starši, ki so želeli v literaturi najti pomoč za svoje rojence, spraševali, ali so našli 

članek, ki govori o otrokovi motnji, ali gre za opisane druge težave. Millerjeva je tako s 

pojmom »motnja senzornega procesiranja« dala vsem, tako staršem kot raziskovalcem, že z 
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besedami točno določen termin, ki jasno loči motnjo od teorije in obravnave motnje ter olajša 

komunikacijo (Miller in Fuller, 2007). V diplomskem delu bomo kljub temu uporabljali izraz 

»senzorna integracija«, ker je v našem prostoru to bolj poznan in uporabljan pojem. 

Teorija senzorne integracije je po mnenju Bundyjeve, Laneove in Murrayjeve (2002) teorija o 

povezanosti med možgani in vedenjem posameznika. Predstavlja okvirne trditve, ki temeljijo 

na domnevah. Vrednost te teorije je v pomoči, saj razlaga, zakaj se posameznik obnaša na 

določen način, načrtuje intervencijo za omilitev določenih težav ter predvideva, kako se bo 

kot rezultat intervencije spremenilo vedenje (Bundy idr., 2002). Ayresova (1989) navaja, da 

sta učenje in vedenje vidna izraza senzorne integracije. Torej preko uspešnosti ter načina 

učenja in vedenja lahko ocenjujemo, kako dobro posameznikov živčni sistem deluje in kako 

se vse informacije integrirajo. Teorijo senzorne integracije sestavljajo tri komponente. 

Medtem ko se prva komponenta nanaša na razvoj in opisuje tipično funkcioniranje senzorne 

integracije, druga komponenta definira motnjo oz. disfunkcijo senzorne integracije, tretja pa 

usmerja programe intervencije. Teorija izhaja iz sledečih treh izhodišč. 

1. Učenje je odvisno od sposobnosti sprejemanja in procesiranja zaznav, ki jih dobimo iz 

okolja ter preko lastnega gibanja, ter od uporabe sposobnosti za načrtovanje in 

organiziranje vedenja.    

2.  Posamezniki z zmanjšano zmožnostjo procesiranja zaznav imajo lahko tudi težave z 

izvedbo primernih odzivov, kar lahko moteče vpliva na učenje in vedenje. 

3. Izboljšane zaznave, ki jih pridobimo v namenskih aktivnostih za oblikovanje 

prilagoditvene interakcije/vplivanja, izboljšajo zmožnost procesiranja zaznav ter tako 

izboljšajo učenje in vedenje (Bundy idr., 2002). 

Bundyjeva in sodelavci (2002) so poleg teoretičnih izhodišč navedli tudi predpostavke, ki 

temeljijo na nevronski ali vedenjski osnovi senzorno-integracijskega procesa. 

1. Centralni živčni sistem je plastičen: Plastičnost se nanaša na sposobnost 

spreminjanja struktur v možganih.   

2. Senzorna integracija se razvija: Teorija razume novorojenčkove možgane kot 

nerazvite. Od rojstva dalje se preko dražljajev, ki stimulirajo določene dele možganov, 

razvijajo in zorijo. Vedenje vsake razvojne faze predstavlja podlago za razvoj 

kompleksnejših vedenj. Ko pride do disfunkcije senzorne integracije, se to odraža z 

odstopanji od tipičnega razvoja ali s prekinitvami razvoja. Nadaljnji razvoj se lahko 

spodbudi preko intervencij, ki so prilagojene posamezniku. 
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3. Možgani delujejo kot povezana celota: Razvoj nižjih možganskih struktur skupaj s 

senzomotoričnimi izkušnjami močno vpliva na razvoj višjih možganskih centrov, ki 

so odgovorni za abstrakcijo, zaznavanje, jezik in učenje. Koncept Ayresove pravi, da 

se nižji centri razvijejo pred višjimi. Senzorna integracija poteka predvsem v nižjih 

centrih, zato lahko s senzomotoričnimi dejavnostmi vplivamo na delovanje višjih 

možganskih centrov, npr. spodbudimo jezikovni razvoj.    

4. Prilagoditveni odzivi so pomembni za senzorno integracijo: Prilagoditveni odzivi 

podbujajo senzorno integracijo, ki pripomore k oblikovanju nadaljnjih prilagoditvenih 

odzivov. Deluje v spiralnem sistemu – posameznik se preko uspešne izvedbe dejanja 

nekaj novega nauči, to se preko zavedanja lastnega uspeha na nek način memorira in 

tvori osnovo za oblikovanje kompleksejšega gibalnega vzorca.   

5. Ljudje imamo notranjo težnjo po razvoju senzorne integracije skozi udeležbo v 

senzomotoričnih aktivnostih: Ayresova je povezala notranjo težnjo z motivacijo za 

udeležbo pri dejavnostih. Nakazala je na dejstvo, da otrokom s senzorno-integrativno 

disfunkcijo pogosto manjka motivacije za aktivno udeležbo v aktivnostih ter za 

izkušanje novih izzivov. Pri otrocih, ki so bili pri njej v obravnavi, je opazila 

izboljšanje stanja, ki se je na zunaj videlo v obnovljenem zaupanju v lastne 

sposobnosti in zadovoljstvu, da obladujejo gibalne elemente v določenem prostoru. 

Notranjo težnjo lahko vidimo kot vznemirjenje, samozavest in trud, ki ga posameznik 

vlaga v aktivnost.  

DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), to je klasifikacija motenj 

duševnega zdravja ameriškega združenja psihiatrov APA (DSM-IV codes, b.d.), disfunkcije 

senzorne integracije ne priznava kot klinične diagnoze. To pomeni, da diagnosticiranje motnje 

ne poteka s krvnimi testi ali katerim drugim biološkim markerjem, temveč z opazovanjem 

vedenja in izpolnjevanjem preglednih obrazcev oz. ocenjevalnih lestvic, kjer zdravstveni 

delavec, običajno delovni terapevt ali fizioterapevt, označuje prisotne značilne znake na 

različnih področjih (Emmons in Anderson, 2006).  

2. OCENJEVANJE TEŽAV IN TESTI 
 

Ocenjevanje težav senzornega procesiranja je sestavljeno iz standardiziranega testiranja, 

opazovanja in izpolnjevanja ocenjevalnih lestvic ter vprašalnikov o preteklosti posameznika z 

različnih vidikov (šolski, zdravstveni, družinski, socialni, psihološki vidik itd.) (Viola, 2007). 
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Diagnosticiranje težav se običajno začne s presejalnim opazovanjem, torej z iskanjem 

različnih znakov odstopanja od povprečnega razvoja, ki ob zadostnih pokazateljih težav vodi 

v nadaljnje ocenjevanje. Starše tu običajno prosimo za dopolnitev naše ocene preko 

preglednih obrazcev in opisov zgodovine razvoja. Za nadaljnje ocenjevanje in 

diagnosticiranje motenj senzorne integracije uporabljajo strokovnjaki različne standardizirane 

in nestandardizirane teste, npr. Test senzorne integracije in prakse SIPT (Sensory Integration 

and Praxis Test), The Sensory Profile, Short Sensory Profile, Sensory Processing Measure. 

Tem dodajo še natančna klinična opazovanja in poročila staršev ter učiteljev. SIPT je osnovno 

orodje diagnostikov. Razvila ga je Ayresova (1989) in je primeren za otroke, stare od 4 do 8 

let, ki kažejo težave na področju učenja ali določene razvojne težave, npr. težave z gibalnim 

načrtovanjem (About SPD: Diagnosing SPD, b.d.). Viola (2007) poleg SIPT-testa za 

prepoznavanje težav senzorne integracije omenja DeGangi-Berkov test senzorne integracije 

(DeGangi-Berk Test of Sensory Integration), ki je primeren za mlajše otroke (3 do 5 let), Test 

disfunkcije senzorne integracije (Test of Sensory Integration Dysfunction), ki je namenjen 4 

do 14-letnim otrokom, ter Bruininks-Osertskyjev test obvladovanja gibalnih sposobnosti 

(Bruininks-Osertsky Test of Motor Proficiency), ki ocenjuje grobomotorične in finomotorične 

sposobnosti in spretnosti otrok, starih 4–14 let.     

3. RAZVOJ SENZORNE INTEGRACIJE 
 

Integracija senzornih zaznav se začne že v maternici, od 22. tedna gestacijske starosti dalje 

(Korelc in Groleger Sršen, 2013), ko zarodkovi možgani zaznavajo gibe materinega telesa. 

Senzorna integracija se odvija in razvija predvsem v obdobju po rojstvu. Omogoča, da lahko 

otrok proizvede gibe, ki vodijo v plazenje in stojo, torej to, kar se zgodi v prvem letu otrokove 

starosti. Otrokova igra vodi k organizaciji zaznav položaja telesa in gravitacije, skupaj s tem 

pa se razvija tudi organizacija vidnih in slušnih zaznav. Branje zahteva zelo kompleksno 

usklajeno delovanje in integracijo zaznav oči, očesnih in vratnih mišic ter posebnih čutilnih 

receptorjev v notranjem ušesu. Večina izmed nas shaja s povprečno razvito senzorno 

integracijo, določenim posameznikom pa zgolj povprečnost ne zadošča. Gimnastičarji morajo 

razviti zelo dobro integracijo zaznav telesa in ravnotežja, da lahko izvajajo elegantne gibe. 

Rokodelci se pri delu zanašajo na dobro usklajevanje tipnih in vidnih informacij. Tudi za 

mirne in srečne ljudi velja, da so taki, ker je njihov živčni sistem dobro organiziran (Ayres, 

1989). 
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Razvoj senzorne integracije je Christmasova (2009) orisala s spodnjim diagramom.  

 

 

Integriran otrok – 
čustveno, psihično, 

fizično, kognitivno, duhovno 
 

Dovršeno izpolnjene fino in grobo motorične naloge 
 

Dozorevanje osebne neodvisnosti, 
vedenja, domišljije, spoznavanja, socialnih in jezikovnih sposobnosti 

 
Integriranje funkcionalnih in fizičnih zmogljivosti 

 
Koordinacija oko-roka, slušno zaznavanje, pozornost, procesiranje informacij,  

koncentracija,  
dozorevanje vidno-gibalnih, receptivnih in izvršilnih veščin 

 
Razmišljanje, organizacija in izvedba  

 
Dozorevanje nadzora nad telesom, zavedanja položaja telesa  

in nadzorovanja drže 
 

Senzorni sistemi (sluh, dotik, vid, vonj, okus) se integrirajo in 
izpopolnjujejo 

 
Refleksni gibalni vzorci se še pojavljajo, dozorevajo in se integrirajo 

 
 

Zavedanje položaja telesa 
Ravnotežje 

Sluh 
Dotik 
Vid 

Vonj 
Okus 

 
Otrokovo rojstvo 

 
                  Avtomatična zaznava telesne                      Ravnotežje (vestibularni sistem) 
                     sheme (propriocepcija)     
 
                       Primitivni refleksi/reakcije                      Dotik (taktilni sistem)               

 
 

Rast otroka v maternici 
 

Slika 1. Pregled razvoja senzomotorike (Christmas, 2009). 
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Ob rojstvu ima otrok milijardo živčnih celic in bilijon sinaptičnih povezav. Ko otrok dopolni 

starost 18 mesecev, se preneha razvoj novih nevronov, nove sinaptične povezave pa se še 

vzpostavljajo z otrokovo integracijo novih zaznav. Do okrog 12. leta starosti otrok izgubi 

mnogo sinaps, s katerimi se je rodil, a jih ni uporabljal, utrdijo pa se tiste povezave, ki so se 

uporabljale. Bolj, kot se povezava uporablja, močnejša postane. Z aktivnim odzivanjem na 

dražljaje narašča število sinaptičnih povezav. Več, kot je povezav, več je mielinizacije, 

nevrološka struktura postane močnejša in otrok je bolje pripravljen na učenje novih veščin 

(Kranowitz, 2005).  

Delovanja možganov ne moremo videti, vidimo pa vedenje, ki odraža možgansko aktivnost. 

Ko dlje časa opazujemo majhnega otroka, postopoma vidimo gibanje, ki postaja vse bolj 

tekoče in usmerjeno, on sam pa pridobiva tudi večji nadzor nad svojimi čustvi in samozavest. 

Otrokovi možgani se ob doživljanju zaznav učijo zaznave organizirati, določiti njihov pomen, 

se osredotočati na pomembne dražljaje ter izločati nepomembne. Organizacija zaznav poteka 

preko prilagoditvenih odzivov na zaznave. Prilagoditveni odziv je odgovor na dražljaj, ki ga 

najlažje razložimo s primerjavo. Ko se nekdo zadane ob posameznika, ta prenese težo na 

drugo nogo, da ohrani ravnotežje. Ko zaslišimo zvok za seboj, se ozremo, da vidimo, kaj se 

dogaja. S prilagoditvenim odzivom se prilagajamo na zaznave. Če prilagoditveni odgovor ni 

oblikovan ali je oblikovan prepozno, osebi ne uspe (v omenjenem primeru) obdržati 

ravnotežja in pade. Preden oblikujemo prilagoditveni odziv, morajo naši možgani organizirati 

prejete zaznave in razumeti, kaj pomenijo. Nihče ne more oblikovati prilagoditvenega odziva 

namesto nekoga drugega – to je naloga vsakega posameznika. Običajno otroci v nalogah, ki 

jim predstavljajo izziv, uživajo in z veseljem izkušajo nove zaznave, jih integrirajo, oblikujejo 

nove prilagoditvene odzive ter s tem razvijajo nove spretnosti. Z vsako ponovitvijo jim gre 

bolje in dejavnosti lahko izvedejo hitreje kot prej. Če pa otrokom večkrat zapovrstjo ne uspe 

oblikovati primernega odziva, npr. zaradi nenatančne obdelave senzornih podatkov, se 

začnejo aktivnosti izogibati.  

K razvoju otrok ni potrebno sodbujati. V sebi imajo notranjo težnjo, ki jih vodi pri 

raziskovanju okolice. V izzivu, ki si ga zastavijo, vztrajajo, poskušajo znova in znova, dokler 

jim ne uspe. Z vsako novo osvojeno veščino postavljajo gradnike oz. temelje za razvoj 

kompleksnejših veščin. Dojenček tako s plazenjem postavlja bazo za razvoj hoje (Ayres, 

1989). 
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Tabela 1  
Otrokov razvoj do 7. leta starosti (Ayres, 1989) 

 
1.mesec Taktilni sistem deluje že pri zarodku v maternici. Novorojenček se 

na dotik odziva refleksno. Prvi mesec ne zmore lokalizacije dotika,  

ki služi predvsem za vzpostavljanje vezi med materjo in otrokom in 

kot vir emocionalnega zadovoljstva. Nujen je za razvoj možganov.  

Novorojenček dobro zaznava gravitacijo in gibanje. Nošenje in 

zibanje zagotavljata zaznave, ki so gradniki za poznejše zaznavanje 

in gibe. Gibanje je v prvih mesecih še naključno, šele pozneje 

postane usmerjeno in organizirano, odvija pa se zaradi spodbude 

zaznav iz mišic in sklepov.    

Vidno zaznavanje je še šibko. Najprej se otrok nauči s pogledom 

slediti premikajočemu predmetu ali osebi. Odzivanje na zvoke je 

prvi gradnik in temelj za poznejši razvoj govora.   

Vonj in okus sta pri otroku dobro razvita. 

2. in 3. mesec Otrok zmore preprost nadzor nad očmi in mišicami vratu – 

ohranjanje stabilnosti vratu in oči omogočata jasno sliko predmeta, 

ki ga opazuje. To je mogoče, ker možgani obdelajo informacije o 

gravitaciji in gibanju (zaznave iz notranjega ušesa) ter zaznave iz 

očesnih in vratnih mišic. Koordinacija oko-roka še ni razvita. 

Razvije se dvigovanje: najprej se otrok nauči zadržati glavo 

pokonci, nato pa uporabiti mišice zgornjega dela hrbta in rok za 

dvigovanje od podlage v legi na trebuhu. 

Prijemanje poteka kot nehotna, avtomatska reakcija s celo dlanjo ali 

tremi prsti. 

4.–6. mesec Otrok izvaja velike gibe in občuti navdušenje nad svojim vplivom 

na svet. Svoje roke občuti in jih opazuje, zaveda se njihove lege v 

prostoru. Integracija propriocepcije, vida in dotika mu pomagajo pri 

uporabi rok. Uporablja pincetni prijem, ki pa še ni natančen. Ko 

naključno skene roki, se začne njegova koordinacija med obema 

stranema telesa. Za kratek čas lahko drži ravnotežje in sedi 

samostojno, kar pa ni prisotno v primeru težav s senzorno 

integracijo. 
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Ob legi na trebuhu otrok še posebej začuti silo gravitacije in občuti 

močno željo po hkratnem dvigovanju glave, rok, zgornjega dela 

hrbta in nog (položaj aviona), kar nakazuje razvoj mišic, potrebnih 

za pozneje razvita gibanja (prevali, stoja, hoja). Če starejši otrok 

tega položaja ne zmore, to nakazuje na težave integracije zaznav 

gravitacije in gibanja. 

Ob premikanju (zibanje, nošenje, guganje, obračanje) otrok občuti 

veliko zadovoljstvo. Gravitacijo in gibanje, ki ju lahko integrira, 

zdaj občuti bolj intenzivno. Jokal bo v primeru, da bo gibanje 

pregrobo ali ga ne bo uspel integrirati.  

6.–8. mesec Lokomocija oz. premikanje s prostora v prostor je zelo pomemben 

vidik razvoja. Plazenje pripomore k integraciji mnogih zaznav. 

Otroku omogoča, da pridobi informacije o prostoru in razdaljah v 

njem, kar oblikuje prostorsko percepcijo. Fina motorika očesnih 

mišic in mišic prstov je že tako razvita, da otroku uspe prijemati s 

pincetnim prijemom – tipni, vidni in priprioceptivni sistem z 

informacijami usmerjajo te gibe. Pri tej starosti začne gibalno 

načrtovati gibe, da jih lahko izvede v pravilnem zaporedju. Ve, da 

predmet ne izgine, če ga skrijemo, prepozna znane glasove ter 

besede, ponovi preproste zloge in prične s čebljanjem.    

9.–12. mesec Otrok se plazi na daljše razdalje in raziskuje okolico, kar stimulira 

živčni sistem. Pri tem vestibularne in proprioceptivne zaznave 

pomagajo koordinirati obe strani telesa, spodbujajo gibalno učenje 

in razvoj vidnega zaznavanja. Med igro (udarjanje predmetov drug 

ob drugega, vlečenje s polic, sestavljanje, razstavljanje) pogosto z 

rokami prečka telesno sredino. Posebej sestavljanje in razstavljanje 

otroka učita načrtovanja in izvajanja zaporedja gibov. Samostojna 

stoja, ki je produkt integracije gravitacije, gibanja in zaznav mišic in 

sklepov v prejšnjih mesecih, integrira zaznave vseh delov telesa, še 

posebej očesnih in vratnih mišic, kar je ključnega pomena za 

nadaljnji razvoj. Prejete zaznave stimulirajo tudi predel možganov, 

ki je zadolžen za govor – tako otrok razume precejšen del njemu 

namenjenega govora, sam pa lahko izgovori nekaj najpreprostejših 
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besed (mama, dada ...).  

2. leto Otrok se uči hoje, govora in načrtovanja ter izvedbe kompleksnejših 

dejanj, za kar je dobil osnovo v prvem letu razvijanja senzorne 

integracije. Pokaže se sposobnost lokalizacije dotika – otrok lahko v 

grobem pove, kje je začutil dotik, in oblikuje določene hotene gibe. 

Preko gibalnih izkušenj se oblikuje percepcija telesa. Otrok 

preizkuša različne vrste gibanj: pobira in meče predmete, jih potiska 

in vleče, hodi gor in dol po stopnicah, raziskuje dom in okolico, se 

vzpenja, skače ... Čedalje bolj se zaveda samega sebe in svoje 

samostojnosti. Integracija zaznav predstavlja tudi podlago za 

vzpostavljanje dobrih odnosov z ljudmi. Če je vzpostavljanje 

odnosov z drugimi okrnjeno ali če otrok pogosto nenamenoma 

izpušča predmete iz rok, je to lahko znak slabega obdelovanja 

senzornih informacij. 

3.–7. leto To obdobje je ključnega pomena za razvoj senzo-motoričnih funkcij, 

ki so osnova za razvoj akademskih veščin in abstraktnega mišljenja. 

Možgani so v tem obdobju  najbolj dovzetni za dražljaje in  njihovo 

organizacijo. Otrok postaja vse spretnejši in začne uporabljati 

preprosta orodja (jedilni pribor, škarje, barvice, šivanko in sukanec, 

lopatke, gumbe ipd.). Do 8. leta otrokove starosti so taktilni, 

vestibularni in proprioceptivni sistem v večji meri razviti, 

izpopolnjevalo pa se bo še gibalno načrtovanje.     

 

4. ZAZNAVANJE DRAŽLJAJEV IN DELOVANJE 
SENZORNE INTEGRACIJE  

 

Zaznave so hrana za živčni sistem. Vsak delček kože, mišica, sklep, vitalni notranji organ in 

vsak zunanji čutilni organ pošiljajo možganom senzorne informacije. Vsaka zaznava 

predstavlja informacijo, ki jo možgani obdelajo in nanjo odgovorijo s prilagoditvijo telesa in 

misli v skladu z informacijo (Ayres, 1989). 

Vsakemu človeku se kdaj zgodi, da občuti težave pri zaznavanju in procesiranju dražljajev ali 

prilagajanju nanje, a so te težave navadno kratkotrajne in prehodne. Preveč ali premalo 
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dražljajev, kot denimo pri prehodu iz svetlega v temen prostor, preglasni glasbi na zabavi ali 

nenadni spremembi višine pri vožnji z letalom, nas zmede in povzroči nelagodje. Osebe, ki 

imajo okvaro v delovanju možganov ter s tem povezano moteno zaznavanje in procesiranje 

dražljajev, imajo težave z izvedbo vsakodnevnih dejavnosti. Tu govorimo o motnji senzorne 

integracije (Korelc in Groleger Sršen, 2013).   

Pri razumevanju delovanja senzorne integracije moramo najprej poznati delovanje živčnega 

sistema. Poleg perifernega in avtonomnega živčnega sistema imamo še centralni živčni sistem 

(Bundy idr., 2002). Zaradi razlage procesa senzorne integracije nas zanima delovanje 

slednjega. Centralni živčni sistem sestavljajo veliki možgani, razdeljeni na dve možganski 

hemisferi, mali možgani, možgansko deblo, hrbtenjača in veliko število živcev, ki potekajo po 

celem telesu (Ayres, 1989). Vsaka iz naštetih struktur je sestavljena iz nevronov oz. živčnih 

celic, te pa so sestavljene iz telesa (v njem sta jedro in citoplazma), več kratkih dendritov 

(kratki izrastki, ki od drugih živčnih celic sprejemajo informacije in jih prenašajo do telesa 

živčne celice) ter dolgega aksona (pošilja impulze iz celičnega telesa do dendritov drugih 

celic).  

Obstajata dve vrsti nevronov: senzorični in motorični nevroni. Senzorični sprejemajo 

električne impulze iz senzornih receptorjev ter jih preko aksona prenesejo do sinapse. Nevron 

pred sinapso oz. presinaptični nevron odda informacijo nevronu za sinapso oz. 

postsinaptičnemu nevronu (Kranowitz, 2005). Tako poteka prevajanje električnih impulzov, 

ki jih vlakna senzoričnih nevronov pošiljajo do možganov, ta pa jih preko motoričnih 

nevronov pošiljajo nazaj do mišic in notranjih organov (Ayres, 2005).   

Oddajanje informacije poteka preko sproščanja nevrotransmitorjev (živčnih prenašalcev) v 

sinaptični špranji, ki sprožajo elektrokemični odgovor. Ekscitatorni ali vzburjevalni 

nevrotransmitor aktivira receptor postsinaptične živčne celice, inhibitorni ali zaviralni živčni 

prenašalec pa receptorja ne aktivira. Če je delovanje na tem področju prenašanja informacij 

nepravilno, se pojavijo težave senzorne modulacije. 

Hrbtenjača sprejema zaznave iz perifernih živcev (npr. v koži in mišicah) ter prenaša 

informacije do možganov, ki podatke obdelajo in pošljejo motorični odgovor zopet preko 

hrbtenjače do perifernih motoričnih živcev določenega dela telesa.  

 Možgansko deblo prenaša senzorne informacije iz vratu in glave do velikih možganov, od 

tam nazaj pa napotke za koordinacijo gibov. V možganskem deblu se križajo živčne poti – 
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tako se s prekrižanjem prenašajo informacije iz levega dela telesa v desno možgansko 

hemisfero in obratno. Tu se procesirajo določene vestibularne informacije, informacije iz 

notranjih ogranov, nadzoruje se dihanje, prebava in srčni utrip. V možganskem deblu najdemo 

tudi retikularno formacijo, ki telesu posreduje informacije o ritmu zbujanja, spanja, vzburjanja 

in umirjanja.  

Mali možgani procesirajo proprioceptivne in vestibularne zaznave, koordinirajo mišični tonus, 

ravnotežje in gibe celega telesa, nadzorujejo fino-motoriko, ponavljajoče gibe ter skrbijo za 

dobro časovno usklajeno, precizno gibanje brez naporov. 

Medmožgane ali diencefalon najdemo v središču možganov in so del limbičnega sistema. 

Bazalni gangliji koordinirajo vestibularne zaznave, ki jih potrebujemo za vzdrževanje 

ravnotežja in hoteno gibanje. Hipokampus primerja nove zaznave s starimi, že znanimi 

stimulusi, in oddaja inhibitorne ali ekscitatorne nevrone, odvisno od tega, ali je potrebno 

vzdraženje in s tem pozornost posameznika ali ne. Amigdala povezuje zaznave olfaktornega 

sistema s korteksom, procesira čustvene spomine, povezane z vonjem, in vpliva na čustveno 

vedenje. Hipotalamus nadzoruje avtonomni živčni sistem, uravnava temperaturo, 

reprodukcijo, presnovo, stanje pripravljenosti, lakoto in žejo, v njem so tudi cetri za določena 

čustva (strah, bolečino, zadovoljstvo in jezo). Talamus je mesto, ki ga večina zaznav (razen 

vonja) prečka na poti do velikih možganov in v njem poteka določen del procesiranja 

senzornih podatkov. 

Veliki možgani so sestavljeni iz dveh možganskih hemisfer ali polobel, ki sta sestavljeni iz 

več možganskih režnjev. Desna možganska polobla je senzorna in intuitivna, usmerja 

neverbalne aktivnosti (prepoznavanje obrazov, odzivanje na glasbo ipd.) in nadzoruje levo 

stran telesa. Leva polobla je kognitivna, usmerja analitično, logično mišljenje in verbalne 

naloge (npr. uporabo jezika, računanje) ter nadzoruje desno stran telesa. Za uspešno celostno 

delovanje na višji ravni je pomembno povezovanje obeh hemisfer, za kar poskrbi korpus 

kalosum, snop živčnih vlaken, ki obe polobli povezuje in izmenjuje informacije, integrira 

spomine, zaznave ter odgovore na senzorne dražljaje posamezne hemisfere. Zatilni reženj 

procesira vidne zaznave in jih nato pošlje naprej v temenski in senčnični reženj. Temenski 

reženj procesira proprioceptivne zaznave pozicije telesa, taktilne zaznave temperature, 

bolečine in razločuje vrste dotikov (diskriminacija). Senčnični reženj interpretira glasbo, 

jezik, slušne zaznave in spomin ter dodatno natančno obdela vestibularne zaznave. Čelni 

reženj organizira hotene gibe, govor, razmišljanje, spomin, samonadzor, reševanje težav in 
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načrtovanje. Na vrhu možganov imamo še senzorični in motorični reženj. Medtem ko 

senzorični reženj sprejema taktilne in proprioceptivne zaznave, motorični reženj pošilja ukaze 

preko perifernih živcev do mišic. 

Zelo pomembno za uspešno procesiranje senzornih zaznav je, da vsi deli centralnega živčnega 

sistema komunicirajo med seboj. Posameznikovo gladko delovanje temelji na gladkem 

senzornem procesiranju (Kranowitz, 2005).   

5. SENZORNI SISTEMI 
 

Povsod se omenja pet čutil oz. pet zunanjih senzornih sistemov. To so čutila za vid (vidni 

sistem), sluh (slušni sistem), vonj (olfaktorni sistem), tip (taktilni sistem) in okus (gustatorni 

sistem). O njih se učijo že otroci v vrtcih in osnovnih šolah. Pa vendar le malo učiteljev ve, da 

to še niso vsa čutila. Naštetemu manjkajo še t. i. skrita čutila, ki jih Kranowitzeva (2005) z 

drugimi besedami opiše kot notranja, somatosenzorna čutila, ki se jih ne zavedamo, a ves čas 

delujejo in jih ne moremo kar izključiti, četudi bi to hoteli. To so čutila vestibularnega, 

proprioceptivnega in interoceptivnega sistema. Če učitelji nimajo znanja o skritih čutilih, je 

zanje nemogoče določiti težave, ki izhajajo iz neznanih senzornih sistemov, ter usmeriti 

otroke in njihove starše k iskanju ustrezne pomoči. Ker je pomembno, da se funkcij 

posameznih senzornih sistemov zavedamo, bomo opisali funkcije vsakega senzornega sistema 

posebej. 

5.1. ZUNANJI SENZORNI SISTEMI 
 

5.1.1. Vidni sistem 
 

Na očesni mrežnici imamo receptorje, ki so občutljivi na svetlobo. Ti receptorji pošljejo 

zaznano informacijo v del možganskega debla, ki je odgovoren za vidno procesiranje. Tam se 

vidna informacija pridruži informacijam drugih senzornih sistemov. Oblikovanje natančnih 

slik videnega z detajli se odvija v cerebralnem korteksu, kamor pride le del informacij. Šele, 

ko se vidna informacija poveže z infomacijami ostalih senzornih sistemov in ko vse obdelave 

vidnih zaznav na nižjih nivojih možganskega procesiranja potekajo pravilno, lahko damo 

pomen temu, kar vidimo v okolju, in to preberemo (Ayres, 1989).  
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Od rojstva, ko dojenček zazna le gibanje predmetov in oseb v bližnji okolici, se njegov vid 

počasi razvija preko prepoznavanja mirujočih predmetov, sposobnosti fiksacije pogleda, 

prepoznavanja detajlov in vidnega sledenja do razvoja koordinacije oko-roka. Vidni sistem 

ima pomembno vlogo pri našem dojemanju sveta, saj nas varuje, usmerja ter sodeluje pri 

jezikovnem, čustvenem in gibalnem razvoju. Nekateri posamezniki so preobčutljivi na 

svetlobo (ti se počutijo bolje v zatemnjenem prostoru), nekateri na kontraste, zelo žive barve, 

odsev ali vzorce. Drugi potrebujejo svetel prostor in postanejo nemirni v zatemnjeni sobi. 

Veliko težav izhaja tudi iz neučinkovitega delovanja očesnih mišic, ki ne omogočajo 

hkratnega enakomernega gibanja (povzeto po Biel in Peske, 2009; Horowitz in Röst, 2007). 

5.1.2.  Slušni sistem 
 

Zvočni valovi stimulirajo slušne receptorje v notranjem ušesu in pošljejo informacijo naprej v 

možganske avditorne centre. Slušne informacije se v centrih povezujejo z vidnimi, 

vestibularnimi in proprioceptivnimi informacijami. Če se te informacije ne bi povezovale, bi 

težje prepoznavali pomen tega, kar slišimo (Ayres, 1989). Zvočne zaznave potujejo do 

korteksa tudi preko kosti.  

Zvok sestavlja več dimenzij: intenzivnost, frekvenca, trajanje in smer, iz katere zvok prihaja. 

Za uspešno slušno zaznavanje sta potrebna primerna obdelava posameznih dimenzij in 

združevanje teh dimenzij v pomen. Otroci, ki imajo težave s preobčutljivostjo in so okupirani 

z ogibanjem izjemno motečih zvokov, se težko posvetijo učenju. Senzorne težave slušnega 

področja pogosto zaznamo pri otrocih z razvojnimi motnjami, učnimi težavami, avtizmom in 

motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD). Težavam na slušnem področju so pogosto 

pridružene govorno-jezikovne težave, kot so denimo težave z razumevanjem povedanega, 

bralne težave, zahajanje s teme pogovora ipd. (Biel in Peske, 2009). Določene zvočne 

vibracije pomagajo stimulirati ravnotežni sistem. Slušni in vestibularni sistem sta zelo 

povezana in močno vplivata drug na drugega. V vrtcih se v precejšnji meri poslužujejo iger, ki 

vključujejo pesmi, besedilo in gibanje, saj ob poslušanju s podporo gibanja otroci lažje 

razvijajo govor (Horowitz in Rőst, 2007).  
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5.1.3. Taktilni sistem 
 

Preko različnih mehanoreceptorjev v koži sprejemamo zaznave dotika, pritiska, temperature, 

bolečine, teksture snovi in premikanja dlačic na koži (Ayres, 1989). Na nekaterih predelih 

(prstne blazinice, ustnice, koža v bližini ust, območje genitalij) je koncentracija čutnih celic 

bistveno večja kot drugje, saj so ti predeli zaradi svojih osnovnih funkcij (prehranjevanje in 

reprodukcija) pomembnejši za preživetje (Horowitz in Röst, 2007). Zaznamo več vrst dotika. 

Blag, nežen dotik, zaznamo v naslednjih primerih: ko se nas nekdo narahlo dotakne, ko nas 

nekdo nežno poljubi, ko se sami dotaknemo trave, mivke ali umazanije, ko smo oblečeni in 

čutimo tkanino na koži, ko umivamo roke, lase in obraz, ko žvečimo določeno hrano ipd. Ta 

vrsta dotika je za ljudi z motnjo senzorne integracije običajno najbolj moteča. Mnogi to vrsto 

dotika zaznajo zelo potencirano in rahel dotik začutijo kot udarec. Običajno veliko lažje 

sprejmejo močan pritisk (zato zanje namensko uporabljamo močan, medvedji objem, v 

različnih aktivnostih pa zavijanje v odejo, skakanje, masaže, zaletavanje ipd.), ki v senzorno 

obdelavo prispeva tudi informacije mišic in sklepov in tako deluje pomirjujoče. Vibracije, ki 

jih oddajajo razne igrače, masažni pripomočki ter brneče naprave, denimo hladilnik, so za 

taktilno preobčutljive osebe neprijetne, medtem ko so pri premalo občutljivih oz. 

hiposenzitivnih osebah zelo dobrodošle (Biel in Peske, 2009).  

Taktilni sistem je naš največji senzorni sistem, ki se kot prvi razvija že v maternici. Zelo 

pomemben je za splošno organizacijo zaznav različnih senzornih sistemov (Ayres, 1989). Ima 

dve pomembni nalogi: diskriminativno in protektivno funkcijo. Diskriminativni ali 

razločevalni del taktilnega sistema omogoča zaznavanje razlik glede na površino predmetov. 

Protektivni ali varovalni del taktilnega sistema zelo hitro prenaša informacije (prevroče, 

premrzlo, ostro), da nas obvaruje pred poškodbami. Tako refleksno odmaknemo roko, ko 

začutimo denimo vročo ploščo na štedilniku. Ko razločevalni in varovalni podsistem 

prenašata zanesljive informacije o zaznavah, se otrok počuti varnega in samozavestno vstopa 

v interakcijo z ljudmi in predmeti. Lokalizacija je sposobnost razločevanja in določanja dela 

telesa, ki se ga je nekaj dotaknilo. Otrok s slabo sposobnostjo lokalizacije ve, da se ga je nekaj 

dotaknilo, ne zmore pa natančno določiti, kje je to začutil. Zato je nepredvidljivo okolje z 

veliko ljudmi okoli njega za takega otroka stresna situacija (Biel in Peske, 2009).  
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5.1.4. Okus ali gustatorni sistem 
 

Brbončice v ustih so kemični receptorji, ki v možgane prenašajo zaznave o okusu različne 

hrane in celo predmetov. Dojenčki začnejo svoje raziskovanje sveta z okušanjem. Predmete, 

ki jih zagrabijo, ponesejo k ustom in jih tako spoznavajo (Koscinski, 2013). Okušalni sistem 

ima tudi varovalno funkcijo. Če zaznamo nenavaden in neprijeten okus vrste hrane, ki jo sicer 

dobro poznamo, reagiramo spontano: jo izpljunemo, saj nas njen okus opozarja na verjetno 

nevarnost. Otroci, ki spoznavajo novo vrsto hrane, običajno potrebujejo čas, da se navadijo na 

drugačen okus, in počasi širijo nabor živil, ki jih jedo brez težav (Horowitz in Rőst, 2007).  

Hiposenzitivni (premalo občutljivi) otroci želijo hrano z bolj izrazitim okusom, radi imajo 

pekoče, zelo slano in zelo začinjeno. Čeprav mnogi domnevajo, da si preobčutljivi 

»izbirčneži« želijo hrane nežnejšega okusa, pa to morebiti ne bo dovolj zanje. Težave s 

hranjenjem ne izvirajo vedno iz gustatornega področja. Okušalni sistem je povezan z ostalimi 

sistemi. Otrok tako lahko išče hrano določene teksture (občutljiv taktilni sistem), določene 

barve (vidni sistem), lahko ga odvrača vonj (olfaktorni sistem), ali pa obožuje hrustljave 

stvari, npr. preste (proprioceptivni sistem) (Biel in Peske, 2009). 

5.1.5. Vonj ali olfaktorni sistem 
 

Vonj je primitivna zaznava, ki je že od nekdaj človeštvo varovala pred nevarnostmi, npr. pred 

pokvarjeno hrano ali požarom. V sluznici nosne votline imamo dlakaste senzorne receptorje, 

ki pošiljajo informacije v olfaktorni bulbus (zadebeljeno strukturo) v srednjih možganih. 

Vonji, ki smo jih v življenju nekoč izkusili, močno in neposredno vplivajo na naša čustva in 

spomin, saj vohalne zaznave potujejo neposredno v limbični sistem, ta pa je center naših 

čustev, spomina, ugodja in učenja. Vonj je še posebej povezan z okusom (povzeto po Biel in 

Peske, 2009; Koscinski, 2013). 

Nekateri otroci imajo težave s preobčutljivostjo in pretiranim zaznavanjem vonjev. Različne 

vonje zaznajo zelo intenzivno, mnogo povsem običajnih stvari jim smrdi. Neprijeten vonj jih 

odvrača od povsem običajnih opravil (npr. otroci ne jedo, ker jim neka hrana smrdi, nočejo si 

umiti rok, ker milo smrdi, med sprehodom po razredu zavohajo toliko različnih vonjev, da se 

težko osredotočijo na dano nalogo). Vonjalna preobčutljivost je pogosto povezana s 

preobčutljivostjo na okušalnem in slušnem področju (povzeto po Biel in Peske, 2009; 

Horowitz in Rőst, 2007). 
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5.2. NOTRANJI SENZORNI SISTEMI 
 

5.2.1. Propriocepcija  
 

Krčenje in raztezanje mišic ter premikanje sklepov nam nenehoma zagotavljajo 

proprioceptivne informacije o poziciji telesa in gibanju telesnih delov. Otroci, ki imajo slabo 

organizirano propriocepcijo, imajo običajno velike težave pri aktivnostih, kjer si ne morejo 

pomagati z vidno zaznavo (Ayres, 1989). Največje število proprioceptivnih receptorjev se 

nahaja v mišicah oči, rok in vratu, kar pomeni, da je usklajevanje gibov teh delov telesa za 

človeka res pomembno zaradi koordinacije med očesi in roko (fina motorika, branje ipd.). 

Proprioceptivne informacije se skupaj z informacijami drugih senzornih področij obdelajo v 

centralnem živčnem sistemu, njihovo skupno sporočilo pa omogoča primerno mišično moč, 

časovno usklajeno gibanje, primerno koordinacijo, sproščanje, telesno držo, gibanje v 

prostoru in občutek za smer.  

Otroci, ki se slabo zavedajo gibov mišic in sklepov, so običajno bolj nerodni, negotovi, manj 

stabilni, bojijo se višine ali hitrosti in imajo večje tveganje za zvine in podobne poškodbe kot 

otroci brez teh težav. Slabo zavedanje mišic in sklepov (propriocepcijo) kompenzirajo z 

ostalimi čutili, predvsem z vidom, a je to utrujajoče in za to porabijo bistveno več energije. Z 

izvajanji pritiska na sklepe in gibanjem ob t. i. »težkem delu« (vožnja samokolnice, 

prenašanje polnih nakupovalnih vrečk ipd.) lahko otrok izboljša svoje zaznavanje 

proprioceptivnih informacij in izboljša mišični tonus (Horowitz in Rőst, 2007). Težave 

proprioceptivnega področja prepoznamo tudi preko pogostih padcev s stolov ali padcev med 

tekom, preko težav finomotorike, izpuščanja predmetov zaradi preveč rahlega prijema ali 

lomljenja predmetov zaradi premočnega prijema (Biel in Peske, 2009). 

5.2.2. Vestibularni sistem  
 

Čutilo v notranjem ušesu prinaša informacije o položaju glave glede na zemljino površino, o 

gibanju telesa skozi prostor in o ravnotežju (Kranowitz, 2005). V notranjem ušesu se poleg 

avditornih receptorjev nahajata dve vrsti vestibularnih receptorjev. Receptorji, ki izgledajo kot 

drobni kristalčki, pripeti na dlakaste nevrone, sprejemajo informacije, povezane z gravitacijo 

oz. silo težnosti. Gravitacija povleče kristalčke navzdol in tako ne glede na našo pozicijo 

začutimo, kje je spodaj. Druga vrsta receptorjev se nahaja v polkrožnih kanalih, ki so 
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napolnjeni s tekočino. Ta tekočina ob gibanju stimulira receptorje znotraj kanalov ter nenehno 

prinaša informacije o hitrosti in smeri gibanja glave. Ti receptorji torej zaznavajo gibanje. 

Informacije obeh vrst receptorjev nam povedo, kje se nahajamo glede na gravitacijo, se 

gibamo ali mirujemo, kako hitro se premikamo in v katero smer (Ayres, 1989).  

Za razvoj vestibularnega sistema potrebujemo gibanje, da lahko izboljšamo lastni občutek za 

ravnotežje. Otroci, katerih vestibularni sistem slabše zaznava spremembe smeri in ravnotežja, 

potrebujejo večje spremembe in več le-teh, da zaznajo razliko. Vedeti moramo, da vsi otroci 

potrebujejo vestibularne dražljaje, a otroci s premalo občutljivim sistemom te dražljaje iščejo 

veliko intenzivneje – s tekanjem, plezanjem, pogostim vstajanjem, divjim gibanjem in 

vrtenjem v krogu (Horowitz in Rőst, 2007). Nasprotno otroci, ki so preobčutljivi na dražljaje 

vestibularnega področja, hitro občutijo slabost in vrtoglavico ob gibanju, ki stimulira ta 

sistem. Težave imajo z ohranjanjem ravnotežja. Ko zavzamejo pozicijo, kjer se ne morejo 

dotikati tal (denimo na gugalnici) ali morajo ohranjati ravnotežje, jih postane strah. Kjer se 

pojavljajo težave integracije vestibularnih informacij z informacijami ostalih senzornih 

sistemov, imajo otroci težave s stabilizacijo vidnega polja med sočasnim premikanjem glave, 

ohranjanjem budnosti in pozornosti, ohranjanjem telesne drže in podobno. Področja 

preobčutljivosti lahko razdelimo na gravitacijsko nesigurnost (angl. gravitational insecurity), 

slabše prenašanje hitrega gibanja in vrtenja (angl. movement intolerance) in hiposenzitivnost 

oz. premajhno občutljivost na gibanje (nenehno iščejo gibanje) (Biel in Peske, 2009).    

5.2.3. Interocepcija  
 

Interocepcija prinaša informacije o notranjih organih in je pomembna za ohranjanje vitalnih 

funkcij. Tako uravnava lakoto, žejo, prebavo, telesno temperaturo, spanje, razpoloženje, 

stanje vzburjenosti in srčni utrip. Interocepcija brez našega zavedanja uravnava vsa ta 

področja (Kranowitz, 2005).     

Ayresova (1989) je poudarila, da učitelji delajo napako, ko poskušajo razvijati zgolj vizualni 

in slušni sitem otrok, brez povezovanja z ostalimi senzornimi sistemi. Senzorni sistemi v nas 

delujejo mnogo bolj prepleteno, kot si mi predstavljamo. Poseben pomen je pripisala 

taktilnemu, vestibularnemu in proprioceptivnemu čutilu. Označila jih je kot temelje za 

uspešno funkcioniranje in zdrav razvoj otroka, saj šele, ko ti trije sistemi delujejo avtomatično 

in učinkovito, predstavljajo podlago za usmerjanje pozornosti ter poslušanje in opazovanje 

zunanjega sveta (Kranowitz, 2005).  
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6. VZROKI ZA NASTANEK MOTENJ SENZORNE 
INTEGRACIJE 

 

Psihološke težave, avtizem, učne težave in ostala stanja se pri posameznikih pogosto 

pojavljajo skupaj z motnjo senzorne integracije, vendar jih zato še ne smemo označiti kot 

vzroke zanjo. Kranowitzeva (2005) kot možne vzroke za nastanek motenj procesiranja navaja 

genetske predispozicije, razne prenatalne, obporodne in poporodne dejavnike, nekaterih 

dejavnikov pa ne morejo natančno določiti in jih zato označujemo kot neznani razlog. 

Genetske predispozicije običajno navedemo kot razlog pri otrocih, kjer se v družini (bodisi pri 

starših bodisi pri sorojencih) pojavljajo tovrstne težave. Med prenatalnimi dejavniki so 

denimo izpostavljenost toksinom v času nosečnosti, materino kajenje, zloraba drog ali 

alkohola, večplodna nosečnost ter razni zapleti in težave v nosečnosti, ki jih težko preprečimo 

(velika izpostavljenost stresu, kronične bolezni, težave s posteljico). Nizka porodna teža, 

nedonošenost, obrojstvene travme zaradi pomanjkanja kisika ali operacijskega posega kmalu 

po rojstvu spadajo med obporodne dejavnike. Postnatalni dejavniki vključujejo vplive 

okoljskega onesnaženja, pretirano vzdraženje živčevja zaradi zlorab ali prisostvovanja vojnim 

razmeram ter spopadom, nezadostno stimulacijo in omejene možnosti gibanja, igre in 

interakcije z ostalimi, dolgotrajne hospitalizacije ter življenje v sirotišnici. 

7. POJAVNOST, ZNAČILNOSTI IN VPLIVI MOTNJE 
SENZORNE INTEGRACIJE 

 

Ayres (2005) je težave senzorne integracije opisala s slikovito prispodobo usmerjanja prometa 

v urah prometne konice, ko policist ne zmore usmerjati avtomobilov in nastane prometni 

zamašek – zmeda, polna hrupa. Vse obtiči na mestu in vse želje po »biti pravočasno na nekem 

mestu« oz. želje po primernem reagiranju so zaman, saj prometna oz. živčna pot tega ne 

zmore zagotoviti.  

Po ocenah avtorice Ayres (2005) je otrok s težavami senzornega procesiranja od 5 do 10 

odstotkov. Toliko otrok ima težave na področju vedenja ali učenja zaradi slabe senzorne 

integracije. Motnje senzorne integracije namreč celostno vplivajo na osebo, saj zajamejo 

področja vedenja, učenja, pozornosti, gibalnega, govornega in jezikovnega razvoja ter 

socializacije.  
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Avtorici Horvat in Gričar (2012) sta v Sloveniji ugotavljali pojavnost motenj senzorne 

integracije pri osnovnošolskih otrocih. Pri 48 % otrok s posebnimi potrebami je bila motnja 

prisotna, kar je bistveno več kot pri otrocih brez posebnih potreb, kjer rezultati vprašalnika 

niso bili statistično pomembni. 

Motnje v senzorni integraciji lahko najdemo pri ljudeh različnih rasnih skupin, starosti in 

kognitivnih sposobnosti po vsem svetu. Ta raznolika populacija zajema vse od nadarjenih 

oseb, oseb z motnjami avtističnega spektra, nedonošenih otrok, do oseb s težjimi nevrološkimi 

motnjami. Pogosto so težave senzorne integracije pridružene drugim težavam, npr. alergiji, 

različnim sindromom, raznim psihičnim in učnim težavam (Kranowitz, 2005). 

Millerjeva in Fullerjeva (2007) opisujeta, da obstajajo otroci, pri katerih se izraža le en 

klasičen vzorec ali podvrsta motenj senzorne integracije, čeprav ima mnogo otrok več 

različnih težav, kar pojasnjuje tudi oznaka motnje: kombinirana motnja. Pogosto je 

prekrivanje podvrst motenj senzorne modulacije, v 27 % primerov pa beležijo celo 

prekrivanje motenj senzorne diskriminacije z motnjami senzorne modulacije in motnjami 

gibanja, ki izvirajo iz senzorike. Najpogostejše kombinacije motenj senzorne integacije so 

hiposenzitivnost z motnjo telesne drže, dispraksija z motnjo telesne drže ter dispraksija s 

senzornim iskanjem. 

Določene zgodnje znake, ki nakazujejo težave na tem področju, lahko opazimo že pri 

nekaterih majhnih otrocih, ko se ne zmorejo prevaliti iz hrbta na bok, se ne plazijo, ne sedijo 

ali ne stojijo kot večina otrok njihove starosti. Pogost je tudi zaostanek v govorno-jezikovnem 

razvoju. Pozneje imajo takšni otroci težave z zavezovanjem čevljev, učenjem vožnje s 

kolesom, ne izbirajo si iger kot vrstniki, ker so zanje prezahtevne. Nekateri sicer dosegajo 

razvojne mejnike skladno s tabelami, a se pozneje pokaže njihova nespretnost, nerodnost, 

pogosto zaletavanje in padanje, netoleriranje rahlih dotikov (Ayres, 1989). Ko pogledamo 

otroka z gibalnega vidika, opazimo starosti in izkušnjam neprimerne vzorce gibanja, težave 

koordinacije, manjši razpon različnih gibov, odstopanja od vrstnikov v moči in vzdržljivosti 

mišic grobomotoričnega in finomotoričnega gibalnega aparata ali odstopanja v zaznavno-

gibalnih sposobnostih, kar negativno vpliva na otrokovo zmožnost učenja in pridobivanja 

veščin. Na težave v senzorni integraciji pa lahko posledično nakazujejo tudi težave socialnega 

in čustvenega področja. To so težave pri pozdravljanju ostalih, igranju z vrstniki, prilagajanju, 

delu v paru, odzivanju na prošnjo oz. zahtevo, spopadanju s konflikti, težave s pozornostjo, 
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samoobvladovanjem in izbiro, odzivnostjo, zavedanjem sebe in ostalih okrog njega, 

vzajemnostjo in socialnim sodelovanjem (Emmons in Anderson, 2006).   

Če je nepravilnosti, ki se opazijo, malo, in izgleda, kot da je učno področje edina otrokova 

težava, učitelji in psihologi otroka pogosto označijo kot posameznika z učnimi težavami. 

Veliko učnih težav je po opažanju Ayresove (1989) rezultat šibke senzorne integracije in 

večina otrok z učnimi težavami ima v določeni meri disfunkcijo (slabše delovanje) senzorne 

integracije. Mnogi izmed teh otrok se naučijo kompenzirati težave ali doseči cilj s trdim 

delom, lahko tudi kako drugače. Odrasli mislijo, da bodo težave izzvenele, kar se ne zgodi 

(težave se lahko zmanjšajo, izzvenijo pa običajno ne), otroci pa s tem žal ne dobijo pomoči 

oz. obravnav v času, ko bi se njihovo stanje lahko najbolj izboljšalo. To je po mnenju 

Ayresove pred 9. letom starosti, saj je trdila, da plastičnost centalnega živčnega sistema zatem 

počasi upada. Verjela je, da se mlajši otroci hitreje in bolje odzivajo na terapevtske 

obravnave, čeprav tudi v poznejši dobi ne smemo zanemariti napredka (Bundy idr., 2002).       

8. VRSTE MOTENJ SENZORNE INTEGRACIJE  
Millerjeva je ob upoštevanju koncepta Ayresove razvila novo klasifikacijo motenj senzorne 
integracije (Kranowitz, 2005).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Slika 2. Razdelitev motenj senzorne integracije po Millerjevi (po Kranowitz, 2005). 
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Modulacija je proces višanja ali zmanjševanja živčne aktivnosti z namenom vzdrževanja 

ravnovesja določene funkcije z ostalimi nalogami živčnega sistema (Ayres, 1989). Motnje 

senzorne modulacije (ali težave s senzornim prilagajanjem), ki so najpogostejša vrsta motenj 

senzornega procesiranja (Kranowitz, 2005), najlažje opišemo, če jih primerjamo z radiem, na 

katerem nastavljamo amplitudo in frekvenco, ki ustreza določeni radijski postaji, ki jo iščemo. 

Če nastavitev na sprejemniku ne ustreza valovom radijske postaje, slišimo hreščanje. 

Ayresova (1989) modulacijo primerja s poslušanjem radia. Vzemimo za primer, da je 

vestibularna aktivnost »preglasna« in moti preostale dele živčnega sistema. Naloga možganov 

je zmanjšanje jakosti teh informacij, da jih potem, ko so usklajeni z jakostjo ostalih, lahko 

učinkovito poveže z informacijami drugih delov živčnega sistema. Kadar zmanjševanje in 

jačanje (inhibicija in facilitacija) informacij ne potekata usklajeno, se pojavi motnja, ki se 

(bolj ali manj, odvisno od intenzitete) izraža v vedenju. Na zunaj to vidimo kot neobičajno 

obnašanje, vzrok katerega je preobčutljivost na dražljaje, premajhna občutljivost ali iskanje 

senzornih dražljajev (Biel in Peske, 2009).       

Tabela 2  

Primerjave vedenj pri hipersenzitivnosti in hiposenzitivnosti (po Viola, 2007) 

Senzorni sistem Hipersenzitivnost Hiposenzitivnost 

Dotik/Taktilni sistem  izogiba se dotikanja 

predmetov in ljudi; 

 na možnost umazanja 

se odzove z  »beg ali 

boj« reakcijo; 

 motijo ga določene 

teksture oblačil, listki 

na oblačilih, hrana in 

nepričakovani lahni 

dotiki ostalih ljudi. 

 ne zaveda se 

bolečine; 

 na otip ne prepozna 

temperature ali 

lastnosti snovi; 

 žveči neužitne 

predmete, npr. 

gumbe, svinčnik; 

 drgne se ob stene ali 

pohištvo in se 

zaletava v ljudi; 

 brez posebnega 

namena brska med 

igračami ali se igra v 

blatu. 

Vid/Vizualni sistem  ko ima preveč vidnih  kljub dobremu vidu 
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dražljajev, na katere 

mora biti pozoren, 

postane zelo 

vznemirjen; 

 ima slab očesni stik; 

 pri risanju in nalogah 

tipa papir-svinčnik je 

nepozoren; 

 premočno se odzove 

na močnejšo 

svetlobo; 

 je preveč buden, na 

preži za novimi 

dražljaji. 

se dotika vsega, da bi 

stvari bolje spoznal 

(njegov vid ni dobro 

koordiniran); 

 spregleda vidne 

namige, npr. izraze na 

obrazu, kretnje, pisna 

navodila, prometne 

znake. 

Sluh/Avditorni sistem  zatiska si ušesa, da bi 

izklopil moteče 

zvoke; 

 moti ga »hrup« 

sesalnika ali podobni 

zvoki, ki ostalih ne 

motijo.  

 s težavo sledi ustnim 

navodilom; 

 govori zelo glasno; 

 ne zazna zvokov, 

čeprav dobro sliši; 

 na televiziji in radiu 

ima nastavljeno 

visoko glasnost; 

 stalno brunda sam 

zase. 

Vonj/ Olfaktorni sistem  motijo ga vonji, ki jih 

ostali dobro prenašajo 

(npr. vonj zrele 

banane). 

 ovohava hrano, ljudi 

in predmete; 

 neprijetni vonji ga ne 

motijo oz. jih ne 

zazna. 

Okus/Gustatorni sistem  močno nasprotuje 

določenim 

temperaturam in 

teksturam hrane; 

 okuša neužitne 

predmete; 

 rad ima močno 

začinjeno, pikantno 
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 med hranjenjem se 

mu pogosto zaleti ali 

se začne daviti. 

hrano;  

 za pomiritev sesa ali 

žveči predmete. 

Gibanje/Vestibularni sistem  izogiba se gibanju ali 

nepričakovanim 

premikom; 

 boji se višine; 

 ob izgubi ravnotežja 

postane anksiozen; 

 izogiba se teku, 

plezanju, drsanju, 

guganju; 

 med vožnjo v 

avtomobilih ali 

dvigalih občuti 

slabost. 

 hrepeni po hitrih in 

krožnih gibih (npr. 

guganje, sukanje, 

zibanje, vožnja na 

vrtiljaku), po tem 

gibanju mu ni slabo 

in ni omotičen; 

 stalno se giblje, zvira; 

 rad je v položaju z 

glavo navzdol; 

 označujejo ga kot 

otroka, ki »si veliko 

upa«. 

Položaj telesa/ 

Proprioceptivni sistem 

 je rigiden, napet, tog 

in nekoordiniran; 

 izogiba se igram in 

dejavnostim, ki 

zahtevajo dobro 

telesno zavedanje. 

 pogosto nenadoma 

pade ali se spotakne; 

 njegova dejanja so 

neprevidna in 

nerodna; 

 zaletava se v 

predmete; 

 udarja z nogo ob tla, 

igra se s prsti. 

 

Tabela 3  

Primerjave vedenj posameznika pri hipersenzitivnosti, hiposenzitivnosti in senzornem iskanju 

po Kranowitzevi (2005) 

Senzorni sistem Hipersenzitivnost Hiposenzitivnost Senzorno iskanje 

Tipni  izogiba se 

dotikom ljudi 

 ne zaveda se 

umazanih rok, 

 žveči razne 

predmete; 
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in predmetov; 

 na določene 

vrste tkanin, 

teksture 

hrane, 

umazanost in 

na rahel, 

nepričakovan 

dotik, reagira 

z »beg« ali 

»boj« 

odzivom; 

obraza ali 

oblačil; 

 ne zazna 

dotika drugih 

ljudi ali 

predmetov; 

 ne zazna 

tipnih 

značilnosti 

predmetov; 

 pogosto mu 

predmeti 

padajo iz rok; 

 zaletava se v 

ljudi in se 

drgne ob 

stene ter 

pohištvo; 

 po sebi 

razmaže 

umazanijo; 

  raztrese 

vsebino npr. 

puščice in po 

raztresenem 

brska brez 

namena; 

Vestibularni  izogiba se 

gibanju, še 

posebej 

nepričakovani

m premikom; 

 je negotov; 

 boji se 

padcev in 

izgube 

ravnotežja; 

 stopala 

ohranja v 

stiku s tlemi; 

 med vožnjo 

mu postane 

slabo; 

 premikanja ne 

opazi ali mu 

vsaj ne 

nasprotuje; 

 padcev se ne 

zaveda in se 

pred njimi 

slabo 

zavaruje; 

 zelo dolgo 

časa se vrti, ne 

da bi mu pri 

tem postalo 

slabo; 

 močno si želi 

hitrih in 

krožnih 

gibanj, pri 

čemer mu ne 

postane slabo; 

   neprestano 

se premika, 

vrti ali obrača 

na glavo; 

 pri gibanju 

veliko tvega, 

saj ga ni 

strah; 

Proprioceptivni  je rigiden in 

slabo 

koordiniran; 

 manjka mu 

motivacije 

(notranje 

 želi si 

medvedjih 

objemov in 
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 izogiba se 

aktivnostim, 

ki dajejo 

mišicam 

močan 

senzorni 

dražljaj;  

težnje) za 

gibanje pri 

igri; 

 bolj pozoren 

postane po 

udeležbi pri  

dejavnostih 

aktivnega 

potiskanja, 

vlečenja, 

dvigovanja in 

prenašanja 

težkih 

predmetov;  

stiskanja; 

 išče 

aktivnosti 

težkega dela 

in živahnejše 

aktivnosti;  

Vidni  ko opazuje 

preveč vidnih 

dražljajev, 

postane 

pretirano 

vznemirjen; 

 zakriva si oči; 

 ima slab 

očesni 

kontakt; 

 je nepozoren 

pri delu za 

mizo; 

 pretirano 

odreagira na 

močno 

svetlobo; 

 vedno je 

pozoren; 

 spregleda 

nove vidne 

dražljaje, npr. 

ovire na poti; 

 slabo reagira 

na bližajoče se 

predmete, 

 ne obrne se 

proč od 

slepeče 

svetlobe; 

 strmi v 

predmete in 

ljudi, a jih ne 

vidi oz. daje 

vtis, da gleda 

skoznje; 

 išče vidno 

stimulativne 

prizore in 

zaslone; 

 pritegnejo ga 

svetleči, 

vrteči 

predmeti in 

močna, 

utripajoča 

svetloba; 
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Slušni  zakriva si 

ušesa, da bi 

izklopil zvoke 

in glasove; 

 pritožuje se 

glede hrupa 

ob zvokih, ki 

ostalih ne 

motijo; 

 presliši 

običajne 

zvoke in 

glasove; 

  odzove se na 

pospešene 

glasbene ritme 

in zelo glasne, 

bližnje ali 

nenadne 

zvoke;   

 ob gledanju 

televizije ima 

zvok na 

visoki jakosti; 

 rad se 

zadržuje med 

množico ljudi 

in v hrupnih 

prostorih; 

  govori zelo 

glasno; 

Vonjalni  motijo ga 

vonji, ki jih 

ostali ne 

opazijo (npr. 

vonj zrele 

banane); 

 ne zaveda se 

neprijetnih 

vonjev v 

okolici; 

 pri obroku ne 

zazna vonja 

hrane; 

 išče močne 

vonjave, tudi 

če so 

neprijetne; 

 ovohava 

hrano, 

predmete in 

ljudi; 

Okušalni  zavrača hrano 

določene 

teksture in 

temperature; 

 med 

hranjenjem se 

mu pogosto 

dvigne kot pri 

bruhanju; 

 ne reagira na 

zelo začinjeno 

hrano; 

 liže ali jé 

neužitne 

predmete 

(plastelin, 

igrače ...); 

 raje izbere 

zelo 

začinjeno ali 

zelo vročo 

hrano. 

 

Senzorna diskriminacija je sposobnost razločevanja vrste zaznave in njene interpretacije. Ta 

sposobnost omogoča posamezniku najti določeno igračo v škatli, slepo zavezati čevlje, slušno 

razlikovati posmezne glasove, vidno razlikovati črke s podobnimi oblikovnimi elementi ipd. 
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Pri osebi z motnjo senzorne diskriminacije je okrnjena sposobnost razlikovanja med 

podobnimi zaznavami na enem ali več senzornih sistemih. Pri delu jih pogosto ovira dejstvo, 

da brez pomoči drugih senzornih sistemov (denimo vidnega, ko tipno ne zmore prepoznati 

predmeta) ne zmorejo. Pogosto potrebujejo več časa za izvršitev naloge, ki jo vrstniki 

opravijo mimogrede, pozneje pa je zaradi teh težav načeta še posameznikova samozavest  

(Miller in Fuller, 2007).  

Tabela 4  

Težave področja senzorne integracije (po Miller in Fuller, 2007) 

Težave senzornega področja: 

 prepoznavanje predmeta v roki, ne da bi ga pogledal; 

 razpoznavanje, kaj se ga je dotaknilo in na katerem delu telesa; 

 ocenjevanje moči, potrebne za izvedbo neke naloge; 

 ugotavljanje, ali je v gibanju ali v mirovanju; 

 prepoznavanje in razlikovanje glasov; 

 razlikovanje govora od zvočnega ozadja in razumevanja njemu namenjenih besed; 

 prepoznavanje predmetov po obliki; 

 organiziranje zapisa na listu; 

 razlikovanje teksture hrane; 

 razlikovanje vonjev; 

Težave vedenja: 

  sledenje navodilom (zlahka se izgubi); 

 odpor do sestavljanja sestavljank in podobnih nalog; 

 potrebuje ponovitev navodil; 

 potrebuje več časa za izpolnitev zadolžitev; 

 frustracije, ko ne zmore razlikovati vidnih ali slušnih znakov. 

 

Gibalne težave senzornega izvora, ki jih delimo na težave telesne drže in dispraksijo, so 

pravzaprav motnje v delovanju vestibularnega in priprioceptivnega sistema. Osebe z 

gibalnimi težavami, ki izhajajo iz senzorike, imajo težave s stabilizacijo, gibanjem in 

izvajanjem zaporedij določenega gibanja.  

 Osebam s težavami telesne drže manjka nadzor nad njihovim lastnim telesom, kar otežuje 

izvajanje gibalnih nalog. Zaradi slabšega mišičnega tonusa se težko stabilizirajo, kar pomeni 
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veliko oviro pri opravljanju povsem običajnih gibalnih aktivnosti. Omenjena motnja se 

pogosto pojavlja v kombinaciji s katero izmed ostalih podvrst motenj senzorne integracije 

(Miller in Fuller, 2007). 

Tabela 5  

Težave področja telesne drže (po Miller in Fuller, 2007) 

Težave senzornega področja: 

• slab mišični tonus, v primerjavi z vrstniki izgleda šibkejši; 

• med pisanjem pogosto leži na mizi ali pade nanjo; 

• ne zmore pokrčiti mišic in tako kljubovati zunanjim silam; 

• težave ima pri uporabljanju obeh rok hkrati;  

• nezmožnost prehoda čez telesno sredino, kar otežuje vrsto nalog (npr. pri pisanju 

menja roki – leva roka za levi del lista in desna za desni del); 

• slabo ohranjanje ravnotežja, padanje s stolov; 

• nekonsistentna uporaba dominantne roke; 

• ne premakne se avtomatsko, da bi dokončal svojo nalogo, npr. ujel žogo, če leti mimo 

njega in za ulov potrebuje le dva koraka v levo; 

• slabša vzdržljivost, hitro se utrudi; 

• težave ima s plezanjem po igralih ali z visenjem na rokah;  

Težave vedenja: 

• daje vtis, da je len, nemotiviran, ravnodušen, povprečen in slaboten; 

• hitra utrudljivost in utrujenost večino časa; 

• v igrah se težko obdrži na mestu (npr. vleka vrvi). 

   

Osebe z dispraksijo imajo težave pri prevajanju senzornih informacij v gibanje, še posebej 

takrat, ko je gibanje neznano ali sestavljeno iz več korakov. Tudi dispraksija ima svoje 

podvrste: motnjo v grobi motoriki (veliki gibi), motnjo v finomotoriki (majhni gibi rok in 

prstov) in oralomotorično motnjo (gibi ustne votline). Pojavlja se lahko samo kot ena od 

podvrst ali v katerikoli kombinaciji vseh naštetih (Miller in Fuller, 2007).  
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Tabela 6  

Težave dispraksije (po Miller in Fuller, 2007) 

Težave senzornega področja: 

•  počasnejše doseganje razvojnih mejnikov (sedenje, kotaljenje, plazenje, hoja, tek); 

• težave ima pri sestavljenih gibalnih aktivnostih, kjer mora slediti korakom zaporedja; 

• težave z učenjem novih gibalnih veščin; 

• težave pri izvajanju več različnih gibov hkrati; 

• nerodnost –  pravijo mu, da je »magnet za nesreče«; 

• pogosto se spotakne ali zaletava v ljudi in stvari; 

• pogosto nehote polomi ali kako drugače uniči kak predmet; 

• potrebuje precej več časa in vloženega truda kot ostali za zapis besedila in izvedbo 

dejavnosti, ki je sestavljena iz več korakov; 

• težave ima s skrbjo zase (npr. že oblačenje je zelo sestavljena aktivnost); 

• težave ima pri ohranjanju urejenosti svojega prostora (na mizi in v sobi je vedno 

nered); 

• manipulativni material (kocke, perlice ipd.) mu predstavlja prevelik izziv, ob 

rokovanju z njim se pokažejo težave; 

• težave pri sesanju, požiranju, žvečenju, prehranjevanju na splošno in globokem 

dihanju,  

• nespretnost pri aktivnostih z žogo in ostalih športnih dejavnostih; 

Težave vedenja: 

• rajši kot konkretne naloge ima govorjenje in fantazijske igre; 

• rajši ima sedeče aktivnosti kot aktivno igro; 

• hranjenje izgleda neurejeno, nemarno, z veliko pacanja; 

• na videz je neurejen; 

• pri oralomotorični motnji se lahko pojavijo ohranjanje odprtih ust, slinjenje in slabo 

aktikuliran govor; 

• nekateri svojo šibkost prekrijejo tako, da si nadanejo vodilno, ukazovalno vlogo; 

• zaradi slabih gibalnih veščin in posledičnega pogostega izkustva neuspeha se 

pojavljajo frustracije.  
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9. POJAVNOST MOTNJE IN POSEBNE POTREBE 
 

Kot smo že omenili, je po ocenah Ayresove (2005) od pet do  deset odstotkov otrok s 

težavami senzornega procesiranja. V slovenski raziskavi Horvatove in Gričarjeve (2012) o 

stopnji pojavnosti motenj senzorne integracije pri osnovnošolskih otrocih so rezultati 

pokazali, da ima skoraj polovica v osnovno šolo vključenih otrok s posebnimi potrebami 

težave na področju senzornega procesiranja. 

Motnja senzorne integracije se lahko pojavlja izolirano ali skupaj z drugimi stanji oz. 

motnjami. Pogostejše je hkratno pojavljanje dveh ali celo več motenj. V nadaljevanju bomo 

našteli najpogostejše diagnoze, ki se pojavljajo skupaj z motnjami v senzorni integraciji ali 

zgolj pogosto vključujejo težave s senzoriko.   

To so motnje avtističnega spektra, ADD (motnja pozornosti), ADHD (motnja pozornosti s 

hiperaktivnostjo), Downov sindrom, cerebralna paraliza, travmatska poškodba možganov, 

sindrom fragilnega kromosoma X, motnje v duševnem razvoju, prezgodnji porod, materina 

zloraba drog oz. alkohola med nosečnostjo, fetalni alkoholni sindrom, bipolarna motnja, 

Angelmanov sindrom, obsesivno-kompulzivna motnja, učne težave, čustvene motnje, 

opozicionalno-kljubovalna motnja, vedenjske motnje in reaktivna motnja pri navezovanju 

odnosov (Emmons in Anderson, 2006). Biel in Peske (2009) poleg že naštetih omenjata še 

intoleranco na določeno vrsto hrane, depresijo, tesnobnost in Tourettov sindrom.      

10. POJAVNOST MOTNJE SKUPAJ Z MOTNJO V 
DUŠEVNEM RAZVOJU IN AVTIZMOM 

 

Motnja v duševnem razvoju je nevrološko pogojena razvojna motnja, ki se pri osebi pojavi 

pred 18. letom in se kaže v znatno nižjih intelektualnih sposobnostih ter odstopanjih 

prilagoditvenega vedenja. Delimo jo na lažjo, zmerno, težjo in težko obliko motnje. Zanjo so 

značilne znižane sposobnosti učenja, sklepanja, reševanja težav, abstraktnega razmišljanja in 

presojanja. Rezultati oseb z motnjo v duševnem razvoju na omenjenih področij na testih 

odstopajo vsaj za dve standardni deviaciji od povprečja. Znižane prilagoditvene spretnosti so 

opredeljene glede na kronološko starost in pomembno odstopanje na socialnem, 

konceptualnem in/ali praktičnem področju. Odražajo se na področju govora, komunikacije, 

skrbi zase, na področju socialnih spretnosti, delovnih zmožnosti, samostojnosti, praktičnih 



40 
 

znanj, skrbi za varnost in funkcionalnih učnih sposobnosti. Omenjene funkcije so okrnjene 

zaradi znižanih splošnih intelektualnih sposobnosti. Pogosto se motnje v duševnem razvoju 

pojavljajo skupaj z drugimi razvojnimi motnjami (Otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

b.d.).  

V preteklosti so v številnih študijah (Ayres 1972a; Ayres 1979; Bobath 1980; Bobath in 

Bobath, 1967; Bumin in Kayihan 2001; Jobling 2006; Uyanik idr. 2003a, vse v Uyanik in 

Kayihan, 2010) raziskovali učinkovitost stimulativnih tehnik, s katerimi bi otrokom z motnjo 

v duševnem razvoju olajšali in spodbudili mentalni in gibalni razvoj. Kot učinkovit se je 

izkazal tudi pristop senzorne integracije, saj pripomore k optimiziranju njihovih sposobnosti, 

ohranjanju funkcij in izboljšanju kakovosti življenja. Senzorno-integracijske obravnave 

omogočajo učenje veščin, ki posameznika v primernem okolju z ustreznimi dražljaji 

usmerjajo k željenemu cilju. Dejavnosti, ki se pri tem uporabljajo, so predvsem zibanje v 

viseči mreži, metanje in lovljenje žoge, igra na igralih in reševanje ugank. Omenjene študije 

so pokazale, da so posebej učinkovite kombinacije posameznih pristopov. Tako se terapija 

senzorne integacije uporablja v kombinacijami z drugimi pristopi, npr. s terapijo z igro ali 

nevrorazvojno terapijo, uporablja pa se tudi zaporedno ali celo posamezno – odvisno od 

potrebe posameznika.  

Pojavljanje motenj senzorne integracije je precej razširjeno med otroki z motnjo v duševnem 

razvoju (MDR). Znanja oz. védenja o izraznosti motenj senzorne integracije pri različnih 

stopnjah MDR je žal še premalo. Motnje senzorne integracije slabšajo prilagoditvene odzive 

posameznika. V raziskavi (Engel-Yeger, Hardal-Nasser in Gal, 2011), kjer so preučevali 

izražanja senzornega procesiranja otrok različnih stopenj MDR, so glede na rezultate testa 

ugotovili prisotnost motnje senzorne integracije na vseh stopnjah MDR. Najvišji odstotek 

otrok z resnimi težavami senzornega procesiranja so našli pri otrocih z lažjo in težjo MDR. 

Obravnave otrok z MDR bi morale biti usmerjene k senzornim potrebam posameznika z 

namenom spodbujanja razvoja in izboljševanja delovanja in sodelovanja v vsakodnevem 

življenju. 

Avtizem je pervazivna razvojna motnja, ki jo označujejo primanjkljaji socialne interakcije, 

težave socializacije, komunikacije in razumevanja ter ponavljajoča stereotipna vedenja in 

omejena interesna področja. Posamezniku diagnisticirajo avtizem, ko se tipični znaki motnje 

pojavijo do 3. leta starosti na vsaj enem od ključnih področij omenjene starosti (socialna 

interakcija, govor kot sredstvo socialne komunikacije, simbolična ali domišljijska igra). 
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Približno polovica otrok z avtizmom ima pridruženo motnjo v duševnem razvoju, pogosteje 

pa se pri teh osebah pojavljajo še epilepsija, anksiozne motnje, hiperkinetična motnja, 

obsesivno-kompulzivna motnja, motnje vedenja in čustvovanja ter samopoškodovalno 

vedenje (Anderluh, 2014). 

Odrasli z motnjo avtističnega spektra (MAS) izražajo večjo občutljivost na določene dražljaje 

(hipersenzitivnost) kot otroci z MAS, pri katerih so zaznali premajhno občutljivost 

(hiposenzitivnost) na dražljaje določene vrste. Obravnave senzorne integracije se pri teh 

osebah uporabljajo z namenom zmanjševanja motenj taktilnega, proprioceptivnega in 

vestibularnega sistema. Povsem mogoče je, da se ploskanje z dlanmi, hoja po konicah prstov 

in podobna vedenja, ki jih običajno označimo kot stereotipna vedenja, pojavljajo zaradi 

disfunkcije senzorne integracije (Farrell, 2008).  

Poleg avtizma ima motnjo v duševnem razvoju še približno 25 % posameznikov z motnjo 

avtističnega spektra (Prvi znaki, b.d.). 

 

11. SENZOMOTORIČNE AKTIVNOSTI  
 

11.1. SENZOMOTORIČNE AKTIVNOSTI –  UPORABA V ŠOLAH 
 

Senzomotorične aktivnosti so v določeni meri vključene v program osnovnih šol s 

prilagojenim programom. V učnem načrtu za predmet Gibanje in športna vzgoja (velja za 

posebni program) imajo vključeno področje Vaje za razvoj senzomotorike (odzivanje na 

zaznavno-gibalne dražljaje, razvijanje orientacije na telesu in v prostoru), kjer se učenci 

odzivajo na različne senzorične dražljaje iz okolja in izvajajo različne gibe (zaznavanje tipnih, 

vidnih in slušnih dražljajev, posnemanje gibanja, tipno prepoznavanje, gibanje po prostoru, 

premagovanje ovir, poznavanje orientacije in položaja lastnega telesa ter izvajanje aktivnosti 

z različnimi telesnimi deli, orientacija v prostoru) (Učni načrt za področje Gibanje in športna 

vzgoja, 2006).  

Tudi ure pouka likovne vzgoje vključujejo določene senzomotorične naloge za spodbujanje 

vidnega in tipnega sistema (opazovanje, razvoj gibanja in ročnih spretnosti), glasbena vzgoja 

spodbuja delovanje slušnega sistema, predmeta razvijanje samostojnosti in splošna poučenost 
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pa spodbujata poleg omenjenih še nekatere preostale sisteme. Delovna vzgoja je usmerjena v 

spodbujanje koordinacije gibov in pridobivanje spretnosti, za kar je potrebno dobro 

procesiranje prejetih dražljajev (Učni načrti posebnega programa vzgoje in izobraževanja, 

2006).   

Če pogledamo še učne načrte nižjega izobrazbenega standarda – tudi tu se uporablja nekaj 

elementov senzomotoričnih aktivnosti, a v bistveno manjšem obsegu kot v posebnem 

programu, saj se predvideva, da imajo učenci že razvite temelje za akademska učenja. 

Spoznavanje okolja, likovna umetnost, glasbena umetnost in šport so predmeti, kjer najdemo 

učne cilje, povezane z razvijanjem in spodbujanjem senzornih sistemov (Učni načrti 

prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom, 2006).  

 

11.2. TERAPIJA SENZORNE INTEGRACIJE 
 

Pri nekaterih otrocih se težave predelovanja senzornih informacij opazijo v zgodnjem 

otroštvu, a jih sami korigirajo in presežejo preko oblikovanja prilagoditvenih odzivov v 

otroštvu. Nekateri drugi pri tem potrebujejo pomoč terapevtov, ki najprej s testi določijo, 

kakšne so težave posameznika in kaj ta potrebuje za izboljšanje senzorne integracije. Glede na 

splošne ugotovitve, da so težave vestibularnega in proprioceptivnega sistema baza za težave, 

ki jih opazimo kot primanjkljaj na področju slušnega in vidnega sistema, se večina 

terapevtskih aktivnosti odvija na baznem nivoju (Ayres, 1989). 

Terapije lahko izvajajo delovni terapevti, fizioterapevti ali logopedi z dodatnim 

izobraževanjem s področja senzorne integracije. Terapija običajno poteka ena na ena – otrok 

in terapevt, občasno pa vanje vključijo tudi starše. Na pogled terapevtska obravnava izgleda 

kot igra – otrok si preko svoje notranje težnje izbere aktivnost, ki jo potrebuje. Otrokom, ki 

tega ne zmorejo sami, pomaga terapevt. Prostor, kjer poteka aktivnost, je običajno prijeten na 

pogled, svetel, a z možnostjo zatemnitve, dovolj prostoren za različne gugalnice, blazine in 

ostale pripomočke, z dovolj gladkimi tlemi za vožnjo z rolko, z mirnim kotičkom in večjo 

izbiro senzorno bogatih pripomočkov – pripomočkov za stimulacijo proprioceptivnega, 

vestibularnega in taktilnega sistema (gugalnice, viseče mreže, tuneli, šotori, velike žoge, 

trampolini, piščalke, materiali za žvečenje, taktilne igrače, teleskopi, igre za izboljšanje 

koordinacije oko-roka, rolke ipd.). Namen terapij je izboljšati posameznikovo procesiranje in 
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organiziranje prejetih senzornih informacij. Pomembno je, da otrok med igro uživa, saj to 

nanj deluje terapevtsko. Terapevt nadzoruje igro, da ta sledi namenu, in proizvede tolikšno 

stimulacijo, kot jo otrok potrebuje, ter jo usmerja, da otrok ob stopnjevanju dodatnih 

dražljajev za spodbujanje ostalih sistemov ne postane preplavljen z njimi. Ravno pravi izziv je 

cilj, ki ga želi terapevt v dejavnosti doseči. Dejavnost ne sme biti prezahtevna, a mora otroku 

vseeno predstavljati izziv (Horowitz in Röst, 2007).      

Terapevti si kot končne velike cilje zastavljajo otrokovo socialno sodelovanje, samoregulacijo 

in izboljšano samopodobo. Večina strokovnjakov verjame v izboljšanje senzorne integracije 

otrok, ki se udeležujejo terapij, nekateri pa opozarjajo, da je znanstvenih dokazov, ki bi to 

potrjevali, premalo (Levingston, 2014). 

Biel in Peske (2009) kot dopolnitev terapevtskim obravnavam opisujeta tako imenovano 

senzorno dieto – nabor preprostih vsakodnevnih aktivnosti, individualno prilagojenih 

posamezniku, ki umirjajo in pomagajo organizirati živčni sistem ter ga ohranjati takega v 

vsakdanjem okolju.   

 

11.3. AKTIVNOSTI, KI SPODBUJAJO DELOVANJE POSAMEZNIH 
SENZORNIH SISTEMOV 

 

TAKTILNI SISTEM: 

- igra (risanje, mečkanje, prestavljanje) s plastelinom, mivko, suhim fižolom, semeni, 

rižem, prstnimi barvami, testom, 

- igre z vodo oz. v vodi, 

- risanje v brivsko peno, z ali brez dodanih predmetov (majhne igrače, pesek ...) 

različnih struktur, 

- tipanje različnih tkanin, 

- vibracijske igrače, zobne ščetke, masažni aparat za stopala in podobne naprave ali 

predmeti, ki oddajajo vibracije, 

- hrana različnih tekstur, temperatur in gostot, 

- dotiki globokega pritiska preko masaž, medvedjih objemov (objem s celim telesom), 

stiskanja preko blazin, velikih žog, 

- stiskanje primernih predmetov, npr. različnih žogic za stiskanje,  
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- krtačenje posameznih delov telesa z različnimi materiali, npr. z mehko krtačo ali 

rokavico za umivanje (za desenzitivizacijo otrokove kože), ali preko Wilbargerinega 

protokola (Biel in Peske, 2009), 

- igra s tipno škatlo (škatla z luknjo, v kateri mora tipno poiskati ali prepoznati določen 

predmet), 

- verbalno opisovanje predmetov, ki se jih dotika, 

- oralno-motorične aktivnosti, npr. igranje na piščal, pihanje mehurčkov, pitje po 

slamici, žvečenje žvečilnega gumija, 

- delo na vrtu, 

- božanje in skrb za živali, 

- finomotorične dejavnosti (Kranowitz, 2005). 

 

PROPRIOCEPTIVNI SISTEM: 

- skakanje na blazine in skakanje na terapevtski žogi, 

- delanje sklec, 

- vožnja samokolnice, vojaško korakanje, žabji skoki, rakovičja hoja in podobna 

oponašanja gibanja, 

- potiskanje in vleka, 

- dvigovanje in nošenje težjih predmetov, 

- zabijanje igralnih žebljičkov ali pravih žebljev, 

- metanje in lovljenje predmetov, 

- športi kot npr. smučanje, plavanje, kolesarjenje, borilne veščine, 

- otroške igre, npr. ristanc, vlečenje vrvi, 

- opravljanje hišnih opravil, npr. sesanje, odnašanje smeti, pomivanje oken ipd. (Biel in 

Peske, 2009), 

- visenje na rokah, 

- vleka in stiskanje, iztegovanje in krčenje sklepov, 

- stisk telesa (sedimo na tleh za otrokom, on sedi med našimi nogami, z rokami 

objamemo otrokova kolena, jih pritisnemo k njegovim prsim in ga tesno stisnemo – 

tako ga v trdnem objemu zibamo naprej in nazaj), 

- medvedji objemi,  

- prelivanje tekočin in sipkih materalov, 

- odpiranje vrat, 
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- buldožer (nekdo sedi v veliki kartonasti škatli in otrok ga potiska po tleh na različne 

načine: z glavo, nogami, rokami, s hrbtom) (Kranowitz, 2005). 

 

VESTIBULARNI SISTEM: 

- vrtenje na vrtiljaku ali okrog lastne osi,  

- tekanje v krogu, 

- guganje (počasno za umirjanje in hitrejše za spodbujanje vestibularnega sistema) na 

terapevtski žogi ali na gugalnicah različnih vrst, 

- guganje na gugalnem stolu, 

- vožnja z rolko: spuščanje po rahlem klancu, 

- vlečenje odeje, na kateri sedi otrok, 

- aktivnosti, kot so tek, sankanje, drsanje,  

- skakanje,  

- kotaljenje in izvajanje kolesa (premeta vstran) (Biel in Peske, 2009), 

- spuščanje po toboganu, 

- vožnja s kolesom, triciklom in skirojem, 

- hoja po nestabilnih površinah (peščena plaža, majavi most na igralih, vodna postelja 

...), 

- skakanje na veliki žogi z ročaji, 

- dejavnosti, ki jih otrok izvaja leže na trebuhu z dvignjeno glavo (npr. risanje) 

(Kranowitz, 2005). 

 

VIDNI SISTEM: 

- dodajanje živobarvnih predmetov v delovni prostor za spodbujanje in usmerjanje 

vidne pozornosti, 

- omejitev distraktorjev v območju vidnega polja za umiritev otroka, ki hitro odkrene 

pogled, 

- osvetljevanje z medlo svetlobo za umiritev in sprostitev, 

- uporaba različnih barv in načinov osvetlitve prostora, 

- reševanje labirintov, povezovanje od pike do pike, iskanje razlik med slikama in 

podobne naloge na delovnih listih, 

- igra z laserskimi kazalniki ali žepnimi svetilkami, 

- finomotorične aktivnosti, npr. izrezovanje oblike (Biel in Peske, 2009), 
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- risanje oz. oblikovanje različnih oblik, črk ali številk iz različnih materialov (plastelin, 

vrvica, pesek ...), 

- izdelovanje lastne ali ponovitev neke oblike/podobe na tablici z žebljički (peg board), 

- rezanje oz. striženje papirja prosto ali po oblikah ter rezanje plastelina, 

- sledenje z očmi (ptičjemu letu, avionu ipd.) med mirovanjem glave, 

- sestavljanje sestavljank, 

- sestavljanje kock (Kranowitz, 2005). 

 

SLUŠNI SISTEM: 

- poslušanje zvokov v naravi in posnetkov naravnih zvokov, 

- poslušanje zvokov in glasbe, namenjene sprostitvi ali koncentraciji, 

- poslušanje različnih zvrsti glasbe v živo in na posnetkih, 

- igranje raznih iger, ki vsebujejo poslušanje, 

- spodbujanje k učenju glasbenega inštrumenta, 

- omogočanje kontrole nad poslušanjem (če želi, lahko glasbo utiša, ko ima dovolj, 

lahko zvok ugasne), 

- poslušanje belega šuma ali zvoka akvarija (Biel in Peske, 2009), 

- krepitev verbalnih sporočil otroku z gestikulacijo, 

- pogovarjanje o vsakodnevnih dejavnostih med samim dogajanjem in s tem učenje 

glagolov, samostalnikov, časa ipd., 

- poslušanje pravljic, 

- pantomima na poslušano zgodbo ali glasbo (Kranowitz, 2005). 

 

OKUŠALNI SISTEM: 

- ugibanje okusov z zavezanimi očmi, 

- počasno uvajanje novih okusov (Biel in Peske, 2009). 

 

VONJALNI SISTEM: 

- vonjanje različnih predmetov in vrste hrane, 

- ugibanje vonjev z zavezanimi očmi, 

- uporaba aromaterapije ali preprosto vonjanje prijetnih vonjav v vsakodnevnih 

okoliščinah, npr. umivanje z dišečim milom, mazanje s kremo, spanje z dišečo 

blazinico na nočni omarici ipd., 

- iskanje stvari, ki dišijo (Biel in Peske, 2009). 
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12. EMPIRIČNI DEL 

12.1. CILJ  
 

Zastavljeni cilji so sledeči: 

1. določiti in primerjati hipersenzitivnost oz. hiposenzitivnost dveh opazovanih učencev 

na začetku in koncu izvajanja interesne aktivnosti; 

2. ugotoviti, kakšni so učinki izvajanja aktivnosti spodbujanja različnih senzornih 

sistemov pri opazovanih učencih; 

3. ugotoviti, kako učenca sprejemata tovrstne aktivnosti. 

 

12.2. HIPOTEZE 
 

Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze: 

H 1: Opazovana učenca z MDR (motnjo v duševnem razvoju) po končanem programu kažeta 

manj hiper/hiposenzitivnosti. 

H 2: Napredek učenca, ki obiskuje program nižjega izobrazbenega standarda (NIS), se 

razlikuje od napredka učenca, ki obiskuje posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI). 

H 3: Učitelji in starši opazovanih učencev opazijo pozitivne učinke vključitve v aktivnosti 

senzorne integracije. 

H 4: Opazovana učenca se pozitivno odzivata na aktivnosti spodbujanja senzorne integracije. 

 

 

12.3. METODE DELA 
 

12.3.1. ZBIRANJE PODATKOV 
 

Delo je potekalo kot kvalitativna raziskava z opisom in analizo dejavnosti. Uporabili smo 

primerjalno študijo primerov. Podatki so bili zbrani preko dvajsetih ur interesne dejavnosti v 
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šolskem letu 2013/14, ki je potekala enkrat tedensko, z uporabo nekvalitativnih metod 

opazovanja, spraševanja in beleženja opažanj v obliki anekdotskih zapisov. Zadnjih osem ur 

dejavnosti je izvajanje aktivnosti in beleženje opažanj po danih pripravah in navedenih 

smernicah opazovanja izvedla druga izvajalka, učiteljica, ki jo oba učenca dobro poznata. Pri 

dopolnjevanju določenih podatkov glede značilnosti učencev so bile uporabljene informacije, 

pridobljene v pogovorih (odprti intervju) z učiteljicami, ki omenjena učenca trenutno 

poučujejo. 

Ostale potrebne podatke smo zbrali preko sodelovanja s starši (izpolnjevanje ocenjevalne 

lestvice in vprašalnika) in učitelji (izpolnjevanje ocenjevalne lestvice, vprašalnika in odprti 

intervju), preko opazovanja učencev in izpolnjevanja lestvice počutja opazovanih učencev. 

Prvih dvanajst ur dejavnosti je izvedla avtorica diplomskega dela, zadnjih osem ur dejavnosti 

pa druga izvajalka, ki oba opazovana učenca dobro pozna. 

 

12.3.2. OPIS MERSKEGA INSTRUMENTARIJA 
 

Z Ocenjevalno lestvico disfunkcije senzorne integracije za določanje hipersenzitivnosti/ 

hiposenzitivnosti (Viola, 2007) smo pridobili podatke s strani staršev (na začetku in ob koncu 

izvajanja dejavnosti) in učiteljev (samo na začetku). Lestvica je oblikovana tako, da s 

trditvami o vedenjih zajame vseh šest čutnih področij (taktilno, vestibularno, slušno, vidno, 

vonjalno in okušalno). Z označevanjem pogostosti vedenj (DA za pogosto vedenje, VČASIH 

za občasno in NE za zelo neredno pojavljanje ali odsotnost opisanega vedenja) lahko 

določimo hiper- oz. hiposenzitivnost otroka na določenem področju. Trditve oz. vprašanja, ki 

so na vprašalniku osenčena, se nanašajo na hipersenzitivnost, neosenčena pa na 

hiposenzitivnost. Za končno analizo upoštevamo razliko med rezultati na posameznih 

področjih. Pravilo pravi: če je rezultat (seštevek točk) enega področja dvakrat (ali celo več) 

večji od drugega, potem smatramo, da med njima obstaja razlika. Pomembno je tudi, da se 

zavedamo naslednje možnosti: otrok je lahko na enem področju hipersenzitiven, na drugem pa 

hiposenzitiven.    

Drugi ocenjevalni pripomoček je Vprašalnik o opažanju učinkov izvajanja interesne 

aktivnosti na otroka, ki je bil oblikovan z namenom, da z njim preko trinajstih vprašanj po 

končani dejavnosti preverimo, ali starši in učitelji opazijo kakršnekoli spremembe pri učencu, 
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ki bi jih lahko pripisali izvajanju aktivnosti. Na vprašanja so učenci odgovarjali z DA ali NE. 

Vsi pritrdilni odgovori (DA odgovori) nakazujejo na opažanje sprememb. 

Tretji ocenjevalni pripomoček je preprosta lestvica počutja, kjer sta učenca z barvanjem enega 

obraza (na voljo so smejoč, nevtralen in žalosten obraz) izrazila svoje počutje pri uri 

dejavnosti. Če je bilo učencu pri uri všeč in je bil dejavnosti vesel, je pobarval smejoči obraz, 

če mu ni bilo všeč, žalostnega, in če mu je bilo vseeno, torej vseeno v smislu, da je prišel ali 

da bi bil kje drugje, nevtralen obraz.  

Vsaka ura je bila posebej evalvirana. V obrazcu z opisom dejavnosti so bila sproti beležena  

opažanja v obliki kratkih zapisov evalvacije, primerjav z ostalimi učenci in opomb. 

 

12.3.3. VZOREC 
 

V vzorec opazovanih učencev sta bila zajeta dva učenca, ki sta obiskovala interesno 

dejavnost. Prvi učenec je star 11 let in obiskuje posebni program vzgoje in izobraževanja, 

medtem ko je drugi učenec star 10 let in je vključen v program nižjega izobrazbenega 

standarda. Oba sta diagnosticirana kot učenca z motnjo avtističnega spektra v kombinaciji z 

motnjo v duševnem razvoju.  

Učenec T., ki obiskuje PPVI (posebni program vzgoje in izobraževanja) vse od začetka 

šolanja, je še pred dvema letoma za komunikacijo uporabljal Pecs metodo – s pomočjo sličic 

in osnovnih besed je izražal svoje želje in potrebe. Zdaj je že tako napredoval, da te metode ne 

potrebuje, saj mu govor zadošča. Sam uporablja osnovne besede in preproste stavke. Še vedno 

se pojavljajo težave z razumevanjem predvsem navodil, a se je navadil težavo kompenzirati s 

posnemanjem vedenja ostalih otrok v okolici. Če ob sebi nima modela, se na nerazumljeno 

navodilo ne odzove ali pa se odzove po svoje. V obeh primerih pričakuje odziv in pomoč 

odrasle osebe. Pri matematiki je zelo uspešen in prehaja v program nižjega izobrazbenega 

standarda. Sicer je učenec živahen, rad ima šport, zelo rad se vrti na mestu, teče ali skače. Ko 

je potrebno skupaj z ostalimi čakati na odhod, se pogosto zamoti z igranjem z razpoložljivimi 

predmeti, npr. z vrtenjem vrečke. Pri higieni in rutinskih šolskih ter dnevnih dejavnostih je 

samostojen in na vzpodbudo rad pomaga ostalim. Ostali učenci ga imajo zelo radi, vajen je 

stikov z vrstniki. Nanje se pozitivno odziva. Zelo je navezan na mamo.  
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Učenec E., ki obiskuje program nižjega izobrazbenega standarda (NIS), je bil v omenjeni 

program prešolan pred enim letom. Ob svojem prihodu je bil zelo zadržan, stikov z vrstniki se 

je izogibal. Sedaj se že pogovarja z ostalimi, a redko sam naveže stik. Ko ima družbe in 

dejavnosti dovolj, se umakne na samo. Učno je sedaj uspešen. Je zelo umirjen in neopazen. 

Pri šolskih in gibalnih dejavnostih se hitro utrudi in tudi sicer ni ravno gibčen ali hiter. Govor 

razume in z besednim komuniciranjem večinoma nima težav, se pa težave pojavijo pri 

dobesednem razumevanju določenih splošno uporabljanih fraz. Pri rutinskih dejavnostih je 

samostojen, pri manj znanih aktivnostih potrebuje usmerjanje in spodbujanje. Tudi E. je zelo 

navezan na mamo. 

12.4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

Glede na vrstni red zastavljenih ciljev si bomo v enakem zaporedju ogledali pridobljene 

rezultate.  

 

12.4.1. HIPERSENZITIVNOST OZ. HIPOSENZITIVNOST DVEH 
OPAZOVANIH UČENCEV NA ZAČETKU IN KONCU 
IZVAJANJA INTERESNE AKTIVNOSTI 

 

Na podlagi rezultatov Ocenjevalne lestvice disfunkcije senzorne integracije za določanje 

hiper- in hiposenzitivnosti (Viola, 2007) smo oblikovali spodnje tabele. 

 

Tabela 7  

Rezultati ocenjevalne lestvice, rešene s strani staršev učenca T. 

ČUTNO PODROČJE REZULTAT 

HIPERSENZITIVNOSTI 

REZULTAT 

HIPOSENZITIVNOSTI 

Taktilno področje 4 3 

Vestibularno področje 0 5 

Sluh 3 2 

Vid 2 2 

Voh 1 0 

Okus 0 0 

Skupaj 10 12 
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Rezultat tabele 7 nakazuje na hiposenzitivnost na vestibularnem področju. Starši učenca so v 

opombi taktilnega področja zapisali, da si T. grize nohte, kar bi bil lahko pokazatelj 

premajhne občutljivosti na taktilnem področju, vendar rezultat hiposenzitivnosti tu ne odstopa 

od rezultata hipersenzitivnosti. 

 

Tabela 8  

Rezultati ocenjevalne lestvice, rešene s strani učiteljev učenca T. 

ČUTNO PODROČJE REZULTAT 

HIPERSENZITIVNOSTI 

REZULTAT 

HIPOSENZITIVNOSTI 

Taktilno področje 3 2 

Vestibularno področje 0 2 

Sluh 3 2 

Vid 1 1 

Voh 0 1 

Okus 0 0 

Skupaj 7 8 

 

Rezultat tabele 8 nakazuje na hiposenzitivnost na vestibularnem področju. Učitelji so v 

opombi pri področju okusa zapisali, da težko ovrednotijo podane trditve, čeprav učenca 

dnevno videvajo pri hranjenju. Učenec se ne pritožuje nad hrano. Ne mara mlečnih stvari in 

paštet. Pogaja se o številu vilic solate, ki jih bo pojedel. Mogoče lahko tu predvidevamo, da 

mu denimo močno kislo ni všeč, ampak zopet samo predvidevamo, saj sicer vedno poje, kar 

je za kosilo oz. malico. Torej o zavedanju strukture in temperature hrane ne moremo govoriti. 

 

Tabela 9  

Rezultati ocenjevalne lestvice, rešene s strani staršev učenca T. po končani aktivnosti 

ČUTNO PODROČJE REZULTAT 

HIPERSENZITIVNOSTI 

REZULTAT 

HIPOSENZITIVNOSTI 

Taktilno področje 4 4 

Vestibularno področje 0 5 

Sluh 3 3 
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Vid 2 1 

Voh 1 2 

Okus 2 2 

Skupaj 12 17 

 

Rezultat tabele 9 nakazuje na hiposenzitivnost na vestibularnem področju. Opomb ni bilo. 

 

Pri učencu T. je bila pri vsakem ocenjevanju zabeležena hiposenzitivnost na vestibularnem 

področju, torej je premalo občutljiv na vestibularne dražljaje, kar se tudi sicer opazi preko 

učenčevega dodatnega gibanja (predvsem vrtenja okoli lastne osi) v nestrukturiranem času.   

 

Tabela 10  

Rezultati ocenjevalne lestvice, rešene s strani staršev učenca E. 

ČUTNO PODROČJE REZULTAT 

HIPERSENZITIVNOSTI 

REZULTAT 

HIPOSENZITIVNOSTI 

Taktilno področje 3 4 

Vestibularno področje 2 1 

Sluh 6 2 

Vid 3 2 

Voh 0 0 

Okus 4 0 

Skupaj 18 9 

 

Rezultat tabele 10 nakazuje na hipersenzitivnost na slušnem in okušalnem področju. Opomb 

ni bilo. 

Tabela 11  

Rezultati ocenjevalne lestvice, rešene s strani učiteljev učenca E. 

ČUTNO PODROČJE REZULTAT 

HIPERSENZITIVNOSTI 

REZULTAT 

HIPOSENZITIVNOSTI 

Taktilno področje 3 0 

Vestibularno področje 5 3 

Sluh 3 1 
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Vid 2 0 

Voh 0 0 

Okus 0 0 

Skupaj 13 4 

 

Rezultat tabele 11 nakazuje na hipersenzitivnost na taktilnem, slušnem in vidnem področju. 

Okušalnega področja učitelji niso mogli primerno oceniti, ker se učenec na določene okuse 

šele navaja. Do zdaj je v šoli jedel le suho salamo, kruh in juho. Naše mnenje je, da bi lahko 

tudi okušalno področje označili kot hipersenzitivno. Učitelji so pri taktilnem področju dodali 

opombo o umikanju kot odzivu na dotik ter dejstvo, da E. ne mara gneče. V celoti splošni 

profil učenca nakazuje na hipersenzitivnost.   

 

Tabela 12  

Rezultati ocenjevalne lestvice, rešene s strani staršev učenca E. po končani aktivnosti 

ČUTNO PODROČJE REZULTAT 

HIPERSENZITIVNOSTI 

REZULTAT 

HIPOSENZITIVNOSTI 

Taktilno področje 3 5 

Vestibularno področje 0 2 

Sluh 2 1 

Vid 1 0 

Voh 0 0 

Okus 2 0 

Skupaj 8 8 

 

Tabela 12 nakazuje na hiposenzitivnost na vestibularnem področju in hipersenzitivnost na 

okušalnem področju. 

 

Želeli smo določiti in primerjati hipersenzitivnost oz. hiposenzitivnost dveh opazovanih 

učencev na začetku in koncu izvajanja interesne aktivnosti.  

Pri učencu T. smo pri vseh treh vrednotenjih določili hiposenzitivnost na vestibularnem 

področju. Učitelji so zaznali manj znakov hiposenzitivnosti kot starši, začetna ocena staršev 
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pa se od končne na omenjenem področju ni razlikovala. Torej bistvenih sprememb, ki bi jih z 

vprašalnikom opazili, z dejavnostjo nismo dosegli. 

Pri učencu E. smo pri prvem vrednotenju določili hipersenzitivnost na slušnem in okušalnem 

področju, učitelji pa so zaznali hipersenzitivnost na taktilnem, slušnem in vidnem področju, 

kar je skupno prineslo splošno hipersenzitiven profil učenca. Končna ocena staršev se 

razlikuje od začetne – nakazuje na hiposenzitivnost na vestibularnem področju in 

hipersenzitivnost na okušalnem področju. Torej je enaka ostala le ocena področja okusa, 

preobčutljivost na področju sluha naj bi se po tej oceni zmanjšala, pojavila pa se je premajhna 

občutljivost vestibularnega področja. 

Pri učencu T. se ocena tekom aktivnosti ni spremenila, spremenila se je pri učencu E. Učenec 

T. je na začetku kazal le hiposenzitivnost vestibularnega področja, medtem ko smo pri učencu 

E. v ocenah staršev in učiteljev označili hipersenzitivnost na taktilnem, slušnem, vidnem in 

okušalnem področju. Po končani aktivnosti je T. še vedno izražal znake hiposenzitivnosti 

vestibularnega področja, pri učencu E. pa je ostala preobčutljivost okušalnega področja, 

pojavila pa se je hiposenzitivnost vestibularnega področja.    

V hipotezi 1 trdimo naslednje. Opazovana učenca z MDR (motnjo v duševnem razvoju) 

po končanem programu kažeta manj hiper/hiposenzitivnosti. Glede na opisano analizo 

ocen Ocenjevalne lestvice disfunkcije senzorne integracije za določanje hiper- in 

hiposenzitivnosti smo prvo hipotezo ovrgli, saj pri učencu T. glede na rezultate po zaključeni 

aktivnosti ostaja hiposenzitivnost vestibularnega področja, pri učencu E. pa se je 

hipersenzitivnost okušalnega področja res zmanjšala, a se je pojavila hiposenzitivnost 

vestibularnega področja.  

Ob pisanju zadnjih analiz ur interesne aktivnosti se je pojavilo vprašanje, ali bo 20 ur 

zadostovalo za razliko v delovanju senzornega sistema, ki bi bila vidna ob ponovnem 

preverjanju senzornega profila hiper oz. hiposenzitivnosti posameznika. V dve leti trajajoči 

študiji (A study of the effectiveness of sensory integration therapy on neuro-physiological 

development), ki potrjuje učinkovitost terapije senzorne integracije in sta jo izvedla Reynolds 

in Reynolds (2010), so bili otroci deležni štirih 30-minutnih obravnav tedensko, torej 2 polni 

uri tedensko, kar je bistveno več kot 20 ur celotne naše interesne dejavnosti. V omenjeni 

raziskavi so se otroci udeleževali individualnih ur pod nadzorom usposobljenega terapevta, 

kar zagotovo omogoča strokovnejše vodenje in posamezniku prilagojen izbor najprimernejših 

dejavnosti. Tudi Horowitz in Röst (2007) poudarjata vlogo terapevta, ki nadzoruje igro, da ta 
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sledi namenu in proizvede tolikšno stimulacijo, kot jo otrok potrebuje. Tudi tu je naša 

interesna dejavnost pomanjkljiva, saj nobena od izvajalk ni bila ustrezno usposobljena za 

strokovno vodenje ur. Poleg premajhnega števila ur za očiten napredek je bila pomanjkljivost 

tudi v iskanju ravno pravega izziva za učence. Nekatere naloge so ustrezale nekaterim 

učencem, spet druge naloge drugim, težko pa je oblikovati skupinsko dejavnost po meri 

vsakega posameznika. Povsem mogoče je, da so učencu T. naloge predstavljale premajhen 

izziv, medtem ko so bile za učenca E. najverjetneje (glede na število premorov, ki si jih je po 

končani dejavnosti vzel kot počitek) prezahtevne. Mogoče bi bila učinkovita uporaba 

kombinacije senzorne integracije s še katerim drugim pristopom, kakor sta razmišljala tudi 

Uyanik in Kayihan (2010).  

 

12.4.2. PRIMERJAVA NAPREDKA MED UČENCEMA, KI 
OBISKUJETA RAZLIČNA PROGRAMA OŠPP 

 

V hipotezi 2 trdimo, da se napredek učenca, ki obiskuje program nižjega izobrazbenega 

standarda (NIS), razlikuje od napredka učenca, ki obiskuje posebni program vzgoje in 

izobraževanja (PPVI). To hipotezo lahko potrdimo, saj pri učencu, ki obiskuje PPVI, 

napredka ni opaziti, medtem ko se je pri učencu, ki obiskuje program NIS, hipersenzitivnost 

okušalnega področja zmanjšala. Razlago za ne/napredek lahko poiščemo v njunem času 

šolanja. Učenec T. je že od začetka všolanja v PPVI programu, kjer z njim veliko delajo in je 

do zdaj (v primerjavi s prvim letom šolanja) že zelo napredoval. Napredek se pri učencih z 

motnjo v duševnem razvoju pogosto pokaže šele v daljšem časovnem obdobju. Čas, v katerem 

se je T. udeleževal dejavnosti, je bil prekratek, da bi dosegel določene vidne spremembe. 

Dejavnosti so bile zastavljene skupinsko in niso bile prilagojene njemu osebno. Nasprotno se 

je učenec E. nedavno všolal in je tako šele eno leto deležen primernega konkretnega in 

senzorno usmerjenega pristopa dela. Po našem mnenju je omenjeno skupaj s sočasnim 

izvajanjem skupinske aktivnosti vzpodbujanja senzorne integracije učenca sprostilo in že zato 

spodbudilo navezovanje socialnih stikov ter delovanje senzornih sistemov.  
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12.4.3. OPAŽANJE UČINKOV IN SPREJEMANJE AKTIVNOSTI S 
STRANI OBRAVNAVANIH UČENCEV  

 

Tabela 13  

Odgovori staršev in učiteljev o opažanju pozitivnih učinkov vključitve v aktivnosti senzorne 
integracije učenca T. 
 

UČENEC T. ODGOVORI STARŠEV ODGOVORI UČITELJEV 

DA 8  3  

NE 5  10  

 

Starši so na več kot polovico trditev odgovorili z DA, kar bomo opredelili kot opažanje 

pozitivnih učinkov dejavnosti na učenca. Učitelji so le na tri trditve odgovorili z DA, torej 

bistvenih vidnih sprememb pri učencu niso opazili. Opazili so le, da je pri dejavnosti pridobil 

nove prijatelje. Potrdili so še, da vključitev k aktivnostim spodbujanja senzorne integracije 

lahko označijo kot pozitivno ter da bi ga k tej dejavnosti tudi v prihodnje še vzpodbudili. Kot 

opombo k rezultatu bi dodali, da neposredno po končani dejavnosti učitelji učenca niso videli, 

učenec pa zaradi slabših komunikacijskih veščin tudi ni spontano omenjal svoje vključitve. Če 

bi ga direktno vprašali, bi (sklepamo glede na rezultate tabele o počutju učenca) najverjetneje 

lahko dobili kakšen odgovor DA več. 

Tabela 14  

Odgovori staršev in učiteljev o opažanju pozitivnih učinkov vključitve v aktivnosti senzorne 
integracije učenca E. 

UČENEC E. ODGOVORI STARŠEV ODGOVORI UČITELJEV 

DA 10  11  

NE 3  2  

 

Učitelji in starši učenca E. so opazili pozitivne učinke vključitve v aktivnosti senzorne 

integracije, saj so vsi večino trditev označili z DA. Pozitivne učinke so zaznali tako na 

vedenjskem kot na gibalnem in socialnem področju, kar si tudi nekateri usposobljeni terapevti 

postavljajo kot cilj, ki pa je hkrati tudi zunanje izražen znak uspešnosti obravnav (Levingston, 

2014). 
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Hipoteza št. 3 pravi: Učitelji in starši opazovanih učencev opazijo pozitivne učinke 

vključitve v aktivnosti senzorne integracije. Skladno z analizami tabel 7 in 8 lahko hipotezo 

potrdimo. Tudi Bundy in njeni sodelavci (2002) omenjajo pozitivne učinke (izboljšane 

zaznave, ki jih pridobimo v namenskih aktivnostih za oblikovanje prilagoditvenih odzivov, te 

pa izboljšajo zmožnost procesiranja zaznav ter posledično izboljšajo učenje in vedenje), ki so 

vidni rezultati udeležbe v senzomotoričnih aktivnostih. 

Tabela 15  

Evalvacija počutja pri dejavnostih s strani opazovanih učencev 

    
UČENEC T. 20 0 0 

UČENEC E. 20 0 0 

 

Opazovana učenca sta se zelo pozitivno odzivala na aktivnosti spodbujanja senzorne 

integracije. Pri vseh slikovnih evalvacijah dejavnosti in počutja sta ob koncu dejavnosti z 

barvanjem označila podobo smejočega obraza.  

 

V hipotezi št. 4 trdimo: Opazovana učenca se pozitivno odzivata na aktivnosti 

spodbujanja senzorne integracije. Kot nam kažejo rezultati tabele 15, hipotezo lahko 

potrdimo. To potrjuje tudi trditev Ayresove (1989), ki pravi, da otroci v nalogah, kjer vidijo 

izziv, uživajo, z novimi izkustvi in integracijo novih zaznav pa spodbujajo razvoj. Po 

Horowitz in Röst (2007) ravno užitek ob igri in reševanju primerno zahtevnih nalog deluje 

terapevtsko. 

 

12.5. PRIMERI UR INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

Ogledali si bomo tri primere ur interesne dejavnosti – potek aktivnosti in sprotno evalvacijo 

ter razlike med odzivanjem opazovanih otrok. Tabela 16 predstavlja prvo uro (začetek niza 

dvajsetih ur), tabela 17 uro na sredini in tabela 18 uro na koncu izvajanja dejavnosti. 
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Tabela 16  

Dejavnosti izvajanja interesne aktivnosti (prva ura v nizu dvajsetih ur) 

Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Cipa copa (Schmidt in Bole, 2008) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izvedba v krogu, vsi 
se držijo za roke, da 
krog ostane prave 
oblike. Povem 
besedilo in pokažem 
gib, učenci ponovijo.  

Z manjšim zamikom 
je sledil ostalim pri 
gibanju, govorno 
besedila ni spremljal. 

Pri gibanju je sledil 
ostalim, zadržano je 
opazoval njihovo 
gibanje, govorno ni 
sodeloval. Takoj po 
izvedbi se je umaknil 
iz skupine.  

Ostali učenci so 
nesinhrono izvajali 
gibe, pri govorjenju 
so poskušali 
sodelovati. 

Vidni sistem: odbijanje balona z roko (po igri Floating Balloon: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Napihnjen balon; 
izvanjanje sede v 
krogu. 

Ob opozorilu je sledil 
gibanju balona. Ko 
mu je sledil in je bil 
na vrsti, ga je 
pravočasno odbil, 
občasno se je zaigral 
s svojimi copati in 
pozabil na balon.  

Vidno je sledil 
gibanju balona, ga 
odbil. Če se je kateri 
izmed ostalih otrok 
stegnil po balonu, je 
odboj prepustil in se 
umaknil nazaj. 

Ostali učenci so 
tekmovali in se 
trudili, da bi čim 
večkrat odbili balon, 
T. in E. sta balon 
odbijala le v primeru, 
da ju ni nihče zmotil 
in je bilo jasno, da bo 
balon njun. 

Vestibularni sistem: sedenje na vlečeni odeji (po igri Blanket Ride: Sher, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Odeja, individualno 
izvajanje, ostali 
opazujejo. Učitelj 
spremljevalec 
individualno vozi 
učenca (ta sedi po 
turško na odeji) 
okrog miz, z nekaj 
ostrimi ovinki in 
zavoji. 

Po opazovanju 
sošolcev se je takoj 
usedel v primeren 
položaj (pokrčene 
noge, sedi na robu 
odeje, ki je oddaljena 
od učitelja). Celoten 
čas vožnje je 
opazoval levo in 
desno ter spremljal 
pot vožnje (kot da bi 
se želel prepričati o 
varnosti). Med 
vožnjo je imel jezik 
med zobmi. 
 
 
 

Na začetku mu je bilo 
potrebno pomagati 
pri postavljanju nog v 
prekrižan položaj. 
Med vožnjo je mižal 
in si z rokami varoval 
glavo. Pred svojo 
vožnjo je spremljal 
vožnjo ostalih 
učencev. 

Ostali učenci so med 
vožnjo vriskali in 
cvilili, po končano 
vožnji so želeli 
ponoviti izkušnjo. 

Proprioceptivni sistem in ravnotežje: potiskanje sošolcev na rolki okrog mize 



59 
 

Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Rolka, izvajanje v 
paru. Učenec po 
turško sedi na rolki, 
drug učenec ga 
potiska po progi 
okrog mize. 

T. je bil tako med 
potiskanjem sošolca 
na rolki kot med 
vožnjo (njega je na 
rolki peljal drug 
učenec) zelo 
osredotočen na 
nalogo, obakrat je 
imel jezik med 
zobmi. 

E. je med vožnjo na 
rolki izgledal 
zaskrbljen, ko je 
vožnjo končal brez 
padca z rolke, se je 
nasmehnil. 

Vsem učencem je 
vožnja 
sošolca/potiskanje 
rolke predstavljala 
izziv. Nekateri so se 
vožnje bali, drugi so 
prosili za ponovitev. 

Taktilni sistem: oblikovanje plastelina 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Barvni plastelin, na 
mizi z obema rokama 
oblikuje kačico in/ali 
kroglico. 

T. je pri nalogi zelo 
spreten in hiter. Brez 
težav je oblikoval 
kačico. 

E. je koordinirano, a 
počasi, oblikoval 
kačico. Aktivnost je 
končal zadnji. 

T. je bil pri nalogi 
boljši od večine. 
Opazi se, da v 
posebnem programu 
več časa namenijo 
finomotoričnim 
dejavnostim. 

Hot dog/palačinka (po igri Hot Dog in a Blanket: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Odeja. Učenca s 
kotaljenjem zavijem 
v odejo in na telo 
izvajam gibe 
globokega pritiska in 
masaže. Učenec 
sodeluje z 
govorjenjem, kaj 
predstavlja (npr. 
palačinko) in kaj 
nanjo namažemo 
(npr. marmelado). 

T. je previdno 
spremljal dogajanje 
okrog sebe. Celo 
aktivnost je bil tiho, 
ni sodeloval s 
predlogi, ostali 
učenci so govorili, kaj 
naj namažemo nanj. 

E. tu ni želel 
sodelovati. 

Učencem je bila 
aktivnost všeč. 
Nekateri so od 
ugodja zaprli oči, 
drugi so se smejali in 
glasno sodelovali s 
predlogi o dodatkih 
na hrani. 

Zaključek: pozdrav v krogu z lepimi željami 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Učenec med 
risanjem sosedu na 
hrbet (npr. sonce) le-
temu zaželi nekaj 
lepega (npr. Želim ti 
lep vikend). 

T. je vodeno (nariši 
krog in sedaj še 
žarke) narisal sonce 
na hrbet. Pozdrav je 
ponovil le delno in 
precej popačeno. 

E. je ponovil za 
učencem, ki je bil 
pred njim na vrsti. 

Učenci brez motenj 
avtističnega spektra 
so aktivnost izvedli 
samostojno, ostali so 
potrebovali pomoč in 
vodenje. 
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Tabela 17  

Dejavnosti izvajanja interesne aktivnosti (ura na sredini niza dvajsetih ur) 

Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Cipa copa (Schmidt in Bole, 2008) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izvedba v krogu. 
Skupaj povemo 
besedilo in zraven 
ponazarjamo gibe. 

Zaradi velike skupine 
učencev je bil T. bolj 
zadržan. Ni sodeloval 
z govorjenjem. 
Skupaj z ostalimi je 
skakal in kazal gibe. 

Tudi E. boljše 
funkcionira v majhni 
skupini, v paru ali 
individualno. 
Sodeloval je le z 
gibanjem. 

Ostali so želeli 
pokazati, da so si 
zapomnili besedilo in 
so govorili zelo 
glasno.  

Vidni sistem: iskanje razlik  
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Delovni list; rešujejo 
vsi hkrati, vsak sam 
ali v paru. Na listu 
iščejo razlike med 
dvema podobnima 
sličicama. Vseh razlik 
je 5. 

Učenec ni razumel 
navodil. Sam ni 
zmogel poiskati 
razlik. Ko sem mu 
pokazala oblake, je 
ugotovil, da je nekje 
eden premalo, in ga 
je narisal. Na 
podoben način je 
opazil tudi brke 
strojevodje – tu je 
pobarval obraza na 
obeh slikah. 

Naloga mu je bila 
znana. Brez pomoči 
je sam opazoval sliki 
in iskal razlike. Našel 
je 4. 

Nekateri tovrstnih 
nalog še niso poznali, 
zato so potrebovali 
precej usmerjanja pri 
delu. Le en učenec je 
našel vse razlike. E. je 
bil pri nalogi 
uspešnejši od večine 
ostalih. Učenca T. bi 
lahko primerjala s 
tistimi, ki takih nalog 
še niso poznali. 
Samostojno niso 
zmogli iskati razlik.  

Vestibularni sistem: skakanje na žogi 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Otroška žoga za 
skakanje; 
individualno 
izvajanje. Ostali z 
dvignjenimi rokami 
naredijo most. 
Učenec odskače pod 
mostom in naprej 
okrog miz. 

Ko je na koncu 
tunela/mostu nekdo 
stal z nogo na progi, 
je T. vstal z žoge, 
prestopil njegovo 
nogo, se spet usedel 
na žogo in odskakal 
naprej. Skakal je 
spretno in hitro. Na 
koncu ni bil videti 
utrujen. 

E. je skakal počasi, z 
vmesnimi krajšimi 
postanki med 
posameznimi skoki. 
Na koncu proge je ob 
vzpodbujanju ostalih 
pospešil – zadnjih 5 
skokov je naredil 
brez postanka. Na 
koncu je bil zadihan.  

Ostali učenci se med 
skakanjem niso 
ustavljali. Nekateri so 
imeli težave z 
ohranjanjem 
ravnotežja in smeri 
skakanja. Pri tem sta 
bila T. in E. uspešna. 

Proprioceptivni sistem in ravnotežje: vlečenje na rolki 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 
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Rolka; skupinsko 
izvajanje. Učenci se 
postavijo v krog. V 
sredini se nekdo 
usede na rolko. 
Njegova naloga je, da 
se z vlečenjem za 
ponujeno roko 
povleče naprej do 
naslednjega, vse do 
izhodiščne točke. 

T. se je večkrat 
povlekel premočno, 
dobil je preveliko 
hitrost in se je moral 
z rokami ustavljati, 
da se ni zaletel v 
sošolca. Zaradi 
občutka sigurnosti je 
na začetku držal eno 
roko na tleh, a se je z 
njo začel potiskati 
naprej. Ob opozorilu 
je dal roko na kolena 
in se tako kot ostali 
povlekel naprej za 
ponujeno roko. Ko je 
stal v krogu, ni 
razumel, da ne vleče, 
ampak samo ponudi 
roko. Vsakič je 
sošolca povlekel 
proti sebi. 

E. se je povlekel 
počasi, zato je dobil 
zelo majhno hitrost 
in se je hitro ustavil. 
To je bilo sicer boljše 
z vidika varnosti in 
lažjega nadzora 
rolke, a je bilo tudi 
bolj utrudljivo. To 
počasno premikanje 
je za vožnjo v krogu 
bolj primerno, da ga 
ne odnese predaleč. 
Bil je edini, ki se ni 
nikoli zaletel v koga 
izmed sošolcev. 

Večina učencev se je 
že na začetku 
povlekla prehitro in 
so se zaletavali v 
druge. Pri tem načinu 
je bil E. uspešnejši od 
ostalih. Izvedbo vaje 
bi bilo dobro 
poiskusiti v ravni 
liniji, kjer bi učenci z 
iztegnjenjimi 
ponujenimi rokami 
stali v vrsti, 
posameznik na rolki 
pa bi tako z 
vlečenjem v skladu s 
svojim občutkom 
varnosti uravnaval 
hitrost. 

Taktilni sistem: izdelava taktilne slike 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Barvni trši papir, 
mekol lepilo, zdrob; 
individualno 
izvajanje. Učenec si 
izbere barvo papirja. 
Z mekolom nariše 
poljuben motiv in ga 
posuje z zdrobom. 

T. se je med 
čakanjem na lepilo 
igral s presipavanjem 
zdroba skozi prste. T. 
je narisal sebe, nato 
pa je sliko obilno 
posul z zdrobom – 
občutek zdroba med 
prsti je bil tako 
prijeten, da ga je 
nasul veliko več, kot 
bi bilo potrebno.  

E. se je skupaj s T. 
med čakanjem na 
lepilo igral s 
presipavanjem 
zdroba skozi prste. 
Narisal je človeka. 
Tako kot T. je sliko 
obilno posul, odvečni 
zdrob pa je nato 
otresel nazaj v 
posodo. 

Vsem je bila 
dejavnost potresanja 
zdroba zelo všeč. Ko 
je bila slika končana, 
so učenci odvečni 
zdrob z roko 
pospravili z mize 
nazaj v posodo. 

Hot dog/palačinka (po igri Hot Dog in a Blanket: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

 
Odeja. Učenca s 
kotaljenjem zavijem 
v odejo in na telo 
izvajam gibe 
globokega pritiska in 
masaže. Učenec 

T. se je sam spomnil 
na očala, pred 
zavijanjem v odejo 
jih je odložil. Sam se 
je zavil v odejo. Želel 
je biti palačinka z 
marmelado. 

E. si je izbral hot dog 
s kečapom in 
čokolado. »Dobro,« 
je rekel, ko je imel 
dovolj globinskih 
pritiskov in masaže. 
Pri delu »sedaj 

Ostali so z veseljem 
pričakovali zavijanje 
v palačinko. Imeli so 
veliko idej, s čim bi 
bili radi namazani. 
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sodeluje z 
govorjenjem, kaj 
predstavlja in kaj 
nanj namažemo. 

Masiranje mu je 
očitno ugajalo, saj je 
trikrat na vprašanje 
»Je dovolj?« 
odgovoril »Še«. Ko 
sem po daljšem 
masiranju zaključila s 
»sedaj pojémo«, je 
sam dodal »am am«, 
se glasno smejal ter 
se zvijal ob 
žgečkanju. 

pojémo« se je ob 
žgečkanju glasno 
smejal. 

Zaključek: pozdrav v krogu z lepimi željami 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Stojimo v večjem 
krogu, pri pozdravu 
pomahamo ostalim. 
Učenec reče »adijo« 
in pomaha ostalim. 

Ponovil je »adijo« in 
pomahal. 

Ponovil je »adijo« in 
pomahal. 

Tu je bil pozdrav tako 
osnoven, da so ga 
zmogli vsi.  

 

Tabela 18  

Dejavnosti izvajanja interesne aktivnosti (zadnja v nizu dvajsetih ur) 

Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Cipa copa (Schmidt in Bole, 2008) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izvedba v krogu. 
Skupaj povejo 
besedilo in zraven 
ponazarjajo gibe. 

T. je tudi tokrat 
govoril samo prvi del 
besedila, gibe pa je 
izvajal sočasno z 
ostalimi. 

E. je govoril samo 
prvi del besedila, 
gibe je izvajal 
sočasno s sošolci. 
 

Večina je poleg 
prvega dela besedila 
povedala še zaključke 
fraz in nekatere 
ključne besede v 
sredini (npr. čevlji). 
Pri izvajanju gibov so 
bili usklajeni, razen 
enega učenca, ki je 
gibe ponavljal ravno 
obratno (narobe) – 
ko so ostali učenci šli 
naprej, je on skočil 
nazaj. 
 

Vidni sistem: odbijanje balona z roko (po igri Floating Balloon: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Napihnjen balon;  T. je z očmi sledil Tudi E. je z očmi Večina je vidno lepo 
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skupinsko izvajanje.  
 
Učenci se po turško 
posedejo na tla. 
Učiteljica ponovi 
pravila, ki jih sicer že 
poznajo (»Ta balon je 
zelo boječ – nanj 
morate zelo paziti. 
Balonu morate slediti 
z očmi, paziti morate, 
da ne pade na tla. 
Odbijajte ga po 
navodilih – zdaj npr. 
z eno roko, z drugo 
roko, z obema 
rokama, s hrbtno 
stranjo roke, samo z 
enim prstom, podaj 
levemu sosedu, 
podaj npr. Petri«). 

balonu. 
Odboji so bili 
natančno 
koordinirani, 
upošteval je slišana 
navodila.  
Ko je navodilo 
vsebovalo ime 
sošolca, mu je uspelo 
usmeriti balon proti 
njemu. 
 
 
 

sledil balonu. 
Odboji so bili 
natančni, videlo se 
je, da se je trudil 
zadeti balon čim bolj 
v skladu z navodili. 
Ko je bilo to 
potrebno, je balon 
usmeril natančno k 
sošolcu, ki ga je 
imenovala učiteljica. 
 

sledila balonu. 
Nekateri so vmes 
klepetali in jih je bilo 
potrebno opozarjati, 
da balon ni padel po 
tleh ter ponavljati 
navodila. 
T. in E. sta bila pri tej 
nalogi med bolj 
uspešnimi učenci. 
Ena učenka je imela 
težave z odbojem – 
balon je zadela tako 
narahlo, da je komaj 
spremenil smer ali pa 
ga je zadela preveč 
od strani in je tako 
spreminjal smer brez 
njene kontrole. 

Vestibularni, slušni in priprioceptivni sistem: tek ob glasbi z metom na bučko  
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Predvajalnik in 
hitrejša glasba, 3 
bučke ali kup mehkih 
blazin; skupinsko 
izvajanje. 
 
Učenci se med 
predvajanjem glasbe 
čimbolj v ritmu 
premikajo po razredu 
(naj bo glasba 
hitrejša in oni 
skačejo, tečejo ali 
hitro hodijo). Ko 
glasba utihne, se 
morajo takoj, ko 
zaznajo tišino, vreči 
na bučko. Ko se 
glasba spet zasliši, se 
poberejo in 
nadaljujejo. 
Nalogo izvajajo toliko 
časa, da se opazi 

T. naloge ni razumel. 
Na zvoke glasbe se je 
premikal po 
prostoru, a ni 
odreagiral na tišino, 
temveč je sledil 
sošolcem – ko so oni 
popadali na blazine, 
se je nanje vrgel še 
sam. 
Po razredu se je 
premikal s 
skakanjem. 
Z bučke oz. blazine se 
je hitro pobral, ko je 
videl, da so sošolci 
začeli vstajati.  
Na bučko oz. blazino  
se je vrgel z vso 
močjo, s celim 
telesom. 
Na koncu ni izgledal 
utrujen. 

E. je nalogo razumel.  
Hitro in samostojno 
je ugotovil, da je 
glasba utihnila in je 
odreagiral s 
previdnim, rahlim 
padcem na blazino. 
Po razredu se je 
premikal s počasno 
hojo. 
Z blazine se je počasi 
pobral in se takoj 
pridružil gibanju 
sošolcev. 
Po koncu dejavnosti 
je izgledal utrujen. 

Ostali učenci so med 
predvajanjem glasbe 
tekli, edino T. in E. 
sta se premikala s 
skakanjem in 
počasno hojo. 
Večina ni poslušala, 
kdaj je glasba 
utihnila, ampak je 
sledila sošolki in 
sošolcu E., ki sta 
spremljala, kdaj je 
nastala tišina.  
Na bučko so se vsi, 
razen E., vrgli s celim 
telesom in z vso 
močjo. 
Nato so se ob zvokih, 
ki so jih večinoma vsi 
zaznali, hitro pobrali 
z blazin ter 
nadaljevali z 
gibanjem. 
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obvladanje navodil in  
njihovo spontano 
reagiranje. 

 

Taktilni sistem: polnjenje in praznjenje posodic (po igri Dump and Fill: Sher, 2009)  
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Prazna plastenka, 
prazen, čist jogurtov 
lonček, obrnjen 
okrog in naluknjan z 
luknjami v velikosti 
slamice, na kratko 
narezane slamice, 
frnikule, ruta za 
prevez oči; 
individualno 
izvajanje. 
 
Učiteljica pred 
učenca postavi 
frnikule, slamice, 
plastenko in lonček. 
Njegova naloga je, da 
v odprtino embalaže 
vstavlja primerno 
velik predmet (kaj 
kam spada, naj 
ugotovi sam; frnikule 
v plastenko, slamice 
v lonček; lahko ga 
učiteljica vpraša: 
»Kam boš pospravil 
slamice in kam 
frnikule?«). Ko 
učiteljica vidi, da 
nalogo razume, mu 
zaveže oči. S 
tipanjem mora 
učenec določiti, kaj 
ima v roki in v katero 
posodo bo spravil, 
poiskati luknjo in 
predmet potisniti 
skoznjo. 
Ko z nalogo konča, iz 
posode presuje 
predmete in jih 

T. je navodila 
razumel. 
Ob uporabi vida je 
ustrezno določil, kam 
spadajo frnikule in 
kam slamice. 
Z zavezanimi očmi 
 je pravilno 
prepoznaval 
predmete in jih 
ustrezno sortiral v 
posodo. 
Prijemanje in 
odlaganje predmetov 
je bilo koordinirano. 
Dejavnost je 
potekala hitro. 
Odprtino je miže  
hitro našel. 
Tudi pospravljanje je 
potekalo brez težav.  
Naloga se mu je 
zdela lahka. 
V dejavnosti je užival. 
 

 E. je navodila 
razumel. 
Ob uporabi vida je 
ustrezno določil, kam 
spadajo frnikule in 
kam slamice. 
Z zavezanimi očmi je 
pravilno prepoznaval 
predmete in jih 
ustrezno sortiral v 
posodo. 
Prijemanje in 
odlaganje predmetov 
je potekalo hitro in 
koordinirano. 
Odprtino je miže  
hitro našel. 
Tudi pospravljanje je 
potekalo brez težav. 
Naloga se mu je 
zdela lahka.  
V dejavnosti je vidno 
užival. 
 

Ena učenka je bila pri 
nalogi najhitrejša in 
najuspešnejša – 
nalogo je razumela 
takoj, ko je pred 
seboj videla 
predmete. Še preden 
ji je učiteljica 
razložila navodila, je 
začela pospravljati 
slamice in frnikule. 
Tudi miže ji naloga ni 
povzročala nobenih 
težav. Neki drug 
učenec je imel velike 
težave s koordinacijo 
rok brez pomoči 
vidnega zaznavanja – 
zelo dolgo časa je 
potreboval, da je 
našel luknjico v 
posodici. Reševanje 
naloge je tu trajalo 
najdlje. T. in E. sta 
bila primerljiva z 
vsemi ostalimi, ki jim 
je šla naloga brez 
težav, a niso bili tako 
hitri kot omenjena 
učenka. 
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pripravi na mizo za 
sošolca, ki je na vrsti 
za njim. 
 
Hot dog/palačinka (po igri Hot Dog in a Blanket: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

 Odeja; individualno 
izvajanje.  
 
Učenec se uleže na 
odejo.  S kotaljenjem 
ga učiteljica zavije v 
odejo in vpraša, kaj 
bo (hot dog ali 
palačinko?) ter kaj 
naj namaže nanj. Ko 
odgovori, na telo 
izvaja gibe globokega 
pritiska  in masaže.  
Ko z odgovorom na 
vprašanje, ali kako 
drugače pokaže, da 
ima dovolj, ga 
učiteljica »pojé« - 
požgečka po telesu in 
zraven »mljaska«. 

T. je izbral hot dog s 
kečapom, sirom, 
kumarami, 
marmelado, čebulo 
in česnom. 
Med masažo se je 
glasno smejal od 
ugodja. Dajal je vtis, 
da mu ugaja. 
Odvil se je hitro. 
Ko so bili sošolci 
palačinke, je 
sodeloval pri 
masiranju. 

E. je izbral hot dog s 
kečapom, ajvarjem in 
čokolado. 
Med masažo se je 
tiho smejal od ugodja 
in se rahlo odmikal. 
Odvil se je hitro. 
Ko so bili sošolci 
palačinke, ni 
sodeloval pri 
masiranju. 

Ostali so v večini 
izbirali hot dog, ena 
učenka je izbrala 
palačinko. T. si je 
izbral največ 
dodatkov in s tem 
najdaljšo masažo, E. 
najmanj dodatkov in 
s tem najkrajšo 
masažo, ostali so bili 
nekje vmes. Edino E. 
ni želel sodelovati pri 
masiranju ostalih. 

Zaključek: pozdrav v krogu z lepimi željami 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Stojijo v krogu, držijo 
se za roke. Učenec 
desnemu sosedu 
izreče preprosto željo 
»Imej se lepo«. 

Željo je sošolcu 
povedal sam, brez 
pomoči. Vzor mu je 
bil učenec, ki je bil na 
vrsti pred njim. 

Željo je po korakih 
ponovil za učiteljico. 
 

Večina je brez težav 
ponovila željo, ena 
učenka pa si je 
izmislila še 
dejavnosti, pri 
katerih želi, da se 
ima sošolec lepo. 

 

12.6. POVZETEK REZULTATOV IN  HIPOTEZ 
 

H 1: Opazovana učenca z MDR (motnjo v duševnem razvoju) po končanem programu kažeta 

manj hiper/hiposenzitivnosti. 
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H 2: Napredek učenca, ki obiskuje program nižjega izobrazbenega standarda (NIS), se 

razlikuje od napredka učenca, ki obiskuje posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI). 

H 3: Učitelji in starši opazovanih učencev opazijo pozitivne učinke vključitve v aktivnosti 

senzorne integracije. 

H 4: Opazovana učenca se pozitivno odzivata na aktivnosti spodbujanja senzorne integracije. 

 

Hipotezo št. 1 smo ovrgli, hipoteze št. 2, 3 in 4 pa smo potrdili. 

13. SKLEP 
 

V diplomskem delu smo ob obravnavi motnje senzorne integracije in njene povezanosti z 

učenci s posebnimi potrebami ugotavljali možnost uporabe senzomotoričnih aktivnosti v 

obliki skupinske interesne aktivnosti. Zanimalo nas je, ali je aktivnosti, ki so v pomoč za 

vzpostavitev nevrološkega ravnovesja in spodbujanje senzorne integracije, smiselno uporabiti 

v skupinski obliki dejavnosti za otroke z motnjo v duševnem razvoju, kombinirano z motnjo 

avtističnega spektra.  

Po končanem programu se stanje opazovanih učencev z vidika hiposenzitivnosti oz. 

hipersenzitivnosti ni bistveno spremenilo, kar pripisujemo prekratkemu obdobju. 20 ur, torej 

20 tednov (oz. še več, če štejemo počitnice in praznike), z eno uro tedensko, je premalo, da bi 

se, še posebej pri otrocih s posebnimi potrebami, nevrološko stanje bistveno spremenilo. 

Težava je tudi v subjektivnosti ocenjevanja – če bi lestvico izpolnjeval nekdo drug, bi mogoče 

opazil napredek še kje drugje, kot so ga zasledili starši oz. učitelji. Ugotovitev razlik v 

napredku učencev, ki obiskujeta različna programa osnovne šole s prilagojenim programom, 

lahko pripišemo razlikam v njunih sposobnostih in izkušnjah. Eden od njiju je 

senzomotoričnih izkušenj deležen že dlje časa, medtem ko drugi ni imel tako veliko stika z 

njimi. Starši in učitelji so opazili določene pozitivne učinke otrokove vključitve v skupinsko 

interesno dejavnost, učenca pa sta se pozitivno odzivala na aktivnosti, kar se je odražalo v 

njunem označevanju evalvacijskih lističev in v razvijanju sposobnosti ter napredovanju pri 

določenih nalogah, ki so se strukturirano pojavljale v vsaki uri dejavnosti. Kot pomembno 

ugotovitev bi zato izpostavili pozitivno odzivanje otrok na omenjene dejavnosti. Čeprav to ni 

merljivo, je za izvajalca dejavnosti pomembno tudi občutje veselja, ki ga otrok pokaže, ko ga 
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pride učitelj iskati ob času za interesno dejavnost. Učenci, ki so se dejavnosti udeleževali, so 

se aktivnosti veselili. Že na začetku ure so pregledali pripomočke in ugibali, kaj neki jih čaka 

tisti dan. Že ob začetkih tedna so izvajalko dejavnosti pozdravljali z vprašanjem »A je danes 

petek? Imamo danes krožek?«. 

Poleg že omenjenih teoretičnih ugotovitev prispeva diplomsko delo primere aktivnosti, ki so 

uporabne bodisi v uporabljeni obliki ur interesne dejavnosti bodisi kot samo ena dejavnost za 

popestritev šolske ure. 

Pomanjkljivost raziskave je poleg subjektivnosti merskega inštrumenta tudi v majhnem 

številu otrok v vzorcu opazovanih. Na šoli s približno petdesetimi učenci je težko dobiti večji 

vzorec otrok določene starosti, kjer bi starši sodelovali z izpolnjevanjem lestvice in kjer se 

aktivnost ne bi prekrivala s še katero drugo interesno dejavnostjo. Razširitev vzorca na več 

učencev različnih šol s prilagojenim programom ter sodelovanje s strokovnjaki, ki bi lahko z 

drugimi testi bolj objektivno ocenili napredek, je ena od možnosti nadaljnjih raziskav. Prav 

tako bi lahko ugotavljali razlike v napredovanju predelovanja senzornih informacij glede na 

spol, otrokovo okolje (mesto ali podeželje), diagnosticirano motnjo in vključenost v 

morebitne dodatne terapevtske obravnave. 

Pogosta težava, s katero se starši srečujejo, je povezana s plačevanjem obravnav pri za to 

usposobljenih strokovnjakih. Ker motnja ni priznana kot klinična diagnoza, se ni mogoče 

zanašati na zavarovalniško kritje stroškov. Tako so starši posledično plačniki otrokovih 

obravnav, česar si marsikdo ne more privoščiti. Če rečemo, da je otrok deležen obravnave 

enkrat tedensko, to letno znese več kot 2000 evrov (informacija je vzeta iz cenika slovenskega 

Združenja za senzorno integracijo). Starši otrok, ki so v našem primeru obiskovali interesno 

dejavnost, si tega verjetno ne bi mogli privoščiti. Ker je v Sloveniji malo šol, ki se lahko 

pohvali z delovnim terapevtom med njihovimi zaposlenimi, tovrstne aktivnosti otrokom niso 

dovolj dostopne, niti prepoznane kot potrebne. Naša želja pri oblikovanju diplomskega dela je 

bila, da se izpostavi možnost šolske alternative dragim samoplačniškim obravnavam v obliki 

interesne dejavnosti. Učinkovitost zagotovo ne bo enaka, bo pa v določeni meri kljub temu 

spodbudila otrokovo zaznavanje in spoznavanje meja lastnih sposobnosti.  

 

 

  



68 
 

LITERATURA IN VIRI 
 

Anderluh, M. (2014). Duševne motnje v razvojnem obdobju. V C. Kržišnik (ur.), Pediatrija 
(str. 77–78). Ljubljana, DZS. 

 
Ayres, A. J. (2005). Sensory Integration and the Child. Los Angeles: Western Psychological  

Services. 
 
Ayres, A. J. (1989). Sensory Integration and the Child. Los Angeles: Western Psychological 

Services. 
 
Biel, L. in Peske, N. (2009). Raising a sensory smart child: the definitive handbook for 

helping your child with sensory processing issues. New York: Penguin Books.   
 
Bundy, A. C., Lane, S. J. in Murray, E. A. (2002). Sensory integration: theory and practice. 

Philadelphia: F. A. Davis.  
 
Christmas, J. (2009). Hands on dyspraxia: supporting children and young people with 

sensory and motor learning challenges. Milton Keynes: Speechmark. 
 
Delaney, T. (2009). 101 games and activities for children with autism, Asperger's and sensory 

processing disorders. New York: McGraw Hill.  
 
Emmons, P.  G. in Anderson, L. M. (2006). Understanding sensory dysfunction: learning, 

development and sensory disfunction in autism spectrum disorders, ADHD, learning 
disabilities and bipolar disorder. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 

Engel-Yeger, B., Hardal-Nasser, R. in Gal, E. (2011). Sensory processing dysfunctions as 
expressed among children with different severities of intellectual developmental 
disabilities. Research in Developmental Disabilities, vol. 32(5), 1770–1775.      

Farrell, M. (2008). Educating special children: an introduction to provision for pupils with 
disabilities and disorders. New York; London: Routledge.  

Horowitz, L. in Röst, C. (2007). Helping hyperactive kids – a sensory integration approach: 
techniques and tips for parents annd professionals. Alameda: Hunter House. 

Horvat, M. in Gričar, N. (2012). Prisotnost motnje senzorne integracije pri osnovnošolskih 
otrocih. V M. Tomšič (ur.), Delovna terapija – stroka sedanjosti (str. 21–30). 
Ljubljana: Zdravstvena fakulteta. 

 
Korelc, S. in Groleger Sršen, K. (2013). Motnje senzorne integracije in možnosti terapevtske 

obravnave. Rehabilitacija, 2, str. 83–90. 
 



69 
 

Koscinski, C. (2013). The pocket occupational therapist for families of children with special 
needs. London; Philadelphia: Jessica Kingsley. 

 
Kranowitz, C. S. (2005). The out-of-sync child: recognizing and coping with sensory 

processing disorder. New York: Skylight Press Book: Perigee Book. 

Miller, L. J. in Fuller D. A. (2007). Sensational kids: hope and help for children with sensory 
processing disorder (SPD). New York: Perigee Book.   

Schmidt, G. in Bole, D. (2008). Gibalne igre s petjem – bansi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 
Oddelek za predšolsko vzgojo.  

Sher, B. (2009). Early intervention games: fun, joyful ways to develop social and motor skills 
in children with autism spectrum or sensory processing disorders. San Francisco: 
Jossey-Bass. 

Viola, S. G. (2007). Senzorna integracija – smernice za ocenjevanje in intervencije za učitelje 
in druge strokovne delavce. V M. Kavkler in M. Košak Babuder (ur.), Učenci s 
specifičnimi učnimi težavami: skriti primanjkljaji – skriti zakladi (str. 114–147). 
Ljubljana: Društvo Bravo – društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s 
specifičnimi učnimi težavami. 

 

Spletni viri: 

About SPD: Diagnosing SPD. (b.d.) Pridobljeno 28. 10. 2014 s spletne strani 
http://spdfoundation.net/diagnosing.html. 

DSM-IV codes. (b.d.) Pridobljeno 23. 10. 2014 s spletne strani 
http://en.wikipedia.org/wiki/DSM-IV_codes. 

Levingston, S. A. (12. 5. 2014). The debate over sensory processing disorder: Are some kids 

really »out of sync«?. The Washington Post. Pridobljeno 30. 1. 2015 s spletne strani 

http://www.washingtonpost.com/national/health-science/the-debate-over-sensory-

processing-disorder-are-some-kids-really-out-of-sync/2014/05/12/fca2d338-d521-

11e3-8a78-8fe50322a72c_story.html. 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju. (b.d.) Pridobljeno 26. 1. 2015 s speltne strani 
http://www.zrss.si/?rub=3492. 

Prvi znaki. (b.d.) Pridobljeno 26. 1. 2015 s spetne strani http://www.avtizem-
skoljke.si/znaki.htm. 

Reynolds, C. in Reynolds K. S. (2010). A study of the effectiveness of sensory integration 

therapy on neuro-physiological development. Pridobljeno 25. 3. 2015 s spletne strani 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED510594.pdf. 

http://spdfoundation.net/diagnosing.html
http://en.wikipedia.org/wiki/DSM-IV_codes
http://www.washingtonpost.com/national/health-science/the-debate-over-sensory-processing-disorder-are-some-kids-really-out-of-sync/2014/05/12/fca2d338-d521-11e3-8a78-8fe50322a72c_story.html
http://www.washingtonpost.com/national/health-science/the-debate-over-sensory-processing-disorder-are-some-kids-really-out-of-sync/2014/05/12/fca2d338-d521-11e3-8a78-8fe50322a72c_story.html
http://www.washingtonpost.com/national/health-science/the-debate-over-sensory-processing-disorder-are-some-kids-really-out-of-sync/2014/05/12/fca2d338-d521-11e3-8a78-8fe50322a72c_story.html
http://www.zrss.si/?rub=3492
http://www.avtizem-skoljke.si/znaki.htm
http://www.avtizem-skoljke.si/znaki.htm
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED510594.pdf


70 
 

Sensory processing disorder. (b.d.) Pridobljeno 22. 10. 2014 s spletne strani 
http://en.wikipedija.org/wiki/Sensory_processing_disorder. 

Učni načrt za področje Gibanje in športna vzgoja. (2006). Pridobljeno 29. 1. 2015 s spletne 
strani http://www2.pef.uni-lj.si/srp_gradiva/program-mdr.pdf. 

Učni načrti posebnega programa vzgoje in izobraževanja. (2006). Pridobljeno 29. 1. 2015 s 
spletne strani http://www.zrss.si/?rub=3107. 

Učni načrti prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom. 

(2006). Pridobljeno 29. 1. 2015 s spletne strani  

http://www.zrss.si/default.asp?rub=3067. 

Uyanik, M. in Kayihan H. (2010). Down syndrome: sensory integration, vestibular 
stimulation and nevrodevelopmental therapy approaches for children. V: J. H. Stone 
in M. Blouin, ur., International Encyclopedia of Rehabilitation. Pridobljeno 27. 1. 
2015 s spletne strani  http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/en/article/48/. 

 

 

 

 

 

PRILOGE 
- Ocenjevalna lestvica disfunkcije senzorne integracije za določanje hiper- in hiposenzitivnosti, 
- vprašalnik o opažanju učinkov izvajanja interesne dejavnosti na otroka, 
- analize izvedenih ur. 

  

http://www2.pef.uni-lj.si/srp_gradiva/program-mdr.pdf
http://www.zrss.si/?rub=3107
http://www.zrss.si/default.asp?rub=3067
http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/en/article/48/


71 
 

Priloga 1 Ocenjevalna lestvica disfunkcije senzorne integracije za določanje hiper- in 
hiposenzitivnosti 

 

Navodila: 

DA  Če se vedenje pojavlja pogosto. 

VČASIH  Če se vedenje pojavlja občasno. 

NE  Če se vedenje ne pojavlja ali se pojavlja zelo neredno. 

TAKTILNO PODROČJE 

 

Ali otrok: DA VČASIH NE 

Pretirano reagira na boleče fizične izkušnje? 2 1 0 

Premalo reagira na boleče fizične izkušnje (zdi se, da se ne zaveda urezov, 

udarcev in poškodb)? 

2 1 0 

Pretirano reagira na dotik (se umakne, izogiba)? 2 1 0 

Ne opazi dotika? 2 1 0 

Je pretirano žgečkljiv? 2 1 0 

Se ne odziva na žgečkanje? 2 1 0 

Pretirano reagira na umazane sestavine, kot so barva prsti, lepilo, blato ali 

se jih izogiba? 

2 1 0 

Hrepeni po umazanih aktivnostih? 2 1 0 

Ne mara pranja, česanja ali krtačenja las; striženja las ali nohtov? 2 1 0 

Se pretirano umiva, grize nohte, ima rad pretirano vroče ali mrzle kopeli? 2 1 0 

Ne mara, da se ga kdo dotika, še posebej nepričakovano; postane 

vznemirjen, kadar je v gneči ali sam, stran od drugih? 

2 1 0 

Ne mara, da se ga kdo dotika, išče fizično agresiven stik (glasni prepiri in 

zabave, zaletavanje v stene in ljudi, udarjanje z glavo, grizenje samega 

sebe ali praskanje)? 

2 1 0 

Nosi samo določene vrste oblačil ali ne mara oblačil (ima raje kratke 

rokave, zavrača kape, rokavice)? 

2 1 0 

Raje nosi debelejša oblačila, npr. puloverje in plašče ali tesna oblačila, npr. 

kape in rokavice? 

2 1 0 
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VESTIBULARNO PODROČJE 

 

Ali otrok: DA VČASIH NE 

Se izogiba ali ne mara guganja, drsenja ali igranja na igralih? 2 1 0 

Hrepeni po guganju in drsenju? 2 1 0 

Močno zavrača premetavanje po zraku? 2 1 0 

Hrepeni po premetavanju po zraku? 2 1 0 

Ne mara skakanja z višine (tudi z majhne višine)? 2 1 0 

Neprestano skače (s postelje, igral, stopnic)? 2 1 0 

Se zdi preobčutljiv za gibanje, mu v avtu zlahka postane slabo in postane 

omotičen? 

2 1 0 

Ne postane omotičen ali mu ni slabo po intenzivnem vrtenju, hrepeni po 

aktivnostih, ki vključujejo vrtenje? 

2 1 0 

Močno zavrača položaje, v katerih je postavljen na glavo (stoja na glavi, 

prevračanje »kozolcev«)? 

2 1 0 

Hrepeni po položajih, v katerih je postavljen na glavo, hrepeni po 

prevračanju »kozolcev«? 

2 1 0 

 

PODROČJE SLUHA 

 

Ali otrok: DA VČASIH NE 

Se zdi prestrašen ali vznemirjen ob glasnih zvokih? 2 1 0 

Se zdi, da se glasnih zvokov ne zaveda? 2 1 0 

Se zdi zelo občutljiv za zvoke v ozadju? 2 1 0 

Se zdi, da presliši zvoke, kot so telefon, zvonec pri vratih, alarm? 2 1 0 

Ima težave pri usmerjanju pozornosti ob prisotnosti hrupa v okolici? 2 1 0 

Nima težav z usmerjanjem pozornosti ob prisotnosti hrupa v okolici (lahko 

bere in dela domačo nalogo ob igranju televizije in radia)? 

2 1 0 
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PODROČJE VIDA 

 

Ali otrok: DA VČASIH NE 

Se zdi občutljiv na svetlobo, ima raje temo ali zatemnjeno svetlobo? 2 1 0 

Kadar dela –  ima raje močno osvetljene sobe ali med branjem potrebuje 

osvetljeno knjigo? 

2 1 0 

Spregleda podrobnosti, kadar opazuje slike? 2 1 0 

Se osredotoči na najmanjše pozornosti v slikah? 2 1 0 

 

PODROČJE VOHA 

 

Ali otrok: DA VČASIH NE 

Se zdi pretirano občutljiv za določene vonje? 2 1 0 

Se zdi neobčutljiv za nezdrave vonjave? 2 1 0 

 

PODROČJE OKUSA 

 

Ali otrok: DA VČASIH NE 

Močno vztraja pri hrani blagega okusa (jo ima raje)? 2 1 0 

Močno vztraja pri začinjeni hrani (jo ima raje)? 2 1 0 

Se pritožuje čez hrano kot prevročo ali prehladno? 2 1 0 

Se zdi, da se ne zaveda temperature hrane (prevroče ali prehladne)? 2 1 0 

Močno vztraja pri hrani brez teksture (jo ima raje)? 2 1 0 

Močno vztraja pri hrani z močno teksturo (jo ima raje)? 2 1 0 
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Osenčene trditve se točkuje pri hipersenzitivnosti, neosenčene trditve pa pri hiposenzitivnosti. 

Čutno področje Rezultat 

HIPERsenzitivnosti 

Rezultat 

HIPOsenzitivnosti 

Opombe 

Taktilno    

Vestibularno    

Sluh    

Vid    

Voh    

Okus    

SKUPAJ    

 

Dodatne informacije: 
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Priloga 2 VPRAŠALNIK O OPAŽANJU UČINKOV IZVAJANJA INTERESNE DEJAVNOSTI NA 
OTROKA 

Ob koncu izvajanja interesne dejavnosti (aktivnosti spodbujanja senzorne integracije) vas 
prosim za izpolnitev tega kratkega vprašalnika. Zanima me, ali je bilo v povezavi z izvajanjem 
aktivnosti opaziti kakršne koli spremembe pri učencu/vašem otroku.  

Za odgovore in sodelovanje se vam že vnaprej lepo zahvaljujem,  

Nika Košmelj 

Je učenec doma/v šoli kdaj omenil interesno dejavnost? Da Ne 
Če jo je, na kakšen način? Kot dejavnost, ki jo ima rad? Da Ne 
Ali opazite razliko v učenčevi aktivnosti? (bolj ali manj aktiven) Da Ne 
Ali se doma/v šoli kaj več giba – vrti, skače, kotali, guga? Da Ne 
 Ali se doma/v šoli kaj manj giba – vrti, skače, kotali, guga? Da Ne 
Ga je bilo prej kake vrste gibanja (npr. kotaljenje ...) strah, pa 
ga sedaj izvaja? 

Da Ne 

Ali kaj lažje sprejema nove zvoke, ljudi, dotike, vrsto hrane? Da Ne 
Je (v petek) po krožku popoldne bolj umirjen kot običajno? Da Ne 
Ste opazili kakršen koli napredek, ki bi ga lahko povezali z 
obiskovanjem interesne aktivnosti (npr. bolj umirjeno 
odzivanje, boljše sprejemanje novih stvari, večja aktivnost, 
manjše doživljanje stresa ob spremembah v okolju ...)? 

Da Ne 

Se vam zdi, da je pri interesni dejavnosti pridobil nove 
prijatelje? 

Da Ne 

Ali opazite, da je z vključitvijo v interesno dejavnost pridobil na 
socialnih veščinah? 

Da Ne 

Če bi se še enkrat odločal/a, bi prav tako spodbudil/a učenca k 
ponovni vključitvi v interesno dejavnost z igrami za 
spodbujanje senzorne integracije. 

Da Ne 

Vključitev učenca v interesno dejavnost bi označil/a kot 
pozitivno. 

Da Ne 
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Priloga 3 ANALIZE IZVEDENIH UR 

1)  
Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Cipa copa (Schmidt in Bole, 2008) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izvedba v krogu, vsi 
se držijo za roke, da 
krog ostane prave 
oblike. Povem 
besedilo in pokažem 
gib, učenci ponovijo.  

Z manjšim zamikom 
je sledil ostalim pri 
gibanju, govorno 
besedila ni spremljal. 

Pri gibanju je sledil 
ostalim, zadržano je 
opazoval njihovo 
gibanje, govorno ni 
sodeloval. Takoj po 
izvedbi se je umaknil 
iz skupine.  

Ostali učenci so 
nesinhrono izvajali 
gibe, pri govorjenju 
so poskušali 
sodelovati. 

Vidni sistem: odbijanje balona z roko (po igri Floating Balloon: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Napihnjen balon; 
izvanjanje sede v 
krogu. 

Ob opozorilu je sledil 
gibanju balona. Ko 
mu je sledil in je bil 
na vrsti, ga je 
pravočasno odbil, 
občasno se je zaigral 
s svojimi copati in 
pozabil na balon.  

Vidno je sledil 
gibanju balona, ga 
odbil. Če se je kateri 
izmed ostalih otrok 
stegnil po balonu, je 
odboj prepustil in se 
umaknil nazaj. 

Ostali učenci so 
tekmovali in se 
trudili, da bi čim 
večkrat odbili balon, 
T. in E. sta balon 
odbijala le v primeru, 
da ju ni nihče zmotil 
in je bilo jasno, da bo 
balon njun. 

Vestibularni sistem: sedenje na vlečeni odeji (po igri Blanket Ride: Sher, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Odeja, individualno 
izvajanje, ostali 
opazujejo. Učitelj 
spremljevalec 
individualno vozi 
učenca (ta sedi po 
turško na odeji) 
okrog miz, z nekaj 
ostrimi ovinki in 
zavoji. 

Po opazovanju 
sošolcev se je takoj 
usedel v primeren 
položaj (pokrčene 
noge, sedi na robu 
odeje, ki je oddaljena 
od učitelja). Celoten 
čas vožnje je 
opazoval levo in 
desno ter spremljal 
pot vožnje (kot da bi 
se želel prepričati o 
varnosti). Med 
vožnjo je imel jezik 
med zobmi. 
 
 
 
 

Na začetku mu je bilo 
potrebno pomagati 
pri postavljanju nog v 
prekrižan položaj. 
Med vožnjo je mižal 
in si z rokami varoval 
glavo. Pred svojo 
vožnjo je spremljal 
vožnjo ostalih 
učencev. 

Ostali učenci so med 
vožnjo vriskali in 
cvilili, po končano 
vožnji so želeli 
ponoviti izkušnjo. 
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Proprioceptivni sistem in ravnotežje: potiskanje sošolcev na rolki okrog mize 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Rolka, izvajanje v 
paru. Učenec po 
turško sedi na rolki, 
drug učenec ga 
potiska po progi 
okrog mize. 

T. je bil tako med 
potiskanjem sošolca 
na rolki kot med 
vožnjo (njega je na 
rolki peljal drug 
učenec) zelo 
osredotočen na 
nalogo, obakrat je 
imel jezik med 
zobmi. 

E. je med vožnjo na 
rolki izgledal 
zaskrbljen, ko je 
vožnjo končal brez 
padca z rolke, se je 
nasmehnil. 

Vsem učencem je 
vožnja 
sošolca/potiskanje 
rolke predstavljala 
izziv. Nekateri so se 
vožnje bali, drugi so 
prosili za ponovitev. 

Taktilni sistem: oblikovanje plastelina 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Barvni plastelin, na 
mizi z obema rokama 
oblikuje kačico in/ali 
kroglico. 

T. je pri nalogi zelo 
spreten in hiter. Brez 
težav je oblikoval 
kačico. 

E. je koordinirano, a 
počasi, oblikoval 
kačico. Aktivnost je 
končal zadnji. 

T. je bil pri nalogi 
boljši od večine. 
Opazi se, da v 
posebnem programu 
več časa namenijo 
finomotoričnim 
dejavnostim. 

Hot dog/palačinka (po igri Hot Dog in a Blanket: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Odeja. Učenca s 
kotaljenjem zavijem 
v odejo in na telo 
izvajam gibe 
globokega pritiska in 
masaže. Učenec 
sodeluje z 
govorjenjem, kaj 
predstavlja (npr. 
palačinko) in kaj 
nanjo namažemo 
(npr. marmelado). 

T. je previdno 
spremljal dogajanje 
okrog sebe. Celo 
aktivnost je bil tiho, 
ni sodeloval s 
predlogi, ostali 
učenci so govorili, kaj 
naj namažemo nanj. 

E. tu ni želel 
sodelovati. 

Učencem je bila 
aktivnost všeč. 
Nekateri so od 
ugodja zaprli oči, 
drugi so se smejali in 
glasno sodelovali s 
predlogi o dodatkih 
na hrani. 

Zaključek: pozdrav v krogu z lepimi željami 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Učenec med 
risanjem sosedu na 
hrbet (npr. sonce) le-
temu zaželi nekaj 
lepega (npr. Želim ti 
lep vikend). 

T. je vodeno (nariši 
krog in sedaj še 
žarke) narisal sonce 
na hrbet. Pozdrav je 
ponovil le delno in 
precej popačeno. 

E. je ponovil za 
učencem, ki je bil 
pred njim na vrsti. 

Učenci brez motenj 
avtističnega spektra 
so aktivnost izvedli 
samostojno, ostali so 
potrebovali pomoč in 
vodenje. 
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2)  
Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Cipa copa (Schmidt in Bole, 2008) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izvedba v krogu, vsi 
se držijo za roke. 
Spustijo se, ko se je 
potrebno zavrteti 
okrog lastne osi.  
Povem besedilo in 
pokažem gib, učenci 
ponovijo. 

Z manjšim zamikom 
je sledil ostalim pri 
gibanju, govorno 
besedila ni spremljal. 

E. je bil zaradi bolezni 
odsoten. 

Ostali učenci so 
nesinhrono izvajali 
gibe, pri govorjenju 
so poskušali 
sodelovati. 

Vidni sistem: odbijanje balona z roko (po igri Floating Balloon: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Napihnjen balon, 
izvanjanje sede v 
krogu. 

Ob opozorilu je sledil 
gibanju balona. Ko je 
bil pozoren in na 
vrsti, ga je 
pravočasno odbil. 
Med aktivnostjo je 
opazoval okolico in 
pozabil na balon. 

/ Ostali učenci so 
tekmovali in se 
trudili, da bi čim 
večkrat odbili balon, 
T. je balon odbijal le 
v primeru, da ga ni 
nihče zmotil in je 
balon priletel v 
njegovo neposredno 
bližino. 

Vestibularni sistem: sedenje na vlečeni odeji (po igri Blanket Ride: Sher, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Odeja, individualno 
izvajanje. Ostali 
opazujejo in 
sodelujejo z igranjem 
mostu – po dva 
skupaj držita roke v 
zrak, da gre učitelj z 
učencem na odeji 
spodaj. Učitelj 
spremljevalec 
individualno vozi 
učenca (ta sedi po 
turško na odeji) 
okrog miz in pod 
mostovi, z nekaj 
ostrimi ovinki in 
zavoji. 

Po opazovanju 
sošolcev se je takoj 
usedel v primeren 
položaj. Celoten čas 
počasne vožnje je 
opazoval okolico, ko 
sta peljala pod 
mostom, je gledal 
navzgor, spremljal je 
gibanje. Strahu ni 
kazal. Bil je stabilen, 
ohranjal je 
ravnotežje. 

/ Ostali učenci so med 
vožnjo vriskali in 
cvilili, po končano 
vožnji so želeli 
ponoviti izkušnjo. 
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Proprioceptivni sistem in ravnotežje: potiskanje sošolcev na rolki okrog mize 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Rolka; izvajanje v 
paru. Učenec po 
turško sedi na rolki, 
drug učenec ga 
potiska po progi 
okrog mize. Vlogi 
zamenjata. 

T. je bil med 
potiskanjem sošolca 
na rolki umirjen. 
Vožnjo je začel 
počasi in stopnjeval v 
srednje hitro, nikoli 
ni zadel vogala mize 
ali omarice. Ko ga je 
na rolki potiskal 
sošolec, ni kazal 
strahu. Ob 
približevanju mizi je 
iztegnil roko in z 
odrivom preprečil 
trčenje. 

/ Vsem učencem je 
vožnja sošolca 
predstavljala izziv. 
Nekateri so prosili za 
ponovitev. 

Taktilni sistem: oblikovanje slanega testa 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Zelo lepljivo slano 
testo. Med rokama 
učenec poskusi 
oblikovati kroglico. 

Kljub lepljivosti je 
prijel testo in se 
trudil z 
oblikovanjem. Ni 
kazal neprijetnih 
občutkov. Z 
zanimanjem je 
opazoval nitke testa, 
ki so se vlekle po 
njegovih dlaneh. Ko 
je videl, da mu ne bo 
uspelo oblikovati 
kroglice, je sledil 
sošolcu in si šel 
očistit roke. 

/ T. je bil povprečno 
uspešen. Le enemu 
je uspelo narediti 
kroglico, ostali so si 
po dejavnosti zgolj 
očistili roke. 

Hot dog/palačinka (po igri Hot Dog in a Blanket: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Odeja. Učenca s 
kotaljenjem zavijem 
v odejo in na telo 
izvajam gibe 
globokega pritiska in 
masaže. Učenec 
sodeluje z 
govorjenjem, kaj 

T. je spremljal 
dogajanje okrog 
njega. Na vprašanje 
»Kaj pa zdaj?« je po 
globinskih pritiskih 
nanašanja 
marmelade sam 
povedal: »Nam nam 

/ Učencem je bila 
aktivnost všeč. 
Nekateri so od 
ugodja zaprli oči, 
drugi so se smejali in 
glasno sodelovali s 
predlogi o dodatkih 
na hrani. 
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predstavlja in kaj 
nanj namažemo. 

nam«, kar  pomeni, 
da je dovolj masaže 
in lahko palačinko 
pojemo. Pri sošolcih 
je opazil, da masaži 
sledi »rezanje« 
palačinke in 
pretvarjanje 
hranjenja. 

Zaključek: pozdrav v krogu  
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Sklenemo roke, 
učenci ponavljajo za 
menoj. Sošolcu 
zaželijo: »Ime, želim 
ti lep vikend«. 

T. je popačeno 
ponovil besedo za 
besedo, celotnega 
pozdrava ni zmogel. 

/ Učenci brez motenj 
avtističnega spektra 
so nalogo izvedli 
samostojno, ostali so 
potrebovali pomoč in 
vodenje. 

 

3)  
Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Cipa copa (Schmidt in Bole, 2008) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izvedba v krogu, vsi 
se držijo za roke. 
Najprej pesmico 
ponovimo po delčkih. 
Skupaj povemo 
besedilo in 
pokažemo gib. 

Z manjšim zamikom 
je sledil ostalim pri 
gibanju, govorno 
besedila ni spremljal. 

Pri gibanju je sledil 
ostalim, govorno je  
sodeloval le z 
začetnimi besedami 
»cipa copa«. Takoj 
po izvedbi se je 
umaknil ob stran in 
počakal na naslednjo 
aktivnost. 

Ostali učenci so 
nesinhrono izvajali 
gibe, pri govorjenju 
so poskušali 
sodelovati, 
nekaterim je že 
uspelo zadeti kakšno 
besedo poleg 
uvodnega »cipa 
copa«. 

Vidni in taktilni sistem: Metanje lovljenje in tipanje taktilnih blazinic 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Blazinice v velikosti 
dlani, napolnjene z 
različnimi polnili (riž, 
pririne luščine, 
koruza, janež, 
mandeljni v trdi 
lupini). Izvedba 
poteka sede na tleh v 
krogu; poljubno in 
usmerjeno podajanje 

Pri lovljenju in 
podajanju je bil 
uspešen, s pogledom 
je sledil blazinici. Ko 
je T. ulovil blazinico, 
jo je vedno potipal in 
povohal. Preko 
tipanja vseh blazinic 
ter nekaj poskusov in 
zmot je proti koncu 

Občasno je imel 
težave z lovljenjem 
blazinice, njegove 
roke so se 
prepočasno odzvale. 
Pri metanju je bil 
uspešen. Tipno je 
prepoznal riž, ostalih 
ne. 

T. in E. sta bila 
povprečno uspešna. 
Nekateri niso 
prepoznali niti enega 
polnila, drugi so 
vedno uganili dva ali 
celo tri. 
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ter lovljenje. Vsak 
dobi v roko vse 
blazinice, primerja 
polnila ter si jih 
poskuša zapomniti. 

aktivnosti vedno 
prepoznal blazinico z 
janežem. 

Vestibularni sistem: Poskakovanje okrog miz na otroški žogi za skakanje in telovadbo ter 
kotaljenje po odeji tja in nazaj  
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Otroška žoga za 
skakanje, odeja; 
individualno 
izvajanje, ostali 
opazujejo. 

Po opazovanju 
sošolcev je spretno, 
hitro in brez 
zaletavanja v 
okoliške predmete 
opravil nalogo. Med 
izvajanjem je bilo 
opaziti njegov napet 
obraz. 
Kotaljenje je opravil 
hitro in koordinirano, 
kotalil se je 
naravnost. 

E. se je takoj na 
začetku zaletel v stol 
in potem sredi proge 
še enkrat v omaro. 
Njegovi skoki so bili 
počasni in nizki. 
Sodeč po izrazu na 
obrazu mu dejavnost 
ni bila všeč.  
Pri kotaljenju se je 
težje odrival od 
podlage, gibanje je 
bilo počasno in slabo 
koordinirano. 

Ostali učenci so v 
dejavnosti uživali. S 
smehom in glasnimi 
komentarji so 
spremljali svojo pot. 
Nekaterim ni uspelo 
ohranjati 
enakomerne 
oddaljenosti od ovir, 
a jim to ni povzročalo 
frustracij. 
Pri kotaljenju je bil T. 
nadpovprečno 
uspešen, izvedba 
učenca E. pa je sodila 
med slabše. 

Proprioceptivni sistem in ravnotežje: Metanje taktilnih blazinic v vedro v oddaljenosti 1.5 
metra  
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Vedro, taktilne 
blazinice, vmes 1.5 
metra razdalje. 
Učenec se postavi za 
črto, ki jo zarisuje 
parket, in od tam 
poskuša zadeti 
vedro. Individualna 
aktivnost, ostali 
opazujejo in 
spodbujajo. Vsak ima 
na voljo 3 mete. 

T. je zadel enkrat, 
enkrat pa je bil blizu 
zadetka – blazinica je 
padla zraven vedra. 

E. je enkrat zadel 
vedro, dvakrat je 
zgrešil smer meta. 

Učenci so med seboj 
tekmovali, kdo bo 
uspešnejši. T. se s 
tem ni obremenjeval. 
E. je ob zgrešenem 
metu potreboval 
potrditev, da  vseeno 
ni bilo slabo. 
Potreboval je 
pohvalo, da je en 
zadetek zelo dober 
rezultat. 

Hot dog/palačinka (po igri Hot Dog in a Blanket: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

 Odeja. Učenca s 
kotaljenjem zavijem 
v odejo in na telo 

T. se je odzival z več 
predlogi. Povedal je, 
da bo hot dog in da 

E. je sodeloval s 
predlogi. Na koncu 
aktivnosti je povedal, 

Učenci so sodelovali 
s predlogi o 
dodatkih, začeli so si 
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izvajam gibe 
globokega pritiska in 
masaže. Učenec 
sodeluje z 
govorjenjem, kaj 
predstavlja in kaj 
nanjo namažemo. 

želi marmelado, 
kumarice ter sirček. 
Ko je imel dovolj 
masaže in globinskih 
pritiskov, je rekel 
»pojemo« ter se 
nasmehnil. 

da mu je všeč. izmišljati nenavadne 
kombinacije. 

Zaključek: pozdrav v krogu  
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Učenec med 
risanjem sosedu na 
hrbet le-temu zaželi 
nekaj lepega (npr. 
Želim ti lep vikend.). 

T. je ob spodbudi 
narisal sonce na 
hrbet. Pozdrav je 
ponovil s posamično 
ponovitvijo besed 
(Bodi lepo). 

E. je ponovil za 
učencem, ki je bil 
pred njim na vrsti. 

Učenci brez motenj 
avtističnega spektra 
so aktivnost izvedli 
samostojno, ostali so 
potrebovali pomoč 
ali vodenje. 

 

4)  
Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Cipa copa (Schmidt in Bole, 2008) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izvedba v krogu, vsi 
se držijo za roke, da 
krog ostane prave 
oblike. Skupaj 
povemo besedilo in 
pokažemo gib. 

T. je sledil gibanju 
ostalih, govoril je le 
določene besede 
(»cipa copa«). 

E. ni govoril, le z gibi 
je sledil skupini. 

Ostali učenci so 
skupinsko izvajali 
gibe in že uspešneje 
sodelovali pri 
govorjenju besedila 
(povedali so »cipa 
copa« in zaključek 
fraze ali lažjo besedo 
v sredini). 

Vidni in taktilni sistem: metanje, lovljenje in tipanje taktilnih blazinic 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Taktilne blazinice z 
različnimi polnili; 
izvanjanje sede v 
krogu. Vodeno in 
prosto podajanje, 
tipanje in ugibanje 
polnila. 

T. je ob opozorilu 
vidno sledil gibanju 
blazinice. Uspešen je 
bil pri podajanju, pri 
lovljenju pa v 
primeru, da je bil 
vnaprej opozorjen, 
da bo na vrsti . V 
večini primerov je 
uganil polnilo, od 
prejšnje ure si je 
zapomnil tipni 
občutek in imena za 

E. je bolj pogumno 
kot prejšnjo uro 
spremljal gibanje 
blazinice. Ob 
opozorilu (klic imena) 
jo je uspešno ujel 
(sicer ne) in podal 
naprej. Pri polnilu je 
ugibal, če je dobil na 
voljo dve možni 
rešitvi, sicer je ostal 
tiho. V polovici 
primerov je uganil, v 

Tudi ostali učenci so 
se trudili, da bi čim 
večkrat ugotovili 
pravo polnilo. Največ 
napak je bilo pri 
ločevanju koruze in 
riža, janež so si zaradi 
vonja zapomnili, prav 
tako je večina takoj 
ugotovila mandeljne, 
poimenovali pa so jih 
drugače – rekli so jim 
orehi (plod, ki jim je 
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vsebine blazinic. polovici ne. očitno bolje poznan). 
Vestibularni sistem: tek okrog skupine učencev med igro ter skakanje na otroški žogi 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Skupina sedi v krogu, 
blazinica predstavlja 
gnilo jajce. Pri igri 
vodim učence, ki 
aktivnosti ne 
poznajo. Posameznik, 
ki dobi »gnilo jajce«, 
vstane in teče, saj 
poskuša uloviti 
sošolca, ki mu je 
gnilo jajce predal.  
 
Žoge. Individualno 
skakanje na otroški 
žogi po progi okrog 
miz. 

T. ni razumel pravil 
igre. Ko so mu sošolci 
pomagali (povedali 
so mu, kaj naj 
naredi),je pobral 
blazinico. Najprej jo 
je potipal in 
ugotavljal, kaj je 
notri. Ob usmerjanju 
je tekel, vendar ni 
lovil sošolca – za njim 
je tekel, kot je 
navajen pri urah 
gibalno-športne 
vzgoje.  
Pri poskakovanju na 
žogi je bil spreten, 
nalogo je zaključil 
hitro, brez vmesnih 
postankov. Na progi 
je ohranjal sredinsko 
linijo, nikoli se ni 
zaletel denimo v 
mizo. 

Učencu E. se je že 
takoj na začetku pri 
vstajanju sezul copat. 
Ko ga je obul, je 
stekel za sošolcem. 
Tek je bil počasen, 
bolj hitra hoja kot 
tek. Ko je pretekel 
krog, se je takoj 
usedel na svoje 
mesto.  
Po dokončani 
aktivnosti se je E. 
sam umaknil k igri z 
avtomobilčki. 
Povedal je, da 
potrebuje počitek. Ko 
je kot zadnji prišel na 
vrsto za skakanje z 
žogo, je bil pri 
aktivnosti hitro zelo 
zadihan. Poskočil je 
dvakrat do trikrat, se 
ustavil za počitek in 
tako s poskoki in 
počitki  nadaljeval do 
konca proge. 

Učenci z motnjo 
avtističnega spektra 
so imeli vidne težave 
pri razumevanju in 
sledenju skupinski 
igri. Ostali učenci so 
jim poskusili 
pomagati z 
usmerjanjem in s 
kratkimi navodili. 

Proprioceptivni sistem in ravnotežje: metanje taktilnih blazinic skozi okno na stol 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Taktilne blazinice, 
široko okno 
gledališča v igralnem 
kotičku,  stol; 
individualno 
izvajanje. V 
oddaljenosti 
približno 2 m od stola 
je  potrebno skozi 
veliko okno 
gledališča vreči 
blazinico na stol. 

T. je svojih pet 
poskusov izvedel 
tako: 1) skozi okno, a 
predaleč, blazinica je 
pristala pred 
radiatorjem, ki stoji 
meter za stolom; 2) 
skozi okno, a 
predaleč in preveč 
visoko, saj je zadel 
okno razreda; 3) 
zadel je zgornji del 
okna v gledališkem 

Pet poskusov učenca 
E.: 1) skozi okno, 
predaleč, vse do  
radiatorja na steni; 2) 
skozi okno, zadel je 
rob stola; 3) skozi 
okno, blazinica je 
pristala malo pred 
stolom; 4) zadel je 
naslonjalo stola; 5) 
blazinico je vrgel 
naravnost na stol. E. 
je pri dosegu cilja s 

Učenci so na splošno 
potrebovali nekaj 
poskusov, da so 
lahko ocenili, s 
kakšno močjo in v 
kateri smeri morajo 
vreči blazinico, da bo 
dosegla cilj. Pri 
nekaterih drugih 
učencih se je met na 
stol posrečil že v 
drugem ali tretjem 
poskusu, a so 
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kotičku; 4) zadel je 
radiator za stolom; 5) 
blazinico je vrgel 
skozi okno in lepo 
zadel sedišče stola. 
Pred vsakim metom 
taktilne blazinice je 
ugotavljal, kaj je 
notri.    

širokim nasmehom 
pokazal zadovoljstvo 
in ponos. Po vsakem 
metu je pri meni s 
pogledom poiskal 
potrditev dobro 
opravljene naloge. 

pozneje cilj spet 
zgrešili.   

Hot dog/palačinka (po igri Hot Dog in a Blanket: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Odeja. Učenca s 
kotaljenjem zavijem 
v odejo in na telo 
izvajam gibe 
globokega pritiska in 
masaže. Učenec 
sodeluje z 
govorjenjem, kaj 
predstavlja in kaj 
nanj namažemo. 

T. je sodeloval. 
Povedal je, da bo hot 
dog, kot dodatke 
globinske masaže si 
je izbral sir, kumare 
in marmelado. 
Nalogo je na tej točki 
začel obvladovati, 
sam je nadzoroval 
število globinskih 
pritiskov in menjavo 
načina masaže ter 
povedal, kdaj ima 
dovolj. 

E. je povedal, da bo 
hot dog, zraven si je 
izbral sir, kumare in 
kečap. Med 
izvajanjem globinskih 
pritiskov je stokal 
(»ooo«, kot bi ga kaj 
bolelo), a je na 
vprašanje smeje 
odgovoril, da je v 
redu. Torej z 
dejavnostjo ni želel 
prekiniti, pritiski so 
mu ugajali, a jih je 
čutil precej močneje 
kot ostali. 

Učenci so se 
aktivnosti že navadili, 
z veseljem so sprejeli 
razgrinjanje odeje po 
tleh, saj so vedeli, kaj 
jih čaka. Nekateri so 
sodelovali tudi pri 
masiranju ostalih 
sošolcev. 

Zaključek: pozdrav v krogu  
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Stojimo v krogu, 
držimo se za roke. 
Učenec desnemu 
sosedu izreče 
preprost pozdrav: 
»Ime, adijo«. 

T. je potreboval 
pomoč pri imenu 
sošolca, pozdrav je 
nato sam dopolnil. 

E. je brez težav 
pozdravil desnega 
sošolca. 

Učenci brez motenj 
avtističnega spektra 
so aktivnost izvedli 
samostojno, ostali 
(razen E.) so 
potrebovali vodenje. 

 

5)  
Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Cipa copa (Schmidt in Bole, 2008) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izvedba v krogu. Vsi 
se držimo za roke, da 
oblikujemo krog. Se 
spustimo. Skupaj 

Sodeloval je z 
gibanjem, govorno le 
na začetku »cipa 
copa«. 

E. je prav tako kot T. 
povedal le prvi del 
pesmice. 

Nekateri so pesmico  
delno spremljali z 
besedami od začetka 
do konca, 
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povemo besedilo in 
zraven ponazarjamo 
gibe. 

samostojno je še ne 
bi zmogli povedati. 

Vidni sistem: kegljanje 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Keglji, podloga za 
pravilno postavitev 
kegljev, krogla; 
individualna izvedba. 
V oddaljenosti 2.5m 
stojijo za črto, 
označeno s 
kolebnico, in 
poskušajo z enim 
metom podreti čim 
več kegljev. 

Najprej je opazoval 
dva učenca pri 
izvajanju naloge. Pri 
prvem metu je podrl 
4 keglje, pri drugem 
7, pri zadnjem pa 
vseh 8.  

Pri prvem metu je 
podrl 3 keglje, pri 
drugem 5 in pri 
zadnjem 4. E. je 
rekel, da se mu zdi 
dejavnost težka, ker 
moraš zadeti čimveč 
kegljev. 

Učenci so kegljanje 
dobro sprejeli. 
Nekateri izmed njih 
so se pohvalili, da so 
se podobne 
dejavnosti (bowling) 
že udeležili s starši ali 
z društvom Sožitje.  

Vestibularni sistem: tek okrog skupine učencev med igro 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Taktilna blazinica; 
skupinsko izvajanje 
sede na tleh v krogu. 
Igra Jaz pa gnilo jajce 
imam. Učenec, ki 
dobi gnilo jajce, teče 
v krogu/želi ujeti 
tistega, ki mu je 
podtaknil gnilo jajce.  

T. je pri igri še vedno 
potreboval 
usmerjanje 
(pobiranje blazinice, 
smer teka, posedanje 
po koncu teka). 
Nikoli ni lovil sošolca, 
vedno je le tekel za 
njim. Pred tekom je 
tako kot prejšnjo uro 
blazinico povohal, 
potipal in ugotavljal 
polnilo. Ko je bil na 
vrsti za nošenje 
gnilega jajca, je 
potreboval fizično 
usmerjanje, sicer bi 
kar hodil okrog 
sošolcev, brez da bi 
jajce komu skril za 
hrbet. 

E. je blazinico opazil 
hitreje kot pri prejšnji 
uri krožka. Po 
vstajanju iz sedečega 
položaja je stekel v 
pravo smer, trudil se 
je z lovljenjem, a je 
počasnejši tekač, 
zato sošolca ni ulovil. 
Pravila igre je 
razumel. Ko je bil na 
vrsti za nošenje 
gnilega jajca, si je 
sam izbral sošolca, 
odložil jajce in stekel 
naprej.  

Ostali učenci so z 
velikim veseljem 
sprejeli igro, saj jo 
poznajo in imajo zelo 
radi. Mlajšim 
učencem in učencem 
z motnjo avtističnega 
spektra je bilo 
potrebno delno do 
popolnoma 
pomagati. 

Proprioceptivni sistem in ravnotežje: metanje taktilnih blazinic skozi okno na stol 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Taktilne blazinice, 
široko okno 
gledališča v igralnem 

T. je pred vsakim 
metom najprej 
pretipal in povohal 

1.) Pri prvem metu je 
zadel rob stola. 2.) 
Pri drugem metu je 

Opazovana učenca T. 
in E. tokrat nista bila 
uspešna pri ciljanju 
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kotičku, stol; 
individualno 
izvajanje. V 
oddaljenosti 
približno 2 m od stola 
je  potrebno skozi 
veliko okno 
gledališča vreči 
blazinico na stol. 
Vsak pobere svojo 
blazinico in jo 
pospravi v vedro 
pred sošolca, ki meče 
naslednji. 

blazinico, da bi 
ugotovil polnilo. Pri 
ugibanju mu je šlo 
zelo dobro, večino 
polnil je uganil. 1.) 
Zadel je rob 
gledališča in rob 
stola, blazinica je 
padla na tla. 2.) 
Polnilo riž je 
zamenjal za luščine. 
Pri metu je ponovno 
zadel oboje, spodnji 
rob okna v gledališču 
in rob stola, blazinica 
je padla na tla. 3.) V 
prvem poskusu je 
vrgel celo pred 
gledališče, zato je 
met ponovi. Pri 
ponovnem poskusu 
je vrgel predaleč – na 
okensko polico za 
stolom. Vsi poskusi 
ciljanja so bili 
neuspešni.  

vrgel blazinico preveč 
v desno, odletela je 
mimo stola. 3) Pri 
zadnjem metu je 
zadel spodnji rob 
stola. Potrebno ga je 
bilo spomniti na 
pobiranje blazince po 
koncu metanja. 

na stol, a je aktivnost 
tudi ostalim 
povzročala težave. 
Potreben je namreč 
dober 
proprioceptiven 
očutek za izteg roke 
in primerno močan 
met, dobra 
koordinacija oko-
roka in dober 
občutek za 
ocenjevanje razdalje, 
vsega omenjenega 
pa se učenci še učijo. 

Proprioceptivni, tipni in vestibularni sistem: hoja po vrvi 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Kolebnica; 
individualna hoja v 
liniji kolebnice. 
Vzorni prikaz – hoja 
po vrvi na način 
postavljanja stopala 
tik pred drugega. Cilj 
naloge je uspešno 
prehoditi pot brez 
stopanja z vrvi. 

Pri hoji noge ni 
postavljal dotikajoče 
pred drugo, čeprav je 
bil to zgled, ki ga je 
dobil od sošolcev in 
učiteljice. Hodil je 
dokaj hitro. Uspelo 
mu je doseči cilj – 
nikoli ni stopil z vrvi.  

Delal je dolge korake, 
da je z aktivnostjo 
prej zaključil. Tako je 
lažje obdržal 
ravnotežje, pri nalogi 
si je pomagal z 
razširjanjem rok. Cilj 
je dosegel. Na koncu 
je povedal, da mu je 
bila dejavnost všeč. 

Učenci so različno 
spretno opravili 
nalogo. Nekateri 
(predvsem mlajši) so 
ves čas stopali z vrvi, 
videlo se je, kdo 
izmed njih ima 
težave ohranjanja 
ravnotežja. 

Hot dog/palačinka (po igri Hot Dog in a Blanket: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

 Odeja. Učenca s 
kotaljenjem zavijem 
v odejo in na telo 
izvajam gibe 
globokega pritiska in 

T. je sam pogrnil in 
poravnal odejo, 
preden se je ulegel in 
pripravil na zavijanje. 
Želel je biti hot dog, 

Ulegel se je na hrbet, 
a si je z roko zakril 
oči, ker ga je motila 
svetloba. Povedal je, 
da bo hot dog. Izbral 

Ostali učenci so že na 
začetku ure opazili 
odejo. Razveselili so 
se je, saj so aktivnosti 
že navajeni in imajo 
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masaže. Učenec 
sodeluje z 
govorjenjem, kaj 
predstavlja in kaj 
nanj namažemo. 

obložen s kumarami, 
sirom, kečapom 
(izgovoril je »čepap«) 
in hrenovkami. V 
delu »in zdaj te 
pojemo« je govoril 
»am am«, na 
žgečkajoče gibe 
grabljenja hrane se je 
odzival s smehom.   

si je čokolado, kečap, 
potem je imel dovolj 
masaže. To je 
povedal s »samo 
pojemo«. Na 
žgečkanje med 
»jedjo« se je odzival 
s smehom, pred tem 
je vzdihoval, kot bi ga 
kaj motilo. Po 
aktivnosti se je prvič 
razigrano umaknil v 
kotiček. Skril se je za 
gledališče in s prstom 
nakazal »psst, 
skrivam se«.  

masažo ter globinske 
pritiske radi.  

Zaključek: pozdrav v krogu z lepimi željami 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Stojimo v krogu, 
držimo se za roke. 
Učenec desnemu 
sosedu izreče 
preprosto željo: 
»Želim ti lep vikend«. 

T. je ponovil besedo 
za besedo za 
učiteljico. 

E. je po vzoru 
samostojno zaželel 
lep vikend svojemu 
sosedu. 

Ostali so večinoma 
ponavljali frazo brez 
težav. Dva učenca sta 
želela biti bolj 
iznajdljiva in sta si 
izmislila svoj 
pozdrav. 

 

6)  
Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Cipa copa (Schmidt in Bole, 2008) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izvedba v krogu. 
Skupaj povemo 
besedilo in zraven 
ponazarjamo gibe. 

T. besedila ni znal. 
Dopolnil je del 
besedila z besedo 
»sprehod«, ostalo je 
ponavljal za menoj. 
Gibe je poznal, pri 
»cipa« je začel sam 
skakati naprej in 
nazaj. 

E. je samostojno 
povedal »cipa copa« 
in »na sprehod«, 
ostalo je ponavljal za 
menoj. Gibe je izvajal 
sočasno z menoj. 

Tokrat sta se krožka 
udeležila samo 
učenca T. in E.  

Vidni sistem: odbijanje balona z roko (po igri Floating Balloon: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Napihnjen balon, 
izvajanje sede v 
krogu. 

T. je zelo dobro in 
natančno odbijal 
balon. Posnemal je 

E. je bil pri dejavnosti 
natančen in bolj 
pozoren kot 

Ker ni bilo prerivanja 
ostalih sošolcev, sta 
se učenca lahko bolj 
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odbijanje na oba 
videna načina – z 
dlanjo in s hrbtno 
stranjo dlani. 

običajno. Tudi on je 
balon odbijal z dlanjo 
in s hrbtno stranjo 
dlani. 

osredotočila na pot 
balona. Zlahka sta 
prepoznala, kdaj je 
njuna vrsta za odboj. 
Odboj je bil dovolj 
natančen in močan. 
Sama sta uravnavala 
smer balona. Zaradi 
majhnega števila 
udeležencev nista 
potrebovala 
usmerjanja. 

Vestibularni sistem: vrtenje na rolki 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Rolka; individualno 
izvajanje. Učenec se s 
trebuhom uleže na 
rolko in noge pokrči v 
kolenu. Vrtenje 
poteka v poljubni 
smeri. 

Vrtenje učenca T. je 
bilo hitro. Ko je 
pridobil dovolj 
hitrosti, se je z 
rokami oprijel rolke 
in užival v vrtenju. 
 
 

E. je med nalogo 
sopihal, kot da se 
zelo trudi. Noge mu 
je uspelo ohranjati 
pokrčene v kolenu in 
navzgor. Zavrtel se je 
približno 8-krat v eno 
smer in potem 4-krat 
v drugo. Po vaji je bil 
zelo utrujen in je šel 
počivat v kotiček. 
Dihal je globoko. 

E. ima v splošnem 
slabšo telesno 
pripravljenost kot T., 
kar se že pri kratkih 
gibalnih aktivnostih 
hitro opazi. E. je šel 
vsako uro krožka 
enkrat na WC, kar bi 
bil lahko tudi 
dodaten krajši odmik 
od dejavnosti. 

Proprioceptivni sistem: potiskanje sošolca na rolki okrog mize 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Rolka; izvajanje v 
paru in individualno. 
Učenec po turško 
sedi na rolki, drug 
učenec ga potiska po 
progi okrog mize. 
Vsak odpelje en krog 
tudi samostojno, s 
potiskanjem z 
rokami. 

T. je med vožnjo 
pričakujoče gledal 
okrog sebe. Mirno je 
sedel na rolki, vse do 
konca, ko se je z 
rolke odrinil in se 
zakotalil po tleh. Sam 
se je zelo spretno 
odpeljal okrog miz, 
brez zadevanja v 
robove. Vmes se je 
na rolki nekajkrat 
zavrtel okrog svoje 
osi, nato je vožnjo 
nadaljeval v pravi 
smeri proti koncu. 
 

Ko je T. peljal učenca 
E., je bil le-ta med 
vožnjo malce 
nagnjen naprej. Na 
koncu se je smejal. 
Pri samostojni vožnji 
je bil počasen, videlo 
se je, da ga aktivnost 
utruja. 
 
 

/ 
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Taktilni sistem: risanje likov s prstno barvo (po igri Avant Garde Painting: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Prstna barva, papir; 
individualno delo. 

Z dejavnostjo je začel 
takoj, saj mu je 
poznana (pri pouku 
likovne vzgoje so 
delali nekaj 
podobnega) in všeč. 
Za risanje je 
uporabljal palec, 
kazalec in sredinec, 
barval je tudi s 
členkom kazalca. Ko 
je opazil, da je zeleno 
barvo v lončku 
popacal s packo 
rdeče barve, je rekel 
»ojoj, umazana«.  
Narisal je trikotnik, 
kvadrat, krog, še en 
trikotnik, sonce, 
travo in rožice. Ko 
sem mislila, da bo že 
končal, je na 
vprašanje »Še kaj?« 
odgovoril, da bi 
narisal še hišo. Ko je 
končal, se je pohvalil 
»uau«.  Na poziv 
»umij roke« je iz 
lončka zagrabil še 
malo barve. Ni več 
barval, le pacal med 
rokami. Med 
umivanjem se je 
smejal in opazoval 
curek vode, ki je 
barvo izpiral iz rok. 
Ko sem ga povabila k 
brisanju mize, je 
takoj prijel papirnato 
brisačko. Z vodenjem 
in pomočjo pri 
ožemanju je pobrisal 
mizo z mokro in suho 
krpo. »Jes, končno,« 

Ker je učenca E. 
zunaj že čakala 
mama, je ta nalogo 
izvršil hitreje, kot bi 
jo sicer. Narisal je le 
krog, iz katerega je 
narisal sonce, in 
trikotnik, ki je postal 
prometni znak. Pri 
risanju je uporabljal 
le en členek kazalca – 
pazil je, da se ni 
umazal.  

Takšnega odziva 
učenca T. v okviru 
skupinske dejavnosti 
še nisem dobila. 
Sklepam, da mu je bil 
všeč občutek barve 
na prstih, zato se je 
sprostil in povedal 
ter narisal več, kot 
sem pričakovala. 



90 
 

je bil njegov odziv na 
koncu. Zatem je 
spontano ponovil, kaj 
vse je narisal.  

Hot dog/palačinka (po igri Hot Dog in a Blanket: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

 Odeja. Učenca s 
kotaljenjem zavijem 
v odejo in na telo 
izvajam gibe 
globokega pritiska in 
masaže. Učenec 
sodeluje z 
govorjenjem, kaj 
predstavlja in kaj 
nanj namažemo. 

T. je želel biti 
palačinka s čokolado. 
Sodeloval  je z »njam 
njam« in s smehom. 
Na koncu aktivnosti 
je ponovno rekel 
»jes, končno«.  

Kot palačinka je želel 
le kratko mazanje z 
marmelado, potem 

je rekel »zdaj 
pojemo« in končal 

hitreje kot običajno. 

/ 

Zaključek: pozdrav 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Učenec zaželi 
preprost pozdrav 
»Adijo.« 

Ko sem učenca 
prijela za roke, je 
mislil, da se 
pripravljava za 
ponovitev uvodne 
pesmice, in je sam 
začel govoriti »cipa 
copa«. Ko sem ga 
prekinila in 
pozdravila, je takoj 
razumel, vrnil 
pozdrav ter pomahal. 

Pred odhodom 
domov se je 
spontano obrnil in 
pozdravil z »adijo«. 

/ 

 

7)  
Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Cipa copa (Schmidt in Bole, 2008) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izvedba v krogu. 
Skupaj povemo 
besedilo in zraven 
ponazarjamo gibe. 

T. je ponavljal delčke 
pesmice, določene 
besede. Gibalno je 
sodeloval z 
minimalnimi zamiki 
za ostalimi. 
 
 
 

Učenec je bil zaradi 
bolezni odsoten. 

/ 
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Vidni sistem: reševanje labirinta in zadevanje v vedro z razdalje 1.5m 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Delovni list labirint, 
vedro, taktilna 
blazinica; 
individualno 
izvajanje.  

T. je na začetku 
reševanja vprašal za 
začetek »Tukaj?«. 
Potem je nalogo 
samostojno pravilno 
rešil. Pri metanju 
blazinic je od treh 
metov dvakrat zadel 
vedro.  

/ Pri opravljanju 
naloge je bil 
primerljiv z ostalimi. 
Če bi seštela vse 
mete vseh učencev, 
bi dobila polovico 
zadetkov in polovico 
zgrešenih metov. 

Vestibularni sistem: kotaljenje po odeji 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Odeja; individualno 
izvajanje. 

T. je sam razgrnil 
odejo, sam se je 
spomnil, da mora 
sneti očala. 4-krat se 
je zakotalil tja in 
nazaj, 3-krat se je 
(samoiniciativno) 
prekotalil z 
zavijanjem v odejo in 
odvijanjem. 
Kotaljenje je 
potekalo gladko in 
koordinirano. 

/ T. je pokazal več 
navdušenja za 
kotaljenje kot ostali. 
Pri dejavnosti je bil 
uspešnejši, nekateri 
so imeli težave zaradi 
postavljanja na 
komolce in krčenja 
kolen med 
kotaljenjem. 

Proprioceptivni sistem: skakanje na sedalno vrečo 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

2 sedalni vreči 
(imenovani tudi 
bučki), naloženi ena 
na drugo; 
individualno 
izvajanje. Učenec se 
(s krajšim zaletom) 
vrže na bučko. 

T. je aktivnost izvedel 
5-krat. Učenec se je z 
zaletom pognal na 
bučko, na njej se je 
ulovil z rokami, da ni 
zdrsnil na tla. 

/ Z vsako ponovitvijo 
so postajali 
pogumnjši, tako da je 
bilo z vidika varnosti 
smiselnih približno 5 
ponovitev. T. je tudi 
tukaj sodil med 
spretnejše učence. 

Taktilni sistem: barvanje s prstnimi barvami 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Prstne barve, listi 
papirja; individualno 
izvajanje. Učenci po 
navodilu postopoma 
rišejo hišo in drevo.  

V skladu z navodili je 
narisal hišo. Razločno 
se vidi, kaj je na sliki. 
Prste je umazal do 
drugega členka, na 

/ Tudi ostali učenci so 
uživali v barvanju s 
prstnimi barvami, le 
da so bile njihove 
mize na koncu precej 
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koncu je preostanek 
barve razmazal med 
dlanmi. Pri delu je bil 
pazljiv, na mizi po 
končanem delu ni 
bilo opaziti nobene 
packe – vsa barva je 
bila na papirju in na 
dlaneh. 

popackane.  

Hot dog/palačinka (po igri Hot Dog in a Blanket: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

 Odeja. Učenca s 
kotaljenjem zavijem 
v odejo in na telo 
izvajam gibe 
globokega pritiska in 
masaže. Učenec 
sodeluje z 
govorjenjem, kaj 
predstavlja in kaj 
nanj namažemo. 

T. si je izbral hot dog. 
Želel je kečap, 
kumare in sir. Ko je 
bil na vrsti del »te 
pojemo«, se je 
glasno smejal in zvijal 
– očitno ga je 
žgečkalo.   

/ Nekateri se radi 
udeležijo masiranja 
in žgečkanja sošolcev 
ter pridejo sami 
zraven, T. pride 
zraven na povabilo. 

Zaključek: pozdrav v krogu z lepimi željami 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Stojimo v krogu, 
držimo se za roke. 
Učenec desnemu 
sosedu izreče 
preprosto željo: 
»Želim ti lep vikend«. 

Ker je beseda 
»vikend« za učenca 
T. težko izgovorljiva 
in težje razumljiva, 
sem jo nadomestila z 
»dnevom«. Ponovil 
je »lep dan«. 

/ Ostali so ponovili 
željo »lep vikend«. 
Nekdo si je želel 
povedati po svoje in 
je željo le obrnil: 
»Želim ti, da se imaš 
med vikendom 
lepo.« 

 

8)  
Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Cipa copa (Schmidt in Bole, 2008) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izvedba v krogu. 
Skupaj povemo 
besedilo in zraven 
ponazarjamo gibe. 

Skakal je skupaj z 
ostalimi in ponavljal 
del besedila (cipa, 
copa, sprehod). 
 
 
 
 

Učenec je bil zaradi 
bolezni odsoten. 

Nekateri učenci 
lahko z manjšo 
pomočjo sami 
zrecitirajo besedilo 
pesmice. 
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Vidni sistem: reševanje labirintov 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Delovni list labirint, 
svinčnik; 
individualno. Vsak 
sam rešuje labirint. 
Če potrebuje pomoč, 
se obrne name ali na 
sošolca. 

T. je z reševanjem 
začel spodaj pri 
startu, čeprav je bila 
zgoraj desno sličica 
lokomotive in bi ga 
lahko zmotila 
(reševanje labirinta 
se običajno začne na 
zgornjem delu lista). 
Prva poteza je bila 
napačna, našel je  
napako, poiskal 
pravo pot in ponovno 
začel z risanjem poti. 
Risanje je dvakrat 
prekinil za toliko 
časa, kolikor ga je 
potreboval za iskanje 
prave poti. Pri 
reševanju je bil 
osredotočen na 
nalogo in je bil hiter. 

/ Ostali učenci so imeli 
med reševanjem 
veliko pripomb, 
nenehno so govorili, 
T. pa je bil večinoma 
tiho. Tudi ko se je 
zmotil, ni ničesar 
rekel, le začel je od 
začetka. V primerjavi 
z ostalimi je črto 
vlekel počasneje, a je 
vmes gledal naprej in 
predvideval potek 
poti. Med risanjem je 
občasno za sošolci, ki 
so komentirali 
nalogo, ponovil 
nekatere besede. 

Vestibularni sistem: guganje in vrtenje v viseči mreži v sobi za sproščanje 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Viseča mreža; 
individualno 
izvajanje. Učenca v 
mreži potiskam 
naprej, da se prične 
gugati. Gibanje 
vzdržujem, dokler ne 
opazim, da ima 
dovolj. Potem 
nadaljujem z 
vrtenjem mreže. 
Pazim na varnost 
tako učenca v mreži 
kot vseh ostalih. 
Ostali ta čas sedijo na 
vodni postelji. 

T. je pri guganju na 
začetku gledal v 
strop, kjer je viseča 
mreža pripeta. 
Izgledal je 
presenečeno. Po 
krajšem času 
guganja, ko je že 
zbral nekaj vtisov, je 
na vprašanje »Kako 
je?« odgovoril: »V 
redu«. Uživanje je 
izrazil z »juhuhu«. Pri 
prostem guganju se 
je na koncu sam 
začel zibati v eno in 
drugo smer, da je 
povzročil vrtenje 
mreže.  Pri vrtenju se 

/ T. v guganju in 
predvsem vrtenju 
uživa veliko bolj kot 
ostali učenci. V tem 
gibanju zdrži veliko 
dlje časa, na koncu 
ne kaže znakov 
vrtenja ali slabosti. Z 
dejavnostjo bi najraje 
še nadaljeval. Ostali 
učenci so bili bolj 
previdni, hitreje so 
imeli dovolj, čeprav 
jim je bila dejavnost 
všeč. 
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je 8-krat zavrtel v 
eno smer (vmes je 
štel, kolikokrat se bo 
zavrtel). Ko je šlo 
hitreje, se je prijel za 
mrežo, sicer je 
sproščeno sedel in se 
vmes enkrat popravil 
v udobnejši položaj. 
Na vprašanje, kako 
je, je odgovoril, da 
dobro ter da bi z 
vrtenjem še 
nadaljeval. Tudi v 
drugo smer se je 
zavrtel 8-krat. Ko 
sem mrežo počasi 
ustavila, se je z 
rokami naprej pognal 
ven na blazino pod 
mrežo. 

Proprioceptivni sistem: skakanje na vodno posteljo 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Vodna postelja; 
individualno 
izvajanje. Ostali 
učenci se umaknejo. 
Tisti, ki je na vrsti, se 
z mesta odrine in se 
vrže na posteljo.  

5-krat je na posteljo 
skočil na trebuh in 5-
krat na hrbet. S 
komentarjem 
»toooo« se je 
pohvalil in hkrati 
izrazil všečnost 
dejavnosti. Na 
vprašanje, kako je,   
je odgovoril, da mu 
je všeč in da bi to še 
počel.  

/ Ostala dva učenca 
sta se prav tako 
razveselila skakanja 
na posteljo, ker jima 
to običajno ni 
dovoljeno. Eden 
izmed njiju je po 
skoku kar obležal na 
blazini in užival v 
povzročenem 
valovanju. T. se  je 
takoj po skoku 
odmaknil z blazine in 
se pripravil na 
naslednji skok. 

Taktilni sistem: oblikovanje plastelina 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Plastelin; 
individualno delo. 
Vsak iz plastelina 
oblikuje kačico, iz nje 
pa prvo črko svojega 

Kačico je oblikoval 
spretno in hitro. Ko 
ni vedel, kako bi iz 
kačice naredil T, je 
prišel po pomoč. Ko 

/ T. je bil pri 
oblikovanju 
plastelina bistveno 
spretnejši od ostalih. 
Opazno je, da se že 
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imena. je videl primer, je 
nalogo takoj 
dokončal – prelomil 
je kačico in sestavil T. 

5??? let šola v 
oddelku posebnega 
programa, kjer je 
dovolj časa 
namenjenega 
finomotoričnim 
spretnostim. 

Hot dog/palačinka (po igri Hot Dog in a Blanket: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Odeja. Učenca s 
kotaljenjem zavijem 
v odejo in na telo 
izvajam gibe 
globokega pritiska in 
masaže. Učenec 
sodeluje z 
govorjenjem, kaj 
predstavlja in kaj 
nanj namažemo. 

Izbral je hot dog, kot 
dodatke pa kečap, 
sir, kumare in 
hrenovko. Ko je imel 
dovolj masaže, je 
rekel »njam njam«. 
Pri »grabljenju 
hrane« smo ga 
žgečkali, na kar se je 
odzival z glasnim 
smehom. 

/ Ostali so si pri 
izbiranju dodatkov 
izmišljevali še 
neobičajne sestavine 
za izbrano vrsto 
hrane, pri učencu T. 
pa se vedno 
ponavljajo iste 
sestavine, ki jih 
verjetno najbolje 
pozna in tudi sicer 
sam izbere. 

Zaključek: pozdrav v krogu z lepimi željami 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Stojimo v krogu, 
držimo se za roke. 
Učenec desnemu 
sosedu izreče 
preprosto željo: 
»Želim ti lep vikend«. 

T. je ponovil za 
menoj: »Bodi lepo«.  

/ V primerjavi z 
ostalimi učenci T. 
besede izgovarja 
odsekano, vsako 
zase. Slišano zaznava, 
dojema in izraža 
drugače kot ostali. 

 

9)  
Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Cipa copa (Schmidt in Bole, 2008) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izvedba v krogu. 
Skupaj povemo 
besedilo in zraven 
ponazarjamo gibe. 

T. je sledil in 
posnemal gibanje 
ostalih učencev. 
Govoril je le »cipa 
copa«.  

Učenec je bil zaradi 
bolezni odsoten. 

Učenci brez motnje 
avtističnega spektra 
so besedilo 
izgovarjali glasno in 
skoraj samostojno – 
pomoč so 
potrebovali le na 
začetkih misli (npr. 
grejo... naj le...). 
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Vidni sistem: finomotorična dejavnost prestavljanja pom pom-ov 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

15 pom pom-ov 
(majhnih puhastih 
mehkih kroglic), 
naprstna žlička, žlica 
ščipalka, mehka 
plastična pinceta; 
izvajanje v skupini – 
vsak s pripomočkom 
(npr. s pinceto) poda 
5 pom pom-ov 
desnemu sosedu, 
nato preda še 
pripomoček in začne 
podajanje naslednjih 
5 z drugim 
pripomočkom. 
Dejavnost konča, ko 
poda vseh 15 pom 
pom-ov na vse tri 
načine. Pravilo: 
prestavi en pom pom 
naenkrat. 

T. je kot zadnji v vrsti 
prestavljal pom pom-
e v mojo dlan. Z žlico 
ščipalko je nalogo 
opravil enoročno, 
zelo spretno in hitro. 
Pri uporabi naprstne 
žličke je držal dlan 
iztegnjeno s hrbtno 
stranjo navzgor, 
žličko pa je imel na 
kazalcu. Uporabil je 
videno strategijo 
nalaganja pom pom-
a (pom pom postaviš 
ob pregrado na mizi 
npr. roko in ga tako 
naložiš na žličko, brez 
da se odmakne). 
Pinceto je odpiral z 
obema rokama. V 
taki obojeročni drži 
je prestavil vseh 5 
pom pom-ov. 

/ Ostali učenci so imeli 
več težav s 
prenašanjem s 
pinceto, ker so se 
trudili z odpiranjem 
pincete in 
prenašanjem samo z 
dominantno roko. Pri 
drugih nalogah je bil 
T. primerljiv z 
ostalimi, pri naprstni 
žlički pa je bil hitrejši, 
ker je uporabil 
strategijo, ki jo je 
videl pri sošolcih. Po 
pričakovanjih so 
imeli vsi največ težav 
s pinceto, najlažje pa 
jim je šlo prenašanje 
z žlico ščipalko. 

Vestibularni sistem: vrtenje na rolki 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Rolka; individualno 
izvajanje. Učenec se 
na rolko uleže s 
trebuhom. Gibanje je 
vrtenje, trajanje po 
želji učenca. Vmes 
lahko zamenja smer 
vrtenja, če to želi. 

T. je naredil 17 
krogov v levo. Ko je 
zaznal nevarnost 
približevanja mizi, 
kamor bi se lahko 
zaletel, se je ustavil, 
popravil na sredino 
prostora in 
nadaljeval. Na 
začetku se je vrtel 
precej hitro. Ko je 
ugotovil, da se na ta 
način rolka preveč 
premika naprej in 
nazaj do mize in 
omare, se je ustavil 
in prestavil na 

/ Drugi učenci so se 
vrteli bistveno manj 
časa in precej 
počasneje. 
Nekaterim se je, ko 
so z dejavostjo 
končali, vrtelo in so 
raje še nekaj časa 
sedeli na tleh.  
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sredino. Vrtenje je 
nadaljeval počasi, a 
je hitrost kmalu spet 
narasla. S pogledom 
pri meni je med 
postanki preverjal, ali 
lahko z dejavnostjo 
nadaljuje. Ko je dobil 
privolitev, je 
nadaljeval. Vmes je 
sam zamenjal smer 
in se v desno zavrtel 
za 14 krogov. Ko je 
končal, se je zavalil z 
rolke. Takoj je vstal 
in se postavil k 
ostalim. Ni dajal 
vtisa, da bi se mu kaj 
vrtelo.  

Proprioceptivni sistem in ravnotežje: večenje vrvi sede na rolki 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Rolka, kolebnica oz. 
vrv; individualno 
izvajanje. Držim za 
konec kolebnice, 
drugi konec je 
navezan na rolko. 
Med menoj in 
izhodiščem je 
približno 3m razdalje. 
Učenec sedi na rolki 
in se z rokami po vrvi 
povleče od izhodišča 
do mene. 

Ko se je usedel na 
rolko, je takoj 
prekrižal noge po 
turško. V prvi vožnji 
je vlekel prehitro, 
zato je izgubil 
ravnotežje, a se je 
ulovil, še preden je 
padel z rolke. Z 
rokami se je odrival 
nazaj do izhodišča. 
Zadenjsko je vozil 
bolj počasi in 
koordinirano. Nazaj 
je pogledal na 
začetku in malo pred 
koncem, sicer je 
gledal naprej. V 
drugem poskusu se 
je vlekel počasneje in 
bolj natančno, 
uravnaval je hitrost 
vožnje. V tretjem 
poskusu je bil še bolj 
suveren, počasen in 

/ Učenci so imeli 
težave z držanjem 
ravnotežja med 
vlečenjem. Zanje je 
bilo težje hkratno 
uravnavanje hitrosti, 
smeri vožnje in 
ravnotežja. T. je bil 
pri tej nalogi med 
uspešnejšimi učenci. 
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zelo natančen. 
Taktilni sistem: tipno prepoznavanje predmetov  
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Predmeti (plastična 
žlička, pom pom, 
kovinski šilček); 
individualno 
izvajanje. Učenec na 
mizi vidi naštete 
predmete. Nato sam 
zamiži ali mu z roko 
zakrijem oči in v dlan 
položim predmet. S 
tipanjem mora 
ugotoviti, kateri je. 

Najprej je videne 
predmete sam prijel 
v roko in povedal, kaj 
so. T. je lahko 
samostojno mižal le 
nekaj sekund, zato 
sem mu z dlanjo 
prekrila oči. Takoj, ko 
je predmet dobil v 
dlan, je ugotovil in 
povedal, kaj ima 
(»žlička«, »žogica«, 
»šilček«).  

/ T. se je pri uspešnosti 
lahko primerjal z 
ostalimi učenci. Za 
ugibanje je 
potreboval manj 
časa, kot sem 
pričakovala. Bil je 
bistveno uspešnejši 
kot drug učenec z 
motnjo avtističnega 
spektra, ki tipno ni 
prepoznal nobenega 
predmeta. T. ima s 
tipnim spoznavanjem 
predmetov bistveno 
več izkušenj kot drugi 
učenec z MAS, ki se 
šola v programu 
nižjega 
izobrazbenega 
standarda. 

Hot dog/palačinka (po igri Hot Dog in a Blanket: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Odeja. Učenca s 
kotaljenjem zavijem 
v odejo in na telo 
izvajam gibe 
globokega pritiska in 
masaže. Učenec 
sodeluje z 
govorjenjem, kaj 
predstavlja in kaj 
nanj namažemo. 

T. je takoj povedal, 
da bo hot dog. Želel 
je hrenovko, kačap, 
sir in kumare. Ko sem 
npr. »mazala kečap«, 
je povedal naslednji 
dodatek, ko je začutil 
približevanje 
masažnih pritiskov 
nazaj k glavi, kar je 
pomenilo, da bom 
kmalu vprašala »Še 
kaj?«.  Ko je imel 
dovolj masaže, je z 
»am am« povedal, da 
ga lahko pojemo, 
požgečkamo. Pri tem 
se je smejal. Sam se 
je odvil iz odeje in 

/ Ostali učenci so se 
prerekali, kdaj bo 
kdo na vrsti, vsi so 
želeli biti čimprej. T. 
je počakal, da sem ga 
poklicala. Nikoli se na 
vprašanje »Kdo bo 
zdaj?« ni javil sam.  
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pomagal pri zavijanju 
sošolke v palačinko. 
Posnemal je moje 
gibe, njegovi pritiski 
so bili nežni, 
božajoči. 

Zaključek: pozdrav v krogu z lepimi željami 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Stojimo v krogu, 
držimo se za roke. 
Učenec desnemu 
sosedu izreče 
preprosto željo: 
»Želim ti lep vikend«. 

Najprej je sam 
poskušal ponoviti za 
sošolcem, ki je bil 
pred njim na vrsti. Ni 
šlo. Besede je potem 
eno po eno ponovil 
za menoj.  

/ Učenci brez motenj 
avtističnega spektra 
so brez težav 
izgovorili celo željo, 
učenca z MAS sta 
pozdrav ponavljala 
po delih, besedo za 
besedo. 

 

10)  
Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Cipa copa (Schmidt in Bole, 2008) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izvedba v krogu. 
Skupaj povemo 
besedilo in zraven 
ponazarjamo gibe. 

T. je odšel domov 
pred začetkom 
krožka. 

E. je gibalno 
izštevanko tiho 
spremljal s 
ponavljanjem gibov. 

Ostali učenci so 
glasno izrekali 
besedilo, pomoč so 
potrebovali pri 
začetkih vrstic. 

Vidni sistem: finomotorična dejavnost nizanja perlic na vrvico 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Vrvica, škatla z 
lesenimi perlicami; 
individualno 
izvajanje. Učenec 
izbere število perlic, 
ki jih bo nanizal. 
Nizanje. 

/ E. je naprej v dlan 
prijel 3 perlice. Menil 
je, da bo šlo tako 
hitreje, a sta ga 
odvečni dve v dlani le 
ovirali. Ko je to 
ugotovil, je odvečni 
dve vrnil v škatlo. 
Mislil je, da mora 
pohiteti, zato je to 
napako večkrat 
ponovil. Na koncu je 
nanizal 5 perlic. 
Prepričana sem, da bi 
jih nanizal več, če bi 
že od začetka jemal 

Ostali so že od 
začetka jemali iz 
škatle po eno perlico. 
Največ perlic je 
nanizala deklica, 
fantje za to dejavnost 
niso imeli velikega 
interesa. 
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iz škatle po eno in 
najprej to spravil na 
vrvico. 

Vestibularni sistem: vrtenje na rolki 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Rolka; individualno 
izvajanje. Učenec se 
na rolko uleže s 
trebuhom. Gibanje je 
vrtnje, trajanje po 
želji učenca. Vmes 
lahko zamenja smer 
vrtenja, če to želi. 

/ 
 
 

E. je pri vrtenju 
najprej opazoval 
sošolca. Ko se je 
ulegel na rolko, je 
ohranil noge 
iztegnjene, čeprav je 
videl sošolca pri 
vrtenju z nogami  
pokrčenimi v kolenih. 
V desno stran se je 
zavrtel 6-krat, potem 
je rekel, da ne more 
več. Vrtenje je bilo 
počasno in previdno. 
Pri ogledu oči takoj 
po končani 
dejavnosti 
nistagmusa ni bilo 
opaziti.     

Ostali učenci so se 
vrteli hitreje kot E. 
Lažje so uravnavali 
rolko, večkrat so se 
zavrteli in bolj uživali 
v tovrstnem gibanju 
kot E. 

Proprioceptivni sistem in ravnotežje: potiskanje sebe in sošolca na rolki okrog mize 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Rolka; individualno 
izvajanje in izvajanje 
v paru. Učenec se 
usede na rolko. 
Najprej se z 
odrivanjem z rokami 
sam odpelje en krog 
okrog mize. Nato 
počaka, da se na 
rolko usede sošolec 
ter ga s potiskanjem 
pelje en krog okrog 
mize. 

/ Ko se je sam peljal z 
rolko, je zelo globoko 
dihal. Vmes si je pri 
vožnji pomagal tako, 
da se je z roko 
odrival od mize. Tako 
je prevozil večjo 
dolžino kot ob odrivu 
z rokami na tleh. Ko 
ga je na rolki peljal 
sošolec, je na začetku 
mižal. Z rokami se je 
varoval vogalov 
sosednjih miz, bal se 
je, da bi se udaril, 
čeprav za to ni bilo 
nevarnosti, saj nikoli 
ni prišel tako blizu. E. 
je pri vožnji sošolca 

Ostali učenci imajo 
prav tako občasno 
težave z vožnjo okrog 
ovinkov, a se pri 
počasni vožnji 
običajno natančnost 
ohranjanja smeri in 
varne oddaljenosti 
od miz poveča. 
Učencu E. to ne uspe 
niti pri zelo počasni 
vožnji. Potiskanje mu 
predstavlja težko 
nalogo, v katero vloži 
veliko truda.  
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držal za ramena. 
Vozil je počasi, 
težave je imel z 
vožnjo okrog 
ovinkov. Na koncu 
vožnje je rolko 
zapeljal v omarico, ni 
je zmogel sam 
ustaviti. Po prvi 
vožnji se je usedel, a 
je na pobudo še 
vseeno peljal sošolca 
drugi krog.  Ko je 
končal, se je za 
počitek umaknil v 
kotiček. 

Taktilni sistem: risanje v brivsko peno 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Brivska pena, miza; 
individualno 
izvajanje. Na mizo s 
peno narišem neko 
preprosto obliko, 
učenec ugiba, kaj 
predstavlja. Nato 
peno razmaže po 
mizi ter po svoje riše 
in taktilno raziskuje. 

/ Ko je videl ostale 
učence pri risanju, je 
tudi sam prosil za 
peno. S peno sem 
narisala oblak. Ko 
sem vprašala, kaj je 
to, je odgovoril, da je 
kamela. Peno je zajel 
z rokami, jo stiskal 
med prsti in med 
pestmi ter užival v 
občutku polzenja 
pene med prsti. Z 
blazinicami prstov in 
s celimi dlanmi je 
peno mazal po mizi 
od zgoraj navzdol, 
vedno z istimi gibi. 
Sam je povedal »To 
je zabava«. Med 
dejavnostjo se je 
smejal. Prosil je za še 
več pene. Nadaljeval 
je »z zabavo«. 
Ničesar ni narisal, 
prepustil se je tipnim 
občutkov, ki ga je 
nudila pena. Pri 

Tudi ostali učenci so 
uživali ob delu s 
peno, a so na mizo 
narisali kar nekaj risb 
ter potem preverjali, 
če bodo ostali 
uganili, kaj je 
narisano. Peno so 
mazali po mizi in po 
dlaneh, a jih ta 
občutek ni tako 
prevzel kot učenca E. 
Po končani 
dejavnosti so za 
seboj pospravili mize 
(odstranili peno in z 
mokro ter suho krpo 
pobrisali mizo). 
Potrebovali so 
pomoč pri ožemanju 
krpe. 
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čiščenju mize ni znal 
ožeti krpe. Ko sem 
mu pokazala, je 
poskušal to storiti 
sam (rezultat je bila 
slabe ožeta krpa, a 
od nje ni več 
kapljalo). Brisal je na 
oba načina – mokro s 
krožnimi gibi, suho 
pa z gibi gor dol. 

Hot dog/palačinka (po igri Hot Dog in a Blanket: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Odeja. Učenca s 
kotaljenjem zavijem 
v odejo in na telo 
izvajam gibe 
globokega pritiska in 
masaže. Učenec 
sodeluje z 
govorjenjem, kaj 
predstavlja in kaj 
nanj namažemo. 

/ Učenec pri dejavnosti 
ni želel sodelovati, 
ker so ga že prišli 
iskat starši. 

Ostali so kot običajno 
komaj čakali, da 
pridejo na vrsto. Da 
bi bili hitreje 
poklicani, so 
pomagali pri 
masiranju sošolcev. 

Zaključek: pozdrav v krogu z lepimi željami 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Stojimo v krogu, 
držimo se za roke. 
Učenec desnemu 
sosedu izreče 
preprosto željo: 
»Želim ti lep vikend«. 

/ Pozdravil je pred 
skupnim zaključkom 
zaradi predčasnega 
odhoda domov. Ob 
odhodu iz razreda je 
rekel »Želim lep 
vikend«. 

Ostali so brez težav 
ponovili željo ali si 
izmislili svoj pozdrav. 

 

11)  
Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Cipa copa (Schmidt in Bole, 2008) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izvedba v krogu. 
Skupaj povemo 
besedilo in zraven 
ponazarjamo gibe. 

Zaradi velike skupine 
učencev je bil T. bolj 
zadržan. Ni sodeloval 
z govorjenjem. 
Skupaj z ostalimi je 
skakal in kazal gibe. 

Tudi E. boljše 
funkcionira v majhni 
skupini, v paru ali 
individualno. 
Sodeloval je le z 
gibanjem. 

Ostali so želeli 
pokazati, da so si 
zapomnili besedilo in 
so govorili zelo 
glasno.  
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Vidni sistem: iskanje razlik  
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Delovni list; rešujejo 
vsi hkrati, vsak sam 
ali v paru. Na listu 
iščejo razlike med 
dvema podobnima 
sličicama. Vseh razlik 
je 5. 

Učenec ni razumel 
navodil. Sam ni 
zmogel poiskati 
razlik. Ko sem mu 
pokazala oblake, je 
ugotovil, da je nekje 
eden premalo ter ga 
je narisal. Na 
podoben način je 
opazil tudi brke 
strojevodje – tu je 
pobarval obraza na 
obeh slikah. 

Naloga mu je bila 
znana. Brez pomoči 
je sam opazoval sliki 
in iskal razlike. Našel 
je 4. 

Nekateri tovrstnih 
nalog še niso poznali, 
zato so potrebovali 
precej usmerjanja pri 
delu. Le en učenec je 
našel vse razlike. E. je 
bil pri nalogi 
uspešnejši od večine 
ostalih. Učenca T. bi 
lahko primerjala s 
tistimi, ki takih nalog 
še niso poznali. 
Samostojno niso 
zmogli iskati razlik.  

Vestibularni sistem: skakanje na žogi 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Otroška žoga za 
skakanje; 
individualno 
izvajanje. Ostali z 
dvignjenimi rokami 
naredijo most. 
Učenec odskače pod 
mostom in naprej 
okrog miz. 

Ko je na koncu 
tunela/ mostu nekdo 
stal z nogo na progi, 
je T. vstal z žoge, 
prestopil njegovo 
nogo, se spet usedel 
na žogo in odskakal 
naprej. Skakal je 
spretno in hitro. Na 
koncu ni bil videti 
utrujen. 

E. je skakal počasi, z 
vmesnimi krajšimi 
postanki med 
posameznimi skoki. 
Na koncu proge je ob 
vzpodbujanju ostalih 
pospešil – zadnjih 5 
skokov je naredil 
brez postanka. Na 
koncu je bil zadihan.  

Ostali učenci se med 
skakanjem niso 
ustavljali. Nekateri so 
imeli težave z 
ohranjanjem 
ravnotežja in smeri 
skakanja. Pri tem sta 
bila T. in E. uspešna. 

Proprioceptivni sistem in ravnotežje: vlečenje na rolki 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Rolka; skupinsko 
izvajanje. Učenci se 
postavijo v krog. V 
sredini se nekdo 
usede na rolko. 
Njegova naloga je, da 
se z vlečenjem za 
ponujeno roko 
povleče naprej do 
naslednjega, vse do 
izhodiščne točke. 

T. se je večkrat 
povlekel premočno, 
dobil je preveliko 
hitrost in se je moral 
z rokami ustavljati, 
da se ni zaletel v 
sošolca. Zaradi 
občutka sigurnosti je 
na začetku držal eno 
roko na tleh, a se je z 
njo začel potiskati 
naprej. Ob opozorilu 
je dal roko na kolena 

E. se je povlekel 
počasi, zato je dobil 
zelo majhno hitrost 
in se je hitro ustavil. 
To je bilo sicer boljše 
z vidika varnosti in 
lažjega nadzora 
rolke, a je bilo tudi 
bolj utrudljivo. To 
počasno premikanje 
je za vožnjo v krogu 
bolj primerno, da ga 
ne odnese predaleč. 

Večina učencev se je 
že na začetku 
povlekla prehitro in 
so se zaletavali v 
druge. Pri tem načinu 
je bil E. uspešnejši od 
ostalih. Izvedbo vaje 
bi bilo dobro 
poiskusiti v ravni 
liniji, kjer bi učenci z 
iztegnjenjimi 
ponujenimi rokami 
stali v vrsti, 
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in se tako kot ostali 
povlekel naprej za 
ponujeno roko. Ko je 
stal v krogu, ni 
razumel, da ne vleče, 
ampak samo ponudi 
roko. Vsakič je 
sošolca povlekel 
proti sebi. 

Bil je edini, ki se ni 
nikoli zaletel v koga 
izmed sošolcev. 

posameznik na rolki 
pa bi tako z 
vlečenjem v skladu s 
svojim občutkom 
varnosti uravnaval 
hitrost. 

Taktilni sistem: izdelava taktilne slike 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Barvni trši papir, 
mekol lepilo, zdrob; 
individualno 
izvajanje. Učenec si 
izbere barvo papirja. 
Z mekolom nariše 
poljuben motiv in ga 
posuje z zdrobom. 

T. se je med 
čakanjem na lepilo 
igral s presipavanjem 
zdroba skozi prste. T. 
je narisal sebe, nato 
pa je sliko obilno 
posul z zdrobom – 
občutek zdroba med 
prsti je bil tako 
prijeten, da ga je 
nasul veliko več, kot 
bi bilo potrebno.  

E. se je skupaj s T. 
med čakanjem na 
lepilo igral s 
presipavanjem 
zdroba skozi prste. 
Narisal je človeka. 
Tako kot T. je sliko 
obilno posul, odvečni 
zdrob pa je nato 
otresel nazaj v 
posodo. 

Vsem je bila 
dejavnost potresanja 
zdroba zelo všeč. Ko 
je bila slika končana, 
so z roko odvečni 
zdrob pospravili iz 
mize nazaj v posodo. 

Hot dog/palačinka (po igri Hot Dog in a Blanket: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Odeja. Učenca s 
kotaljenjem zavijem 
v odejo in na telo 
izvajam gibe 
globokega pritiska in 
masaže. Učenec 
sodeluje z 
govorjenjem, kaj 
predstavlja in kaj 
nanj namažemo. 

T. se je sam spomnil 
na očala, pred 
zavijanjem v odejo 
jih je odložil. Sam se 
je zavil v odejo. Želel 
je biti palačinka z 
marmelado. 
Masiranje mu je 
očitno ugajalo, saj je 
trikrat na vprašanje 
»Je dovolj?« 
odgovoril: »Še«. Ko 
sem po daljšem 
masiranju zaključila s 
»sedaj pojemo«, je 
sam dodal »am am«, 
se glasno smejal ter 
se zvijal ob 
žgečkanju. 
 

E. si je izbral hot dog 
s kečapom in 
čokolado. »Dobro,« 
je rekel, ko je imel 
dovolj globinskih 
pritiskov in masaže. 
Pri delu »sedaj 
pojemo« se je ob 
žgečkanju glasno 
smejal. 

Ostali so z veseljem 
pričakovali zavijanje 
v palačinko. Imeli so 
veliko idej, s čim bi 
bili radi namazani. 
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Zaključek: pozdrav v krogu z lepimi željami 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Stojimo v večjem 
krogu, pri pozdravu 
pomahamo ostalim. 
Učenec reče »adijo« 
in pomaha ostalim. 

Ponovil je »adijo« in 
pomahal. 

Ponovi je »adijo« in 
pomahal. 

Tu je bil pozdrav tako 
osnoven, da so ga 
zmogli vsi.  

 

12)  
Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Cipa copa (Schmidt in Bole, 2008) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izvedba v krogu. 
Skupaj povemo 
besedilo in zraven 
ponazarjamo gibe.  

T. je sočasno z menoj 
govoril začetni del 
»cipa copa«. V delu 
»grejo čevlji na 
sprehod« je po moji 
počasni izreki 
ugotovil, kaj sledi – 
moje besede je 
zaključeval. Hkrati z 
govorjenjem je 
izvajal gibe. V 
nadaljevanju je le 
sledil gibanju, 
govorno ni več 
sodeloval. 
Namenoma sem 
govorila zelo počasi, 
da sem videla, kje in 
na kakšen način 
sodeluje. 

/ Zaradi zamujanja 
ostalih učencev 
(sprehod) sva 
dejavnost izvedla 
sama s T. 

Vidni sistem: iskanje videnih predmetov po prostoru 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izbrani predmeti 
(ključi, žogica, lesena 
kocka, pajac, 
plastenka vode). 
Individualno iskanje, 
pri skrivanju po želji 
sodelujejo tudi ostali. 
Učenec vidi 
predmete na mizi. 
Zakrije si oči (zamiži), 

T. je takoj na začetku 
našel ključe, ki pa 
niso bili tisti, ki jih je 
videl na začetku. Po 
opozorilu je poiskal 
prave. Zelo hitro je 
našel plastenko vode 
(za mizino nogo) in 
pajaca (na robu 
stola), pri iskanju 

E. se je med iskanjem 
smejal, doživljal je 
občutek uspešnosti. 
Zelo hitro je našel 
vse skrite predmete, 
jih poimenoval in 
prinesel na mesto, 
kjer jih je videl pred 
dejavnostjo (na 
mizo). 

Nekateri so z 
veseljem sodelovali 
pri skrivanju 
predmetov, te želje 
T. in E. nista izrazila. 
E. je bil zelo vesel, ko 
je tako hitro odkrival 
predmete. Tudi ostali 
učenci so pokazali 
veselje nad najdbo. 
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v tem času predmete 
skrijemo po razredu. 
Naloga učenca je, da 
jih vizualno poišče v 
razredu, jih zbere in 
postavi na mizo. 

kocke (zraven gobe 
za brisanje table) in 
žogice (zraven 
predalnika pod mizo) 
je potreboval 
minimalno pomoč – 
usmeritev pogleda v 
pravo smer. Med 
iskanjem predmeta 
je govoril, kaj išče 
(npr. »žogica, 
žogica«). 

Takega zadovoljstva 
T. ni pokazal. 

Vestibularni sistem: skakanje na žogi 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Otroška žoga za 
skakanje; 
individualno 
izvajanje. Učenec 
odskače okrog miz. 

T. je odskakal 2 kroga 
okrog miz. Skakal je 
hitro, koordinirano in 
spretno. 

E. je skakal počasi, z 
vmesnimi krajšimi 
postanki med 
posameznimi skoki. 
Postanki in skoki so si 
sledili tako (sk-skok, 
p-postanek): 2 sk, p, 
4 sk, p, 5 sk, p, 1 sk, 
p, 1 sk, p, 4 sk, 
čakanje na sošolčev 
umik s proge, 4 sk, p, 
1 sk, p, 1 sk, p, 2 sk, 
postanek in 
opazovanje revij ter 
družabnih iger na 
polici, šele čez 
minuto je povedal, 
da ne more naprej 
zaradi stola. Ko smo 
ga premaknili, je 
nadaljeval s kratkimi, 
nizkimi skoki in 
vmesnimi postanki. 
Navodilo zanj je bilo, 
da odskače, kolikor 
želi. Videlo se je, da 
ga je dejavnost 
utrujala, a je kljub 
temu odskakal cel 
krog. Na koncu je bil 
močno zadihan.  
 

Ostali učenci se med 
skakanjem niso 
ustavljali. Odskakali 
so 1 krog. T. je bil pri 
ohranjanju 
ravnotežja na žogi 
med uspešnejšimi, 
nekateri so se vmes 
popravljali, da niso 
padli z žoge. 
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Proprioceptivni sistem: vožnja samokolnice 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Individualno 
izvajanje. Učenec se 
postavi na tla na roke 
in noge. Roke so 
njegova opora, jaz ga 
primem za noge in 
tako voziva 
samokolnico.  

T. se je med vožnjo 
samokolnice 8-krat 
na kratko ustavil za 
počitek, potem je z 
dvigom trupa sam 
pokazal, da želi 
nadaljevati. Na vsako 
vprašanje »Konec ali 
še?« je odgovoril 
»še«. Vmes se je 
nekajkrat pri kratkem 
počitku cel ulegel na 
tla, a je želel progo 
prevoziti do konca in 
se je kmalu dvignil na 
rokah. Prevozil je 2 
kroga, ker je sam 
tako želel. Zadnji 
meter se je skoraj 
vlekel po rokah. Gibi 
so bili hitri, kot da 
želi čimprej končati. 
Na koncu je bil precej 
zadihan.  

/ Dejavnost je bila 
izvedena takoj po 
gibalni izštevanki, 
med čakanjem na 
učence, ki so odšli na 
sprehod. 

Taktilni sistem: tipanje različnih materialov 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Mokra papirnata 
brisača, trdna 
penasta žogica, 
zaščitna plastična 
folija z mehurčki 
(velikosti 10 × 12 
cm), posoda z 
zdrobom; 
individualno oz. 
izvajanje v paru. 
Učenec si izbere eno 
izmed stvari. 
Opazujem, kaj izbere 
najprej in kako se na 
posamezen predmet 
odziva. 

T. si je najprej izbral 
zaščitno folijo. Takoj 
je začel pokati 
mehurčke, potem pa 
je s pogledom 
preveril, ali to 
dovolim. Na odgovor 
je nadaljeval s 
pokanjem, vsak pok 
pa je pospremil z 
»jaaaa«. Pokal je s 
pritiskanjem prstov 
na folijo, ki je ležala 
na mizi. Na vprašanje 
»Je dobro/ni 
dobro?« je odgovoril 
z »ja«.  Popokal je 

E. je najprej prijel 
žogico. Ko je videl 
ostale, kako so uživali 
pri pokanju 
mehurčkov na foliji, 
je sam prosil »Lahko 
še jaz?«.  Dejavnost 
je komentiral: 
»Zabaven je!«. Ko je 
videl, da so ostali 
začeli odlagati folijo 
in tipno raziskovati 
ostale predmete, ni 
želel česa zamuditi. 
Rekel je: »Ne morem 
več, to je t'ko težko«. 
Popokal je približno 

Vsem učencem je 
bila aktivnost 
pokanja mehurčkov 
na foliji zelo všeč. 
Nekateri so imeli 
težave s pritiskom in 
prijemom folije, 
spraševali so, kako 
naj mehurčke 
popokajo. Žogico in 
moker papir so 
potipali mimogrede, 
najdlje časa pa so se 
zadržali pri tipanju in 
presipavanju zdroba. 
Vmes so živahno 
komentirali svojo 
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vse mehurčke na 
kosu folije. Za 
brisačko je povedal, 
da je papir in da je 
moker (slednje je 
povedal ob dani 
možnosti več 
odgovorov). Žogi je 
dodelil barvo 
(modra), zaznal jo je 
kot mehko. Zdrob je 
začel presipavati 
med prsti.   

polovico mehurčkov. 
Takoj je prepoznal 
moker papir. Z 
dotikanjem ni imel 
težav. Žogo je 
prepoznal kot trdno 
(ravno nasprotno kot 
T.). V zdrob je po 
zgledu sošolcev začel 
risati. Svojo risbo 
nasmejanega obraza 
je predstavil kot 
»takšen, ki se smeji«. 
Potem je začel zdrob 
med prsti presipavati 
nazaj v posodo. V 
dejavnosti je vztrajal, 
dokler ni ponj prišla 
mama. 

aktivnost. T. se razen 
na vprašanja 
verbalno ni odzival, 
E. pa je ob dejavnosti 
začel komentirati 
(prejšnje ure krožka 
je bil večinoma tiho). 

Hot dog/palačinka (po igri Hot Dog in a Blanket: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Odeja. Učenca s 
kotaljenjem zavijem 
v odejo in na telo 
izvajam gibe 
globokega pritiska in 
masaže. Učenec 
sodeluje z 
govorjenjem, kaj 
predstavlja in kaj 
nanj namažemo. 

T. je bil pri dejavnosti 
prvi na vrsti. Sam se 
je zavil v odejo. Želel 
je biti hot dog. Izbral 
je hrenovko, kečap, 
sir in kumare. Čeprav 
je ležal na hrbtu in se 
je dobro videlo izraz 
na obrazu, ni bilo 
opaziti običajnega 
nasmeha, obraz je bil 
dokaj neizrazen. 
Razen zvijanja ob 
žgečkanju pri delu 
»pojemo«, se gibalno 
ni odzival. Pravilno je 
določil del telesa, 
kjer smo mazali 
kečap (npr 
»trebuh«). Na 
vprašanje: »Je dovolj 
ali bi še?« je 
odgovarjal s »še«. Ko 
sem po krajšem 
masiranju zaključila s 

E. ni želel sodelovati, 
ker ga je zunaj čakala 
mama in je šel pred 
ostalimi domov. 

Večina učencev se je 
samih zavila v 
palačinko. Svoje ideje 
glede dodatkov 
pogosto menjajo, 
trudijo se izmisliti si 
kaj novega. T. v 
večini primerov pove 
isto. 
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»sedaj pojemo«, je 
sam dodal »am am«. 
Na koncu je 
spontano začel 
pomagati pri 
masiranju sošolcev. 

Zaključek: pozdrav z lepimi željami 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Stojimo v večjem 
krogu, pri pozdravu 
pomahamo ostalim. 
Učenec reče »adijo« 
in pomaha ostalim. 

Ponovil je »adijo« in 
pomahal. 

Ob odhodu domov se 
je spontano poslovil z 
»adijo«, pomahal 
skupini in 
samoiniciativno vsem 
zaželel lep vikend. 
Velik napredek sem 
pri E. zaznala pri 
opažanju in 
spraševanju po 
manjkajočih učencih. 
Vidi se, da mu je v 
njihovi družbi lepo. 
Njegova učiteljica je 
povedala, da je 
dopoldne spraševal, 
če bo danes krožek. 

Nekateri so rekli le 
»adijo«, brez dodane 
želje po lepem 
vikendu ali čem 
podobnim.  

 

13)  Naslednje ure je izvajala učiteljica Simona Jan po natančnih navodilih in smernicah za 
opazovanje. 

Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Cipa copa (Schmidt in Bole, 2008) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izvedba v krogu. 
Skupaj povejo 
besedilo in zraven 
ponazarjajo gibe.  

Gibe je izvajal 
sočasno z ostalimi 
(manjša skupina kot 
običajno), govoril je 
le prvi del »cipa 
copa«. 

Tudi E. je gibe izvajal 
istočasno kot ostali 
učenci, govorno je 
sodeloval le na 
začetku, pri »cipa 
copa«. 

Ostali so skakali 
sočasno. Govorili so 
potiho, negotovo. V 
celoti od začetka do 
konca sta govorno 
sodelovala le dva 
učenca. 

Vidni sistem: iskanje videnih predmetov po prostoru  
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izbrani predmeti  
(ključi, žogica, lesena 
kocka, pajac, 
plastenka vode); 

T. je pred skrivanjem 
vse predmete 
poimenoval. Ko so 
ostali skrivali 

Pred skrivanjem je 
predmete samo 
pogledal. Mižal je 
samostojno. Takoj je 

Ostali so bili pri 
iskanju malce 
počasnejši ali enako 
hitri kot učenec E., T. 
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individualno 
izvajanje. 
 
Individualno iskanje, 
pri skrivanju po želji 
sodelujejo po tudi 
ostali. Učenec vidi 
predmete na mizi. 
Zakrije si oči (zamiži), 
v tem času ostali 
predmete 
skrijejo/razporedijo 
po razredu, in sicer 
tako, da jih vidno 
lahko opazi ali iz 
izhodiščnega 
položaja ali ob 
mimohodu. Naloga 
učenca je, da jih 
vizualno poišče v 
razredu, zbere in 
postavi na mizo. 

predmete, mu je 
učiteljica pokrila oči. 
Pri mižanju je 
potreboval pomoč: 
sam je odmikal roke 
z oči in pogledoval 
naokrog. Takoj je 
začel s premikanjem 
po razredu in 
hkratnim iskanjem. 
Proti koncu naloge je 
potreboval 
usmerjanje 
(poimenovanje 
predmeta ali del 
prostora, kjer ga bo 
našel), saj je hodil 
brez cilja in ni več 
vedel, kaj išče. Ob 
usmerjanju na koncu 
je našel vse 
predmete. Pri iskanju 
je bil v primerjavi z 
ostalimi počasen in 
nenatančen 
(potreboval je pomoč 
oz. usmeritve), gibal 
se je veliko, a brez 
pravega cilja. Ko je 
predmet našel, ga je 
poimenoval. Na 
koncu je vse skupaj 
preštel. 

začel s premikanjem 
po razredu in 
hkratnim iskanjem. V 
primerjavi s T. je bil 
hitrejši in uspešnejši. 
Po prostoru se je 
premikal počasi, 
predmete je hitro 
opazil. Našel je vse 
predmete. 

je bil najpočasnejši 
pri iskanju in 
najhitrejši v smislu 
premikanja po 
prostoru. 

Vestibularni sistem: guganje na terapevtski žogi (po igri Swinging Crane: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Terapevtska žoga, 
predmeti (isti kot pri 
aktivnosti 
spodbujanja vidnega 
sistema – ključi, 
žogica, lesena kocka, 
pajac, plastenka 
vode); individualno 
izvajanje. 
 
Učenec se s 

T. se je vrgel na žogo. 
Želel je hitro guganje. 
Predmete je pobiral 
samostojno, hitro in 
spretno – predmet je 
prijel in dvignil v 
primernem času, 
brez izgube 
ravnotežja ali 
polzenja predmeta iz 
rok. Pobral je vse 

E. se je sam ulegel na 
žogo. Med guganjem 
ga je bilo potrebno 
popravljati, da ni 
zdrsel z žoge – sam ni 
zmogel držati 
ravnotežja med 
gibanjem. Vmes je 
enkrat padel/zdrsnil z 
žoge. Predmete je 
pobiral samostojno, 

T. je nalogo opravil 
nadpovprečno, E. pa 
podpovprečno (tako 
z vidika trajanja kot z 
vidika doseganja in 
pobiranja 
predmetov). 
Medtem ko je večina 
otrok izrazila 
navdušenje nad 
guganjem na žogi, E. 
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trebuhom uleže na 
žogo. Okrog žoge so 
postavljeni predmeti. 
Učiteljica učenca drži 
za noge in ga počasi 
guga v različne smeri, 
on pa med guganjem 
poskuša pobrati čim 
več predmetov.  

predmete. V 
primerjavi z ostalimi 
je za dejavnost 
porabil manj časa. Po 
nalogi ni izgledal 
utrujen.  V dejavnosti 
je užival.  

a nenatančno – 
večkrat mu je 
predmet padel iz rok. 
Pobral je vse 
predmete. V 
primerjavi s sošolci je 
za dejavnost porabil 
več časa. Med 
dejavnostjo se je z 
zakrčenostjo 
učenčevega telesa 
kazal strah, po padcu 
je bil nesiguren in še 
bolj zadržan. Po 
dejavnosti je bil 
vidno utrujen in se je 
umaknil k počitku v 
razredni kotiček. 

posebnega 
navdušenja ni 
pokazal. Če bi imel 
do dejavnosti res 
velik odpor, bi vmes 
povedal, da ne zmore 
več. Ker tega ni storil, 
smo smatrali, da si 
želi nalogo 
dokončati, zato ga je 
učiteljica besedno 
spodbujala k temu. 

Proprioceptivni sistem: trčenje na rolki (po igri Scooter Board Crash: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Rolka, kup blazin; 
individualno 
izvajanje.  
 
Skupinsko blazine 
postavijo ob steno. 
Učenec se s 
trebuhom  uleže na 
rolko. Učenec roke 
drži v zraku (lahko 
npr. kot superman), 
ne sme jih imeti v 
stiku s tlemi. 
Učiteljica učenca 
prime za noge in ga 
rahlo potisne proti 
blazinam, spusti ga 
malo pred blazinami, 
da tako nadzoruje 
moč trčenja. Učenec 
pove, kdaj ima dovolj 
(če ne želi končati, 
po 6. trku učiteljica 
pove, da je dovolj). 

T. se je sam namestil 
na rolko, tudi tu se je 
nekako vrgel nanjo. 
Roke je na začetku 
brez težav držal v 
zraku, ko se je bližalo 
trčenje, pa se je 
naslonil nanje in se s 
telesom nagnil 
naprej, da je trk 
občutil bolj 
intenzivno. Dovolil je 
držanje nog. Po trku 
se je zakotalil z rolke 
na tla. Dejavnost je 
ponovil 6-krat. Če bi 
imel možnost, bi še 
nadaljeval. Po 
aktivnosti ni bil videti 
utrujen, videti je bilo, 
da mu je dejavnost 
všeč.  

E. je potreboval 
pomoč pri 
nameščanju na rolko. 
Dovolil je držanje 
nog. Roke je imel  na 
začetku vožnje ob 
telesu, na koncu pa 
jih je premaknil pred 
glavo, da se je z njimi 
pri trčenju zavaroval. 
Pred trkom se je s 
celim telesom umikal 
nazaj, da bi tako 
zmanjšal intenziteto. 
Po trku ni izražal 
določenih občutij 
odpora ali 
navdušenja, ostal je 
brezizrazen. 
Dejavnost je ponovil 
4-krat, potem ni več 
želel nadaljevati. Na 
koncu je bil videti 
utrujen.      
 
 

Ostali učenci so se z 
navdušenjem pustili 
zaletavati v kup 
blazin, dejavnost so 
občutili kot prijetno. 
Večina jih je 
izkoristila vseh 6 
voženj. Če so se 
nekateri na začetku 
bali, so po prvi vožnji 
postali bolj pogumni 
in navdušeni. T. je bil 
v primerjavi z 
ostalimi povprečen, 
E. pa podpovprečen. 
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Taktilni sistem: iskanje predmeta v taktilni škatli 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Taktilna škatla, 
predmeti iz nalog 
vidnega in 
proprioceptivnega 
sistema (ključi, 
žogica, lesena kocka, 
pajac, plastenka 
vode); individualno 
izvajanje. 
 
Učiteljica vsakemu 
učencu določi, kaj 
mora izvleči iz škatle, 
še preden z roko seže 
v škatlo (vsak ima tri 
poskuse: v prvem 
učiteljica poimenuje 
predmet, npr. »poišči 
ključ«; v drugem 
lastnost, npr. »poišči 
nekaj okroglega«; v 
tretjem učenec sam 
nekaj zatipa in pove, 
kaj je, kakšno je ter 
povleče ven). 

T. je po ogledu 
sošolca, ki je bil na 
vrsti pred njim, 
razumel navodila 
naloge. V prvem 
poskusu ni uspel, 
namesto imenovane 
žogice je povlekel 
leseno kocko. V 
ponovnem poskusu 
je nalogo opravil 
pravilno.  
V drugem poskusu je 
uspel, ven je povlekel 
nekaj majhnega 
(ključ). 
V tretjem poskusu je 
prav tako uspel; 
zatipal je pajaca in 
poimenoval njegov 
del – lase. Ob 
vprašanjih z 
možnostjo izbire je 
povedal pravilen 
odgovor (»Je mehko 
ali trdo?« »Mehko.« 
»Je pajac ali 
plastenka?« 
»Pajac.«). 

E. je razumel 
navodila naloge. V 
vseh treh poskusih je 
uspel. V prvem 
poskusu je našel 
ključ, v drugem 
poskusu je poiskal 
mehko in okroglo 
(žogo), v tretjem 
poskusu pa je zatipal 
pajaca, ga pravilno 
opisal (mehko, iz 
blaga ...) in 
poimenoval kot 
»punčko«. 

T. je bil v primerjavi z 
ostalimi manj 
uspešen, medtem ko 
je bil E. med 
uspešnejšimi. T. ima 
težave z 
razumevanjem 
jezika, zato je 
potreboval več časa 
in nazoren prikaz – 
ogled poteka naloge. 

Hot dog/palačinka (po igri Hot Dog in a Blanket: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Odeja. Učiteljica 
učenca s kotaljenjem 
zavije v odejo in na 
telo izvaja gibe 
globokega pritiska in 
masaže. Učenec 
sodeluje z 
govorjenjem, kaj 
predstavlja in kaj naj 
nanj namažejo. 

T. je izbral hot dog s 
kečapom, kumarami, 
marmelado, 
hrenovko in sirom. 
Med masažo je bil 
tiho. Ko ga je rahlo 
žgečkalo, se je 
smejal, dajal je vtis 
ugodja. Pri delu 
»pojemo« je 
verbalno sodeloval z 
»am, am«. Po 

E. je izbral hot dog s 
kečapom in 
čokolado. Med 
masažo se je smejal, 
dajal je vtis, da mu 
aktivnost ugaja. Po 
končani dejavnosti, 
se je hitro odvil iz 
odeje. Pri masiranju 
sošolcev ni sodeloval, 
umaknil se je v 
kotiček, saj je bilo 

Ostali učenci so svojo 
izbiro nadgrajevali z 
novimi dodatki (npr. 
piškoti in karamela 
pri palačinki), T. in E. 
sta vztrajala pri 
svojih običajnih 
dodatkih, za katere 
vesta, kakšno masažo 
prinesejo. Ostali 
učenci so kazali 
znake ugodja (smeh, 
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aktivnosti se je hitro 
odkotalil/odvil iz 
odeje. Sodeloval je 
pri masiranju 
sošolcev, ko so bili na 
vrsti za palačinko. 

okrog ene 
»palačinke« takrat 
nagnetenih preveč 
učencev. 

izbiranje novih 
dodatkov), po 
dejavnosti so se prav 
tako hitro odvili iz 
odeje. Vsi razen E. so 
sodelovali pri masaži 
vsaj enega sošolca. 

Zaključek: pozdrav z lepimi željami 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Vsi stojijo v krogu, 
držijo se za roke. 
Učenec desnemu 
sosedu izreče 
preprosto željo: 
»Želim ti vesele 
praznike«. 

Željo je počasi, po 
korakih ponovil za 
učiteljico. Sošolca je 
na začetku in na 
koncu pozdrava 
pogledal v oči, vmes 
je gledal učiteljico, da 
si je pomagal z 
odgledovanjem. 

E. je željo povedal 
sam (po vzoru ostalih 
pred njim). Pri 
pozdravu je gledal 
sošolca v oči. 

T. in E. sta bila v 
primerjavi z ostalimi 
manj uspešna, saj sta 
dobesedno ponovila 
željo, ostali so si 
izmišljali razne svoje 
variacije pozdrava. 

 

14)  
Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Cipa copa (Schmidt in Bole, 2008) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izvedba v krogu. 
Skupaj povejo 
besedilo in zraven 
ponazarjajo gibe. 
 
CIPA (sonožen skok 
naprej proti sredini),  
COPA (sonožen skok 
nazaj), CIPA (skok 
naprej), COPA (skok 
nazaj), GREJO ČEVLJI 
NA SPREHOD 
(korakanje na 
mestu), 
 NAJ LE GREJO (korak 
z eno nogo naprej), 
ČE LE VEJO (isti korak 
nazaj k drugi nogi), 
KOD JE PRAVA POT 
(se zavrti na mestu 
okrog svoje osi).  
 

Govoril je samo prvi 
del besedila in gibe 
izvajal sočasno z 
ostalimi. 
 
 
 
 
 
 
 

E. je govoril samo 
prvi del besedila in 
gibe izvajal sočasno z 
ostalimi.  
 

Ostali učenci so gibe 
izvajali v celoti in 
sočasno. Polovica 
učencev je poznala 
besedilo v celoti in ga 
hkrati izgovarjala, 
polovica se je 
pridružila pri 
določenih delih. 
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Vidni sistem: odbijanje balona z roko (po igri Floating Balloon: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Napihnjen balon; 
skupinsko izvajanje.  
 
Učenci se po turško 
posedejo na tla. 
Učiteljica ponovi 
pravila, ki jih sicer že 
poznajo (Ta balon je 
zelo boječ – nanj 
morate zelo paziti. 
Balonu morate slediti 
z očmi, paziti morate, 
da ne pade na tla. 
Odbijate ga po  
navodilih – npr. z eno 
roko, z drugo roko, z 
obema rokama, s 
hrbtno stranjo roke, 
samo z enim prstom, 
podaj levemu 
sosedu, podaj npr. 
Petri). Med igro z 
navodili usmerja 
potek odbijanja. 

T. je z očmi sledil 
balonu. Ko je bil 
balon v zraku v 
njegovi bližini, ga je 
bilo nekajkrat 
potrebno opozoriti, 
da je na vrsti za 
odboj. Njegovi odboji 
so bili usmerjeni v 
zrak, ne toliko proti 
kateremu sošolcu. 
Navodil, kako 
odbijati, ni upošteval 
v celoti. Ko je bilo 
treba balon odbiti s 
prstom ali s hrbtno 
stranjo dlani, tega ni 
naredil. Balona ni 
usmeril direktno 
proti imenovanemu 
sošolcu, čeprav ga je 
ta ponavadi lahko 
dosegel in odbil, ker 
je bil imenovan in je 
vedel, da je na vrsti. 

E. je z očmi sledil 
balonu. Upošteval je 
navodila za odbijanje 
balona. Balon je 
odbijal tako, da so ga 
sošolci brez težav  
dosegli in odbili. 
Upošteval je navodila 
in uspešno balon 
usmerjal proti 
imenovanemu 
sošolcu. Trudil se je, 
da bi balonu 
preprečil dotik s 
tlemi.  
 
 
 

Ostali učenci so se 
trudili slediti 
navodilom in jih 
upoštevati, ves čas 
so skrbeli, da se 
balon ne bi dotaknil 
tal. Učenec E. je bil 
primerljiv z ostalimi, 
T. pa je bil pri 
izvajanju manj 
uspešen od ostalih. 

Vestibularni sistem: kotaljenje po odeji 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Odeja; individualno 
izvajanje. 
 
Učiteljica poda 
navodilo in opazuje 
učence: »Zakotališ se 
po odeji tolikokrat, 
kolikokrat sam želiš.« 
 
 
 

T. je pozabil na očala; 
snel jih je, ko ga je na 
to opomnila 
učiteljica. Zakotalil se 
je 16-krat (16-krat 
naprej in 16-krat 
nazaj). Kotaljenje je 
bilo hitro. Med tem 
je ves čas vizualno 
preverjal odziv 
učiteljice, ali še lahko 
nadaljuje z 
dejavnostjo. Med 
dejavnostjo si je 
sproščeno prepeval 
oz. mrmral neko 

E. se je zakotalil 1-
krat (1-krat naprej in 
1-krat nazaj). 
Kotaljenje je bilo 
počasno, zato na 
koncu tudi ni izgledal 
utrujen. Kotalil se je 
tako, da se je zavil v 
odejo (kot pri 
dejavnosti 
»palačinka«) in se 
potem odvil, naprej 
pa dejavnosti ni želel 
ponavljati. 
 

Pri ostalih učencih 
sta se dva kotalila 
samo v eno smer, 
nato sta vstala, se 
vrnila na začetno 
točko in se ponovno 
zakotalila. Oba sta to 
storila le dvakrat. 
Enemu izmed njiju se 
je po dejavnosti 
vrtelo v glavi. T. je bil 
v primerjavi z 
ostalimi 
nadpovprečno 
aktiven in navdušen 
nad dejavnostjo. 



115 
 

melodijo (besedilo je 
bilo nerazumljivo). 
Po koncu ni izgledal 
utrujen. 

 

Proprioceptivni sistem: vožnja samokolnice 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izvajanje v paru.  
 
Učenec se postavi na 
vse štiri, sošolec ga 
prime za noge in 
vozita samokolnico 
okrog miz do 
izhodišča. Vlogi 
zamenjata (vmes si 
tadva lahko malo 
spočijeta. Lahko se 
pari izmenjujejo: ko v 
vseh prvi učenec 
prevozi krog, se 
zamenjajo in je 
samokolnica šofer iz 
prvega kroga pri 
prvem paru).  

T. je počakal, da ga je 
sošolec izbral za svoj 
par. Kot samokolnica 
je vozil z vmesnimi 
kratkimi postanki. Ni 
prevozil celega kroga 
okrog miz. Po 
dejavnosti ni bil 
videti utrujen.  
Ko je igral vlogo 
voznika samokolnice, 
je imel težave z 
držanjem 
samokolnice – 
sošolčeve noge so 
mu uhajale iz rok, ni 
jih zmogel zadržati v 
trdnem prijemu. 

E. je počakal, da mu 
je učiteljica določila 
par. Kot samokolnica 
je vozil z daljšimi 
vmesnimi postanki. 
Ni prevozil celega 
kroga, že po nekaj 
»korakih« je 
prenehal. Imel je 
velike težave, ni se 
mu uspelo dolgo 
obdržati na rokah, 
komaj se je 
premaknil naprej. Po 
dejavnosti je bil 
videti zelo utrujen. 
Naloga je bila zanj 
pretežka (tako 
naloga samokolnice 
kot naloga šoferja). 

Ena učenka se je ves 
čas smejala, čeprav 
je padala po tleh, ker 
ji ni uspelo zadržati 
teže samo na rokah. 
Ko je imel sošolec 
težave pri držanju 
samokolnice, je T. 
sam priskočil na 
pomoč in je držal 
samokolnico za eno 
nogo, da je lahko 
odpeljala krog. Večini 
učencev se je, tako 
kot T. in E., naloga 
zdela pretežka. 
 

Taktilni sistem: iskanje predmeta v taktilni škatli 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Taktilna škatla,  5 
predmetov (frnikula, 
mehka žogica, lesena 
kocka, igralna karta 
in zmečkan košček 
papirja); individualno 
izvajanje. 
 
Učiteljica vsakemu 
učencu določi, kaj 
mora izvleči iz škatle, 
preden da roko notri 
(vsak ima tri naloge: 
v prvi učiteljica 
poimenuje predmet, 
npr. »poišči 
frnikulo«; v drugi 

T. je moral v prvi 
nalogi poiskati 
zmečkan papir. To 
mu je uspelo v 
drugem poskusu – 
najprej je povlekel 
karto.  
V 2. nalogi je moral 
najti nekaj lesenega, 
kar mu je uspelo v 
tretjem poskusu. V 3. 
nalogi je izvlekel 
žogo. Pred tem jo je 
uspešno pravilno 
poimenoval. 
Pri dejavnosti je imel 
rahle težave zaradi 

E. je navodila 
razumel. V vseh treh  
nalogah je bil 
uspešen, ni imel 
težav z 
razumevanjem, 
predmete je tipno 
hitro prepoznal in 
povezal z 
imenovanim/slišanim 
predmetom oz. 
njegovo lastnostjo.  
 
 
 

Ker so ostali učenci 
nalogo izvajali brez 
težav, so se težave 
učenca T. zato 
pokazale toliko bolj 
izrazito. 
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lastnost, npr. »poišči 
nekaj okroglega«; v 
tretji naj sam nekaj 
zatipa in pove, kaj je, 
ter povleče ven).  

težav razumevanja 
nekaterih pojmov 
(npr. zmečkano). 
 

Hot dog/palačinka (po igri Hot Dog in a Blanket: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

 Odeja; individualno 
izvajanje.  
 
Učenec se uleže na 
odejo.  S kotaljenjem 
ga učiteljica zavije v 
odejo in vpraša, kaj 
bo (hot dog ali 
palačinka?) ter kaj 
naj namaže nanj. Ko 
odgovori (npr. 
marmelada,  
ajvar ...), učiteljica na 
telo izvaja gibe 
globokega pritiska 
(trdo oz. globlje 
počasno božanje) in 
masaže.  Ko odgovori 
na vprašanje (»Bi še 
ali je dovolj?«) ali 
kako drugače pokaže, 
da ima dovolj, ga 
»poje« – požgečka 
po telesu in zraven 
»mljaska«. Ko se 
umakne, se učenec 
sam odvije iz odeje. 

T. je izbral hot dog z 
naslednjimi dodatki: 
kečap, sir, solata in 
kumare. Med masažo 
je bil večinoma tiho, 
na trenutke se je 
zasmejal od ugodja. 
Dajal je vtis, da mu 
dejavnost ugaja. Ko 
se je masaža končala, 
se je hitro odvil iz 
odeje. Pozneje, ko so 
bili palačinke še 
ostali sošolci, je 
sodeloval pri 
»mazanju« 
dodatkov/masiranju. 
Eno sošolko je celo 
sam vprašal, kaj bo 
imela kot palačinka 
namazano, nato jo je 
začel masirati. 

E. je izbral hot dog s 
kečapom in 
čokolado. Med 
masažo je bil tiho, a 
je dajal vtis, da mu 
dejavnost ugaja. Ko 
je končal, se je hitro 
odvil iz odeje. Pri 
masiranju sošolcev ni 
sodeloval. 
 

Vsi so v dejavnosti 
uživali. Ostali so si 
tokrat izbrali manj 
dodatkov (krajše 
masaže), saj so 
komaj čakali, da jih 
ostali z žgečkanjem 
»pojejo«.  
 

Zaključek: pozdrav v krogu z lepimi željami 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Učenci stojijo v 
krogu, držijo se za 
roke. Učenec 
desnemu sosedu 
izreče preprosto 
željo: »Imej se lepo.« 

T. je željo po korakih 
ponovil za učiteljico. 
Med pozdravom je 
sošolca gledal v oči. 
 

E. je željo ponovil za 
učiteljico, medtem 
pa sošolca ni gledal v 
oči. 
 

Ostali so bili pri 
pozdravu samostojni, 
sami so ponovili 
pozdrav, nekateri so 
celo dodali svoj del 
ali pa so željo 
drugače oblikovali 
(»Želim ti, da bi se 
imel lepo.«). 
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15)  
Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Cipa copa (Schmidt in Bole, 2008) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izvedba v krogu. 
Skupaj povedo 
besedilo in zraven 
ponazarjajo gibe. 
  

T. je govoril samo 
prvi del besedila 
»cipa copa«. Gibe je 
izvajal sočasno z 
ostalimi. 

E. tokrat ni govoril. 
Gibalno je sočasno z 
ostalimi spremljal 
pesmico. 
 

Ostali so bili pri 
nalogi uspešnejši. 
Večina je  v celoti 
govorno spremljala 
gibalno izštevanko. 

Vidni in proprioceptivni sistem: lovilec z vedrom (po igri Bucket Catcher: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Taktilne blazinice, 
vedro; individualno 
izvajanje ali v parih – 
presodi, kaj bo bolje. 
 
Učenec v roke vzame 
vedro. Najprej 
učiteljica meče 
blazinice, on jih mora 
loviti v vedro. Počasi 
večata razdaljo. 
Učiteljica z 
metanjem blazinic 
poskusi npr. 10-krat, 
šteje, kolikokrat jih 
ulovi.  
 
Če želijo, lahko 
potem nalogo 
izvajajo v parih. 
 

Navodilo je razumel. 
Ujel je tudi blazinice, 
ki so bile vržene iz 
daljše razdalje. Med 
lovljenjem se ni 
premikal; stal je na 
mestu in čakal, da bo 
blazinica padla v 
vedro. Premikanje 
rok je bilo 
koordinirano. Ujel je 
vseh 10 blazinic. 
Vsakega ulova 
blazinice se je 
razveselil. Blazinico 
je ob tem potipal in 
povedal, kaj se v njej 
skriva (npr. koruza). 
Ko je nalogo izvajal v 
paru s sošolcem, je 
blazinico vrgel 10-
krat, pri čemer je bil 
met primerno dolg in 
izveden s primerno 
močjo. 

Navodilo je razumel. 
Ujel je tako blazinice, 
ki so bile vržene s 
krajše kot tiste z 
daljše razdalje. Ni 
skakal z vedrom; stal 
je na mestu in čakal, 
da bo blazinica padla 
v vedro. Ni ujel vseh, 
nekajkrat je blazinica 
zadela rob vedra in 
padla na tla. Ko je 
blazinica padla v 
vedro, ni pokazal 
posebnih občutkov, 
izgledal je nevtralno.  
Ko je bil na vrsti za 
metanje, je blazinico 
vrgel 5-krat. Met je 
bil primerno močan 
in primerne dolžine 
za zadevanje vedra – 
zelo se je trudil za 
zadetek, ko mu je 
uspelo, je bil vesel. 

Tu učenca T. in E. 
nista izstopala. Vsi so 
lovili in metali 
podobno uspešno. 

Vestibularni sistem: guganje na terapevtski žogi (po igri Swinging Crane: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Terapevtska žoga ali 
viseča mreža v sobi 
za sproščanje, 
predmeti (isti kot pri 
aktivnosti 

T. se je sam ulegel na 
žogo. Na guganje je 
reagiral z izrazi 
veselja (s smehom, z 
glasovi kot npr. 

Tudi E. se je sam 
ulegel na žogo. Pri 
guganju je kazal 
strah. Želel je 
počasno guganje. 

Ostali so guganje 
sprejeli z veseljem. 
Ponujalo jim je tudi 
neke vrste izziv; med 
pobiranjem so si 
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spodbujanja 
taktilnega sistema –
ključi, frnikula, 
lesena kocka, 
radirka, kovanec); 
individualno 
izvajanje. 
 
Učenec se s 
trebuhom uleže na 
žogo. Okrog žoge so 
razvrščeni predmeti. 
Učiteljica učenca drži 
za noge in ga počasi 
guga v različne smeri, 
on pa med guganjem 
poskuša pobrati čim 
več predmetov.  

»jeee«), želel je hitro 
guganje. Predmete je 
pobiral samostojno 
in spretno. Uspelo 
mu je pobrati vse 
predmete. V 
primerjavi z ostalimi 
je njegova dejavnost 
trajala približno 
enako dolgo kot pri 
sošolcih. Po končani 
nalogi ni bil utrujen.  
 

Med guganjem je bil 
čisto tiho. Predmete 
je pobiral samostojno 
in spretno, a je bil pri 
tem bolj negotov – 
ves čas se je držal 
žoge z vsaj eno roko, 
tudi druge roke ni 
nikoli iztegnil do 
konca. Kljub temu je 
pobral vse predmete 
in pri tem ni želel 
pomoči ostalih. 
Dejavnost ni trajala 
bistveno dlje časa kot 
pri sošolcih. E. na 
koncu ni izgledal 
utrujen.  

upali iz različnih 
položajev (na žogi so 
se počutili dovolj 
varno) segati po 
predmetih. 
Predmete so pobirali 
spretno in hitro.  

Taktilni sistem: iskanje predmeta v nogavici (po igri What's in the Sock?: Sher, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Čista nogavica, 
majhni        predmeti 
(ključi, kovanec, 
frnikula, lesena 
kocka, radirka); 
individualno 
izvajanje. 
 
Učiteljica vsakemu 
učencu določi, kaj 
mora izvleči iz 
nogavice, preden 
potisne roko v 
nogavico (vsak ima 
tri naloge: v prvi 
učiteljica poimenuje 
predmet, npr. »poišči 
ključ«; v drugi 
lastnost, npr. »poišči 
nekaj okroglega«). 
Potem v tretji 
odmakne/skrije vse 
ostale predmete, da 
jih ne vidi in v 
nogavici ohrani 
enega, ki ga mora 

Navodila je razumel.  
Brez predhodnega 
vidnega ogleda 
predmetov je 
prepoznal, kaj je bilo 
skrito v nogavici.  
V 1. nalogi je uspel 
brez težav, v 2. mu je 
uspelo v drugem 
poskusu. Tudi v 3. 
nalogi je uspel, hitro 
je zgolj s pomočjo 
tipanja prepoznal 
skriti predmet. 
 

Navodila je razumel.  
Brez predhodnega 
vidnega ogleda je 
prepoznal, kaj je 
skrito v nogavici. 
V vseh treh nalogah 
je uspešno prepoznal 
določeni predmet. 
 
 

Ostalim naloga sploh 
ni povzročala težav. 
Bili so hitri, 
prepričani v svojo 
izbiro in uspešni. 
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prepoznati preko 
tipanja skozi tkanino. 
Ko predmet 
prepozna, ga povleče 
ven in vidno preveri 
svoj odgovor. 
Hot dog/palačinka (po igri Hot Dog in a Blanket: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

 Odeja; individualno 
izvajanje.  
 
Učenec se uleže na 
odejo.  S kotaljenjem 
ga učiteljica zavije v 
odejo in vpraša, kaj 
bo ter kaj naj namaže 
nanj. Ko odgovori, 
učiteljica na telo 
izvaja gibe globokega 
pritiska n masaže.  
Ko z odgovorom na 
vprašanje ali kako 
drugače pokaže, da 
ima dovolj, ga »poje« 
–požgečka po telesu 
in zraven »mljaska«. 
Ko se umakne, se 
učenec sam odvije iz 
odeje. 

Učenec T. je izbral 
hot dog z naslednjimi 
dodatki: kečap, sir, 
kumare, paprika in 
hrenovka. Med 
masažo se je smejal 
od ugodja. Dajal je 
vtis, da mu dejavnost 
ugaja. Po koncu se je 
hitro odvil. Ko so bili 
v odejo zaviti ostali, 
je sodeloval pri 
masiranju. 
 
 

Učenec E. je izbral 
hot dog z naslednjimi 
dodatki: kečap, ajvar 
in čokolada. Med 
masažo je bil tiho, a 
je vseeno dajal vtis, 
da mu dejavnost 
ugaja. Po koncu 
dejavnosti se je hitro 
odvil. Pri masiranju 
sošolcev ni sodeloval. 
 

Ostali so bili 
primerljivi z 
učencem T., večjih 
odstopanj pa ni bilo 
pri nobenem. E. si je 
med vsemi izbral 
najmanj dodatkov in 
tako najkrajšo 
masažo. 

Zaključek: pozdrav v krogu z lepimi željami 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Učenci se v krogu 
držijo za roke. 
Učenec desnemu 
sosedu zaželi »Imej 
se lepo«. 

Željo je po korakih 
ponovil za učiteljico. 
Pri pozdravu je 
sošolca pogledal.   
 

Željo je ponovil za 
sošolcem. Svojega 
soseda ni gledal v oči. 
 

Ostali niso imeli 
težav s pozdravom, 
med pozdravom so 
vzpostavili očesni 
stik s sosedom. 

 
16) 
Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Cipa copa (Schmidt in Bole, 2008) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izvedba v krogu. 
Skupaj povedo 
besedilo in zraven 
ponazarjajo gibe. 

Govoril je samo prvi 
del besedila ob 
sočasnem izvajanju 
gibov. 

Govoril je samo prvi 
del besedila ob 
sočasnem izvajanju 
gibov. 

Ostalim je uspelo v 
prvem delu v celoti 
povedati besedilo, v 
drugem so 
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 potrebovali pomoč. 
Pri gibanju niso imeli 
težav, gibe so izvajali 
sočasno. 

Vidni sistem: igra spomin (vidno zaznavanje in pomnenje) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Igra spomin; 
izvajanje v skupini. 
 
Klasično igranje igre 
spomin – odkrivanje 
parov kartic in 
iskanje parov.  

Nalogo je razumel. 
Zapomnil si je lego 
sličic. Pri iskanju 
parov je bil hiter in 
uspešen. Našel je 5 
parov, kar je manj 
kot pri ostalih. 
 
 
 
 

Nalogo je razumel.  
Zapomnil si je lego 
sličic. Pri iskanju 
parov je bil hiter in 
uspešen, ko je bilo na 
voljo manj parov. Na 
začetku je imel težave 
z izbiro, dolgo je 
trajalo, da se je 
odločil za odkritje 
druge karte v paru. 
Odkril je 2 para več 
kot večina. 

Tudi ostali so nalogo 
poznali in pri 
izvajanju niso imeli 
težav. T. in E. nista 
odstopala od ostalih. 

Vestibularni sistem: vrtenje na rolki 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Rolka; individualno 
izvajanje. 
 
Učenec se s 
trebuhom uleže na 
rolko. Okrog svoje 
osi se vrti (kot 
vrtavka), kolikor 
dolgo želi. Vmes naj 
smer zamenja, ko to 
sam želi. Učiteljica 
šteje, kolikokrat se 
zavrti v eno in 
kolikokrat v drugo 
smer ter kako se 
odziva na vrtenje. 

Sam se je ulegel na 
rolko. Vrtenje je 
potekalo hitro, pri 
tem je opazil, kdaj se 
preveč približuje 
mizam, in se je v 
takšnih primerih 
pravočasno zaustavil 
ter premaknil rolko.  
Strahu ni kazal. 8-
krat se je zavrtel v 
levo in 8-krat v desno 
smer. Na koncu ni 
izgledal utrujen. 
 

Sam se je ulegel na 
rolko. Vrtenje je 
potekalo počasi in 
previdno, da je imel 
občutek obvladovanja 
dejavnosti pod 
nadzorom. 1-krat se 
je zavrtel v levo in 1-
krat v desno smer, 
nato z dejavnostjo ni 
želel več nadaljevati. 
Ob koncu vrtenja je 
izgledal malo utrujen.  
 

Ostali učenci so se 
vrteli manj časa kot 
učenec T. E. je bil 
edini, ki se je v vsako 
smer zavrtel le 1-
krat. Večina se je v 
prvo izbrano smer 
zavrtela večkrat kot  
v drugo.  

Proprioceptivni sistem: trčenje na rolki (po igri Scooter Board Crash: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Rolka, kup blazin; 
individualno 
izvajanje.  
 
Blazine postavijo ob 

Sam se je namestil 
na rolko. Med vožnjo 
je imel roke na rolki. 
Dovolil je držanje 
nog. Ob približevanju 

Sam se je namestil na 
rolko. Med vožnjo je 
bil negotov, ves čas 
se je lovil in se dotikal 
tal. Dovolil je držanje 

Nekateri so pred 
trkom skrivali glavo 
ali se varovali z 
rokami, vsi pa so bili 
bolj odzivni kot 
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steno. Učenec se s 
trebuhom uleže na 
rolko. Učenec naj 
roke drži v zraku 
(lahko npr. kot 
superman), ne sme 
jih imeti v stiku s 
tlemi. Učiteljica 
učenca zagrabi za 
noge in ga potisne 
proti blazinam ter ga 
spusti malo pred 
blazinami, da tako 
nadzoruje moč 
trčenja. Učenec 
pove, kdaj ima dovolj 
(če še ne želi končati, 
po 6. trku učiteljica 
pove, da je dovolj).  

blazinam se je 
naslonil naprej, da je 
trk čim bolj 
intenzivno občutil. 
Na trk se je odzival z 
zadovoljnim 
smejanjem. Vseh 
trkov je bilo 6. Če bi 
imel možnost, bi z 
dejavnostjo še 
nadaljeval. 
 

nog pri vožnji. Pri trku 
je ostal v istem 
položaju kot na 
začetku vožnje, ni se 
odmikal ali 
približeval. Po trku ni 
bilo opaziti 
posebnega odziva, 
ostal je nevtralen. Po 
dejavnosti ni izgledal 
utrujen.  
Vsega skupaj je 
izvedel 3 trke. Z 
dejavnostjo ni želel 
nadaljevati. 
 

učenec E.  

Taktilni sistem: polnjenje in praznjenje posodic (po igri Dump and Fill: Sher, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Prazna plastenka, 
jogurtov lonček 
(obrnjen okrog in 
naluknjan – z 
luknjami v velikosti 
slamice), na kratko 
narezane slamice, 
frnikule, ruta za 
prevez oči; 
individualno 
izvajanje. 
 
Učiteljica pred 
učenca postavi 
frnikule, slamice, 
plastenko in lonček. 
Učenčeva naloga je, 
da v odprtino 
embalaže vstavlja 
primerno velik 
predmet (kaj kam 
sodi naj ugotovi sam; 
frnikule v plastenko, 
slamice v lonček.) Ko 
učiteljica vidi, da 

Učenec T. je ob 
uporabi vida 
ustrezno določil, kam 
spadajo frnikule in 
slamice. Z zavezanimi 
očmi je pravilno 
prepoznaval 
predmete, jih 
ustrezno sortiral v 
posode, pri čemer je 
dejavnost potekala 
hitro. Odprtino v 
posodici je hitro 
našel. Tudi pri 
pospravljanju ni imel 
težav. V dejavnosti je 
užival. 
  
 

Ob uporabi vida je 
ustrezno določil, kam 
spadajo frnikule in 
slamice. Z zavezanimi 
očmi je pravilno 
prepoznaval 
predmete in jih 
ustrezno sortiral v 
posodo. Šlo je hitro, 
iz rok mu je ušla le 
ena frnikula. 
Prijemanje in 
odlaganje predmetov 
je bilo koordinirano. 
Odprtino v posodici je 
miže hitro našel. 
Tudi pospravljanje je 
potekalo brez težav. 
V dejavnosti je vidno 
užival. 
 

Ostali so bili pri 
izvajanju primerljivi z 
obema opazovanima 
učencema, le da so 
med izvajanjem s 
komentiranjem 
spremljali svojo 
izvedbo. 
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nalogo razume, mu 
zaveže oči. S 
tipanjem mora 
določiti, kaj ima v 
roki in v katero 
posodo bo to 
pospravil, poiskati 
mora luknjo in 
predmet potisniti 
skoznjo. 
Ko z nalogo konča, iz 
posode presuje 
predmete in jih 
pripravi na mizo za 
sošolca, ki je na vrsti 
za njim. 
Hot dog/palačinka (po igri Hot Dog in a Blanket: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

 Odeja; individualno 
izvajanje.  
 
Učenec se uleže na 
odejo. S kotaljenjem 
ga učiteljica zavije v 
odejo in vpraša, kaj 
bo (hot dog ali 
palačinka?) ter kaj 
naj namaže nanj. Ko 
odgovori, na telo 
izvaja gibe globokega 
pritiska in masaže.  
Ko z odgovorom na 
vprašanje ali kako 
drugače pokaže, da 
ima dovolj, ga »poje« 
– požgečka po telesu. 

T. je izbral hot dog z 
dodatki: kečap, sir, 
kumare. Med 
masažo je bil tiho. 
Dajal je vtis, da mu 
ugaja. Po končani 
dejavnosti se je hitro 
odvil. Ko so bili v 
odejo zaviti sošolci, 
je sodeloval pri 
masaži.  
 

E. je izbral palačinko z 
marmelado in 
čokolado.  
Med masažo je dajal 
vtis, da mu ugaja. 
Odvil se je počasi. 
Ko so bili v odejo 
zaviti sošolci, ni 
sodeloval pri 
masiranju. 

Večina si je izbrala 
več različnih 
dodatkov, tekmovali 
so, kdo si bo izmislil 
kaj novega. Učencu 
E. je bilo v primerjavi 
z ostalimi najhitreje 
dovolj masiranja. 

Zaključek: pozdrav v krogu z lepimi željami 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Stojijo v krogu, držijo 
se za roke. Učenec 
desnemu sosedu 
izreče preprosto 
željo: »Želim ti vesel 
dan«. 

Željo je povedal sam. 
Pri tem je  sošolca 
gledal v oči. 

Tudi E. je pozdrav 
izrekel samostojno. 
Vzpostavil je očesni 
stik s sošolcem. 

Ni bilo odstopanj. 
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17) 
Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Cipa copa (Schmidt in Bole, 2008) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izvedba v krogu. 
Skupaj povedo 
besedilo in zraven 
ponazarjajo gibe. 
 

T. je govoril samo 
prvi del besedila 
»cipa copa«, pri 
drugem delu je 
skušal loviti 
posamezne zaključne 
besede (čevlji, grejo). 
Gibe je izvajal 
sočasno z ostalimi. 

E. je govoril samo prvi 
del besedila. Gibe je 
izvajal sočasno z 
ostalimi. 
 

Večina je govorila le 
del »cipa copa«, 
gibalno so sodelovali 
skozi celo 
izštevanko. 

Vidni in proprioceptivni sistem: kegljanje 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Keglji, podloga za 
pravilno postavitev 
kegljev, krogla; 
individualna izvedba.  
 
Učenci stojijo od 
podloge v 
oddaljenosti 2.5m 
(označeno s 
kolebnico). Stojijo 
drug zraven drugega 
za črto in poskušajo z 
enim metom podreti 
čim več kegljev (pri 
metih se 
izmenjujejo). 
Vsak ima na voljo 
enako število metov. 
Učiteljica jih opozori 
na pravilno metanje 
in ciljanje. 
Po vsakem metu 
učenec prešteje 
svoje podrte keglje. 
Keglje vsak postavi 
nazaj in jih tako 
pripravi za sošolca, ki 
je na vrsti za njim. 

Navodilo je razumel. 
Pri metanju krogle je 
na začetku stal za 
črto, pozneje ga je 
motilo malo prostora  
(za hrbtom je imel 
mizo) in je začel črto 
prestopati, ob 
opozorilih pa se je 
postavljal na desno 
stran kolebnice oz. 
desno rahlo pred njo. 
Kroglo je prijel z 
vsemi prsti (prstov ni 
vtaknil v za to 
namenjene luknje) in 
jo pravočasno vrgel. 
V zadnjih metih je 
kroglo metal rahlo v 
zrak, ker je na ta 
način v naključnem 
metu zbil še največ 
kegljev. Njegovi meti 
so bili močni.   
Št. padlih kegljev: 
1. met: 6 kegljev, 
2. met: 3 keglji, 
3. met: 5 kegljev, 
4. met: 3 keglji, 
5. met: 5 kegljev. 
Pri postavljanju 

Navodilo je razumel. 
Prestopal je črto, ker 
je bilo za njo malo 
prostora in je 
potreboval več 
prostora za zamah.   
Žogo je pravilno prijel 
in pravočasno vrgel. 
Meti so bili šibki.   
Št. padlih kegljev: 
1. met: 2 keglja, 
2. met: 3 keglji, 
3. met: 6 kegljev, 
4. met: 7 kegljev, 
5. met: 3 keglji. 
Pri postavljanju 
kegljev ni imel težav. 
Ko je podrl več 
kegljev kot sošolec 
pred njim, se je 
veselil, ko manj, je 
izgledal žalosten. 
 

Ostali učenci so 
veliko bolj 
tekmovalno in 
živahno spremljali 
metanje in podiranje 
kegljev. Ena učenka 
je imela težave s 
prijemom in metom 
krogle, zato so bili 
njeni rezultati precej 
slabši od rezultatov 
opazovanih dveh 
učencev. Ostali so 
bili povprečni, tudi E. 
in T. sta bila 
povprečno uspešna. 
E. je sledil, kdaj je na 
vrsti za metanje, 
prav tako ostali 
učenci, učenca T. pa 
je bilo na to 
potrebno opomniti.  
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kegljev ni imel težav. 
Padlih kegljev se je 
veselil (smeh, 
komentarji »jee«). 

Vestibularni sistem: kotaljenje 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Odeja, kolebnica za 
označevanje smeri; 
individualno 
izvajanje. 
 
Učenec se uleže na 
odejo. S kolebnico je 
na koncu odeje 
označeno, v katero 
smer 
 
       ali 
 
  
 
 
se mora odkotaliti, 
da pride do konca 
proge (do konca 
kolebnice). Ko se 
zakotali do konca 
odeje, se zakotali še 
v smeri, ki jo 
nakazuje kolebnica. 
Nalogo izvede še 
obrnjeno, nazaj. Če 
želi, lahko nalogo še 
ponovi. 

Kotalil se je 
samostojno. Pri tem 
ni imel težav s 
smerjo (ohranjanje in 
spreminjanje smeri, 
ko je bilo to 
potrebno).    
Kotaljenje je 
potekalo hitro, brez 
vmesnih postankov. 
Nalogo je ponovil  
2-krat. 
Po koncu aktivnosti 
ni izgledal utrujen. 
 

Tudi E. se je kotalil 
samostojno, a je imel 
nekaj težav pri 
spreminjanju smeri – 
ni vedel, kako naj se 
obrne, da bo sledil 
smeri, ki jo je začrtala 
kolebnica. V vsakem 
poskusu je šel le 
naravnost. Ob 
vodenju je to ugotovil 
in pri kotaljenju nazaj 
ni imel več težav.  
Kotaljenje je potekalo  
počasi, z vmesnimi 
postanki, ko je 
ugotavljal, kako 
zamenjati smer 
gibanja.  
Naloge ni želel 
ponoviti. 
Na koncu je bil 
upehan, a je na 
vprašanje, ali je kaj 
utrujen, odgovoril, da 
ni. 
 
 

Tudi nekateri ostali 
učenci so imeli nekaj 
težav s 
spreminjanjem 
smeri, a so ob 
vodenem prikazu 
nalogo razumeli. 
Večina se je 
kotaljenja 
razveselila, E. je bil 
nad njim še najmanj 
navdušen (vsi razen 
njega so kotaljenje 
ponovili). 
 
 
 

Taktilni sistem: masaža z ježkasto žogico  
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Ježkasta žogica, 
odeja, ruta za prevez 
oči; individualno 
izvajanje. 
 
Učiteljica pove 
učencem, da jih bo 
malo zmasirala. 
Ježkasto žogico s 

V masaži je užival. Na 
vprašanje »Bi še ali bi 
končal?« je želel še. 
Med masažo je 
miroval. Ko je imel 
prevezane oči, ga je 
to motilo. Želel je 
videti, kje je žoga in 
se je na masiranje 

V masaži je užival. Na 
vprašanje: »Bi še ali 
bi končal?« je 
odgovoril, da si želi 
še. 
Med masažo je imel 
zaprte oči. Bil je 
povsem pri miru, 
občasno je z obrazom 

T. je imel daleč 
največ težav pri 
lociranju žoge – 
ostali so zgrešili 
največ enkrat, T. pa 
tudi ob pomoči 
alternativnih 
vprašanj ni uspel 
pravilno določiti dela 
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srednjim pritiskom 
pelje po eni roki, 
hrbtu, drugi roki, 
obeh nogah, mogoče 
še po trebuhu, vratu 
in glavi, če izgleda, 
da je učencu to všeč.  
Nato vpraša učenca, 
ali mu lahko zaveže 
oči. Če dovoli, zaveže 
oči in se ga z žogo 
dotika z rahlim 
masažnim kroženjem 
in potem odmakne 
žogo ter vpraša: »Kje 
je žoga?« (Na roki, 
nogi, trebuhu, hrbtu 
...). Učenec 4-krat 
ugiba, kje se žoga 
nahaja. 

odzival z grimasami, 
saj je želel  ruto 
zrahljati, da bi pod 
njo kaj videl.   
Brez pomoči vida ni 
uspel prepoznati dela 
telesa, ki se ga je 
dotikala žoga. Dele 
telesa je le občasno 
prepoznal v primeru 
pomoči alternativnih 
vprašanj.  
 

naredil kako grimaso, 
vmes pa je skozi zobe 
pihal, izdihoval zrak 
(»ffff«).  
Dovolil je prevezo oči. 
Ni imel težav z 
lociranjem predmeta, 
pravilno je 
poimenoval vse 
telesne dele, ki se jih 
je žoga dotaknila. Na 
koncu je povedal, da 
mu je masaža ugajala. 
Ulegel se je še na 
trebuh in pustil 
učiteljici, da je z 
žogico masirala hrbet. 
Ob tem je občasno 
izustil stokajoč glas, ki 
je nakazoval ugodje.  

telesa. Naloga je 
učence sproščala. Po 
končani dejavnosti 
so želeli še sami 
potipati žogico in se 
z njo zmasirati po 
dlani.  
  

Hot dog/palačinka (po igri Hot Dog in a Blanket: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Odeja; individualno 
izvajanje.  
 
Učenec se uleže na 
odejo.  S kotaljenjem 
ga učiteljica zavije v 
odejo in vpraša, kaj 
bo (hot dog ali 
palačinka?) ter kaj 
naj namaže nanj. Ko 
odgovori, na telo 
izvaja gibe globokega 
pritiska  in masaže. 
Ko z odgovorom na 
vprašanje ali kako 
drugače pokaže, da 
ima dovolj, ga 
učiteljica »poje« – 
požgečka po telesu 
in zraven »mljaska«. 
 
 
 
 

T. je izbral hot dog z 
dodatki: kečap, sir, 
kumare, hrenovke, 
gorčica, paradižnik, 
solata. Med masažo 
je bil tiho, neslišno se 
je smehljal od 
ugodja, ko ga je 
učiteljica masirala 
okoli reber. Dajal je 
vtis, da mu dejavnost 
ugaja. Odvil se je 
hitro. Ko so bili 
sošolci zaviti v odejo,  
je sodeloval pri 
masiranju. 

E. se je sam zavil v 
odejo. Izbral je hot 
dog z dodatki: kečap 
in čokolada. Med 
masažo je bil tiho, a 
je dajal vtis, da mu 
ugaja. Ko je imel 
dovolj, je sam rekel 
»pojemo«. Odvil se je 
počasi. Pri masiranju 
sošolcev ni sodeloval. 
 

Ostali so si izbrali 
manj dodatkov kot T. 
in več kot E. Med 
dejavnostjo so bolj 
komentirali 
dogajanje, nihče ni 
bil tako tiho kot 
opazovana učenca. 



126 
 

Zaključek: pozdrav v krogu z lepimi željami 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Stojijo v krogu, držijo 
se za roke. Učenec 
desnemu sosedu 
izreče preprosto 
željo: »Želim ti lepo 
popoldne«. 

Željo je v eni sapi 
ponovil za učiteljico, 
a je zamomljal in ga 
sošolec ni razumel. 
Pri pozdravu je 
vzpostavil očesni stik.  
 

Zaradi predčasnega 
odhoda domov je 
vsem samo pomahal 
in se poslovil z 
»adijo«. Pri tem je 
pogledal v smer, kjer 
je bila večina. 

Večina je brez težav 
ponovila željo. 

 

18) 
Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Cipa copa (Schmidt in Bole, 2008) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izvedba v krogu. 
Skupaj povedo 
besedilo in zraven 
ponazarjajo gibe.  

T. je govoril samo 
prvi del besedila.  
Gibe je izvajal 
sočasno z ostalimi. 
 
 
 
 

E. je govoril samo prvi 
del besedila, gibe pa 
je izvajal sočasno z 
ostalimi. 
 

Večina je govorila le 
del »cipa copa«,  
nekateri so se trudili 
loviti zaključne 
besede. Gibalno so 
vsi sodelovali skozi 
celo izštevanko. 

Vidni sistem: iskanje razlik v postavitvi lutk 
Vir lutke: (http://www.makinglearningfun.com/themepages/OldMacDonaldHadaFarm-FeltBoard.html), marec 2014. 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izbrane papirnate 
lutke (farm puppets 
printable); 
individualno 
izvajanje. 
 
Učiteljica na mizo 
postavi lutke v 
določenem 
zaporedju. Učenec si 
jih mora dobro 
ogledati. Potem se 
obrne okrog in 
učiteljica eno lutko 
skrije. Učenec naj 
pogleda in pove, 
katera lutka je 
izginila. 
 

Pred skrivanjem si je 
lutke ogledal in jih 
spontano  
poimenoval. Pri 
skrivanju je bil 
obrnjen proč, a se je 
z glavo obračal proti 
lutkam, na skrivaj je 
kukal, kaj se dogaja 
za njim. 
Sam je pravilno 
ugotovil, katera lutka 
je izginila in jo 
poimenoval. 
V drugi nalogi je 
takoj ugotovil, kateri 
dve lutki sta 
zamenjali mesti. 
 

Pred skrivanjem je 
lutke poimenoval, ker 
je slišal sošolce pred 
njim, ki so storili 
enako.  
Pri skrivanju je bil 
lepo obrnjen proč, ni 
kukal. 
Ugotovil je, katera 
lutka je izginila in jo 
poimenoval. 
Takoj je ugotovil, 
kateri dve lutki sta 
zamenjali mesti. 
 
Pri iskanju je bil v 
primerjavi s sošolci 
počasen, nalogo pa je 
opravil  uspešno.  

Večina je zelo hitro 
ugotovila, kaj se je 
spremenilo. Naloga 
se jim je zdela 
zanimiva, ker je bila 
drugačna od 
prejšnjih nalog za 
spodbujanje vidnega 
sistema. Lutke so 
bile primerno 
motivacijsko 
sredstvo v aktivnosti. 

http://www.makinglearningfun.com/themepages/OldMacDonaldHadaFarm-FeltBoard.html
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V drugi nalogi se 
učenec obrne okrog 
in učiteljica zamenja 
vrstni red dveh lutk. 
Učenec mora 
povedati, kaj je 
drugače. 

Pri iskanju razlik je bil 
počasen (v primerjavi 
z ostalimi) in 
uspešen. 

 
 
 
 
 

Vestibularni, vidni in proprioceptivni sistem: reševanje živali (po igri Scooter Safari: 
Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Rolka, papirnate 
lutke iz prejšnje 
naloge, škatla (za 
pospravljanje lutk); 
individualno 
izvajanje. 
 
Učenec se s 
trebuhom (spodnji 
del; tako, da se lahko 
dvigne in z rokami 
poganja naprej) 
uleže na rolko, tako 
da noge visijo dol. Po 
prostoru so (v 
dosegu roke, ko leži 
na rolki) postavljene 
papirnate lutke. 
Učiteljica pove, da so 
se živali izgubile in jih 
mora poiskati ter 
pripeljati nazaj 
domov. Učenčeva 
naloga je, da jih 
poišče, pove, kje je 
katera lutka (Npr. 
Pujs je pod mizo; 
konj je na stolu), 
sličico položi na svoj 
hrbet in jo tako 
potem pripelje na 
prostor, določen za 
odlaganje lutk 
(škatla). 
 
 

T. se je sam ulegel na 
rolko.  
Pri premikanju rolke 
z rokami ni imel 
težav. 
Premikal se je hitro. 
Sam je govoril, kje je 
našel lutko živali.  
Sličice oz. lutke je 
iskal in pobiral 
samostojno, spretno 
in hitro.  
Pobral je vse lutke. 
V primerjavi z 
ostalimi učenci je 
dejavnost trajala 
približno enako časa. 
Ko je nalogo končal, 
ni izgledal utrujen. 
 

Tudi E. se je sam 
ulegel na rolko.  
Premikanje rolke z 
rokami je primerno 
obvladoval. 
Premikanje z rokami 
je bilo počasno. 
Sam je govoril, kje je 
našel lutke živali. 
Lutke je iskal in 
pobiral samostojno, 
spretno in hitro. 
Pobral je vse lutke.  
V primerjavi z 
ostalimi učenci je 
dejavnost trajala 
malo dlje časa zaradi 
počasnejšega 
premikanja. 
Po koncu naloge je 
izgledal utrujen. 
 
 

Vsi učenci so nalogo 
navdušeno sprejeli, 
ker imajo dejavnosti 
z rolko zelo radi. Pri 
tej nalogi je bila za 
vse pozitivna 
lastnost prilagodljiva 
hitrost premikanja, 
saj so jo lahko 
prilagajali sebi, 
svojim sposobnostim 
in željam. Večjih 
odstopanj ni bilo, vsi 
učenci so nalogo 
uspešno opravili. T. 
je bil med tistimi, ki 
so se od ene do 
druge lutke 
premikali tako hitro, 
da je bilo potrebno 
zaustavljanje rolke z 
rokami, E. pa je bil 
med vsemi najbolj 
previden. Za premik 
do ene lutke se je z 
rokami vsaj dvakrat 
premaknil naprej. 
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Proprioceptivni sistem: vlečenje vrvi sede na rolki 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Rolka, vrv ali 
kolebnica (za 
vlečenje); 
individualno 
izvajanje.  
 
Učiteljica drži za 
konec kolebnice, 
drugi konec je 
navezan na rolko. 
Med njo in 
izhodiščem 
(začetkom vožnje) je 
približno 3-metrska 
razdalja. Učenec sedi 
na rolki (noge ima 
prekrižane po turško 
ali kako drugače na 
rolki). Naloga: z 
rokami se po vrvi 
povleče od začetka 
do učiteljice.  
Ko nalogo opravi, ga 
učiteljica vpraša, ali 
želi ponoviti (če želi, 
se lahko še do 
dvakrat povleče po 
vrvi, da ne bo 
zmanjkalo časa za 
ostalo). 

Sam se je namestil 
na rolko. 
Vrv je vlekel le z 
rokami, pri tem si ni 
pomagal z nogami ali 
kako drugače. 
Na drugo stran se je 
povlekel hitro  in 
brez vmesnega 
počitka. 
Ko je končal, se je 
z rolko zapeljal 
ritensko do izhodišča 
in jo tam predal 
sošolcu. 
Aktivnost je želel 
ponoviti, izkoristil je 
vse možnosti in 
aktivnost ponovil 2-
krat. 
Po tej nalogi ni bil 
videti utrujen in ni 
potreboval počitka.  
Po končani aktivnosti 
je bilo opaziti 
nasmeh zadovoljstva. 

Tudi E. se je sam 
namestil na rolko. 
Pri vlečenju vrvi si je 
pomagal s 
potiskanjem z 
nogami.  
Ker je bila razdalja 
dovolj kratka, vmes ni 
potreboval počitka. 
Vlečenje je potekalo 
počasi. 
Ko je končal, je vstal 
in rolko prinesel do 
izhodišča za 
naslednjega sošolca. 
Tokrat po nalogi ni 
potreboval počitka.  
Po dejavnosti je bil 
videti utrujen in 
aktivnosti ni želel 
ponoviti. 
 
 
 

 

Učenci imajo zelo 
radi aktivnosti, ki so 
povezane z rolko. 
Večina je izkoristila 
možnost ponovitev 
vleke. Pokazalo se je, 
kateri izmed učencev 
se fizično hitreje 
utrudijo – ti 
možnosti ponovitve 
aktivnosti niso 
izkoristili. T. je  bil  
med uspešnejšimi 
učenci, nalogo je 
opravil najhitreje. E. 
in še eden izmed 
dečkov sta bila 
edina, ki naloge nista 
ponavljala. 
Vmes med vleko 
nihče ni počival. 
 
 

Taktilni sistem: oblikovanje plastelina 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Barvni plastelin; 
individualno 
izvajanje. 
 
Učenec izbere 
plastelin. Z 
oblikovanjem na mizi 
in med rokama 
oblikuje kačico in/ali 
kroglico, lahko tudi 
kaj drugega – 

Oblikoval je kačice in 
kroglice. Zaposlil se 
je tudi z mečkanjem 
plastelina. 
Izbiral je več barv, ki 
jih je potem 
sestavljal skupaj. 
Valjanje in mečkanje 
plastelina je potekalo 
spretno in gladko. 
Razvidno je bilo, kaj 

Oblikoval je le 
kroglice, pri tem je 
izbral samo eno 
barvo. 
Valjanje in mečkanje 
plastelina je potekalo 
spretno in gladko. 
Razvidno je bilo, kaj 
je oblikoval (žival). 
Pri dejavnosti ni 
pokazal posebnih 

Pri nalogi ni bilo 
odstopanj z vidika 
spretnosti – vsi 
učenci so dela s 
plastelinom in 
podobnimi materiali 
navajeni. Opazile so 
se razlike pri izbiri 
motivov in barv – 
izstopal je E., ki se je 
držal oblikovanja 
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učiteljica ga 
spodbudi, da sam 
pove, kaj bo naredil 
(lahko katero izmed 
živali iz prejšnjih 
nalog). 

je oblikoval (deček, 
žival, sonce). 
Dejavnost 
(prijemanje 
plastelina) mu je bila 
všeč. 

čustev, izraz na 
obrazu je bil 
nevtralen. 
 

modrih kroglic. Te je 
potem različno 
kombiniral. 

Hot dog/palačinka (po igri Hot Dog in a Blanket: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

 Odeja; individualno 
izvajanje.  
 
Učenec se uleže na 
odejo.  S kotaljenjem 
ga učiteljica zavije v 
odejo in vpraša, kaj 
bo (hot dog ali 
palačinka?) ter kaj 
naj namaže nanj. Ko 
odgovori, na telo 
izvaja gibe globokega 
pritiska  in masaže.  
Ko z odgovorom na 
vprašanje ali kako 
drugače pokaže, da 
ima dovolj, ga 
učiteljica »poje« – 
požgečka po telesu 
in zraven »mljaska«. 

T. je izbral hot dog s 
kečapom, kumarami, 
ajvarjem, čebulo, 
solato in hrenovko. 
Med masažo se je 
smejal od ugodja. 
Na koncu se je hitro 
odvil. 
Ko so bili sošolci 
palačinke, je 
sodeloval pri 
masiranju. 

Tudi E. je izbral hot 
dog. Želel je kečap, sir 
in čokolado. 
Med masažo se je 
smejal od ugodja. 
Odvil se je dokaj 
hitro. 
Ko so bili sošolci 
palačinke, ni 
sodeloval pri 
masiranju. 

Ostali so spremljali 
dogajanje in 
komentirali, dodajali 
svoje predloge 
dodatkov, ko je bil v 
odejo zavit sošolec. 
T. in E. ostalih nista 
komentirala. 
Nekateri so se 
udeležili masiranja, 
pri tem so se malo 
izmenjavali. 

Zaključek: pozdrav v krogu z lepimi željami 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Stojijo v krogu, držijo 
se za roke. Učenec 
desnemu sosedu 
izreče preprosto 
željo: »Želim ti lep 
dan«. 
 
 
 
 
 
 
 

Željo je po korakih 
ponovil za učiteljico. 
 

Tudi E. je željo v celoti 
naenkrat ponovil za 
učiteljico. 
 

T. je potreboval 
največ pomoči, E. je 
bil povprečen, 
nekateri ostali so si 
poskusili izmisliti kak 
dodatek k pozdravu 
(npr. sončen). 
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19) 
Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Cipa copa (Schmidt in Bole, 2008) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izvedba v krogu. 
Skupaj povedo 
besedilo in zraven 
ponazarjajo gibe. 

T. je skupaj z ostalimi 
govoril samo prvi del 
besedila, gibe pa je  
izvajal sočasno. 
 
 

E. je govoril samo prvi 
del besedila. 
Gibe je prav tako 
izvajal sočasno z 
ostalimi. 
 

Večina je poleg 
prvega dela besedila 
povedala še 
zaključke fraz in 
ključne besede v 
sredini (npr. čevlji). 

Vidni sistem: Lovljenje peresa (po igri Feather Blowing: Sher, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Pravo ali umetno 
ptičje pero; izvajanje 
v paru dveh učencev. 
 
Učenca, ki nalogo 
izvajata skupaj, se 
postavita drug proti 
drugemu. Eden 
pihne pero v zrak, 
drugi ga mora ujeti z 
rokami, 
postavljenimi skupaj 
v obliko skodelice. 
Tako se izmenjujeta 
– eden pero odpihne, 
drugi ga lovi. Ko ga 
ujame, ga odpihne 
nazaj. 
Naloga naj traja 
toliko časa, da se 
vidi, da sta učenca 
razumela navodila, 
se ujela in je mogoče 
oceniti izvajanje 
naloge. 

T. je počakal, da je 
par določila 
učiteljica.  
Pri pihanju je bil 
uspešen – pihal je v 
smeri peresa in s 
primerno močjo . 
Pri nalogi je 
potreboval 
usmerjanje, ker je 
sam želel opazovati, 
kako pade pero na 
tla. Potreboval je 
nenehne spodbude, 
naj pero ujame, kar 
mu je potem po 
štirih neuspelih 
poskusih (pero je bilo 
že prenizko, da bi ga 
ujel) uspevalo. 
Pri lovljenju je bil 
počasen in uspešen. 
V paru sta 
potrebovala nekaj 
časa, da sta se 
»ujela«, potem je šlo 
dobro. 

E. je počakal, da je bil 
izbran. 
Pri pihanju je bil 
uspešen – pihal je v 
smeri peresa in s 
primerno močjo. 
Navodilo je razumel, 
delal je samostojno. 
Manjše težave je imel 
z lovljenjem na 
začetku naloge – 
prepočasi je nastavil 
roke, pero je bilo 
prehitro na tleh. 
Pri lovljenju (ko se je 
navadil naloge) je bil 
hiter in uspešen. 
S sošolcem v paru sta  
potrebovala nekaj 
časa, da sta se »ujela. 
 

Na začetku so imeli 
vsi težave s 
koordinacijo rok in 
predvidevanjem, 
kako hitro bo pero 
na določeni višini. Po 
nekaj poskusih je šlo 
vsem bolje. T. in E. 
spretnostno nista 
bistveno odstopala 
od povprečja, je pa 
izstopal T. s slabšim 
razumevanjem 
navodila oz. z 
močnim lastnim 
interesom 
opazovanja padanja 
peresa.  
 
 

Vestibularni sistem: guganje na terapevtski žogi (po igri Swinging Crane: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Terapevtska žoga, 
pero (drugi učenci ga 
prestavljajo okrog 
žoge ali pa ga učenec 

Sam se je ulegel na 
žogo. 
Želel je hitro 
guganje. Guganja ga  

E. se je sam ulegel na 
žogo, malo pomoči je 
potreboval pri 
popravljanju položaja 

Nekateri učenci so se 
na začetku guganja 
počutili negotovo, 
potem pa je tudi 
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na žogi, ki ga pobere, 
odpihne dalje); 
individualno 
izvajanje. 
 
Učenec se s 
trebuhom uleže na 
žogo. Na tleh nekje 
okrog žoge leži pero. 
Učiteljica drži učenca 
za noge in ga počasi 
guga v različne smeri. 
Najprej ga samo 
guga, potem, ko se 
navadi na guganje, 
naj med guganjem                        
poskuša pero pobrati 
čim večkrat. Pero 
lahko drugi učenci 
prestavljajo okrog 
žoge ali pa ga učenec 
na žogi, ko ga 
pobere, odpihne 
dalje. 
 
 

ni bilo strah. 
Pero je pobiral 
samostojno, spretno 
in hitro. Peresa ni 
sam pihal, to je 
prepustil sošolcem, 
ki jim je pero podajal 
v roke. 
V primerjavi z 
ostalimi učenci je 
dejavnost učenca T. 
trajala manj časa. 
Po opravljeni nalogi 
ni izgledal utrujen. 
 
 

na žogi, da je ležal 
bolj stabilno. 
Želel je počasno 
guganje. Malo ga je 
bilo strah. Ker ni bil 
dovolj stabilen, je 
med guganjem padel 
na tla. 
Pero je pobiral 
samostojno in 
spretno. Ko je bil v 
bližini peresa, je z 
rokami hitro in 
natančno segel po 
njem, sicer se je držal 
žoge, da ne bi še 
enkrat padel. 
Sošolcem je pustil 
prestavljanje peresa, 
sam se ni želel 
ukvarjati še s 
pihanjem. 
V primerjavi z 
ostalimi učenci je 
dejavnost trajala 
približno enako 
dolgo.  
Po opravljeni nalogi 
je izgledal utrujen in 
se je umaknil počivat 
v kotiček. 

njim gibanje postalo 
všeč. Večina je želela 
srednje hitro 
gibanje, nekateri 
(med njimi tudi T.) so 
se počutili spretnejše 
in so želeli hitrejše 
guganje, E. in še en 
učenec pa sta se 
želela gugati počasi 
zaradi strahu pred 
padcem in občutka 
nadzora ravnotežja. 
Večina je med 
nalogo uživala. Nihče 
ni imel težav s 
pobiranjem peresa. 
Vsi razen T. in E. so 
pero sami odpihnili 
naprej. 
 

Proprioceptivni in vidni sistem: zabijanje penastih figur z žebljički in ustvarjanje slike na 
plutovinasti podlagi  
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Komplet za učenje 
zabijanja s kladivom 
(plastično kladivo, 
plutovinasta 
podlaga, penaste 
figurice in žebljički, s 
katerimi se figurice 
zabija v pluto); 
individualno 
izvajanje. 
 
Učiteljica komplet 

T. je primerno prijel 
kladivo s pravilnim 
prijemom. 
Zabijal je natančno, s 
primerno močnimi 
udarci. 
Na podlogo je pribil 
20 figuric – zapolnil 
je ves prostor, ki ga 
je imel na voljo, ni se 
oziral na smiselnost 
postavitve figuric v 

E. je primerno prijel 
kladivo, zabijal pa je s 
počasnimi, a 
primerno 
koordiniranimi 
udarci, natančno na 
žebljiček.  
Na podlogo je pribil 5 
figuric. Dejavnost mu 
je bila všeč. 
V primerjavi z 
ostalimi je njegova 

Opazilo se je, da je T. 
te dejavnosti že 
navajen in je bil 
uspešnejši od večine. 
E. je izbral najmanj 
figuric, njegovo 
zabijanje pa je bilo 
primerljivo z 
ostalimi. T. in E. sta 
izstopala glede 
izbora motiva (E. z 
najmanj figuricami in 
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postavi pred učenca, 
pokaže pripomočke 
in demonstrira 
oblikovanje 
(zabijanje) preproste 
slike, npr. dve živali 
in grm. Potem 
učenec vzame 
kladivo, izbere 
penaste figurice, 
vanje zabije žebljičke 
ter tako oblikuje 
sliko.  
 

nek motiv. 
Dejavnost mu je bila 
všeč. 
V primerjavi z 
ostalimi je dejavnost 
trajala približno 
enako dolgo. 
Nekaj žebljičkov je 
bilo ukrivljenih in ti 
so mu povzročali 
težave. Na eno 
penasto figurico je 
dal več žebljičkov. Ko 
je figurico zabil na 
podlago, je preverjal, 
ali drži. 

dejavnost trajala dlje 
časa. 
 

T. z največ 
figuricami, ki so bile 
razporejene brez 
nekega smisla, 
prostorsko pa so 
dobro izkoristile 
dano podlogo). 
Večina učencev je 
svojo sliko opisala v 
kratkih stavkih, ena 
učenka je sestavila 
celo zgodbico. 

Taktilni sistem: risanje v brivsko peno 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Brivska pena, miza; 
individualno 
izvajanje.  
 
Učiteljica na mizo s 
peno nariše neko 
preprosto obliko, 
učenec ugiba, kaj 
predstavlja. Nato 
peno razmaže po 
mizi, po svoje riše in 
taktilno raziskuje. Ko 
ima dovolj, sam 
pospravi in pobriše 
mizo, se umije. 
 

T. je uganil, kaj je 
učiteljica narisala na 
mizo. 
S peno je risal,  
razmazal jo je po 
mizi, risal vanjo ter jo 
mazal med dlanmi. 
Pri delu je uporabljal    
celo dlan. 
Dejavnost mu je bila 
všeč. 
Ko je večino pene 
porabil, je prosil, ali 
jo lahko dobi še 
malo. 
Sam ni povedal, da 
ima dovolj, potrebno 
ga je bilo ustaviti in 
opozoriti, da je čas za 
pospravljanje, kajti 
on bi še ustvarjal. 
Pri pospravljanju ni 
potreboval pomoči. 
 
 
 
 
 

Tudi E. je uganil, kaj 
je učiteljica narisala 
na mizo. 
Peno je razmazal po 
mizi. Za to je 
uporabljal le en prst. 
Dejavnost mu je bila 
všeč, a je imel hitro 
dovolj in ni prosil za 
dodatno peno. Sam je 
povedal, da želi 
zaključiti in je šel 
pospravit mizo ter 
umit roke. 

Večina je navdušeno 
pacala po mizi. Peno 
so razmazali po 
površini, vanjo so 
risali in nekateri tudi 
pisali ter spraševali 
sošolce, ali znajo 
prebrati, kaj piše. 
Eden jo je mečkal 
med dlanmi, ker mu 
je bil všeč taktilni 
občutek polzenja 
pene med prsti. 
Večina je uporabljala 
celo dlan, en učenec 
je razmazal peno po 
roki vse do komolca, 
E. pa si je pri risanju 
umazal le en prst. 
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Hot dog/palačinka (po igri Hot Dog in a Blanket: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

 Odeja; individualno 
izvajanje.  
 
Učenec se uleže na 
odejo.  S kotaljenjem 
ga učiteljica zavije v 
odejo in vpraša, kaj 
bo (hot dog ali 
palačinka?) ter kaj 
naj namaže nanj. Ko 
odgovori, na telo 
izvaja gibe globokega 
pritiska  in masaže.  
Ko z odgovorom na 
vprašanje ali kako 
drugače pokaže, da 
ima dovolj, ga 
učiteljica »poje« – 
požgečka po telesu 
in zraven »mljaska«. 

T. je izbral hot dog s 
kečapom, sirom, 
kumarami, ajvarjem 
in čebulo. 
Med masažo se je 
smejal od ugodja. 
Dajal je vtis, da mu 
dejavnost ugaja. 
Odvil se je hitro. 
Ko so bili sošolci 
palačinke, je 
sodeloval pri 
masiranju. 

Tudi E. je izbral hot 
dog. Izbral je kečap, 
ajvar in čokolado. 
Med masažo se je 
smejal od ugodja. 
Odvil se je počasi. 
Ko so bili sošolci 
palačinke, ni 
sodeloval pri 
masiranju. 

Večina je tokrat 
izbrala palačinke – 
nekdo se je spomnil, 
da to že dolgo ni bil, 
ostali (razen T. in E., 
ki sta ostala pri svoji 
običajni izbiri) so mu 
sledili.  

Zaključek: pozdrav v krogu z lepimi željami 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Stojijo v krogu, držijo 
se za roke. Učenec 
desnemu sosedu 
izreče preprosto 
željo: »Želim ti lepo 
popoldne.« 

Željo je prvič povedal  
sam. 
 

Željo je po korakih 
ponovil za učiteljico. 
 
 

Ostali so bolj ali 
manj samostojno 
sosedu zaželeli lepo 
popoldne. 

 

20) 
Uvodna dejavnost: gibalna izštevanka Cipa copa (Schmidt in Bole, 2008) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Izvedba v krogu. 
Skupaj povedo 
besedilo in zraven 
ponazarjajo gibe. 

T. je tudi tokrat 
govoril samo prvi del 
besedila, gibe pa je 
izvajal sočasno z 
ostalimi. 

E. je govoril samo 
prvi del besedila, 
gibe je izvajal 
sočasno s sošolci. 
 

Večina je poleg 
prvega dela besedila 
povedala še zaključke 
fraz in nekatere 
ključne besede v 
sredini (npr. čevlji). 
Pri izvajanju gibov so 
bili usklajeni, razen 
enega učenca, ki je 
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gibe ponavljal ravno 
obratno – ko so ostali 
šli naprej, je on skočil 
nazaj. 
 

Vidni sistem: odbijanje balona z roko (po igri Floating Balloon: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Napihnjen balon; 
skupinsko izvajanje.  
 
Učenci se po turško 
posedejo na tla. 
Učiteljica ponovi 
pravila, ki jih sicer že 
poznajo (»Ta balon je 
zelo boječ – nanj 
morate zelo paziti. 
Balonu morate slediti 
z očmi, paziti morate, 
da ne pade na tla. 
Odbijajte ga po 
navodilih – zdaj npr. 
z eno roko, z drugo 
roko, z obema 
rokama, s hrbtno 
stranjo roke, samo z 
enim prstom, podaj 
levemu sosedu, 
podaj npr. Petri«). 

 T. je z očmi sledil 
balonu. 
Odboji so bili 
natančno 
koordinirani, 
upošteval je slišana 
navodila.  
Ko je navodilo 
vsebovalo ime 
sošolca, mu je uspelo 
usmeriti balon proti 
njemu. 
 
 
 

Tudi E. je z očmi 
sledil balonu. 
Odboji so bili 
natančni, videlo se 
je, da se je trudil 
zadeti balon čim bolj 
v skladu z navodili. 
Ko je bilo to 
potrebno, je balon 
usmeril natančno k 
sošolcu, ki ga je 
imenovala učiteljica. 
 

Večina je vidno lepo 
sledila balonu. 
Nekateri so vmes 
klepetali in jih je bilo 
potrebno opozarjati, 
da balon ni padel po 
tleh ter ponavljati 
navodila. 
T. in E. sta bila pri tej 
nalogi med bolj 
uspešnimi učenci. 
Ena učenka je imela 
težave z odbojem – 
balon je zadela tako 
narahlo, da je komaj 
spremenil smer ali pa 
ga je zadela preveč 
od strani in je tako 
spreminjal smer brez 
njene kontrole. 

Vestibularni in priprioceptivni sistem: tek ob glasbi z metom na bučko (sedalno vrečo) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Predvajalnik in 
hitrejša glasba, 3 
bučke (sedalne 
vreče) ali kup mehkih 
blazin; skupinsko 
izvajanje. 
 
Učenci se med 
predvajanjem glasbe 
čimbolj v ritmu 
premikajo po razredu 
(naj bo glasba 
hitrejša in oni 
skačejo, tečejo ali 

T. naloge ni razumel. 
Na zvoke glasbe se je 
premikal po 
prostoru, a ni 
odreagiral na tišino, 
temveč je sledil 
sošolcem – ko so oni 
popadali na blazine, 
se je nanje vrgel še 
sam. 
Po razredu se je 
premikal s 
skakanjem. 
Z bučke oz. blazine se 

E. je nalogo razumel.  
Hitro in samostojno 
je ugotovil, da je 
glasba utihnila in 
odreagiral s 
previdnim, rahlim 
padcem na blazino. 
Po razredu se je 
premikal s počasno 
hojo. 
Z blazine se je počasi 
pobral in se takoj 
pridružil gibanju 
sošolcev. 

Ostali učenci so med 
predvajanjem glasbe 
tekli, edino T. in E. 
sta se premikala s 
skakanjem in 
počasno hojo. 
Večina ni poslušala, 
kdaj je glasba 
utihnila, ampak je 
sledila sošolki in 
sošolcu E., ki sta 
spremljala, kdaj je 
nastala tišina.  
Na bučko so se vsi, 
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hitro hodijo). Ko 
glasba utihne, se 
morajo takoj, ko 
zaznajo tišino, vreči 
na bučko. Ko se 
glasba spet zasliši, se 
poberejo in 
nadaljujejo. 
Nalogo izvajajo toliko 
časa, da se opazi 
obvladanje navodil in  
njihovo spontano 
reagiranje. 

je hitro pobral, ko je 
videl, da so sošolci 
začeli vstajati.  
Na bučko oz. blazino  
se je vrgel z vso 
močjo, s celim 
telesom. 
Na koncu ni izgledal 
utrujen. 

Po koncu dejavnosti 
je izgledal utrujen. 

razen E., vrgli s celim 
telesom in z vso 
močjo. 
Nato so se ob zvokih, 
ki so jih večinoma vsi 
zaznali, hitro pobrali 
z blazin ter 
nadaljevali z 
gibanjem. 
 

Taktilni sistem: polnjenje in praznjenje posodic (po igri Dump and Fill: Sher, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Prazna plastenka, 
prazen, čist jogurtov 
lonček, obrnjen 
okrog in naluknjan z 
luknjami v velikosti 
slamice, na kratko 
narezane slamice, 
frnikule, ruta za 
prevez oči; 
individualno 
izvajanje. 
 
Učiteljica pred 
učenca postavi 
frnikule, slamice, 
plastenko in lonček. 
Njegova naloga je, da 
v odprtino embalaže 
vstavlja primerno 
velik predmet (kaj 
kam sodi, naj ugotovi 
sam; frnikule v 
plastenko, slamice v 
lonček; lahko ga 
učiteljica vpraša: 
»Kam boš pospravil 
slamice in kam 
frnikule?«). Ko vidi, 
da nalogo razume, 
mu zaveže oči. S 
tipanjem mora 

T. je navodila 
razumel. 
Ob uporabi vida je 
ustrezno določil, kam 
sodijo frnikule in kam 
slamice. 
Z zavezanimi očmi 
 je pravilno 
prepoznaval 
predmete in jih 
ustrezno sortiral v 
posodo. 
Prijemanje in 
odlaganje predmetov 
je bilo koordinirano. 
Dejavnost je 
potekala hitro. 
Odprtino je miže  
hitro našel. 
Tudi pospravljanje je 
potekalo brez težav.  
Naloga se mu je 
zdela lahka. 
V dejavnosti je užival. 
 

 E. je navodila 
razumel. 
Ob uporabi vida je 
ustrezno določil, kam 
sodijo frnikule in kam 
slamice. 
Z zavezanimi očmi je 
 je pravilno 
prepoznaval 
predmete in jih 
ustrezno sortiral v 
posodo. 
Prijemanje in 
odlaganje predmetov 
je potekalo hitro in 
koordinirano. 
Odprtino je miže  
hitro našel. 
Tudi pospravljanje je 
potekalo brez težav. 
Naloga se mu je 
zdela lahka.  
V dejavnosti je vidno 
užival. 
 

Ena učenka je bila pri 
nalogi najhitrejša in 
najuspešnejša – 
nalogo je razumela 
takoj, ko je pred 
seboj videla 
predmete. Še preden 
ji je učiteljica 
razložila navodila, je 
začela pospravljati 
slamice in frnikule. 
Tudi miže ji naloga ni 
povzročala nobenih 
težav. Neki drug 
učenec je imel velike 
težave s koordinacijo 
rok brez pomoči 
vidnega zaznavanja – 
zelo dolgo časa je 
potreboval, da je 
našel luknjico v 
posodici. Reševanje 
naloge je tu trajalo 
najdlje. T. in E. sta 
bila primerljiva z 
vsemi ostalimi, ki jim 
je šla naloga brez 
težav, a niso bili tako 
hitri kot omenjena 
učenka. 
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učenec določiti, kaj 
ima v roki in v katero 
posodo bo spravil, 
poiskati luknjo in 
predmet potisniti 
skoznjo. 
Ko z nalogo konča, iz 
posode presuje 
predmete in jih 
pripravi na mizo za 
sošolca, ki je na vrsti 
za njim. 
Hot dog/palačinka (po igri Hot Dog in a Blanket: Delaney, 2009) 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

 Odeja; individualno 
izvajanje.  
 
Učenec se uleže na 
odejo.  S kotaljenjem 
ga učiteljica zavije v 
odejo in vpraša, kaj 
bo (hot dog ali 
palačinka?) ter kaj 
naj namaže nanj. Ko 
odgovori, na telo 
izvaja gibe globokega 
pritiska  in masaže.  
Ko z odgovorom na 
vprašanje ali kako 
drugače pokaže, da 
ima dovolj, ga 
učiteljica »poje« –
požgečka po telesu in 
zraven »mljaska«. 
 

T. je izbral hot dog s 
kečapom, sirom, 
kumarami, 
marmelado, čebulo 
in česnom. 
Med masažo se je 
glasno smejal od 
ugodja. Dajal je vtis, 
da mu ugaja. 
Odvil se je hitro. 
Ko so bili sošolci 
palačinke, je 
sodeloval pri 
masiranju. 

E. je izbral hot dog s 
kečapom, ajvarjem in 
čokolado. 
Med masažo se je 
tiho smejal od ugodja 
odmikal. 
Odvil se je hitro. 
Ko so bili sošolci 
palačinke, ni 
sodeloval pri 
masiranju. 

Ostali so v večini 
izbirali hot dog, ena 
učenka je izbrala 
palačinko. T. si je 
izbral največ 
dodatkov in s tem 
najdaljšo masažo, E. 
najmanj dodatkov in 
s tem najkrajšo 
masažo, ostali so bili 
nekje vmes. Edino E. 
ni želel sodelovati pri 
masiranju ostalih. 

Zaključek: pozdrav v krogu z lepimi željami 
Pripomočki, način 
izvajanja 

Odziv učenca T. Odziv učenca E. Opombe, primerjave 
z ostalimi učenci 

Stojijo v krogu, držijo 
se za roke. Učenec 
desnemu sosedu 
izreče preprosto 
željo: »Imej se lepo«. 

Željo je sošolcu 
povedal sam, brez 
pomoči. Vzor mu je 
bil učenec, ki je bil na 
vrsti pred njim. 

Željo je po korakih 
ponovil za učiteljico. 
 

Večina je brez težav 
ponovila željo, ena 
učenka pa si je 
izmislila še 
dejavnosti, pri 
katerih želi, da se 
ima sošolec lepo. 
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