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POVZETEK 

 

Namen magistrskega dela je bil pripraviti program za sedemletnega dečka. V programu smo 

skupno izvedli 101 aktivnost. Razvijali smo zaznavno-gibalne sposobnosti in spretnosti, ki 

otroku omogočijo sprejem novih informacij in posledično učenje. 

 

Cilj programa je bil razvoj naslednjih zaznavno-gibalnih področij: razumevanje slušno 

zaznanih besednih navodil, pomnjenje slušno zaznanih informacij, vidno razlikovanje in 

razločevanje likov, simbolov in risb, pomnjenje vidno zaznanih likov, simbolov in telesnih 

položajev, vidno-motorična usklajenost ter koordinacija, vidno-motorična hitrost učenja in pa 

vidno-motorična integracija. Omenjena področja smo preverjali s Preizkusom zaznavno-

motoričnih sposobnosti otrok pred in po izvajanju omenjenega programa.  

 

Zanimalo nas je, na katerem vsebinskem področju bo največji napredek in ali bo deček 

napredoval na vseh sedmih področjih. Deček, s katerim smo izvajali študijo primera je imel 

težave na vseh sedmih vsebinskih področjih. Podatke smo kvantitativno analizirali in tako 

ugotovili učinkovitost programa. Vrednost dobljenih rezultatov je vplivala na izdelavo ocene 

uspešnosti omenjenega programa in posledično na nadaljnjo pripravo programa za 

spodbujanje zaznavnega in gibalnega razvoja pri omenjenem dečku. 

 

Ključne besede: Zaznavno-gibalne sposobnosti, študija primera, program za razvoj 

zaznavno-gibalnih področij. 





ABSTRACT 

 

Encouraging sensory and motor development in the seven-year-old boy 

 

The purpose of the master's thesis was to devise a program for a 7-year-old boy. A total of 

101 activities were conducted within the program. We encouraged the development of 

perceptual-motor abilities that enable the child to receive new information and thus learn. 

The program aimed at encouraging the development of the following perceptual-motor areas: 

understanding of verbal instructions, remembering auditory information, visual recognition of 

and differentiation between shapes, symbols and pictures, remembering visually perceived 

shapes, symbols and positions of parts of the body, visual-motor coordination, visual-motor 

speed of learning and visual-motor integration. The areas were evaluated with the test of 

perceptual-motor abilities of children both before and after the program was carried out. We 

tried to determine which area would develop more significantly and whether the boy would 

progress in all seven areas. The data was analysed using a quantitative method in order to 

determine the effectiveness of the program. 

The results contributed to the final assessment of the program as well as to its future 

development to further encourage sensory and motor development of the boy. 

 

Key words: perceptual-motor abilities, case study, program for developing perceptual-motor 

areas. 

 

 





 

KAZALO VSEBINE 

 

I UVOD ................................................................................................................................. 1 

II TEORETIČNE OSNOVE ................................................................................................... 3 

1 ŠOLSKA ZRELOST ........................................................................................................... 3 

1.1 Načini za preverjanje zaznavno-gibalne pripravljenosti, potrebne za vstop 

v šolo ............................................................................................................................ 4 

2 ZAZNAVNO-GIBALNA POVEZAVA ............................................................................. 5 

2.1 Razvojne faze zaznavno-gibalnih spretnosti ................................................................ 7 

2.2 Zrelost centralno živčnega sistema kot predpogoj za učno uspešnost ......................... 7 

2.2.1 Povezava med zaostankom v nevrološkem razvoju in specifičnimi učnimi 

težavami ................................................................................................................ 8 

2.3 Vpliv refleksov na zrelost centralno živčnega sistema ................................................ 9 

2.4 Primarni in sekundarni refleksi – medicinski model .................................................. 10 

3 RAZVOJ POZORNOSTI .................................................................................................. 12 

4 GIBALNI RAZVOJ .......................................................................................................... 13 

4.1 Groba motorika........................................................................................................... 13 

4.2 Fina motorika ............................................................................................................. 14 

4.3 Vpliv zgodnje gibalne vzgoje na gibalni razvoj ......................................................... 15 

5 GIBALNA OVIRANOST ................................................................................................. 15 

5.1 Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev gibalno oviranih 

oseb ............................................................................................................................. 16 

6 ZAZNAVANJE ................................................................................................................. 17 

6.1 Zaznavanje v različnih starostnih obdobjih ................................................................ 18 

6.2 Zaznavne sposobnosti in spretnosti ter vpliv na učenje ............................................. 19 

6.3 Vidno-zaznavne sposobnosti ...................................................................................... 20 

6.3.1 Vidno-gibalna koordinacija ................................................................................. 22 

6.3.2 Zaznavanje lika – ozadja ..................................................................................... 22 

6.3.3 Konstantnost zaznavanja ..................................................................................... 22 

6.3.4 Zaznavanje položaja v prostoru ........................................................................... 23 

6.3.5 Zaznavanje prostorskih odnosov ......................................................................... 23 

6.4 Slušno-zaznavne sposobnosti ..................................................................................... 23 

6.5 Zaznavno-gibalne sposobnosti ................................................................................... 23





 

6.6 Pozornost .................................................................................................................... 24 

7 ZAZNAVNI SISTEMI ...................................................................................................... 24 

7.1 Ravnotežje in vestibularni sistem ............................................................................... 25 

7.1.1 Simptomi, ki jih lahko prepoznajo starši in učitelji ............................................ 27 

7.2 Taktilni sistem ............................................................................................................ 27 

7.2.1 Simptomi, ki jih lahko prepoznajo starši in učitelji ............................................ 29 

7.3 Slušni sistem ............................................................................................................... 30 

7.3.1 Simptomi, ki jih lahko prepoznajo starši in učitelji ............................................ 32 

7.4 Vidni sistem ................................................................................................................ 32 

7.4.1 Simptomi, ki jih lahko prepoznajo starši in učitelji ............................................ 34 

7.5 Proprioceptivni sistem ................................................................................................ 35 

7.5.1 Simptomi, ki jih lahko prepoznajo starši in učitelji ............................................ 36 

7.6 Sistem za okus in vonj ................................................................................................ 36 

7.6.1 Simptomi hiper- in hiposenzitivnosti, ki jih lahko prepoznajo starši in 

učitelji .................................................................................................................. 37 

8 NAPREDKI NA ZAZNAVNO-GIBALNEM PODROČJU ............................................. 37 

III EMPIRIČNI DEL .............................................................................................................. 39 

9 METODOLOGIJA ............................................................................................................ 39 

9.1 Problem ...................................................................................................................... 39 

9.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja ................................................................... 39 

9.3 Raziskovalni pristop in metoda .................................................................................. 39 

9.4 Postopek zbiranja podatkov in opis instrumentov ...................................................... 40 

9.4.1 Opis vzorca .......................................................................................................... 41 

9.4.2 Izvedba študije primera ....................................................................................... 41 

9.5 Postopki obdelave podatkov ....................................................................................... 42 

10 REZULTATI Z INTERPRETACIJO ................................................................................ 42 

10.1 Učinki na zaznavno-gibalnem področju ..................................................................... 42 

10.2 Učinki programa na posameznih področjih Testa zaznavno- motoričnih 

sposobnosti ................................................................................................................. 43 

10.2.1 Razumevanje slušno zaznanih besednih navodil ................................................ 43 

10.2.2 Pomnjenje slušno zaznanih informacij ................................................................ 49 

10.2.3 Vidno razlikovanje in razločevanje likov, simbolov in risb ................................ 53 

10.2.4 Pomnjenje vidno zaznanih likov, simbolov in telesnih položajev ...................... 58 

10.2.5 Vidno-motorična usklajenost in koordinacija ..................................................... 63





 

10.2.6 Vidno-motorična hitrost učenja ........................................................................... 68 

10.2.7 Vidno-motorična integracija ............................................................................... 74 

IV ZAKLJUČEK .................................................................................................................... 80 

V LITERATURA .................................................................................................................. 82 

 





 

KAZALO TABEL 

 

Tabela 1: Število doseženih točk na testu zaznavno-motoričnih sposobnosti pred in po 

izvedbi programa ..................................................................................................... 42 

Tabela 2: Napredek na področju razumevanja slušno zaznanih besednih navodil................... 43 

Tabela 3: Izbrane aktivnosti za razvoj razumevanja slušno zaznanih besednih navodil .......... 45 

Tabela 4: Napredek na področju pomnjenja slušno zaznanih informacij ................................. 49 

Tabela 5: Izbrane aktivnosti za razvoj pomnjenja slušno zaznanih informacij ........................ 50 

Tabela 6: Napredek na področju vidnega razlikovanja in razločevanja likov, simbolov 

in risb. ...................................................................................................................... 53 

Tabela 7: Izbrane aktivnosti za vidno razlikovanje in razločevanje likov, simbolov in risb ... 55 

Tabela 8: Napredek na področju pomnjenja vidno zaznanih likov, simbolov in telesnih 

položajev .................................................................................................................. 58 

Tabela 9: Izbrane aktivnosti za pomnjenje vidno zaznanih likov, simbolov in telesnih 

položajev .................................................................................................................. 59 

Tabela 10: Napredek na področju vidno-motorične usklajenosti in koordinacije .................... 63 

Tabela 11: Izbrane aktivnosti za razvoj vidno-motorične usklajenosti in koordinacije ........... 64 

Tabela 12: Napredek na področju vidno-motorične hitrosti učenja ......................................... 68 

Tabela 13: Izbrane aktivnosti za razvoj vidno-motorične hitrosti učenja ................................ 70 

Tabela 14: Napredek na področju vidno-motorične integracije ............................................... 74 

Tabela 15: Izbrane aktivnosti za razvoj vidno-motorične integracije ...................................... 75 

 

 





 

1 

I UVOD 

 

Gibalno ovirani otroci so otroci, ki imajo zmanjšane možnosti gibanja. Šibkejše gibalne 

sposobnosti in spretnosti so lahko prirojene ali pridobljene. Omenjeni otroci imajo okvare 

gibalnega centralnega ali perifernega živčevja (Vrlič in Zupančič, 2005; Westwood, 2009). 

 

Ustrezno šolsko zrelost otroku omogočijo primerno razviti zaznavni sistemi, ki mu 

omogočajo sprejem novih informacij in posledično učenje. Glavni vhodni poti, ki otroku 

omogočita sprejem novih informacij, sta slušno in vidno zaznavanje (Goddard, 2005; Miller 

in Roetenberg, 2014). Hebb (1949) je prišel do zaključka, da je zaznavanje interakcija med 

zunanjim svetom in organizmom in da je potemtakem učenje odvisno od vseh zaznavnih poti. 

Le vid nam namreč ne omogoči učenja o nekem objektu, temveč nam to omogoči interakcija z 

drugimi zaznavnimi sistemi. Zaznavanje je torej naučena dejavnost, ki jo je smiselno učiti 

otroke že v predšolskem obdobju (Goldstein, 2014). Na tem mestu poudarjamo, da bomo v 

magistrskem delu uporabljali izraza zaznavanje ter gibanje. V literaturi je moč zaslediti 

uporabo različnih terminov (percepcija, senzorika, motorika), vendar se v zadnjih letih 

priporoča uporaba izrazov zaznavanje in gibanje. Le v primerih, ko bomo govorili o Testu 

zaznavno-motoričnih sposobnosti (Mitić, 2001) bomo ohranili naslov testa in vsebinskih 

področij. 

 

Otroci, ki so gibalno ovirani, imajo zaradi poškodb delov možganov in povezav v možganih 

slabše odzive na dražljaje (Andlovic idr., 2012; Farell, 2006; Fowler, 2007). Lahko 

povzamemo, da zaznavne sposobnosti določajo, kako otrok sprejema informacije iz okolja, 

kako jih predeluje in kako se nanje odziva. Prav zato imajo lahko otroci s težavami na 

zaznavno-gibalnem področju težave pri učenju, še posebno pri usvajanju spretnosti branja in 

pisanja. Poškodbe delov možganov povzročajo gibalno oviranost in primanjkljaj na zaznavno-

gibalnem področju, omenjene težave pa vodijo do učnih težav. 

 

Do učnih težav lahko pride zaradi primanjkljaja na področju vidno-zaznavnih sposobnosti, ki 

so odgovorne za prostorsko zavedanje in orientacijo, za hitro gibanje oči, za prepoznavanje 

predmetov, vidno pomnjenje ipd. Branje je torej v veliki večini odvisno od okulomotoričnih 

spretnosti, ki vključujejo natančne očesne gibe. 
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Primanjkljaji na področju slušno-zaznavnih sposobnosti se kažejo kot težave pri razlikovanju 

glasov, kar lahko vodi k težavam na področju branja, pisanja in izkazovanja znanja. Za učni 

proces je zelo pomembna vidno-gibalna koordinacija, ki nam omogoča tudi koordinacijo oko 

– roka. Omenjena koordinacija nam omogoča hiter in pravilen prepis ter učinkovitejše 

pomnjenje prepisanega. Otroci, ki imajo težave na tem področju, imajo težave z načrtovanjem 

in izvedbo gibalnih spretnosti, kar se kaže kot manjša natančnost in počasnost pri branju, 

pisanju, prepisu, risanju itd. Pisanje vključuje koordinacijo oko – roka s podporo telesne drže. 

Večina učenja je torej odvisna od osnovnih gibalnih sposobnosti in spretnosti, ki postopoma 

postajajo avtomatizirane (Goddard, 2005). 
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II TEORETIČNE OSNOVE 

 

1 ŠOLSKA ZRELOST 

 

Gibanje leži v srcu učenja; učenje, govor in jezik ter vedenje so povezani z delovanjem 

gibalnega sistema. Preden pričnejo otroci govoriti, se z nami sporazumevajo preko gest, 

sprememb v drži telesa, ritmu gibanja, glasnosti in intonaciji glasu. V predšolskem obdobju so 

pogosto otroci, ki imajo primanjkljaj na gibalnem ali zaznavnem področju, manj opazni kot 

ob vstopu v šolo.  

 

Ob vstopu v slovenski šolski prostor je pomembna otrokova kronološka starost; v prvi razred 

običajno vstopi otrok v šestem letu starosti. Mitić (2001) pravi, da je poleg kronološke starosti 

pomembna tudi otrokova šolska pripravljenost za učenje v šolskem prostoru, kjer je otrok 

izpostavljen sistematičnemu procesu vzgoje in izobraževanja. »Že v samem začetku šolanja se 

pojavljajo razlike v učni pripravljenosti in učni uspešnosti otrok, ki pa ne izvirajo le iz 

raznolikega prirojenega potenciala, ampak tudi iz razlik v življenjskih pogojih« (Mitić, 2001, 

str. 7). Otrok je pripravljen na šolo, ko mu notranji dejavniki, kot je nevrofiziološko zorenje, 

in zunanji dejavniki, kot je ustrezna interakcija z okoljem, omogočijo, da se uspešno vključi v 

učno-vzgojni proces.  

 

»Uspešnost otrokovega šolskega dela poleg kognitivnih sposobnosti vključuje še čustveno 

zrelost, motivacijo, interese, sposobnost usmerjanja pozornosti, primerno stopnjo razvitega 

zaznavanja, govorno-jezikovne sposobnosti in zaznavno-gibalne spretnosti« (Mitić, 2001, str. 

7). Ustrezno šolsko zrelost otroku omogočijo primerno razviti zaznavni sistemi, ki mu 

omogočajo sprejem novih informacij in posledično učenje. Glavni vhodni poti, ki otroku 

omogočita sprejem novih informacij, sta slušno in vidno zaznavanje. Sprejem informacij torej 

omogočajo zaznavni procesi ter procesi mišljenja, obdelava informacij pa poteka s pomočjo 

miselnih procesov in procesov pomnjenja. »Uporabo informacij, ki jo odrejajo situacijske 

zahteve, omogočajo procesi pomnjenja, mišljenja in zaznavanja« (Mitić, 2001, str. 8). 

 

Hebb (1949) se je usmeril v proučevanje delovanja organizma in dokazal, da je delovanje 

posameznih delov telesa (npr. sinapse, receptorji, fotoni itd.) ključno za optimalno delovanje 

centralno živčnega sistema in zaznavanja. Hebb je prišel do zaključka, da je zaznavanje 
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interakcija med zunanjim svetom in organizmom in da je potemtakem učenje odvisno od vseh 

zaznavnih poti. Le vid nam namreč ne omogoči učenja o nekem objektu, temveč nam to 

omogoči interakcija z drugimi zaznavnimi sistemi. Zaznavanje je torej naučena dejavnost, ki 

jo razvijamo v vsakdanjem življenju preko številnih izkušenj, šele izkušnje nam omogočijo 

celovito zaznavanje sveta. 

 

Ker pa imajo nekateri otroci ob vstopu v šolo nižje zaznavno-gibalne spretnosti od vrstnikov, 

so dvojno obremenjeni; dohiteti morajo vrstnike in zakrpati vrzeli v znanju šolske snovi, ki so 

nastale zaradi nižjih zaznavno-gibalnih spretnosti.  

 

1.1 Načini za preverjanje zaznavno-gibalne pripravljenosti, potrebne za 

vstop v šolo 

 

Navajamo nekaj preprostih načinov preverjanja otrokovih zaznavno-gibalnih sposobnosti in 

spretnosti. Predlogi so primerni tako za učitelje kot za starše. V primeru opažanja odstopanj 

na omenjenih preizkusih je nujno otroka napotiti k šolskemu specialnemu in 

rehabilitacijskemu pedagogu. Načini preverjanja so naslednji: 

- Goddard (2005) pravi, da sta v času obstoja češkoslovaške države obstajala dva 

preprosta preizkusa, s katerima je bilo moč preveriti otrokovo pripravljenost za vstop v 

šolo. 

- V prvem preizkusu je otrok narisal dva kroga; enega v smeri urinega kazalca, drugega 

pa v nasprotni smeri urinega kazalca. To osnovno gibanje je namreč potrebno pri 

oblikovanju oblik črk med pisanjem. 

- V drugem preizkusu se je otrok dotaknil ušesa z nasprotno dlanjo; desnega ušesa se je 

dotaknil z levo roko in obratno. Ta preizkus pokaže, ali lahko otrok prečka sredino 

telesa, to je namreč spretnost, potrebna pri pisanju.  

- V individualni oceni otrokovega gibanja (Galeša, 1990) najdemo številne preproste 

naloge, kot sta denimo hoja po ravni črti naprej in nazaj ter risanje ležeče osmice. 

Naloge preverjajo otrokovo splošno vedenje, držo, napetost mišic, lokomocijo, 

ravnotežje in fine gibe. 

- Proprioceptivno zavedanje lahko preverimo tako, da otroku naročimo, naj hodi ravno 

naprej in pri tem počasi polaga eno stopalo pred drugo, tako da se peta sprednjega 

stopala dotika prstov drugega stopala. Otroci, ki imajo težave z refleksi, težko 
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postavljajo eno stopalo pred drugo, brez da bi medtem gledali v stopali, ali pa 

postavljajo stopali preveč narazen. Goddard (2005) pravi, da omenjena znaka kažeta 

na težave s proprioceptivnim zaznavanjem, saj otrok brez podpore vidnega sistema ne 

uspe lokalizirati delov svojega telesa.  

- Sposobnost konvergence oči lahko preverimo tako, da pred otroka položimo sliko in 

mu naročimo, naj jo preriše. Nato mu preko enega očesa prevežemo prevezo in mu 

ponovno naročimo, naj preriše sliko. V primeru, da so pri risanju z obema očesoma 

linije ploščate, nejasne in iznakažene ter da je v drugem primeru risba bistveno 

jasnejša, je otroka nujno treba napotiti na nadaljnje preglede (Trevor, 1987). Več o 

sposobnosti sočasnega sledenja obeh oči ali o konvergenci je moč prebrati pod točko 

6. 

 

2 ZAZNAVNO-GIBALNA POVEZAVA 

 

Vsem oblikam življenja so skupne značilnosti gibanja; gibanje je namreč bistvena sestavina 

vseh vrst zaznav in gibalnih izvedb. Ničesar, kar vidimo, ne razumemo le s čutom vida. To, 

kar kot odrasli razumemo in spoznavamo preko vida, je rezultat večletnega spoznavanja sveta 

preko vseh čutil. Kot otroci smo predmete spoznavali z vidom ter si večali nabor informacij o 

videnem tudi preko gibanja, tipa, sluha in povratnih proprioceptivnih informacij iz mišic, 

mišičnih kit in sklepov. Te povratne informacije so nam omogočile nadaljnjo učinkovito 

gibanje telesa v prostoru.  

 

Vestibularni sistem obsega specializirane receptorje, ki se odzovejo na počasno gibanje glave. 

Uho zazna vibracije, ki potujejo s hitrostjo 20 do 20.000 Hz. Kar zaznamo kot zvok, je 

dejansko sposobnost naših slušnih receptorjev, da zaznajo specifično območje gibanja 

frekvenc (Goddard, 2009). Vid nam omogočajo specializirani receptorji v očesu, ki zaznajo 

fotone in valove svetlobe, ki potujejo na hitrejših frekvencah. Lahko torej povzamemo, da 

gibanje omogoča različne zaznave. Zaznave pa nam omogočijo pridobitev ustrezne predstave 

o prostoru in fizikalnih zakonih (denimo o gravitaciji) in nam posledično omogočijo 

učinkovito gibanje. Torej gibanje omogoča različne zaznave in zaznave omogočajo 

učinkovito gibanje.  
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Čutila skrbijo za informiranost možganov o trenutnih spremembah v našem telesu in 

zunanjem okolju. Ayres (1998) pravi, da je naloga centralno živčnega sistema, da impulze iz 

čutil ustrezno pretvori in organizira v smiselne občutke. Zaznavni sistemi nam zagotovijo 

informacijo o okolju, integracija zaznavnih izkušenj pa se kaže kot gibalni odgovor na 

zaznane dražljaje. Lurija (Mitić, 2001; v Lurija, 1976) meni, da motnje v zaznavanju 

prostorskih odnosov in prostorske orientacije lahko nastanejo kot posledica poškodb centralno 

živčnega sistema, kar posledično ovira gibalno izvedbo. 

 

Goddard (2009) dodaja, da ustrezna drža omogoča obvladovanje gibalnih spretnosti. Ustrezna 

drža pa je rezultat integriranega refleksnega sistema. Lahko povzamemo, da je ustrezno 

integriran refleksni sistem osnova za grajenje spretnosti, odvisnih od gibalnega sistema 

(branje, pisanje, risanje, okulomotorika itd.).  

 

Novorojenček ne ve ničesar o oddaljenosti, hitrosti ali globini. Novorojenček se lahko 

osredotoči na približno razdaljo sedemnajstih centimetrov od svojega obraza, kar je enako 

okvirni oddaljenosti materinega obraza do materine dojke. Medtem ko novorojenček sesa 

mleko, se njegovi očesi sočasno osredotočita na isto točko. Sočasna osredotočenost obeh očes 

bo v prihodnosti novorojenčku omogočila, da se osredotoči na objekt v bližini oči (pomembna 

gibalna spretnost za branje) ter da združi dve ločeni sliki – ki ju vidi z vsakim očesom – v eno 

sliko. Z drugimi besedami: sesanje materinega mleka bo pomagalo v procesu 

okulomotoričnega treninga, ki bo kasneje podpiral kompleksnejše vizualno zaznavne 

spretnosti, potrebne za branje, pisanje in presojo hitrosti premikanja objektov. 

 

Govor je sposobnost, ki je odvisna od gibalnega sistema, saj slednji skrbi za usklajeno gibanje 

jezika in ostalih mišic, katerih usklajenost je ključna za optimalno govorno izražanje. Branje 

je v veliki večini odvisno od okulomotoričnih spretnosti, ki vključujejo natančne očesne gibe. 

Pisanje vključuje koordinacijo oko – roka s podporo telesne drže. Večina učenja je torej 

odvisna od osnovnih gibalnih sposobnosti, ki postopoma postajajo avtomatizirane. Pozornost, 

ravnotežje in koordinacija so trije pogoji, na katerih mora temeljiti učenje.  

 

Za novorojenčka imajo notranje lastnosti predmetov majhen pomen, vse dokler ne začne istih 

predmetov spoznavati tudi preko drugih čutil. Novorojenčku je bolj kot materin videz poznan 

materin glas in okus njenega mleka. Čutila vonja, sluha in dotika bodo novorojenčku 

pomagala, da bo mater vidno prepoznal v nekaj dneh (Goddard, Beuret in Blythe, 2009). 
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Profil otrokovih refleksov nam zagotovi dodatne informacije o gibalni kompetentnosti otroka 

v razmerju z otrokovo kronološko starostjo in nam lahko pojasni, zakaj so na primer otrokove 

okulomotorične spretnosti manj zrele v primerjavi z njegovimi vrstniki. Ko dobimo odgovor 

na vprašanje »zakaj«, lahko načrtujemo specialno pedagoško delo v smeri učenja zaznavno-

gibalnih spretnosti, saj so slednje naučene in jih z ustreznim treningom lahko razvijamo do 

mojstrstva.  

 

2.1 Razvojne faze zaznavno-gibalnih spretnosti 

 

Razvojne faze zaznavno-gibalnih spretnosti je Fitts (1991) razdelil na tri področja: 

1. kognitivna faza (analiza naloge ter ustni opis dejavnosti); 

2. asociativna faza (aktivnosti potekajo pod nadzorom zaznavanja, urijo in povezujejo se 

sklopi zaznavno-gibalnega vedenja); 

3. avtonomna faza (zmanjša se zaznavni nadzor, povečuje se hitrost izvajanja). 

 

Razvoj zaznavno-gibalnih spretnosti je torej opazen takrat, ko otrok pri izvajanju gibalnih 

nalog zaradi vse večje avtomatizacije zmanjšuje zaznavni nadzor. 

 

2.2 Zrelost centralno živčnega sistema kot predpogoj za učno uspešnost 

 

Kronološka starost in inteligenčni kvocient nista edina kriterija za učni uspeh, saj je zrelost 

otroka ob vstopu v šolo enako pomembna. V prvem letu otrokovega življenja je s strani 

zdravstvenih delavcev večkrat pregledan otrokov razvoj gibalnih sposobnosti. Skladno z 

otrokovim odraščanjem je ta »nadzor« vedno manjši. V času, ko se otrok vključuje v vzgojno-

izobraževalni sistem, ni rutinskih pregledov, ki bi preverjali otrokovo fizično pripravljenost za 

vstop v šolo. Po vstopu v šolo je otok v postopke ocenjevanja fizičnih spretnosti vključen le v 

primeru zdravstvenih težav. Ocenjevanje v šolskem sistemu se nagiba k osredotočenju na 

izobraževalne probleme oziroma na obstoječe simptome, namesto da bi se osredotočilo na 

preiskavo vzrokov, ki ustvarjajo omenjene simptome.  

 

Med simptomi različnih specifičnih učnih težav lahko najdemo številne simptome, ki se 

pojavljajo pri nekaterih specifičnih učnih težavah. Največ skupnih simptomov, ki prečkajo 

meje določene diagnoze, najdemo pri disleksiji, dispraksiji, motnji pozornosti in 
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hiperaktivnosti (ADHD) ter pri nekaterih sindromih znotraj avtističnega spektra, ki pa ne 

sodijo med specifične učne težave (Goddard idr., 2009). Število simptomov, ki so skupni 

različnim specifičnim učnim težavam, je pokazatelj nezadostne zrelosti centralno živčnega 

sistema, kar označimo tudi s terminom »nevrološke težave«. 

 

2.2.1 Povezava med zaostankom v nevrološkem razvoju in specifičnimi učnimi 

težavami 

 

Uspešno učenje akademskih vsebin temelji na ustreznem obvladovanju gibalnih spretnosti in 

sposobnosti; vzemimo za primer branje, ki vključuje razvoj in kontrolo tekočih očesnih gibov, 

z namenom da pošlje urejen tok sekvenčnih informacij v možgane. Če želi otrok brati, mora 

imeti ustrezno razvito koordinacijo oko – roka. Sedenje in vzdrževanje pozornosti zahtevata 

kontrolo drže, ravnotežje in orientacijo. Za akademsko uspešnost na matematičnem področju 

potrebuje otrok ustrezno razvite prostorske spretnosti in usklajeno sodelovanje desne in leve 

možganske polovice, kar omogoča zaporedno reševanje problemov. Veliko od teh »višjih« 

kognitivnih procesov je nevropsihološko gledano zakoreninjenih v sistemih, ki sodelujejo pri 

nadzoru drže, in ravno refleksi odigrajo ključno vlogo pri podpori in omogočanju stabilnosti 

in fleksibilnosti telesne drže (Goddard idr., 2009). Če poenostavimo, lahko povemo tudi tako: 

refleksi omogočajo ustrezno držo, ki je nevropsihološko gledano prepletena z višjimi 

kognitivnimi procesi. Ustrezna vrsta refleksov in razvitost le-teh omogoča ustrezni nadzor 

telesa, slednji pa omogoči uporabo višjih kognitivnih procesov, kot je reševanje matematičnih 

problemov.  

 

Prostorske spretnosti se razvijejo neposredno iz fizičnega zavedanja našega telesa v prostoru. 

Dobro ravnotežje je osnova za gibanje po prostoru, saj nam zagotovi gotovo osnovo za 

notranjo referenčno točko, iz katere formiramo prostorske sodbe o formalnem okolju. 

Levinson je vestibularni sistem primerjal s sistemom kompasa. Vestibularni sistem nam 

namreč instinktivno »govori« o prostorskih razmerjih; tako brez težav ločimo levo stran od 

desne, zgoraj od spodaj in spredaj od zadaj, tako kot kompas loči vzhod od zahoda in sever od 

juga (Levinson, 1994).  

 

Goddard idr. (2009) opredeli, da sta zaznava in diferenciacija dražljajev povezani z 

vestibularnim in cerebralnim sistemom in kontrolo drže, ki naj bi bili šibkejši pri otrocih z 
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bralno-napisovalnimi težavami. Mali možgani so povezani s sposobnostjo sledenja 

zaporednim korakom – ne le pri izvajanju gibalnih nalog, ampak tudi pri nekaterih 

kognitivnih procesih, denimo pri reševanju matematičnega besedilnega problema. 

 

Za reševanje problemov je nujno tudi usklajeno sodelovanje obeh možganskih polovic, kar se 

kaže tudi v otrokovi sposobnosti, da lahko sočasno uporablja obe strani telesa. Integracija 

dražljajev pri sočasni uporabi obeh strani telesa podpira uporabo ravnotežja in bilateralno 

integracijo (sposobnost, da izvajamo gibe na eni strani telesa neodvisno od druge strani telesa, 

in sposobnost, da koordinirano uporabljamo obe strani telesa hkrati).  

 

Med učenjem je aktiviranih več delov možganov, vendar je za uporabo višjih kognitivnih 

procesov ključno, da nižji možganski centri delujejo integrirano, da lahko informacije 

preidejo do korteksa. Ustrezna uporaba refleksov v ključnih razvojnih obdobjih omogoči 

strukturno in funkcionalno integracijo hierarhije v možganih. »Nenormalni« primarni in 

sekundarni refleksi zagotavljajo dokaze o nezrelosti v delovanju centralno živčnega sistema, 

kar pomeni, da motijo optimalno delovanje korteksa. Centralni živčni sistem igra vlogo 

koordinatorja za številne zaznane dražljaje, kar pomeni, da koordinira ustrezen gibalni odziv 

na dražljaje iz okolja (Goddard idr., 2009). Ko centralno živčni sistem deluje optimalno, se 

lahko korteks vključi v višje kognitivne procese, vključujoč gibalno načrtovanje. Na tem 

mestu je smiselno opozoriti, da se korteks vključuje v proces gibalnega načrtovanja, vendar ne 

s perspektive načrtovanja mišičnih gibov, ampak s perspektive gibanja na splošno.  

 

Če poenostavimo, primarni refleksi so nujni za otrokovo preživetje, saj novorojenčku 

omogočijo hiter odgovor na spremembe v okolju. Primarni refleksi so avtomatska in 

stereotipna gibanja, usmerjena od možganskega debla. Izvršeni so brez vključevanja korteksa. 

Primarni refleksi imajo omejeno življenjsko dobo, naloga višjih možganskih centrov je, da jih 

nadzorujejo in zavrejo. Posledično je omogočen razvoj bolj prefinjenih nevronskih struktur. 

 

2.3 Vpliv refleksov na zrelost centralno živčnega sistema 

 

Vsak dojenček, ki se rodi v štiridesetem tednu in po normalno potekajoči nosečnosti, je 

opremljen z vrsto primarnih refleksov, ki mu omogočajo preživetje v prvih nekaj tednih in 

mesecih po rojstvu. Če nežno božamo eno stran novorojenčkovih ustnic, bo novorojenček 
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obrnil svojo glavo v smeri stimulacije in odprl usta z namenom, da bi našel dojko; če damo v 

novorojenčkova usta prst, ga bo refleksivno začel sesati; če postavimo predmet v njegovo 

dlan, se ga bo močno oprijel in ga ne bo mogel nadzorovano spustiti. Ti primarni refleksi so 

ob rojstvu »položeni« v možgansko deblo in se od trenutka rojstva postopoma integrirajo, ko 

se vzpostavljajo povezave z višjimi možganskimi centri in začno postopoma njihovo vlogo 

prevzemati sekundarni refleksi. Primarni refleksi naj bi se integrirali do dojenčkovega šestega 

meseca starosti, sekundarni refleksi pa naj bi bili polno razviti pri otrokovem tretjem letu in 

pol. Goddard idr. (2009) pravijo, da kontinuirana prisotnost primarnih refleksov pri otroku, 

starejšem od šest mesecev, ali odsotnost oziroma nezadostna razvitost sekundarnih refleksov 

pri otroku, starejšem od treh let in pol, kaže na zaostanek v nevrološkem razvoju. Prisotnost 

ali odsotnost primarnih ali sekundarnih refleksov v ključnih fazah otrokovega razvoja 

dokazuje nezrelost v delovanju centralno živčnega sistema, kar bo v kasnejših obdobjih 

vplivalo na razvoj in kontrolo drže, ravnotežja in gibalnih spretnosti.  

 

Goddard (2005) v drugem delu nadaljuje, da je od stopnje aktivnosti motečih refleksov 

odvisna kvaliteta organizacije živčnih vlaken, ki lahko vpliva na eno ali na več področij, na 

grobo in fino motoriko, na zaznavo dražljajev, na kognicijo (interpretacija in razumevanje 

zaznanih informacij) ter na načine izražanja. Osnovna oprema za učenje bo kljub ustreznim 

intelektualnim sposobnostim okvarjena oziroma nezadostna. Spretnosti, ki bodo usvojene v 

kasnejših obdobjih, bodo »privezane« na zgodnejšo fazo razvoja, kar pomeni, da te spretnosti 

ne bodo postale avtomatizirane, ampak jih bo lahko otrok obvladal le z nenehnim zavestnim 

prizadevanjem. 

 

2.4 Primarni in sekundarni refleksi – medicinski model 

 

Primarni refleksi se pojavijo v maternici, so prisotni ob rojstvu in bi morali biti nadomeščeni s 

sekundarnimi refleksi do šestega meseca starosti oziroma najkasneje do dvanajstega meseca 

starosti.  

 

Goddars (2009), da »nenormalni« refleksi lahko vztrajajo kot posledica nekaterih patoloških 

bolezni, kot je denimo cerebralna paraliza, kjer poškodbe višjih možganskih centrov 

preprečujejo korteksu popolno integracijo primarnih refleksov v prvem letu življenja. 

Primarni refleksi se lahko ponovno pojavijo tudi v primeru, ko oseba zboli za progresivno 
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boleznijo, kot je na primer multipla skleroza. Zaradi demielinizacije pričnejo sekundarni 

refleksi slabeti, posledično se ponovno pojavijo primarni refleksi. Zaradi postopne izgube 

kontrole višjih funkcij korteksa se podobna regresija refleksov zgodi tudi pri Alzheimerjevi 

bolezni, ko primarni refleksi človeka ščitijo pred nevarnostmi in mu zagotavljajo mehanizem 

za preživetje. 

 

Tranzicija primarnih refleksov v sekundarne je v prvem letu življenja posledica zorenja 

centralno živčnega sistema, vendar je delno zato odgovoren tudi vpliv okolja. Primarni 

refleksi so v času nosečnosti in poroda novorojenčku dani, vendar je izredno pomembna tudi 

povratna informacija iz okolja. Goddard idr., (2009) pravijo, da se sicer v prvih mesecih 

življenja novorojenček refleksivno giba, vendar je pomemben odziv okolja na njegovo 

gibanje, saj se preko slednjega razvijajo in krepijo nevrološke poti. Ko se vzpostavi povezava 

med nižjimi in višjimi možganskimi centri, se primarni refleksi integrirajo ter tako naredijo 

prostor za sekundarne reflekse, ki bodo zagotavljali »naprednejše« gibalne vzorce in 

učinkovitejšo držo telesa. 

 

Sekundarni refleksi namreč tvorijo temelje, ki so potrebni za zagotavljanje avtomatičnih 

reakcij za vzdrževanje drže in ravnotežja v okolju, ki zahteva optimalen odziv na fizikalni 

zakon gravitacije.  

 

Treba je poudariti, da nas primarni refleksi nikoli popolnoma ne zapustijo, saj jih proces 

integracije refleksov postavi v »fazo mirovanja« in jih v primeru bolezni oziroma nesreče, ki 

povzroči poškodbo višjih možganskih centrov, ponovno aktivira. Goddard (2005) nadaljuje, 

da primarni refleksi, ki ostanejo aktivni po šestem oziroma dvanajstem mesecu, postanejo za 

centralno živčni sistem moteči in kažejo na nezrelost znotraj centralno živčnega sistema. 

Vztrajajoči primarni refleksi se lahko kažejo v nezrelih vzorcih vedenja, lahko pa tudi 

povzročijo prevladovanje manj zrelih sistemov nad zrelejšimi – kljub usvajanju novih 

spretnosti. Avtorica opiše primer, ko so starši svojega otroka opisali »kot dojenčka, ujetega v 

telo desetletnika«, kar kaže na prevladovanje manj zrelih sistemov nad zrelejšimi.  
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3 RAZVOJ POZORNOSTI 

 

Pozornost je prva kritična stopnja v spoznavnih procesih, saj stvari, na katere nismo pozorni, 

ne zaznamo ustrezno in si jih posledično tudi ne zapomnimo.  

 

Marjanovič Umek (2009) navaja, da je otrokova pozornost v obdobju zgodnjega otroštva 

manj usmerjena in krajša v primerjavi s pozornostjo starejših otrok. Usmerjena pozornost 

narašča z leti. Med tretjim in petim letom starosti pa se pomembno poviša tudi otrokova 

sposobnost vzdrževanja pozornosti (koncentracije). 

 

»Pomembna sprememba v razvoju je sposobnost sistematične (načrtne) pozornosti, ko gre 

npr. za primerjavo dveh celovitih dražljajev« (Marjanovič Umek, 2009, str. 310). V eni od 

raziskav (Vurpillot, 1968, v Marjanovič Umek, 2009) so morali otroci, starosti od štiri do 

osem let, oceniti, ali sta hiši s šestimi okni v obeh prikazanih parih enaki ali različni. Medtem 

ko je otrok opazoval oba para hiš, je eksperimentator snemal otrokove očesne gibe in 

zadrževanje pogleda na posameznih mestih. Otrok je pri najbolj optimalnem reševanju naloge 

najprej pogledal levo okno v prvi hiši in nato še levo okno v drugi hiši. Med obema oknoma 

je iskal razliko. Nato je nadaljeval s primerjavo oken v levi hiši z ustreznimi okni v desni hiši, 

in sicer toliko časa, dokler ni pregledal vseh oken. Marjanovič Umek (2009) povzame, da se 

zdi sistematično ravnanje najustreznejše, saj tako otrok brez ponavljanja primerja vsa okna. V 

raziskavo vključeni mlajši otroci niso imeli nobenega načrta pri pregledu oken. Večjo 

sistematičnost so pokazali starejši otroci, ki so takoj, ko so videli prvo razliko med oknoma, 

zaključili, da se hiši razlikujeta. 

 

Zadnje obdobje hitrih sprememb v razvoju splošnih intelektualnih sposobnosti predstavlja 

mladostništvo. Hitre spremembe se na najbolj temeljni ravni odražajo v povečanju in trajanju 

namerne pozornosti, sposobnosti inhibicije pozornosti na nerelevantne podatke in v kapaciteti 

delovnega pomnjenja. Zupančič in Svetina (2009) pravita, da se omenjene temeljne 

sposobnosti procesiranja informacij, odražajo v posameznikovi učinkovitosti reševanja 

miselnih nalog na preizkusih inteligentnosti v vsakdanjem življenju mladostnika ter pri 

pridobivanju novega znanja v šoli in izven nje.  
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4 GIBALNI RAZVOJ  

 

Gibalni razvoj od prednatalnega obdobja dalje poteka v skladu s cefalokavdalnim načelom 

(otrok se razvija v smeri od glave navzdol) in v skladu z načelom proksimodenatalne smeri 

razvoja (razvoj poteka v smeri od osrednjega dela telesa k bolj oddaljenim delom telesa). 

Gibalni razvoj je tesno povezan z zaznavnim področjem razvoja. Vzemimo za primer otroka, 

ki se plazi po prostoru. Otrok ob tem razvija gibalne sposobnosti in spretnosti, obenem pa 

razvija zavedanje prostora (Marjanovič Umek, Zupančič, Kavčič in Fekonja, 2009). 

 

4.1 Groba motorika 

 

Pri starosti od enega do treh mesecev se večina dojenčkov namerno obrne z boka na hrbet, 

kasneje (pri treh do petih mesecih) pa se namerno obrnejo s hrbta na bok. Pravimo, da otrok 

začne razvijati grobe gibe, to so gibi, pri katerih uporabljamo velike mišične skupine. Večina 

dojenčkov zmore ob opori sedeti po tretjem mesecu, samostojno pa sedijo od petega do 

sedmega meseca naprej, ko se med samostojnim sedenjem zmorejo tudi igrati s predmeti 

(Marjanovič Umek idr., 2009; po Bayler 1993). Samostojno se lahko v sedeči položaj večina 

dojenčkov dvigne med osmim in desetim mesecem starosti.  

 

Po šestem mesecu starosti se dojenčki začnejo plaziti. Večina dojenčkov samostojno shodi od 

devetega do trinajstega meseca starosti. Do konca drugega leta starosti prične večina malčkov 

teči. »Otrokova sposobnost teka se v obdobju celotnega otroštva razvija vzporedno z močjo, 

hitrostjo in sposobnostjo usklajevanja njegovih gibov« (Safarino in Armstrong, 1986, v 

Marjanovič Umek idr., 2009). 

 

Plazenje je eden od najbolj pomembnih gibalnih vzorcev v kontinuiranem procesu urjenja oči 

pri prečkanju sredine telesa. Otrok se med gledanjem naprej in preko gibanja dlani uči 

koordinacije oko – roka. Gibanje dlani mu nudi vidno stimulacijo, ki uri otrokovo vidno 

sledenje; kasneje bo ta sposobnost nujna pri branju in pisanju, saj bo otroku omogočila, da na 

srednji liniji ne zgubi besed in da med pisanjem vidno sledi gibanju dlani. Pavlidis in Miles 

(1987) pravita, da sta med plazenjem razdalja fokusiranja oči in koordinacija oko – roka enaki 

razdalji, ki ju bo otrok potreboval pri pisanju in branju. Avtorja navajata, da je visok odstotek 

otrok, ki ima bralno-napisovalne težave, izpustilo faze lazenja in plazenja.  
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Avtorja sta opravila raziskavo, ki priča o pomenu plazenja in razvoja vida na bližnje objekte – 

na objekte, ki so oddaljeni manj kot za dolžino roke. Raziskovalci so ugotovili, da nekatera 

indijanska plemena nikoli ne razvijejo fokusacije vida na manj kot na dolžino roke, imajo pa 

ta plemena odličen vid na dolge razdalje, saj lahko vidijo nekaj sto metrov daleč. Raziskovalci 

opozarjajo, da se novorojenčki v teh plemenih niso nikoli plazili, temveč so jih prenašale 

matere v naročju. Tla na teh območjih so polna nevarnosti; na tleh so strupene rastline, kače, 

insekti itd. – prav zaradi omenjenih nevarnosti se otrokom teh plemen ni bilo nikoli dovoljeno 

plaziti. Prebivalci teh plemen lahko opazijo nevarnost nekaj sto metrov daleč, ni jih pa moč 

naučiti brati in pisati – prav zaradi težav z osredotočanjem vida na kratke razdalje.  

 

Preko plazenja prvič skupaj sinhrono deluje vestibularni, proprioceptivni in vidni sistem – 

brez sinhrone integracije teh informacij bo pri otroku šibko razvit občutek za ravnotežje, 

šibkejše pa bo tudi zaznavanje prostora in globine.  

 

4.2 Fina motorika 

 

Finomotoričnim gibom pravimo tudi drobni gibi, to so gibi, ki zahtevajo uporabo majhnih 

mišic. Preproste gibe seganja lahko opazimo že pri novorojenčkih, ki se pa predmeta ne 

morejo niti dotakniti. Približno v četrtem mesecu postane seganje po predmetu uspešno (otrok 

se z dlanjo dejansko dotakne predmeta). Skladno z otrokovim razvojem prihaja tudi do 

sprememb v načinu prijemanja predmetov. Sprva dojenčki predmet primejo s celo roko, pri 

čemer palec vzpostavijo vzporedno z ostalimi prsti roke, nato predmet primejo s palcem v 

delni opoziciji, med petim in sedmim mesecem pa zmorejo predmet prijeti le s prstnimi 

blazinicami (Bayley, 1993, v Marjanovič Umek idr., 2009). Približno pri devetih mesecih 

lahko opazimo pincetni prijem (prijem z blazinicama palca in kazalca).  

 

Dojenčki že v prvem letu starosti pogosteje segajo po predmetih z eno roko kot z drugo. Med 

tretjim in četrtim letom otrok »izbere« dominantno roko, torej roko, s katero bo pisal, risal 

ipd.  
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4.3 Vpliv zgodnje gibalne vzgoje na gibalni razvoj 

 

Gibalni razvoj je odraz zorenja centralno živčnega sistema. Na zorenje vplivajo predvsem 

genski dejavniki, pa tudi okoljski dejavniki. Za razvoj novih gibalnih sposobnosti je potrebna 

določena raven razvitosti otrokovega zaznavnega in živčnega sistema ter mišičevja. 

Pomemben pa je tudi proces učenja. V magistrskem delu bomo ravno preko učenja spodbujali 

razvoj zaznavno-gibalnih sposobnosti in spretnosti. Gibalni razvoj lahko spodbudimo z 

učenjem, saj na gibalni razvoj vpliva tudi okolje z raznolikimi izkušnjami.  

 

Učenje zgodnjih gibalnih sposobnosti lahko vpliva na to, kdaj bo otrok shodil. Raziskave 

kažejo, da so dojenčki, ki so bili po rojstvu vključeni v vaje stopanja, shodili prej kot 

dojenčki, ki v te vaje niso bili vključeni (Zelazo, Zelazo in Kobolt, 1972, v Marjanovič Umek 

idr., 2009). 

 

Otrok se lahko novih gibalnih sposobnosti uči na sledeče načine (Marjanovič Umek idr., 

2009): 

a) s preizkusi in napakami (otrok brez vodenja preizkuša različne gibe); 

b) s posnemanjem (otrok opazuje gibanje modela in to gibanje posnema). Na ta način se 

otrok uči hitreje kot s poskusi in napakami, obstaja pa možnost, da se tako uči tudi 

manj ustreznega in učinkovitega gibanja; 

c) z vodenim učenjem (model otroku pokaže gibalno izvedbo. Otrokovo gibalno izvedbo 

nato preveri in po potrebi popravi). 

 

Razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti otroku omogočajo različni materiali v njegovem 

okolju, denimo gugalnice in tobogani (spodbujanje vestibularnega sistema), sestavljanke 

(spodbujanje finomotoričnih gibov) itd.  

 

 

5 GIBALNA OVIRANOST 

 

Med gibalno ovirane otroke sodijo otroci z različnimi poškodbami osrednjega živčevja in 

obolenji perifernega gibalnega aparata ter anomalijo rok in/ali nog (Andlovic idr., 2012). 

Poškodbe in obolenja so lahko prirojene, to so poškodbe in obolenja, ki nastanejo pred 
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porodom. Omenjene poškodbe lahko nastanejo tudi med porodom ali po porodu. Andlovic 

idr. (2012) med slednje prištevajo cerebralno paralizo, spino bifido, živčno mišične bolezni, 

artogripozo, deformacije hrbtenice ter prirojene anomalije rok in/ali nog.  

 

Do poškodbe oziroma do bolezni po rojstvu otroka lahko pride zaradi nezgodne poškodbe 

možganov, možganske kapi, encefalitisa, poškodb in bolezni hrbtenjače ipd. 

 

5.1 Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev gibalno 

oviranih oseb  

 

Na slovenskih tleh gibalno ovirane osebe opredeljujemo s sledečimi kategorijami (Zakon o 

usmerjanju oseb s posebnimi potrebami, 2011): 

- lažje gibalno ovirane osebe, 

- zmerno gibalno ovirane osebe, 

- težje gibalno ovirane osebe, 

- težko gibalno ovirane osebe. 

 

a) Osebe z lažjo gibalno oviranostjo imajo šibkejše gibalne sposobnosti. Slednje se 

kažejo kot težave pri teku ali težave pri daljši hoji po neravnem terenu. Opazimo lahko 

tudi šibkejše ravnotežje ter težave pri koordinaciji gibanja in pri finomotoričnih 

spretnostih. Omenjena populacija ima lahko lažji primanjkljaj na področju zaznavanja 

in zaznavno-gibalne integracije.  

b) Osebe z zmerno gibalno oviranostjo imajo zmeren primanjkljaj na področju gibalnih 

sposobnosti. Te osebe lahko samostojno hodijo krajše razdalje, vendar pri tem 

potrebujejo razne pripomočke za gibanje, kot so ortoze, bergle, posebni čevlji ipd. 

Zmerni primanjkljaj se lahko pojavi tudi pri spretnosti rok; lahko se zgodi, da je zaradi 

delne ali popolne odsotnosti ene roke funkcionalna le druga roka. Zaradi zmerne 

gibalne oviranosti se lahko pojavijo zmerne motnje zaznavanja ter zaznavno-gibalne 

integracije. Omenjena populacija pri izvedbi vsakodnevnih aktivnosti občasno 

potrebuje nadzor in pomoč ter ustrezne prilagoditve dejavnosti, pripomočkov (stol, 

miza, pisalo, nedrseča podlaga) in okolja. 

c) Osebe s težjo gibalno oviranostjo imajo velike težave na področju gibanja; oseba pri 

hoji na krajše razdalje potrebuje ustrezne pripomočke (ortoze, hodulje, voziček, 
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prilagojeno kolo), saj njena hoja ni funkcionalna. Hoja po stopnicah ni mogoča. 

Zmanjšane so tudi gibalne sposobnosti rok, kar pomembno ovira izvedbo fino in 

grobo motoričnih gibov. Zaradi omenjenih težav je oseba odvisna od fizične pomoči 

druge osebe, ki ji pri vsakodnevnih opravilih nudi delni nadzor ali pomoč. Zaradi 

zmanjšanih gibalnih sposobnosti se lahko pojavijo težje motnje zaznavanja ter 

zaznavno-gibalne integracije. 

d) Osebe s težko gibalno oviranostjo so zaradi močno zmanjšanih gibalnih sposobnosti 

popolnoma odvisne od druge osebe. Samostojno gibanje ni mogoče, saj oseba pri 

gibanju potrebuje elektromotorni voziček. Okrnjene so tudi gibalne sposobnosti rok. 

Zaradi velikih gibalnih primanjkljajev ima lahko oseba težke motnje zaznavanja, 

zaznavno-gibalne integracije ter orientacije. Pri vsakodnevnih opravilih potrebujejo 

kontinuirano pomoč druge osebe, prilagoditve aktivnosti, prostora ter ustrezne 

pripomočke, ki kar najbolj spodbujajo samostojnost. 

 

6 ZAZNAVANJE 

 

Bremner (1994, v Zupančič, 2009) z izrazom zaznavanje opisuje temeljno procesiranje 

zaznavnih informacij, z izrazom spoznavanje pa opisuje procese, ki pridobljenim podatkom 

pripisujejo pomen in razumevanje. Avtorica navaja, da je med zaznavanjem in spoznavanjem 

težko potegniti jasno mejo, čeprav ju obravnavamo ločeno.  

 

»V povprečju se miselne sposobnosti posameznikov med obdobjem otroštva in zgodnje 

odraslosti hitro povečujejo, nekatere izmed njih pa se razvijajo hitreje kot druge« (Zupančič in 

Svetina, 2009, str. 525). Hitreje se razvijajo fluidne sposobnosti, med katere uvrščamo hitrost 

zaznavanja, razumevanje odnosov med predmeti v prostoru, psiho-gibalno usklajevanje in 

delovno pomnjenje. Po ugotovitvah ameriških avtorjev (Conger, 1991, v Zupančič in Svetina, 

2009) rezultati, ki jih pri nalogah zaznavne hitrosti dosežejo dvanajstletniki, predstavljajo 80-

odstotni dosežek glede na vrh, ki ga dosežejo v naslednjih letih. 

 

Otroku z gibalno oviranostjo moramo pri razvoju zaznavno-gibalnih spretnosti posvetiti več 

pozornosti kot njegovim vrstnikom brez gibalnih primanjkljajev. Karpljuk idr. (2013) pravijo, 

da je gibalno oviran otrok zaradi upočasnjenega zorenja prikrajšan pri zaznavanju nekaterih 
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izkušenj. Posebej pozorni pa moramo biti v otrokovem predšolskem obdobju, saj je to 

obdobje, ko se zaznavne sposobnosti najhitreje razvijajo. 

 

6.1 Zaznavanje v različnih starostnih obdobjih  

 

»Večina spoznanj o razvoju zaznavanja se nanaša na področje vidnega zaznavanja, kar je 

posledica predpostavke, da je vid najpomembnejši človekov čut. V primerjavi s svojo zelo 

omejeno gibalno kompetentnostjo ima novorojenček izredno dobro razvite vse temeljne čute, 

ki z izjemo vida dosežejo primerljivo učinkovitost s čuti odraslega že v prvih nekaj mesecih 

po rojstvu« (Zupančič, 2009, str. 186). V nadaljevanju avtorica navaja, da odrasla oseba pri 

raziskovanju sveta izmed vseh čutov najpogosteje uporablja vid. Novorojenček ima strukture 

v očesu in vidni center razmeroma nerazvit, vendar kljub temu uspešno dražljaje organizira v 

integrirano zaznavo. Lahko bi torej povzeli, da je vid pri novorojenčkih od vseh čutil najmanj 

razvit, vendar v kasnejših življenjskih obdobjih pridobiva na razvitosti in posledično tudi na 

uporabnosti.  

 

Zaznavne sposobnosti se postopoma spreminjajo v zgodnji odraslosti, vendar njihov upad v 

tem obdobju še ni očiten. Zupančič idr. (2009) navajajo, da rast očesne leče po tridesetem letu 

postopno poveča daljnovidnost, ki pa pri večini mladih odraslih še ne zahteva očal. »Prav tako 

rahlo upada natančnost zaznavanja visokofrekvenčnih zvokov, ki pa je posamezniki ne 

zaznajo do približno 50. leta« (Rice, 1998, v Zupančič idr., 2009 ). Najvišje izražene 

zaznavne in gibalne sposobnosti se kažejo v prvi polovici zgodnje odraslosti. Zgodnja 

odraslost je čas, ko je posameznik najbolj sposoben za doseganje vrhunskih dosežkov (Ulaga, 

1980, v Zupančič idr., 2009).  

 

V srednji odraslosti pričnejo upadati določene sposobnosti, kot so: vidno zaznavanje, slušno 

zaznavanje, zaznavanje različnih vonjev in okusov ter občutljivost na dotik in bolečino. Upad 

sposobnosti vidnega zaznavanja je opazen zlasti po 40. letu in je odraz sprememb predvsem v 

zunanjih delih očesa (v mišicah, roženici in lečah). »Okrog 60. leta pa leče povsem izgubijo 

zmožnost prilagajanja na predmete, katerih oddaljenost se spreminja (Rice, 1998, v Zupančič 

idr., 2009). S starostjo se zmanjšuje tudi sposobnost vidnega zaznavanja v šibki svetlobi, saj 

se zmanjšuje velikost zenice.  
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S starostnimi spremembami je v srednji odraslosti povezana tudi večina težav s sluhom. S 

starostjo namreč pričnejo postopno propadati strukture v notranjem ušesu, kar se zgodi zaradi 

naravne celične smrti ali zmanjšanega dotoka krvi. Zupančič idr. (2009) navajajo, da se 

večina odraslih postopnega upada slušnih sposobnosti ne zaveda toliko kot upada vida. V 

obdobju srednje odraslosti je opazen tudi upad hitrosti reakcijskega časa, ki je odvisna od 

vrste in količine informacij, ki jih mora posameznik procesirati. Upad v hitrosti odzivanja in 

zaznavanja posamezniki kompenzirajo z znanjem, ki so ga pridobili preko številnih izkušenj.  

 

V pozni odraslosti še naprej upadajo sposobnosti vidnega zaznavanja. Schale in Willis (1991, 

v Zupančič idr. 2009) upad omenjenih sposobnosti pripisujejo strukturnim spremembam v 

zunanjih delih očesa in pa tudi na mrežnici ter v osrednjem živčnem sistemu. Starostni upad 

učinkovitosti vidnega zaznavanja pa vpliva tudi na upad hitrosti vidnega procesiranja (denimo 

na hitrost branja), občutljivost na svetlobo, dinamični vid in na ostrino razločevanja bližnjih 

predmetov. 

 

Zaradi upada sposobnosti možganov, da kombinirajo podobe iz obeh očes, in zaradi drugih 

starostnih sprememb v vidnem zaznavanju postaja manj učinkovito zaznavanje globine. 

Starostni upad v slušnem zaznavanju starostnikov je posledica hitrejšega kopičenja ušesnega 

masla v zunanjem ušesu, saj slednje ovira slušni kanal in zmanjša elastičnost ušesnih koščic v 

srednjem ušesu. »Upad slušnega zaznavanja je največji za zvoke visokih frekvenc, postopno 

pa upada tudi zaznavanje nizkofrekvenčnih zvokov« (Zupančič idr., 2009, str. 647). Po 60. 

letu pri večini posameznikov upade tudi občutljivost za vse štiri temeljne okuse. Zaradi upada 

sposobnosti okušanja in vonjanja se kažejo težave pri prepoznavanju zaznanih jedi ter tudi pri 

prepoznavanju pokvarjenih jedi, dima ipd. S starostjo nekoliko upade tudi sposobnost 

zaznavanja dotika, posebno na prstih rok, razlog za to pa je povezan z izgubo receptorskih 

celic v koži in z zmanjševanjem prekrvavitve okončin (Zupančič idr., 2009).  

 

6.2 Zaznavne sposobnosti in spretnosti ter vpliv na učenje 

 

Zaznavne sposobnosti in spretnosti določajo, kako posamezen otrok sprejema informacije iz 

okolja, kako jih predeluje in kako se nanje odziva. Zaznavne sposobnosti vplivajo tudi na 

zavedanje lastne telesne sheme. Andlovic idr. (2012) navajajo, da pri svojem delu opažajo, da 

imajo gibalno ovirani otroci zaradi poškodb delov možganov in povezav v možganih, ki so 
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pomembne za vid, slabše odzive na vidne dražljaje. Omenjeni učenci imajo namreč centralno 

okvaro vida.  

 

Prav vsi učenci – ne glede na vrsto zaznavnega primanjkljaja – potrebujejo prilagoditve med 

procesom vzgoje in izobraževanja in pri izkazovanju znanja. Vzemimo za primer učenca, ki 

ima primanjkljaj na slušno-zaznavnem področju. Omenjeni učenec bo imel težave pri 

sprejemanju slušno posredovanih vsebin pri pouku, pri pomnjenju in pri priklicu le-teh. 

Vsebine pa so v šolah posredovane predvsem slušno. 

 

Primanjkljaji v sposobnostih in spretnostih zaznavanja imajo močan vpliv na čustveno 

stabilnost otroka. Otrok, ki v svojih učnih uspehih zaostaja za vrstniki, se počuti nezanesljiv, 

ko primerja svoje dosežke z drugimi. Ne pozabimo, da otrokove težave, ki jih povzroča 

primanjkljaj v zaznavanju, ne vplivajo le na šolsko situacijo. Kraljič in Vodeb (1994) 

ugotavljata, da otroci z leti prerastejo svoje težave pri zaznavanju – vendar ne vedno. Ne 

smemo pa pozabiti, da se otroci pogosto naučijo primanjkljaje na zaznavnih področjih 

kompenzirati z močnimi področji.  

 

6.3 Vidno-zaznavne sposobnosti 

 

Novorojenčki raje gledajo bolj vzorčaste slike in predmete v primerjavi z manj vzorčastimi. 

Po prvem mesecu starosti narašča preferenca po zaznavanju vse bolj kompleksnih vzorcev; 

dojenčki bodo raje gledali sliko šahovnice z več kvadratki kot pa sliko šahovnice z manj 

kvadratki, raje kot ravne črte bodo gledali krive. Banks in Ginsburg (1985, v Zupančič 2009) 

pravi, da lahko zaznavne preference razložimo z načelom občutljivosti na kontrast, ki se kaže 

z razliko v osvetlitvi med vzorcem in ozadjem. Dojenčki, ki zaznajo kontrast pri dveh ali več 

vzorcih, raje gledajo vzorce z več kontrasta. 

 

Dojenček, ki se začne plaziti, mora približno prepoznati razdaljo drugih predmetov od sebe, 

saj se le tako lahko izogne trčenju in drugim nevarnostim (npr. padcu v globino). Zato je za 

dojenčka pomembna zaznava globinske razdalje, ki jo dojenčku omogoči sposobnost presoje 

razdalje med določenimi predmeti. Za dojenčka je pomembna tudi binokularna sposobnost 

(integracija slike iz obeh očes), ki se pojavi med drugim in tretjim mesecem in se hitro 
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izpolnjuje do šestega meseca (Zupančič, 2009). Okoli osmega meseca se pričnejo dojenčki 

bati globine, kar se kaže šele pri njihovem samostojnem gibanju, denimo pri plazenju. 

 

Vidno zaznavanje definiramo kot sposobnost spoznati vidne dražljaje, jih razlikovati in 

interpretirati s pomočjo asociacij s preteklimi izkušnjami. Vidno zaznavati ne pomeni le dobro 

videti, temveč videno tudi ustrezno interpretirati. Kraljič in Vodeb (1994) povzameta, da 

vidne dražljaje interpretirajo možgani in ne oči. Na osnovi vidnega zaznavanja usvajamo 

spretnosti, ki so pomembne za življenjski in šolski uspeh, saj vidno zaznavanje uporabljamo 

pri vseh dejavnostih, tudi pri branju, pisanju, računanju itd. Kraljič in Vodeb (1994) pravita, 

da veliko število prvošolcev ni dovolj pripravljenih za obvladovanje nalog s področja vidnega 

zaznavanja, kar pa od njih zahteva šolsko delo. 

 

Otrok, ki ima primanjkljaj v vidnem zaznavanju, bo močno oškodovan v učnem napredku. Ne 

le, da bo imel težave pri zaznavanju predmetov in njihovih medsebojnih prostorskih odnosih, 

tak otrok bo svet doživljal kot nestabilen in negotov. Kraljič in Vodeb (1994) navajata, da se 

bo otrok počutil nemočnega pri obvladovanju vsakodnevnih nalog, še posebno pri športu in 

igri. Avtorici nadaljujeta z ugotovitvami iz Frostignega centra, kjer so prišli do zaključka, da 

imajo vidno-zaznavne sposobnosti in spretnosti – posebno zaradi vpliva na zaznavanje 

prostorskih odnosov – večji vpliv na razvoj matematičnih spretnosti kot na spretnosti branja. 

»Sposobnost zaznavanja ne vpliva le na pridobivanje spretnosti, temveč tudi na pridobivanje 

pojmov. Otroci, ki niso mogli pravilno zaznavati, ali v vizualnem ali v avditivnem področju, 

lahko sprejemajo le omejen obseg informacij iz zunanjega sveta. Njihov obseg znanja je lahko 

močno reduciran, kar pa vpliva tudi na druga področja, predvsem na šolski uspeh« (Kraljič in 

Vodeb, 1994, str. 20). 

 

Kraljič in Vodeb (1994) sta pripravila program vidnega zaznavanja po Frostig. Program 

zajema pet področij vidnega zaznavanja, ki pomembno vplivajo na otrokovo učno sposobnost. 

Področja so sledeča: 

1. vidno-gibalna koordinacija, 

2. zaznavanje lika – ozadja, 

3. konstantnost zaznavanja, 

4. zaznavanje položaja v prostoru, 

5. zaznavanje prostorskih odnosov.  
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6.3.1 Vidno-gibalna koordinacija 

 

Vidno-gibalna koordinacija je sposobnost koordiniranja videnega z gibanjem delov telesa. 

Nemotena izvedba aktivnosti je odvisna od ustrezne koordinacije med očmi in rokami. Za 

primer vzemimo prepis s table. Pri tej aktivnosti mora učenec usklajevati gibanje glave in oči 

z gibanjem dlani. V primeru, da ima učenec težave s koordinacijo oko – roka, bo prepis 

počasen in netočen.  

 

6.3.2 Zaznavanje lika – ozadja 

 

V poglavju o pozornosti smo napisali, da najučinkovitejše spoznavamo predmete, na katere je 

usmerjena naša pozornost. Lik ali figura je del našega zaznanega polja, v katerega je 

usmerjena naša pozornost. »Če usmerimo našo pozornost na nekaj drugega, postane novi 

center pozornosti lik in kar je bilo prej lik, je sedaj ozadje. Neki predmet lahko točno zaznamo 

le v odnosu do njegovega ozadja« (Kraljič in Vodeb, 1994, str. 17). Otrok s slabo zaznavo 

lika – ozadja kaže šibkejšo pozornost in neorganizirano vedenje. Nagnjen je k temu, da svojo 

pozornost preusmeri na vsak dražljaj ne glede na pomembnost dražljaja.  

 

Glavni cilj vaj za zaznavanje lika – ozadja je razvijanje usmerjene pozornosti na bistvene 

podatke. »Vaje naj bi pomagale otroku razločno in v pravilnem redu zaznati napisane ali 

natisnjene oblike in simbole, ne da bi se pustil odvrniti od obdajajočih dražljajev« (Kraljič in 

Vodeb, 1994, str. 17). 

 

6.3.3 Konstantnost zaznavanja 

 

Na osnovi konstantnosti zaznavanja smo zmožni zaznavati določene lastnosti nekega 

predmeta: obliko, položaj ali velikost. Dvo- ali tridimenzionalne oblike lahko tisti, ki zaznava, 

vidi in spozna kot pripadajoče določenim kategorijam, neodvisno od njihove barve, strukture, 

velikosti ali vidnega kota. Kraljič in Vodeb (1994) poudarita, da vaje konstantnosti 

zaznavanja podpirajo razvoj generalizacijskih sposobnosti. Omenjene vaje pomagajo otrokom 

zaznati različne geometrijske oblike, neodvisno od velikosti, barve ali položaja. Rdeč 

trikotnik uvrščamo med trikotnike, tako kot med trikotnike uvrščamo tudi tiste, ki so obarvani 

z zeleno.  
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V kasnejših obdobjih otroci s pomočjo konstantnosti zaznavanja zaznajo naučene besede, tudi 

če so le-te v različnem tisku ali zvrsteh pisave. 

 

6.3.4 Zaznavanje položaja v prostoru  

 

Zaznavanje položaja v prostoru lahko definiramo kot zaznavanje nekega predmeta v odnosu 

do tistega, ki zaznava. Otrok, ki ima nezadostno razvito prostorsko zaznavanje, bo imel težave 

pri pravilnem zaznavanju predmetov in napisanih simbolov v odnosu do sebe. Tak otrok bo 

gibalno manj spreten in bo težje razumel prostorske izraze, ki označujejo prostorske odnose. 

Kraljič in Vodeb (1994) navajata naslednje primere: otrok zaznava b kot d (ali obratno), p kot 

g, ma kot am, 6 kot 9 ipd.  

 

6.3.5 Zaznavanje prostorskih odnosov 

 

Zaznavanje prostorskih odnosov je sposobnost zaznati položaj dveh ali več predmetov v 

odnosu do samega sebe in v odnosu med njimi samimi. Kraljič in Vodeb (1994) nadaljujeta, 

da se sposobnost zaznavanja prostorskih odnosov razvija pozneje iz enostavno strukturiranega 

zaznavanja položaja v prostoru. 

 

6.4 Slušno-zaznavne sposobnosti 

 

Slušno-zaznavne sposobnosti vključujejo slušno zaznavanje glasov ter slušno razlikovanje 

glasov. Andlovic idr. (2012) pravijo, da mora otrok v šoli razlikovati med različnimi glasovi 

in govorom ter slediti glasovom v ustreznem zaporedju. Težave na tem področju lahko 

vplivajo na otrokove besedne sposobnosti, ki so ključne pri bralno-napisovalnih sposobnostih 

in spretnostih ter pri izkazovanju znanja.  

 

6.5 Zaznavno-gibalne sposobnosti 

 

Med zaznavno-gibalnimi sposobnostmi je za učenje najpomembnejša vidno-gibalna 

koordinacija, med katero uvrščamo tudi koordinacijo oko – roka. Koordinacija oko – roka – 

oko nam omogoča, da si videno sliko zapomnimo ter jo nato prerišemo oziroma prepišemo. 

To zahteva tudi ustrezno razvito vidno pomnjenje, ki je odvisno od vidno-zaznavnih 
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sposobnosti in spretnosti. Učinkovita koordinacija oko – roka – oko pa zahteva tudi dobre 

finomotorične spretnosti ter dobro koordinacijo med zaznanim in gibom. Andlovic idr. (2012) 

pravijo, da imajo otroci s težavami na tem področju tudi težave pri usvajanju in načrtovanju 

gibalne izvedbe. Ti otroci so tudi manj natančni pri risanju, pisanju, prepisu, barvanju, pri tem 

pa se tudi hitreje utrudijo.  

 

6.6 Pozornost 

 

Andlovic idr. (2012) pravijo, da je pozornost osnovni miselni proces, ki je ključen za 

optimalno delovanje različnih kognitivnih sposobnosti, kot so: 

- zaznavanje, 

- sporazumevanje, 

- spomin, 

- mišljenje, 

- učenje. 

 

Pri otrocih, ki so utrpeli možgansko poškodbo, opažamo motnje na več ravneh pozornosti: pri 

usmerjeni pozornosti, pri koncentraciji ter pri selektivni in deljeni pozornosti. Otrok s 

primanjkljajem na zaznavno-gibalnem področju se hitreje utrudi, kar pomeni, da težje 

vzdržuje usmerjeno pozornost. Pozornost in koncentracija pa sta pri učenju ključni, saj 

omogočita neprekinjen miselni tok in dokončanje določene aktivnosti, nemoten prehod iz ene 

dejavnosti v drugo ter hkratno usmerjenost na več sočasnih dejavnosti (denimo na poslušanje 

in sočasno zapisovanje).  

 

Višje ravni pozornosti (sem uvrščamo selektivno in deljeno pozornost) vplivajo na izvršilne 

oziroma eksekutivne funkcije, ki nam omogočajo samoiniciativno začenjanje z aktivnostjo, 

načrtovanje in organizacijo (šolske torbe, delovne površine, urnika itd.) ter uporabo primerne 

strategije za rešitev problema (Andlovic idr., 2012).  

 

7 ZAZNAVNI SISTEMI 

 

Otrok se prične učiti že dolgo pred vstopom v šolo. Za učenje so ključne izkušnje in znanje, ki 

jih pridobimo preko telesa, ter možgani, kjer se vse učenje dejansko odvija. Potrebno je torej 
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sodelovanje možganov in telesa, ki se odvija preko centralno živčnega sistema, vendar so tako 

možgani kot telo odvisni od čutil, ki nam posredujejo informacije o svetu.  

 

Opisali smo, kako refleksni sistem vpliva na uspešnost predelave informacij in na posledični 

odgovor; refleksni sistem spodbudi takojšen odgovor možganskega debla – brez vključevanja 

višjih možganskih centrov. Podobno lahko popačena vhodna zaznavna informacija spodbudi 

novo refleksno aktivnost, ki bi drugače bila integrirana. V nadaljevanju se sklene začaran krog 

popačenih zaznavnih in neprimernih telesnih odgovorov (Goddard, 2005). 

 

Dolgo je bilo sprejeto, da lahko vidni in slušni primanjkljaji vplivajo na učni proces. 

Omenjene primanjkljaje so izolirano proučevali strokovnjaki, odgovorni za eno in drugo 

področje. Pogosto otroka zaradi primanjkljaja pregledajo le na enem področju, opustijo pa 

nadaljnje raziskave, ki bi odgovorile na vprašanja, kaj otrok vidi, kaj sliši in kako občuti 

dotik. Vidna in slušna hipersenzitivnost sta prav tako primanjkljaja, kot je primanjkljaj, ki 

nastane zaradi premalo vidnih in slušnih informacij. Pri nekaterih otrocih lahko najdemo tako 

hipo- kot hipersenzitivnost. Ayres (1998) je mnenja, da sta vid in sluh odvisna od 

vestibularnega sistema, saj se pri takem otroku lahko primarni problem nahaja v notranjem 

ušesu. V primeru, da je otrokov sistem preobremenjen, lahko otrok pade v šok, njegov 

simpatični živčni sistem ugasne občutke in preneha odgovarjati na stimulacije. To lahko 

interpretiramo kot hiposenzitivnost, vendar se lahko pojavi kot ekstremna reakcija na 

hipersenzitivnost.  

 

Nobeno ob čutil se ne razvije ali deluje izolirano od ostalih. Goddard (2005) pravi, da je 

vsako čutilo ojačano in spremenjeno zaradi informacij iz drugih čutil. Nujno je razumevanje 

medsebojnega delovanja čutil, saj lahko le tako razumemo in pomagamo otroku, ki ne zmore 

osmisliti sveta in ki ima posledično težave pri učenju.  

 

7.1 Ravnotežje in vestibularni sistem 

 

Ravnotežje je jedro vsega človekovega delovanja. Vestibularni sistem je prvi polno razvit 

sistem, pripravljen na uporabo v šestnajstem tednu nosečnosti. Vestibularni sistem omogoči 

fetusu občutek za smer in orientacijo v maternici ter pomaga novorojenčku pri spopadanju z 
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gravitacijo. Ravnotežnostni mehanizmi nadzorujejo vse občutke – v obe smeri – med možgani 

in telesom.  

 

Ayres (1998) pravi, da bodo težave v vestibularnem sistemu imele vpliv na vsa področja 

delovanja in na druge zaznavne sisteme. Vsi občutki gredo najprej skozi vestibularni sistem v 

možganskem deblu in šele nato gredo do drugih možganskih centrov. Goddard (2005) pa 

navaja, da vestibularni sistem sodeluje z refleksi z namenom, da bi nam olajšali ravnotežje. 

Vestibularni sistem se nahaja v notranjem ušesu, njegova naloga pa je, da nadzoruje in nas 

prilagodi na gibanje glave in okolja. Ko se premikamo in sodelujemo z gravitacijo, se 

aktivirajo zaznavni receptorji v notranjem ušesu. Sprejeto je stališče, da se morajo vsi 

zaznavni dražljaji iz oči, ušes, mišic in sklepov ujemati s zaznavnimi informacijami 

vestibularnega sistema, če želimo te informacije učinkovito procesirati. 

 

Highstein, Richard in Arthur (2004) pravijo, da imamo sesalci uho razdeljeno na dva dela, in 

sicer na vestibularni aparat oziroma na ravnotežnostne mehanizme in na slušni aparat. Kljub 

temu, da strokovnjaki na strukturi pogosto gledajo ločeno, si strukturi delita prenos informacij 

preko istega možganskega živca – osmega možganskega živca. Tako je sluh vezan na 

informacije, ki gredo preko vestibularnega sistema, na vestibularni sistem pa vpliva zvok. 

Zvok je fizični izraz gibanja oziroma vibracije, ki potuje v uho. Uho zvok posreduje 

možganom, ki ga interpretirajo. Primanjkljaje v vestibularnem sistemu poskuša nadomestiti 

slušni sistem in primanjkljaje v slušnem sistemu skuša nadomestiti vestibularni sistem. 

 

Vestibularni in refleksni sistem sta soodvisna pri kontroli telesne drže in gibanju. Neustrezni 

vestibularni signali lahko izzovejo reakcije primarnih refleksov, podobno pa lahko neustrezni 

refleksi ovirajo aktivnost refleksnega sistema.  

 

Vestibularni sistem je nujen za razvoj statičnega in dinamičnega ravnotežja, za vidno sledenje 

in gibalno načrtovanje. Ayres (1998) nadaljuje, da bodo otroci, pri katerih se vestibularne 

funkcije počasneje razvijajo, imeli primanjkljaj na področju grobe motorike, ki zahteva 

koordinacijo obeh strani telesa. Ti otroci bodo imeli težave tudi z vzdrževanjem drže, 

koordinacijo oko – roka in kontrolo fine motorike. 

 

Highstein idr. (2004) vestibularni sistem povezujejo z/s: 

- avtonomnim živčnim sistemom (prebava ipd.); 
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- vidnim sistemom – 90 % vseh celic v vidnem sistemu se odziva na vestibularno 

stimulacijo; 

- ciklusi spanja in budnega stanja; 

- fazo REM spanja; 

- zaznavanje teže. 

 

7.1.1 Simptomi, ki jih lahko prepoznajo starši in učitelji 

 

Starši in učitelji lahko prepoznajo naslednje simptome: 

- šibko ravnotežje; 

- zaostanek v razvojnih mejnikih, kot so kontrola glave, sedenje, plazenje in hoja; 

- šibek mišični tonus; 

- potovalna slabost, ki je otrok ne preraste v puberteti; 

- otrok ne mara gugalnic, vrtiljakov, stopnic, dvigal, nima pa strahu pred višino; 

- hitro izgubi orientacijo, šibkejši občutek za smer; 

- težave pri zaznavanju prostora; 

- otrok deluje neroden in se pogosto vede raztreseno; 

- s težavo ostane miren, aktivno išče vestibularno stimulacijo preko prekomernega 

guganja in vrtenja; 

- šibkejše organizacijske spretnosti; 

- otrok ima težave pri mentalnem obračanju objektov v prostoru in postopkov, kar lahko 

vpliva na sposobnost branja analogne ure (zahteva prostorske spretnosti) ali na 

razumevanje, da množenje in deljenje zahtevata isti proces. 

 

7.2 Taktilni sistem 

 

Kljub temu da se vestibularni sistem med zaznavnimi sistemi razvije prvi, je občutek tipa tisti, 

ki otroku omogoči prve kontakte z zunanjim svetom. Nežna stimulacija zgornje ustnice se 

kaže v takojšnjem umiku celega telesa od vira stimulacije. V naslednjih štirih tednih se začne 

področje taktilne občutljivosti hitro širiti in zajema oralno področje, dlani in podplate. 

Sčasoma je površje celega telesa prekrito s taktilno občutljivostjo. Med drugim in tretjim 

trimesečjem v nosečnosti taktilna zrelost dozori do mere, da dovoli razvoj prijemalnim 

refleksom, ki bodo otroku po rojstvu omogočili občutenje varnosti, hranjenja, udobja in 
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sčasoma raziskovanja. Dotik je primarni kanal učenja, saj taktilni receptorji prekrivajo celo 

telo (Goddard, 2005). 

 

Ayres (1998) razlaga, da se področje v možganih, ki je odgovorno za dotik, razteza kot trak za 

lase – temu področju pravimo somatosenzorni korteks. Slednji je sposoben zaznave vročine, 

mraza, pritiska, bolečine in telesnega položaja. Telesna področja, ki so najbolj občutljiva na 

dotik, imajo ustrezno veliko reprezentativno področje v somatosenzornem korteksu. Občutek 

za tip je nujen za ustrezno delovanje ravnotežja, orientacije in gibanja. 

 

Ayres (1998) nadaljuje, da bo otrok, ki ima hiperaktivni »zaščitni sistem«, imel močno 

taktilno obrambo – tip v primarni obliki fetusu oziroma dojenčku omogoči obrambo, ki se 

kaže v obliki odmika od vira stimulacije. Pretirana taktilna obramba lahko vpliva na aktivnost 

taktilnih refleksov, ki motijo delovanje centralno živčnega sistema. V tem primeru dotik 

otroku ne predstavlja ne udobja ne vira informacij, saj refleksni odziv izzove umik od vira 

informacij in prepreči otroku ustrezno uporabo diskriminatornih spretnosti. Hipertaktilni otrok 

ima lahko šibko toleranco na vročino ali na mraz, lahko pa ima tudi nizek prag bolečine – 

posebno bolečine, povezane s preluknjanjem kože – paradoksalno ima otrok visok prag 

bolečine za notranjo bolečino. Goddard (2009) pravi, da je to lahko otrok, ki pretirano reagira 

na injekcije, praske in manjše ureznine, vendar spregleda modrice na svojih nogah. Možno je, 

da tak otrok ne bo maral fizičnega kontakta in bo posledično s težavo sprejemal ali izkazoval 

naklonjenost. V ekstremnih primerih lahko hipertaktilnost igra pomembno vlogo pri šibkem 

zaznavanju lastne telesne sheme, kar se kaže tudi pri osebah z motnjami hranjenja.  

 

Oseba z anoreksijo se počuti debelo in verjame, da njeno telo zajema mnogo večji prostor, kot 

ga dejansko. Blythe in McGlown (1979) pravita, da osebe s šibkejšo zaznavo lastne telesne 

sheme poskušajo zmanjšati svojo telesno maso, vendar noben poskus znižanja telesne mase 

ne bo spremenil zaznavanja njenega telesa v prostoru, saj proporcionalno enak delež kože – in 

posledično število receptorjev – ostane v kontaktu z zunanjim svetom. Ker so tovrstni občutki 

nadzorovani s strani možganskega debla, bodo ti občutki prelisičili logiko, ki jo posreduje 

korteks. Prav zato so tudi kakršni koli poskusi in dokazi, ki poskušajo osebi z anoreksijo 

dokazati, da je njen telesni obseg bistveno manjši od zaznanega, neuspešni.  

 

Taktilna diskriminacija nam zagotovi velike količine informacij o zunanjem okolju. Študije 

kažejo, da rokovanje z novorojenčki vodi do dolgoročne občutljivosti dela možganov, 
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odgovornega za odgovor na stres, kar se kaže v zmanjšani ravni stresnih hormonov (Goddard, 

2005). Brez dotika majhni otroci hitro izgubijo pozornost in poskušajo pomanjkanje ključnih 

zaznavnih tipnih informacij nadomestiti s samostimulacijo. Ta pojav lahko pogosto vidimo v 

sirotišnicah, ko se mnogi otroci samoiniciativno pričnejo gugati. Velikokrat se napačno 

sklepa, da je to znak motenj v duševnem razvoju, namesto da bi prepoznali otrokov poskus 

samozagotavljanja ključnih vestibularnih, taktilnih in proprioceptivnih informacij. Študije 

nedonošenčkov, ki so bili dnevno masirani za vsaj petnajst minut, kažejo, da so omenjeni 

otroci pridobili 45 % teže (Goddard, 2005). 

 

Dotik je pomemben pri razvoju svoje in tuje telesne sheme. Veliko otrok z dispraksijo ima 

šibak občutek telesne sheme, težave pri hitrem iskanju delov telesa v prostoru in neustrezno 

zavedanje delov svojega telesa. Pri risanju človeka otroci z dispraksijo pogosto narišejo 

nesorazmerno veliko glavo in majhen vrat – ali pa vrata sploh ne narišejo. Na težave v 

zavedanju telesne sheme kažejo tudi nesorazmerno narisane dlani in »nerodni« udi ter 

naravnanost v prostoru (Goddard idr., 2009). 

 

7.2.1 Simptomi, ki jih lahko prepoznajo starši in učitelji 

 

Simptomi hipertaktilnosti: 

1. hipersenzitivnost, 

2. otrok ne mara, da se ga dotikamo, vendar se on sam kompulzivno dotika drugih, 

3. alergijske reakcije na koži, 

4. šibko zaznavanje temperature, 

5. nizek prag bolečine za zunanje dražljaje, 

6. anoreksija. 

 

Simptomi hipotaktilnosti: 

1. hipotaktilnost, 

2. visok bolečinski prag, 

3. otrok hrepeni po kontaktnih športih, 

4. otrok lahko izzove fizične obračune, 

5. kompulzivno se dotika drugih ljudi, 

6. otrok deluje kot »slon v trgovini s porcelanom«. 
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7.3 Slušni sistem 

 

Sluh je podobno kot vestibularni in tipni občutki sprejem in prenos energije preko gibanja in 

vibracije. Sluh potuje čez vse ravni možganov in vpliva ne le na uho in vestibularni sistem, 

temveč tudi na naše telo preko prevodnosti kosti (Ayres, 1998). 

 

Otrok se mora v prvih treh letih naučiti uporabiti svoja ušesa, tako da se uglasi na specifično 

frekvenco svojega jezika – podobno kot je radio prilagojen na določene frekvence izbranih 

radijskih postaj. Ravno v tem obdobju se lahko otrok hitro nauči jezika, če je zvokom tega 

jezika izpostavljen kontinuirano daljše časovno obdobje. Goddard (2005) pravi, da je v prvih 

treh letih tako otrok dovzeten za učenje katerega koli jezika, ne glede na svoj materni jezik. 

Po starosti treh let – ko so omenjene fine uglasitve dovršene – je otroku veliko težje 

asimilirati nov jezik.  

 

Izguba sluha je bila dolgo prepoznana kot velik jezikovni, edukacijski in socialni primanjkljaj. 

Mnogo manj pozornosti pa se je posvečalo težavam s slušno diskriminacijo ali jezikovnim 

motnjam. Pri teh skupinah otrok se je govor razvil v ustreznem časovnem obdobju, vendar so 

bile prizadete spretnosti podrobne analize zvokov, ki so nujne pri branju in črkovanju. Otrok s 

primanjkljajem pri podrobni analizi zvoka ima težave pri diskriminaciji podobnih zvokov. 

Tomatis (1991) pravi, da otrok, ki mu črke podobno zvenijo, predvideva, da se te podobno 

zveneče črke tudi črkuje podobno. Avtor govori o dveh pomembnih komponentah za branje: 

vidu in sluhu. Govori o bralcu, ki ni le fonetični bralec, temveč je bralec, ki s pomočjo 

notranjega glasu bere tiho. Ta notranji glas mu omogoči, da črke miselno vidi in sliši – kot da 

bi bile prebrane glasno. Šibke spretnosti slušne diskriminacije bodo ovirale ta proces. 

 

Pogoste okužbe ušes, nosu in grla v zgodnjem otroštvu povzročijo prekinjene izgube sluha v 

daljšem časovnem obdobju, kar lahko prepreči razvoj spretnosti slušne diskriminacije. 

Pomanjkanje slušne stimulacije ali premočan hrup v ozadju v zgodnjem otroštvu lahko otroka 

odvrneta od zgodnjega poslušanja, otrok pa se tako lahko nauči ignorirati določene vrste 

zvoka. Slišanje preveč ali slušna hipersenzitivnost je lahko prav tolikšni problem kot slušni 

primanjkljaj. Tomatis (1991) nadaljuje, da nezmožnost filtriranja oziroma zmanjšanja 

določenih zvokov kaže na šibko razvite slušne spretnosti, kar ima velik vpliv na razvoj 

kasnejšega učenja, jezika, komunikacije in vedenja. Goddard (2005) pravi, da so se raziskave 
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v zadnjih dvajsetih letih osredotočile ne le na sluh, temveč tudi na spretnosti poslušanja. V 

zadnjih dvajsetih letih so oblikovali mnogo tehnik za ocenjevanje in urjenje spretnosti 

poslušanja pri osebah, ki imajo avtizem, hiperaktivnost, disleksijo, depresijo ipd. Ena od takih 

tehnik je, da otrok deset minut na dan posluša posebej prilagojeno kaseto – to so kasete, v 

katerih so bili izločeni vsi zvoki, razen tistih, ki vsebujejo frekvence, katere otrok s težavo 

sliši. Kasete so prilagojene za spodbujanje poslušanja z desnim dominantnim ušesom. Otrok 

kaseto posluša v obdobju od šestih do osmih tednov, nato strokovnjaki ocenijo njegov 

napredek in načrtujejo nadaljnji trening. Sočasno z izboljšavo otrokovih slušnih spretnosti 

napreduje tudi njegovo branje, pisanje, uporaba jezika in vedenje. 

 

Tomatis (1991) je dokazal, da obstaja razlika v načinu posredovanja slušnih informacij v 

jezikovni center v možganih – to je odvisno od dominantnega ušesa. Desno uho je pri 

sprejemu in posredovanju informacij učinkovitejše od levega, zato so lahko otroci, katerih 

prednostno uho je levo, v »rahlem zaostanku« v primerjavi z otroki, katerih prednostno uho je 

desno. Zvoki, ki jih slišimo z desnim ušesom, gredo direktno v glavni jezikovni center v levi 

možganski polovici. Zvoki, ki jih slišimo z levim ušesom, gredo najprej v primarni center v 

desni hemisferi in šele nato v sekundarni center (prekocorpus callosum) v levi hemisferi, kjer 

se zvok dekodira. Razlika med zvoki, ki prispejo od prednostnega levega in od prednostnega 

desnega ušesa, je minimalna, lahko jo merimo v milisekundah – razlika je podobna 

mednarodnemu klicu, ko zvok potuje najprej do satelita in nato nazaj na Zemljo. Otrok, ki 

ima levo prednostno uho, ima lahko težave pri sledenju ustnim navodilom, saj še vedno 

dekodira prvi dve navodili, ko je že dano tretje.  

 

Pomanjkanje dominantnega ušesa lahko situacijo dodatno zaplete, kar se kaže v tem, da zvoki 

dosežejo možgane v drugačnem zaporedju, kot so bili fonetično urejeni v besedi. Otrok, ki 

med poslušanjem menjuje preferenčno uho, lahko ugotovi, da zvoki, procesirani preko levega 

ušesa, prispejo malenkost kasneje kot zvoki, procesirani preko desnega ušesa, ne glede na 

ustrezni vrstni red. Tomatis (1991) pravi, da je logični izid nedoslednost v črkovanju črk in 

zlogov ter obračanje besed.  

 

Nesmiselno je, da otroka, ki ima težave pri slušnem razlikovanju črk, učimo zapisa in 

usmerjenosti črke. Za razumevanje ustreznega zapisa črk mora otrok najprej slušno prepoznati 

razliko med fonetično podobnima črkama. 
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Goddard (2005) pravi, da so se prejšnje generacije otrok učile množenja, abecede in celo 

latinščine z uporabo raznih melodij. Razumevanje naučenega je prišlo kasneje in takrat sta 

melodija in ritem spodbujala priklic. Večina ljudi se bo spomnila besed v vseh verzih himne, 

če jim bo nekdo povedal prvih nekaj besed – brez glasbe ti ljudje ne bi priklicali ustreznih 

besed. V Angliji je bil narejen preizkus, v katerem so ugotovili, da so se v šestih mesecih 

otrokom, ki so se priključili pevskemu zboru, izboljšale bralne spretnosti za dvanajst mesecev 

– to pomeni, da so otroci v pol leta bralno napredovali toliko, kot bi sicer v enem letu. To 

lahko pripišemo količini teksta, ki so ga morali prebrati, da so ga lahko kasneje odpeli, lahko 

pa tudi rečemo, da so procesi poslušanja, vokaliziranja in iskanja ritma spodbudili druge 

spretnosti.  

 

7.3.1 Simptomi, ki jih lahko prepoznajo starši in učitelji 

 

Starši in učitelji lahko prepoznajo naslednje simptome: 

1. hipersenzitivnost na zvok, 

2. hitra odkrenljivost pozornosti, 

3. napačna interpretacija vprašanj, 

4. otrok je zmeden pri uporabi podobno zvenečih zvokov, pojavlja se potreba po 

ponovitvi besede, 

5. nezmožnost slediti zaporednim ustno naročenim korakom, 

6. monoton govor ali neodločni govor, 

7. šibak besedni zaklad, 

8. šibka stavčna struktura, 

9. nezmožnost melodičnega petja, 

10. zamenjava črk, 

11. šibko bralno razumevanje, 

12. šibko črkovanje. 

 

7.4 Vidni sistem 

 

Vid je ključen za učenje. Spretnosti branja, pisanja, črkovanja in aritmetične spretnosti od 

odvisne od zmožnosti videnja pisnih simbolov. Ko se pojavijo učne težave, je zato najbolj 

smiselno najprej pregledati vid. Goddard (2005) pravi, da pregledi ocenjujejo le otrok vid na 
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razdalje nekaj metrov. Vid na daljavo pa je le ena od komponent vida; pomembno je tudi, 

kako nekaj vidimo, kako uporabljamo naše oči in kako zaznavamo svet preko vida. Vse to je 

rezultat kompleksnih nevroloških povezav, ki bi se morale ustrezno razviti v zgodnjih fazah 

otrokovega razvoja, in ustrezne zrelosti centralno živčnega sistema. Povzamemo lahko, da so 

spretnosti okulomotorike, vidnega zaznavanja in vidno-gibalne integracije prav tako 

pomembne za uspešno učenje, kot je vid na daljavo. 

 

Trevor – Roper (1987) meni, da vsako od očes vidi drugačno sliko; možgani morajo združiti 

obe sliki v eno. Najpomembneje je, da obe očesi delujeta kot tim, tako da se obe osredotočita 

na isto točko na določeni strani. Pomembno je, da ne delujeta kot dva reflektorja, ki na odru 

osvetljujeta plesalca. Tej sposobnosti pravimo konvergenca, otrok pa jo mora razviti, da lahko 

vidi eno jasno sliko. Konvergenca očesoma omogoči, da delujeta kot tim, kar pomeni, da 

skupaj skenirata vrsto črk in pošljeta možganom eno jasno sliko. Druga pomembna spretnost 

očesa je jasna izostritev slike, ki mora biti hitra in prilagojena od ene razdalje na drugo, od 

enega kota na drugega. Tej sposobnosti pravimo akomodacija. Težave z akomodacijo oči 

lahko povzročijo težave s konvergenco oči in obratno. Za pravilno in avtomatično branje je 

nujna sposobnost vidnega sledenja, ki možganom posreduje pravilno zaporedje informacij. 

Vidno sledenje je nujno za branje ene besede za drugo in za sledenje tekstu, ko se le-ta 

premakne v novo vrstico. Poleg konvergence, akomodacije in vidnega sledenja mora otrok 

razviti tudi zavedanje o smernosti, saj mu slednje omogoči razlikovanje vidno podobnih, 

vendar smerno različno obrnjenih simbolov (p/q, b/d, od/do itd.). 

 

Zavedanje o smernosti je spretnost, katere temelji so položeni v vestibularnem sistemu. 

Vestibularni sistem se namreč vede kot notranji kompas, saj nam daje občutek centra 

(referenčne točke), ki nam omogoči avtomatično presojanje zgoraj od spodaj, levo od 

desnega, začetek od konca.  

 

Bralne težave so le vrh ledene gore, ki jo povzročijo težave v vidnem zaznavanju. Vidno 

zaznavanje vpliva tudi na pisanje, črkovanje in koordinacijo, saj bo otrok s primanjkljajem v 

vidnem zaznavanju imel slabšo prostorsko zavedanje, šibkejše zavedanje o telesni shemi in 

oslabljeno koordinacijo oko – roka. Otrok bo v športne in prostočasne dejavnosti vlagal veliko 

napora in dosežki v omenjenih dejavnostih bodo v neskladju s količino vložene energije in 

entuziazma. Goddard (2005) pravi, da je možno, da bo otrok občutil frustracijo in da se bo 

začel izogibati skupinskim aktivnostim, kar bo povečalo občutek izoliranosti. Ker bodo slabe 



 

34 

vidne informacije oslabile prepoznavo in priklic črk (vidno – prostorsko zavedanje), bo 

prizadeto tudi črkovanje. Za črkovanje je nujna zmožnost vizualizacije, saj le-ta razvija 

otrokov vidni spomin za besede. Otrok napisano besedo preveri s svojim vidnim spominom za 

dotično besedo in tako oceni, ali je besedo napisal pravilno. Ko se s staranjem naš sluh slabša 

pri govoru, uporabljamo slušni spomin in tako preverjamo, ali smo besede izgovorili pravilno. 

Vidni spomin pa uporabljamo v namene preverjanja pravilnega zapisa in izgovarjave besede. 

 

V poglavju o refleksih smo omenili, da lahko delovanje okulomotorike prizadenejo določeni 

vztrajajoči primitivni refleksi; asimetrični tonični vratni refleks ima škodljiv vpliv na vidno 

sledenje, tonični labirintni refleks prizadene sposobnost konvergence, Morojev refleks ovira 

razvoj spretnosti fiksacije, simetrični tonični vratni refleks pa ponovno prilagoditev 

binakularnega vida od ene razdalje na drugo. 

 

7.4.1 Simptomi, ki jih lahko prepoznajo starši in učitelji 

 

Starši in učitelji lahko prepoznajo naslednje simptome: 

1. napačno branje besed, 

2. izpuščanje besed in/ali vrstic med branjem, 

3. počasno branje, 

4. otrok med branjem potrebuje podporo prsta ali pisala, brez podpore preskoči besede 

ali vrstico, 

5. težave pri preklicu in obnovi prebranega, 

6. otrok pravi, da se črke premikajo, skačejo ali so slabo izostrene, 

7. branje na zelo majhni razdalji (»branje z nosem«), 

8. branje z enim pokritim očesom ali branje v bočni drži, 

9. slaba drža med branjem in pisanjem, 

10. odkrenljiva pozornost, ki nastane zaradi težav pri ločevanju lika od ozadja, 

11. kriva pisava ali pisava, ki se nagiba v različne smeri, 

12. nerodnost, 

13. težave pri igrah z žogo. 
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7.5 Proprioceptivni sistem 

 

Proprioceptivni sistem je tesno povezan z ostalimi zaznavnimi sistemi in je z njimi soodvisen. 

Propriocepcija nam omogoči vedenje o položaju delov našega telesa v prostoru in hitro ter 

avtomatično reakcijo, ki spodbudi prilagoditev telesnega položaja. Lahko bi rekli, da nam 

propriocepcija brez zavestne namere omogoča izvedbo detajlnih gibov, ki poskrbijo za 

prilagoditev telesnega položaja glede na zahteve okolja. Ayres (1998) pravi, da so 

proprioreceptorji razporejeni preko celega telesa, nahajajo se v sklepih, tetivah, mišicah itd. 

Proprioreceptorji zaznano informacijo posredujejo vsem zaznavnim sistemom in njihove 

odgovore koordinirajo, tako da lahko nadzorujejo in koordinirajo grobo in fino motorične 

gibe. 

 

Pogosto s pojmom propriocepcija uporabljamo pojem kinestezija, zato bi na tem mestu 

opozorili na razliko med pojmoma. Propriocepcija zajema vse občutke, povezane s telesnim 

položajem – bodisi v mirovanju bodisi v gibanju. Kinestezija pa se nanaša na občutke, ki 

nastajajo med gibanjem, med krčenjem mišic. Goddard (2005) pravi, da nekateri otroci med 

mirovanjem zaznajo malo proprioceptivnih informacij, kar jih žene v konstantno gibanje, saj 

jim ravno gibanje omogoči več telesnih informacij (s sklepov, tetiv, mišic itd.), na katere se 

lahko zanesejo. Omenjene proprioceptivne informacije otroku sporočajo, kje v prostoru se 

nahaja. V omenjenem primeru je smiselno preveriti tudi otrokove vidne spretnosti. 

 

Šibko proprioceptivno zavedanje je skupno mnogim otrokom s specifičnimi učnimi težavami. 

Paradoksalno se bodo nekateri izmed teh otrok pri izvedbi določene naloge preveč zanašali na 

propriocepcijo ali na kinestezijo. Goddard (2005) navaja primer sedemletnika, ki so mu 

naročili, naj vrže vrečko fižola v škatlo s peskom, ki je od dečka bila oddaljena tri metre. V 

prvih štirih poskusih je deček zgrešil tarčo, vendar jo je v petem poskusu zadel. Vsak 

naslednji met je bil uspešen, dokler niso škatle premaknili na razdaljo dveh metrov in pol. 

Teoretično bi to za dečka moralo biti lažje, vendar je deček v prvih petih poskusih vrečko s 

fižolom vrgel predaleč. Tomas je imel šibkejše zaznavanje dolžine in globine, vendar se je 

kljub temu pri metu zanašal na proprioceptivno informacijo in glede na to stopnjeval moč 

meta. Enkrat, ko je bil uspešen, je poznal »občutek« moči, potrebne za zadetek. Ko je bila 

škatla premaknjena, mu enak občutek ni več koristil.  
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Goddard (2005) nadaljuje, da bo veliko otrok s šibkim zaznavanjem poskušalo pri učenju 

uporabiti propriocepcijo, namesto da bi uporabili primarni kanal za učenje dotične spretnosti. 

Učenje je lahko uspešno le, če oči, ušesa in ravnotežni sistem zagotavljajo natančno 

informacijo o spreminjajočih se okoliščinah. Otrok, ki poskuša s propriocepcijo kompenzirati 

šibkosti v drugem zaznavnem sistemu, je otrok, ki bo včasih dosegal odlične rezultate, spet 

drugič pa veliko slabše rezultate. Otrok bo v uspešnosti svoje izvedbe nedosleden. 

 

7.5.1 Simptomi, ki jih lahko prepoznajo starši in učitelji 

 

Starši in učitelji lahko prepoznajo naslednje simptome: 

1. slaba telesna drža, 

2. konstantna nemirnost ali gibanje, 

3. prekomerna želja po objemu oziroma telesnem stiku, 

4. otrok lahko v nezavedni želji po zaznavnih informacijah izzove prepir ali pretep, 

5. šibko razvito zavedanje o nahajanju delov svojega telesa v prostoru, 

6. nerodnost, 

7. šibko razumevanje osebnega prostora, ki se lahko kaže v tem, da otrok pogosto vdira v 

osebni prostor drugih.  

 

7.6 Sistem za okus in vonj 

 

Pomen okusa in vonja za učenje je največji v otrokovih prvih letih življenja, ko so njegova 

usta primarni vir informacij, raziskovanja, izražanja in zadovoljstva (Ayres, 1998). Okus je 

odvisen od vonja. Vsi vemo, kako lahko hud prehlad vpliva na naše zaznavanje specifičnih 

okusov: slanega, grenkega, sladkega, kislega. Ayres (1998) dodaja, da je vonj najverjetneje 

najbolj sugestiven od vseh čutil, saj lahko določen vonj v trenutku prikliče desetletja stare 

spomine o nekem kraju, osebi ali dogodku. Vonj ni – kot ostale zaznavne informacije – 

preusmerjen preko talamusa, ampak ga nosni prehodi usmerijo neposredno v možganske 

vohalne žarnice, ki nato razpršijo impulze v dele možganov, kjer so shranjeni spomini. Vonj 

lahko v nas nenadoma vzbudi več zaznavne podobe, lahko pa tudi spodbudi produkcijo 

hormonov, vključenih v apetit, telesno temperaturo in spolnost – na enako možgansko 

področje vpliva Morojev refleks: hipotalamus. 
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Goddard (2005) dodaja, da nam okus in vonj zagotavljata pomembne informacije o vedno 

spreminjajočem se okolju. Njun pomen za učenje je težko definirati, nedvomno pa je, da 

lahko vonj in okus obogatita otrokovo razumevanje znanja, ki ga posreduje učitelj. 

 

7.6.1 Simptomi hiper- in hiposenzitivnosti, ki jih lahko prepoznajo starši in 

učitelji 

 

Simptomi hipersenzitivnosti na vonj in okus: 

1. otrok se izogiba odhodu v toaletne prostore, saj ne prenese vonja po antiseptikih; 

2. otrok se izogiba sošolcev, ki v šolo prihajajo z umazanimi ali smrdljivimi oblačili; 

3. otrok postane nemiren potem, ko so bila zloščena tla; 

4. otrok se izogiba prehranjevanju v jedilnici in je izbirčen pri izbiri hrane z močnim 

vonjem; 

5. otrok ne mara neposredne bližine drugih ljudi. 

 

Simptom hiposenzitivnosti na vonj in okus: 

- otrok je pri izbiri hrane nekritičen in lahko zaužije izdelke z oznako »Hranite izven 

dosega otrok«. 

 

8 NAPREDKI NA ZAZNAVNO-GIBALNEM PODROČJU 

 

Napredki na gibalnem in zaznavnem področju so opazni sčasoma in predvsem takrat, kadar je 

otrok deležen ustreznega gibalnega programa. Mitić (2001) navaja, da primanjkljaji na 

posameznih področjih, ki spremljajo večino učencev z učnimi težavami, lahko ob intenzivnih 

spodbudah iz okolja in otrokovi kompenzaciji z močnejšimi področji izzvenijo. »Današnja 

gledanja na razvojne zaostanke niso več tako toga, saj smo prišli do spoznanja, da lahko z 

učenjem spodbujamo razvoj« (Mitić, 2001, str. 11). 

 

Vigotski (1983) zagovarja stališče, da lahko otroci, ki imajo gibalni primanjkljaj in nimajo 

motenj v duševnem razvoju, ustrezno kompenzirajo svoj primanjkljaj z močnimi področji. Le 

okrog 2 % otrok ima primanjkljaj nagibalnem področju neodvisen od primanjkljaja na 

duševnem področju. To je skupina otrok, ki jih moramo kompenzacije načrtno poučevati; tudi 
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s pomočjo medicinskih in pedagoških postopkov, ki razvijajo gibalne funkcije in zmanjšujejo 

primanjkljaj. 

 

Ayres (1998) je bila ameriška delovna terapevtka, ki je za otroke s primanjkljaji na zaznavno-

gibalnem področju zasnovala trening zaznavne integracije. Menila je, da je vzrok za težave na 

področju zaznavanja, gibalnega načrtovanja in izvedbe gibov primarni zaznavno-gibalni 

primanjkljaj. Za razvoj zaznavanja in gibanja je ključno učenje, zatorej lahko rečemo, da 

zaznavno-gibalne dejavnosti sodijo med naučene dejavnosti (Hebb, 1949). Hebbova teorija 

učenja temelji na zadostnem številu ponovitve določene vaje (učenju) ter na centralno 

živčnem sistemu. 

 

Prepoznavanje primarnih refleksov pomaga pri prepoznavanju vzrokov otrokove težave in 

nam omogoči načrtovanje treninga z ustreznimi cilji. V primeru, da je profil primarnih 

refleksov malenkostno neustrezen, je dovolj, če otroku predstavimo določene specialno 

pedagoške strategije in večamo nabor le-teh. Kadar je v otrokovem profilu refleksov zmerna 

stopnja neobičajnih refleksov, bo otroku najbolj koristila kombinacija individualiziranega 

učenja strategij in gibalni program, zasnovan s ciljem izboljšanja ravnotežja in koordinacije. 

Kadar je pri otroku prisoten cel spekter neobičajnih refleksov, govorimo o zaostanku v 

nevrološkem razvoju. V tem primeru bo otroku najbolj pomagal program stimulacije 

refleksov, zasnovan posebej zanj, z namenom primarne reflekse nadomestiti s sekundarnimi 

refleksi (Goddard, 2005). 
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III EMPIRIČNI DEL 

 

9 METODOLOGIJA 

 

9.1 Problem 

 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo raziskovali soodvisnost zaznavnega in gibalnega 

področja ter njun vpliv na vseh sedem vsebinskih sklopov Testa zaznavno-motoričnih 

sposobnosti (Mitić, 2001). 

 

V empiričnem delu magistrskega dela smo izvedli študijo primera s sedemletnim dečkom, ki 

je usmerjen kot lažje gibalno oviran otrok. Sestavili smo program za spodbujanje zaznavnega 

in gibalnega razvoja in ugotavljali učinke slednjega na vseh sedmih vsebinskih sklopih Testa 

zaznavno-motoričnih sposobnosti (Mitić, 2001). 

 

9.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

 

Cilj magistrskega dela je ugotoviti učinek trimesečnega programa na zaznavno gibalne 

sposobnosti in spretnosti izbranega dečka.  

 

Raziskovalni vprašanji sta sledeči: 

- Ali bo imel program pozitivne učinke na vsa zaznavno-gibalna področja? 

- Na katerega od vsebinskih sklopov omenjenega testa bo trimesečni program najbolj 

vplival? 

 

9.3 Raziskovalni pristop in metoda 

 

Uporabili smo študijo primera z elementi akcijskega raziskovanja (Sagadin, 2004, Mesec, 

1998). Raziskovalna metoda je kvantitativna, saj smo iskali razliko v točkah. 

 

 



 

40 

9.4 Postopek zbiranja podatkov in opis instrumentov 

 

Podatke smo zbirali s pomočjo Testa zaznavno-motoričnih sposobnosti, ki ga je oblikovala 

Mitić (2001). 

 

Glavni vsebinski sklopi Testa zaznavno-motoričnih sposobnosti so naslednji: razumevanje 

slušno zaznanih besednih navodil, pomnjenje slušno zaznanih informacij, vidno razlikovanje 

in razločevanje likov, simbolov in risb, pomnjenje vidno zaznanih likov, simbolov in telesnih 

položajev, vidno-motorična usklajenost ter koordinacija, vidno-motorična hitrost učenja in pa 

vidno-motorična integracija. Podatke bomo zbirali na vseh vsebinskih področjih omenjenega 

testa. 

 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže otrok, je 127. Preko 80 % pravilnih rešitev vseh 

nalog (preko 100 točk) kaže na dobre zaznavno-motorične sposobnosti, med 50 % in 80 % 

pravilnih rešitev vseh nalog kaže na težave na zaznavno-motoričnem področju. Do 50 % 

pravilnih rešitev (zbranih do 63 točk) pa kaže na slabe zaznavno-motorične sposobnosti 

(Petek, 2001). 

 

Z dečkom smo se sestajali tri mesece, in sicer dvakrat tedensko. Pred začetkom izvajanja 

programa smo opravili Test zaznavno-motoričnih spretnosti (Mitić, 2001). Po koncu 

trimesečnega programa smo ponovno opravili omenjeni test. 

 

Program za spodbujanje zaznavnega in gibalnega razvoja je vključeval aktivnosti, s katerimi 

smo želeli doseči napredek na vseh sedmih vsebinskih sklopih. Področje razumevanja slušno 

zaznanih besednih navodil je vključevalo aktivnosti, kjer je deček ravnal v skladu s 

preprostim navodilom, kjer je lokaliziral glasove v besedah z motorično ali z besedno reakcijo 

ipd. Področje pomnjenja slušno zaznanih informacij je vključevalo pripovedi časovnega 

dogajanja, pomnjenje preprostih in sestavljenih povedi ipd. Področje vidnega razlikovanja in 

razločevanja je vključevalo združevanje istovrstnih predmetov, iskanje najbolj oddaljenega 

lika ipd. Področje pomnjenja vidno zaznanih vsebin je vključevalo posnemanje telesnih 

položajev, pomnjenje in reproduciranje simbolov, prepoznavanje zaznanega telesnega 

položaja ipd. Področje vidno-motorične usklajenosti je vključevalo preslikave likov, reševanje 

labirintov ipd. Področje vidno-motorične hitrosti učenja je vključevalo prerisovanje likov, 
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združevanje znakov v pare ipd. Področje vidno-motorične integracije je vključevalo 

dopolnjevanje risbe, dopolnjevanje manjkajočega dela lika, sledenje črti ipd. 

 

9.4.1 Opis vzorca 

 

Vzorec raziskovalnega dela predstavlja sedemletni deček, katerega ime je spremenjeno. 

Jakob je 29-tedenski, nedonošeni, drugorojeni dvojček. Voden je v razvojni ambulanti zaradi 

perinatalnih zapletov in s tem povezanih razvojnih težav. Njegov razvoj je v prvih dveh letih 

potekal upočasnjeno. Zaradi gibalnih težav je imel v vrtcu ustrezne prilagoditve in strokovno 

pomoč. V zadnjem obdobju je napredoval na vseh razvojnih področjih, vendar so še opazne 

motnje koordinacije gibanja in motnje pozornosti ter koncentracije. Jakob je bil v dvajsetem 

tednu življenja usmerjen kot otrok z lažjo gibalno motnjo v vrtec s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo. 

 

Deček ima lažje motnje pri gibanju oziroma pri grobi motoriki, predvsem pa je opazen 

šibkejši mišični tonus rok in nog. Rahlo je okoren pri hoji, vendar zadrži ravnotežje. Njegove 

težave so najbolj izrazite med hojo in tekom, saj se pogosto spotakne in pade. Gibalne težave 

se kažejo tudi pri igri z žogo, pri fino motoričnem manipuliranju in pri vidnem sledenju 

predmetov. V drugem razredu je »izbral« prednostno roko, ki je leva. Specialna pedagoginja 

je opozorila na težave pri koordinaciji oko – roka in na občasno zrcalno zapisovanje črk. Med 

pisanjem deček napne mišice ramenskega obroča in dela gibe z usti. Strokovni delavci pri 

pedagoškem delu zaznavajo težave na zaznavno-gibalnem področju dečka. 

 

Psihološki pregledi so pokazali povprečne intelektualne sposobnosti. Jakob zaseda prva mesta 

na šolskih tekmovanjih v logiki, odlikujejo ga pa tudi močne verbalne sposobnosti. 

 

9.4.2 Izvedba študije primera 

 

V začetku marca 2014 smo z Jakobom opravili test zaznavno-motoričnih sposobnosti ter 

individualno oceno otrokovega gibanja. 
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Od marca do junija 2014 smo z dečkom izvedli triindvajset srečanj za urjenje zaznavno-

gibalnih spretnosti. Srečanja so trajala šestdeset minut. Program smo izvajali v njegovem in 

domu avtorice raziskave. 

 

9.5 Postopki obdelave podatkov  

 

Podatke smo kvantitativno analizirali. V okviru kvantitativne analize smo pri numeričnih 

spremenljivkah iskali razliko v doseženih točkah v začetnem in končnem stanju (višji 

seštevek točk pomeni večji dosežek na posameznem področju merjenja). 

 

10 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 

10.1 Učinki na zaznavno-gibalnem področju 

 

Tabela 1: Število doseženih točk na testu zaznavno-motoričnih sposobnosti pred in po 

izvedbi programa 

Razsežnost Naloge Maksimalno 

število točk 

15. 3. 2014 

(pred 

programom) 

16. 6. 2014 

(po 

programu) 

Razlika 

pred/po 

1. Razumevanje slušno zaznanih 

besednih navodil 

1–5 35 28 30 +2 

2. Pomnjenje slušno zaznanih 

informacij 

6–9 16 12 15 +3 

3. Vidno razlikovanje in 

razločevanje likov, simbolov 

in risb 

10–14 21 19 20 +1 

4. Pomnjenje vidno zaznanih 

likov, simbolov in telesnih 

položajev 

15–19 15 13 14 +1 

5. Vidno-motorična usklajenost 

in koordinacija 

20–22 9 7 8 +1 

6. Vidno-motorična hitrost 

učenja 

23–25 11 6 11 +5 

7. Vidno-motorična integracija 26–30 20 14 17 +3 

Skupaj 30 

nalog 

127 točk 99 točk 115 točk +16 

točk 
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V Tabeli 1 vidimo, da je Jakob marca 2014 na testu zaznavno motoričnih spretnosti skupno 

zbral 99 točk, kar ga je umestilo v kategorijo otrok s težavami na zaznavno-motoričnem 

področju. V mesecu juniju leta 2014 smo testiranje ponovili in takrat je deček zbral 115 točk, 

kar ga je umestilo v kategorijo otrok z dobrimi zaznavno-motoričnimi sposobnostmi. Po 

izvedenem programu je deček skupno zbral 16 točk več kot pred začetkom izvajanja 

programa. Napredoval je na vseh sedmih vsebinskih področjih. Povzamemo lahko, da se 

deček, s katerim smo izvajali študijo primera, uvršča med otroke, ki imajo gibalni 

primanjkljaj in nimajo motenj v duševnem razvoju (Vigotski, 1983). Deček sodi v skupino 

otrok z gibalnimi primanjkljaji, ki lahko ob intenzivnih spodbudah iz okolja in kompenzacijo 

z močnimi področji izzvenijo (Mitić, 2001). 

 

10.2 Učinki programa na posameznih področjih Testa zaznavno- 

motoričnih sposobnosti  

 

V nadaljevanju predstavljamo učinke programa na posameznem področju Testa zaznavno-

motoričnih sposobnosti. Dodajamo tudi sklop sedmih izbranih aktivnosti, s katerimi smo 

razvijali posamezno področje. Zaradi obsežnega zapisa so ostale aktivnosti zapisane na 

priloženi zgoščenki. Vsega skupaj je bila izvedena 101 aktivnost. V prvem sklopu smo izvedli 

10 aktivnosti, v drugem 13, v tretjem sklopu prav tako 13, v četrtem sklopu smo izvedli 12 

aktivnosti, v petem pa največ, in sicer 22 aktivnosti. V šestem sklopu smo izvedli 13 

aktivnosti, v sedmem pa 18. 

 

10.2.1  Razumevanje slušno zaznanih besednih navodil 

 

Tabela 2: Napredek na področju razumevanja slušno zaznanih besednih navodil. 

Razsežnost Naloge Maksimalno 

število točk 

15. 3. 2014 

(pred 

programom) 

16. 6. 2014 

(po 

programu) 

Razlika 

pred/po 

1. Razumevanje slušno 

zaznanih besednih navodil 

1–5 35 28 30 +2 

 

Na prvem vsebinskem sklopu je deček 15. 3. 2014 zbral 28 točk, tri mesece kasneje pa 2 točki 

več. K izboljšanju rezultata je pripomoglo zorenje centralno živčnega sistema ter sistematično 

in kontinuirano izvajanje aktivnosti, ki spodbujajo omenjeno področje. V nadaljevanju 
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prilagamo seznam sedmih aktivnosti, s katerimi smo spodbujali omenjeno področje. Izbrali 

smo aktivnosti, ki smo jih sestavili sami. Omenjene aktivnosti so bile sestavljene skladno z 

načelom multisenzornosti, saj je učenje odvisno od vseh zaznavnih poti. Uporabo informacij, 

ki so jih odrejale situacijske zahteve, so omogočili procesi pomnjenja, mišljenja in zaznavanja 

(Mitić, 2001). 

 

V tem sklopu smo krepili tudi proprioceptivno zavedanje, in sicer tako da smo dečku naročili, 

naj hodi ravno naprej po deski. Deček je težko postavljal eno stopalo pred drugo, brez da bi 

medtem gledal v stopali, kar kaže na težave s proprioceptivnim zavedanjem, saj ni uspel 

lokalizirati delov svojega telesa brez podpore vidnega sistema (Goddar, 2005).  

 

Z omenjeno aktivnostjo (hojo po deski in sočasnim poslušanjem besednih navodil) deček 

krepi tudi vestibularni sistem. Sluh je vezan na informacije, ki gredo preko vestibularnega 

sistema, na vestibularni sistem pa vpliva zvok. Highstein, Richard in Arthur (2004) navajajo, 

da poskuša slušni sistem nadomestiti primanjkljaje v vestibularnem sistemu, vestibularni 

sistem pa skuša nadomestiti primanjkljaje v slušnem sistemu. Lahko bi rekli, da je v ta 

vsebinski sklop smiselno vključevati aktivnosti, ki sočasno krepijo tako vestibularni kot slušni 

sistem. Omenjeni strukturi sta namreč med seboj zelo povezani, saj si delita skupno komoro 

in prenos informacij poteka preko istega možganskega živca. 

 

Med delom z dečkom smo ugotovili, da je njegovo prednostno uho desno, zaradi česar je v 

prednosti pred otroki, ki imajo levo prednostno uho. Zvoki, ki jih sliši z desnim ušesom, 

gredo direktno v glavni jezikovni center v levi možganski polovici. Zaradi izbire 

dominantnega ušesa deček nima težav s fonetičnim zaporedjem besed. 

 

Aktivnosti v tem vsebinskem sklopu so spodbujale slušno zaznavanje glasov ter slušno 

razlikovanje (diferenciacijo) glasov – procesa, pomembna za otrokove bralno-napisovalne 

spretnosti. 

 

Prva kritična stopnja v zaznavnih procesih je pozornost, saj stvari, na katere nismo pozorni, ne 

zaznamo ustrezno in jih posledično ne razumemo ter si jih ne zapomnimo. Na tem mestu bi 

poudarili, da so dečka v šolskih situacijah ocenili kot gibalno nemirnega ter kot učenca z 

odkrenljivo pozornostjo. Lahko povzamemo, da smo poleg razumevanja slušno zaznanih 

besednih navodil krepili tudi pozornost. Ustrezno razvita usmerjana pozornost, ustrezno 
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razvite spretnosti poslušanja in slušnega razumevanja so dečku omogočile aktivno in uspešno 

izvedbo aktivnosti v tem vsebinskem sklopu. 

Znotraj tega sklopa smo izvedli 10 aktivnosti.  

 

10.2.1.1 Izbrane aktivnosti za razvoj razumevanja slušno zaznanih besednih navodil 

 

Tabela 3: Izbrane aktivnosti za razvoj razumevanja slušno zaznanih besednih navodil 

CILJ Aktivnost Trajan

je 

Pripo- 

močki 

Evalvacija aktivnosti 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje razumevanja 

slušno zaznanih besednih 

navodil. 

Krepitev fine motorike. 

Krepitev delovnega spomina. 

 

Operativni cilj 

 

Od podlage pravilno 

odmakne določene prste v 

osmih od desetih primerov. 

 

Odmikanje 

posameznih prstov 

od podlage. Podam 

mu navodilo: »Od 

podlage dvigni 

kazalec leve roke, 

nato sredinec desne 

roke.« 

Navodilo 

stopnjujem: »Od 

podlage dvigni 

kazalec desne roke, 

nato pa mezinec leve 

roke, zatem palec 

desne roke.« 

 

Prst mora v zraku 

zadržati za vsaj 5 

sekund. 

5 min.  Pri izvedbi aktivnosti ima težavo pri 

sledenju in pomnjenju sestavljenega 

navodila, zato dejavnost prilagodim 

tako, da mi sproti narekujem, kateri 

prst naj dvigne. 

Preseneti me njegova moč v prstih, 

ko lahko določen položaj prstov 

zadrži dlje, kot je potrebno. 

 

Cilj je bil dosežen. 

 

 

 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje razumevanja 

slušno zaznanih besednih 

navodil. 

 

Krepitev vidne percepcije. 

 

Operativni cilj 

 

V času petih minut deček 

Deček leži na 

trebuhu. Narekujem 

mu sledeče: »Dvigni 

desno koleno, nato 

pokrči desni 

komolec, tako da se 

koleno in komolec 

dotikata. Glavo obrni 

v levo.« Po ponovitvi 

naj iztegne roko in 

nogo. 

10 

min. 

 Z zaporedjem gibov in izvedbo 

aktivnosti nima težav. 

Cilj je dosežen. 
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izvede pet vodenih ponovitev 

in pet ponovitev, ki jih izvede 

samostojno. 

Nato mu naročimo: 

»Pokrči desno nogo 

in nato še desno 

roko, tako da se 

komolec in koleno 

dotikata, glavo obrni 

v levo.« 

Zatem naj iztegne 

roko in nogo.  

Verbalno vodim pet 

ponovitev, naslednjih 

pet pa izvede 

samostojno. 

Dolgoročni cilji 

 

Izboljšanje razumevanja 

slušno zaznanih besednih 

navodil. 

 

Krepitev pozornosti in 

koncentracije, delovnega 

spomina. 

 

Operativni cilj 

 

Deček samostojno ustrezno 

postavi kocke v vsaj osmih 

od desetih primerov. 

Pred dečka postavim 

štiri kocke in mu 

naročim: 

»Postavi kocke tako, 

da bo viola kocka 

višja od črne.« 

kompleksnost 

navodila stopnjujem: 

»Postavi oranžno 

kocko tako, da bo 

nižja od modre, 

vendar višja od 

zelene.« 

Navodila postopoma 

postajajo vse 

kompleksnejša. 

10 

min. 

Igralne 

kocke 

različnih 

barv 

Deček z aktivnostjo nima težav. 

Spodbudim ga le k temu, da si po 

tem, ko postavi kocke, še enkrat 

glasno ponovi navodilo in preveri 

rezultat. 

V vseh desetih primerih pravilno 

postavi kocke.  

Cilj je bil dosežen.  

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje razumevanja 

slušno zaznanih besednih 

navodil. 

 

Krepitev vestibularnega 

sistema. 

Krepitev motoričnega 

načrtovanja. 

 

Podam mu navodilo: 

»Sedaj boš po deski 

prehodil dve dolžini. 

Zatem boš dve 

dolžini prehodil s 

kozarcem vode, 

nazadnje pa boš ob 

deski pobiral igralne 

kocke.« 

Deček hodi po deski, 

široki trideset 

10 

min. 

Kozarec, 

voda, 

ožja 

deska, 

igralne 

kocke oz. 

drugi 

manjši 

predmeti 

Med pobiranjem kock vodo polije le 

dvakrat. 

Ves čas hoje je imel pogled 

usmerjen k stopalom. 

Cilj je bil dosežen. 
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Operativni cilj 

 

Med pobiranjem dvanajstih 

igralnih kock s kozarcem, 

polnim vode, v rokah, vodo 

polije največ trikrat. 

centimetrov.  

Zatem hodi po deski 

in v rokah drži poln 

kozarec vode. 

Nato hodi ob deski in 

pobira dvanajst 

igralnih kock, ki sem 

jih razporedila ob 

deski. Kocke so od 

deske oddaljene od 5 

do 10 cm. 

Nazadnje hodi po 

deski in ima v roki 

kozarec vode, z 

drugo roko pa pobira 

igralne kocke. Pri 

tem lahko kozarec 

vode prestavlja iz 

leve v desno roko in 

obratno. 

 

 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje razumevanja 

slušno zaznanih besednih 

navodil. 

 

Operativni cilj 

 

Deček skupno zbere 20 točk 

(od 36).  

Dečku povem: »Imaš 

20 minut časa, da 

najdeš 12 besed, ki 

se začnejo s črko A. 

Pri tem najdi 3 

rastline, 3 živali, 3 

države in 3 mesta, ki 

se začnejo s črko A.« 

Ko deček konča s 

črko A, naj vajo 

ponovi še s črkami 

E, M in P. Za vseh 

48 besed ima deček 

20 minut časa. 

 

20 

min. 

Papir, 

svinčnik 

A: Deček od dvanajstih točk doseže 

dve točki. Pri tem pravilno našteje 

eno rastlino (ananas) in eno državo 

(Anglija). 

P: Od dvanajstih točk doseže šest 

točk. Pravilno našteje tri živali 

(pajek, pikapolonica, papiga) in tri 

mesta (Pula, Portorož, Plavje). 

E: Od dvanajstih točk ne zbere 

nobene točke. 

M: Od dvanajstih točk zbere pet 

točk. Pravilno našteje dve rastlini 

(mah, mak) in tri živali (miš, mrož, 

muha). 

Skupaj zbere 13 točk. Cilj ni 

dosežen. 
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Dolgoročni cilj 

Izboljšanje razumevanja 

slušno zaznanih besednih 

navodil. 

 

Krepitev pozornosti, 

zmanjševanje trajanja 

reakcijskega časa, krepitev 

fine motorike. 

 

Operativni cilj 

 

V desetih ponovitvah ob 

verbalni opori deček z levo 

roko vsaj šestkrat ujame 

lopar. 

V desetih ponovitvah ob 

verbalni opori deček z desno 

roko vsaj šestkrat ujame 

lopar. 

Deček stoji pred 

menoj. Povem mu: 

»Ko bom rekla 3, 4, 

zdaj, bo to znak, da 

bom spustila lopar. 

Tvoja naloga je, da 

lopar ujameš, preden 

pade na tla. 

Zahtevnost aktivnosti 

stopnjujem tako, da 

izpustim verbalno 

oporo.  

10 

min. 

lopar Deček lopar ujame le s pomočjo 

verbalne opore. 

Lopar ujame v osmih od desetih 

primerov z obema rokama. Cilj je bil 

dosežen.  

Dolgoročni cilji 

 

Izboljšanje razumevanja 

slušno zaznanih besednih 

navodil. 

Krepitev fine in grobe 

motorike ter bilateralne 

koordinacije. 

 

Operativni cilj 

 

Deček v času desetih minut 

vsaj dvajsetkrat udari s 

kamnom; dvajset ponovitev 

naredi z levo roko, desno 

roko in z obema rokama 

hkrati. 

Dečku podam belo 

rjuho, kamen in cvet. 

Naročim mu, naj 

rožo položi v rjuho 

in z desno roko vsaj 

tridesetkrat udari s 

kamnom po cvetu. 

Enako število 

ponovitev izvede z 

levo roko in nato z 

obema rokama. 

10 

min. 

Bela 

rjuha, 

kamen, 

cvet 

Z vsako od rok in z obema rokama 

tridesetkrat s kamnom udari po 

cvetu, zavitem v roži. Cilj je bil 

dosežen. 
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10.2.2 Pomnjenje slušno zaznanih informacij 

 

Tabela 4: Napredek na področju pomnjenja slušno zaznanih informacij 

Razsežnost Naloge Maksimalno 

število točk 

15. 3. 2014 

(pred 

programom) 

16. 6. 2014 

(po 

programu) 

Razlika 

pred/po 

2. Pomnjenje slušno zaznanih 

informacij 

6–9 16 12 15 +3 

 

Na drugem vsebinskem sklopu je deček 15. 3. 2014 zbral 12 točk, tri mesece kasneje pa 3 

točke več.  

 

V drugem vsebinskem sklopu smo izvajali tudi aktivnosti, kjer je deček uporabljal križno 

lateralizacijo. Pri omenjenih aktivnostih ni imel težav, kar kaže na to, da lahko deček prečka 

sredino svojega telesa. Slednje pa je sposobnost, ki je potrebna tudi pri pisanju in branju. 

 

Aktivnosti so spodbujale tudi delovni spomin, saj si je moral deček zapomniti več korakov 

oziroma informacij ter jih sočasno izvajati. Primer je aktivnost, kjer mu dvakrat povemo 

zaporedje petih števk, njegova naloga pa je bila, da je vseh pet števk v pravilnem zaporedju 

ponazoril z igralnimi kockami. Predpogoj za uspešno izvedbo aktivnosti sta bili ustrezna 

pozornost in koncentracija. Slednji sta omogočili neprekinjen miselni tok in dokončanje 

aktivnosti, nemoten prehod iz ene aktivnosti v drugo in usmerjenost na več sočasnih 

dejavnosti (denimo na poslušanje in sočasno podčrtavanje). 

 

Med izvedbo aktivnosti smo pri dečku opazili nekatere od simptomov, ki kažejo na 

primanjkljaje na slušnem področju, in sicer zmedenost pri uporabi podobno zvenečih zvokov, 

zaradi česar se pojavlja potreba po ponovitvi besede. Deček je s težavo sledil ustno izročenim 

korakom, večkrat jih je besedno ponavljal za nami in preverjal ustreznost izvedbe. Ves čas 

trimesečnega programa je izkazoval šibko stavčno strukturo. 

Znotraj tega sklopa smo izvedli 13 aktivnosti. 
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10.2.2.1 Izbrane aktivnosti za razvoj pomnjenja slušno zaznanih informacij 

 

Tabela 5: Izbrane aktivnosti za razvoj pomnjenja slušno zaznanih informacij 

Cilji Aktivnost Čas Pripo- 

močki 

Evalvacija 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje pomnjenja 

slušno zaznanih 

informacij. 

 

Podaljševanje 

koncentracije, izboljšanje 

kapacitete delovnega 

spomina.  

 

Operativni cilj 

 

Deček v pravilno 

zaporedje postavi sedem 

kock (števil). 

Pred dečka postavim 12 

kock in mu podam sledeče 

navodilo: »Sedaj ti bom 

povedala niz štirih števil, ki 

jih bom dvakrat ponovila. 

Tvoja naloga je, da števila 

ponazoriš s kockami v 

pravilnem zaporedju.« 

Navodilo ponazorim s 

primerom. 

Število kock stopnjujem. 

 

15 min.  Po ogrevanju in 

številnih poizkusih v 

pravilni vrstni red 

postavi šest kock. 

Cilj ni bil dosežen. 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje pomnjenja 

slušno zaznanih 

informacij. 

 

Podaljševanje trajanja 

koncentracije, izboljšanje 

kapacitete delovnega 

spomina ter vidnega 

pomnjenja. 

 

Operativni cilj 

V koordinate črk in številk 

pravilno umesti vsaj tri 

kocke. 

Pred dečka postavim 

razpredelnico, ki je 

sestavljena iz črk A, B, C, D, 

E (potekajo navpično) in iz 

števil 1, 2, 3, 4. (vodoravno). 

Podam mu navodilo: »Sedaj 

ti bom dvakrat ponovila 

zaporedje treh črk in številk, 

npr.: A1, B2, C4. 

Pred izvajanjem naloge 

preverim otrokovo 

razumevanje navodila in 

razpredelnice. 

Najprej mu narekujem v 

vrstnem redu (od črke A 

proti črki E), nato vrstni red 

črk in številk pomešam. 

 

15 min.  Kocke v 

razpredelnico odlaga 

mešano, pravi, da si 

polja vidno zapomni.  

Večkrat zameša črki 

b in d, kar kaže na 

slabšo slušno 

pozornost ter 

fonološko zavedanje. 

V pravilno zaporedje 

zloži največ dve 

kombinaciji črke in 

številke. 

Vedno pa pozabi 

zadnjo slišano 

kombinacijo. 

Cilj ni bil dosežen. 
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Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje pomnjenja 

slušno zaznanih 

informacij. 

Krepitev propriocepcije. 

Krepitev slušne pozornosti 

in slušnega pomnjenja. 

Krepitev zavedanja telesne 

sheme. 

 

Operativni cilj 

 

Deček se v pravilnem 

zaporedju dotakne osem od 

desetih delov telesa. 

Deček se z roko dotakne 

delov telesa, ki mu jih 

predhodno povem v 

zaporedju treh delov telesa. 

Pozorna sem na to, da se 

dotakne delov telesa, ki 

ležijo na nasprotni polovici 

telesa (leva roka – desna 

stran telesa, desna roka – 

leva stran telesa). 

Navodilo mu pred izvedbo 

podam dvakrat. 

Primer: »Z levo roko se 

dotakni desnega kolena, 

desnega gležnja in desnega 

ušesa.« 

Povem mu, da z izvedbo 

navodila začne šele, ko 

dvakrat ponovim le-tega, in 

da si lahko pomaga tako, da 

si vizualno predstavlja čopič, 

ki s črnilom poveže koleno, 

gleženj in uho. 

10 min.  Deček pravilno 

izvede vsa navodila. 

 

Cilj je bil dosežen. 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje pomnjenja 

slušno zaznanih 

informacij. 

 

Krepitev propriocepcije. 

Krepitev slušne 

pozornosti. 

Krepitev zavedanja telesne 

sheme. 

 

Operativni cilj 

 

Deček v pravilnem 

zaporedju riše angelska 

krila z ustreznim delom 

Na blazino riševa »angele«. 

Podam mu navodilo: »Krila 

angela nariši po naslednjem 

zaporedju: 

- desna roka,  

- leva roka,  

- desna noga,  

- leva noga,  

- sočasno desna in leva 

roka, 

- sočasno desna in leva 

noga, 

- sočasno obe nogi in 

roki.« 

 

Navodilu mu podam dvakrat 

ter ga obenem tudi gibalno 

10 min. Blazina 

za 

fiziotera-

pijo 

Deček pravilno 

uporabi vse štiri 

okončine. 

 

Cilj je bil dosežen. 
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telesa, pri tem pa ne naredi 

napake. 

ponazorim.  

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje pomnjenja 

slušno zaznanih 

informacij. 

 

Operativni cilj 

 

Samostojno v pravilni 

vrstni red razvrsti tri 

zvoke. 

Podam mu navodilo: »Sedaj 

boš slišal osem različnih 

zvokov, ki si jih poskušaj 

čim bolje zapomniti. Po 

aktivnosti boš slišane zvoke 

zapisal po jakosti od 

najšibkejšega do 

najmočnejšega.« 

Predvajam mu zvoke 

(zvonjenje mobilnega 

telefona, pospeševanje 

motorja, mlinček za kavo, 

vzlet letala, pokanje stekla, 

loputanje z vrati, zvonjenje 

na kolesu, petje ptice) 

(Laatz, 2011). 

 

15 min. List 

papirja, 

svinčnik 

Zvoke razdeli v 

sledečem zaporedju: 

petje ptice, zvonec na 

kolesu, loputanje z 

vrati, pokanje stekla, 

mlinček za kavo, 

zvonjenje telefona, 

pospeševanje motorja 

in vzlet letala. 

Pravilni vrstni red je 

sledeč: petje ptice, 

zvonec na kolesu, 

zvonjenje telefona, 

loputanje z vrati, 

mlinček za kavo, 

pospeševanje 

motorja, pokanje 

stekla in vzlet letala. 

Pravilno razvrsti tri 

zvoke, cilj je 

dosežen. 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje pomnjenja 

slušno zaznanih informacij. 

 

Operativni cilj 

 

Samostojno prikliče pet 

besed. 

Dečku naročim, naj pozorno 

prebere naslednjih 10 besed: 

vrečka, avto, hiša, rastlina, 

mačka, okno, svinčnik, 

fotografija, stol in luč. 

Njegova naloga je, da zapiše 

prebrane besede v katerem 

koli vrstnem redu. Zatem 

pomagam dečku izboljšati 

število priklica prebranih 

besed, tako da vse besede 

poveževa v zgodbo (Laatz, 

2011). 

 

15 min.  V prvem poskusu se 

pomnjenja besed loti 

brez strategije. 

Prikliče naslednjih 

pet besed: luč, stol, 

vrečka, avto, 

fotografija. 

Zatem skupaj 

sestaviva dramatično 

zgodbo, v katero 

vpeljeva vseh deset 

besed. Po sestavljanju 

zgodbe deček prikliče 

šest besed. Cilj je bil 

dosežen. 
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Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje pomnjenja 

slušno zaznanih 

informacij. 

 

Operativni cilj 

 

V času petnajstih minut 

deček samostojno in 

pravilno podčrta 45 besed. 

Dečku podam navodilo: 

»Povedala ti bom 

števko/številko in besedo, ki 

jo boš podčrtal. Pozorno me 

poslušaj, saj ti bom navodilo 

povedala le enkrat.« 

 

Primer: »Pri števki 5 

podčrtaj besedo NOJ.« 

Vaja vsebuje 60 števk/števil 

in besed. Prilagam enajst 

primerov: 

1. CVET 

2. KOT 

3. ROB 

4. SVET 

5. NOJ 

6. FRAČA 

7. KILA 

8. KRI 

9. TAM 

10. KOS 

11. KAM 

15 min. Predloga 

s 

šestdese-

timi 

primeri. 

Deček samostojno in 

pravilno podčrta 

oseminštirideset 

besed. Cilj je bil 

dosežen. 

 

10.2.3  Vidno razlikovanje in razločevanje likov, simbolov in risb 

 

Tabela 6: Napredek na področju vidnega razlikovanja in razločevanja likov, simbolov in 

risb. 

Razsežnost Naloge Maksimalno 

število točk 

15. 3. 2014 

(pred 

programom) 

16. 6. 2014 

(po 

programu) 

Razlika 

pred/po 

3. Vidno razlikovanje in 

razločevanje likov, simbolov in 

risb 

10–14 21 19 20 +1 

 

Na tretjem vsebinskem sklopu je deček 15. 3. 2014 zbral 19 točk, tri mesece kasneje pa 1 

točko več. 
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V tem sklopu je deček razlikoval in interpretiral dražljaje s pomočjo asociacij s preteklimi 

izkušnjami. Omenjeno področje se nam zdi posebno pomembno, saj sta glavni vhodni poti, ki 

otroku omogočata sprejem novih informacij, slušno in vidno zaznavanje (Goddar, 2005; 

Miller in Roetenberg, 2014). Vidno-zaznavne sposobnosti in spretnosti so odgovorne za 

prostorsko zavedanje in orientacijo, za hitro gibanje oči, za vidno pomnjenje ipd. Dobre 

vidno-zaznavne sposobnosti bodo otroku omogočile pravilen priklic oblike črke ter smernosti 

zapisa. Šolski svetovalni delavci so dečkove starše večkrat opozorili, da deček piše zrcalno. 

Na tem mestu bomo omenili, da imajo vidno-zaznavne sposobnosti in spretnosti – posebno 

zaradi vpliva na zaznavanje prostorskih odnosov – večji vpliv na razvoj matematičnih 

spretnosti kot na spretnosti branja (Kraljič in Vodeb, 1994). Deček ima nezadostno razvito 

prostorsko zavedanje, posledično ima težave pri pravilnem zaznavanju predmetov in 

napisanih simbolov v odnosu do sebe. Zaradi lažje gibalne oviranosti je gibalno manj spreten 

in težje razume prostorske izraze, ki označujejo prostorske odnose. Na tem mestu bomo 

poudarili, da se je deček večkrat izgubil v trgovskem centru. Med iskanjem staršev se je 

zaletaval v druge ljudi in jih tudi oštel, saj je bil vedno mnenja, da so se oni zaleteli vanj. 

 

V ta sklop smo vključevali tudi aktivnosti, kjer velikost črk ali števk vpliva na zaznavo. 

Otroku smo na list papirja zapisali deset števk različnih velikosti. Deček je najprej opazil in 

prebral največje števke, ker so le-te s svojo velikostjo pritegnile njegovo pozornost. Nato šele 

opazimo število. Velike predmete vedno opazimo prej, tako da se nam manjši predmeti zdijo 

manj pomembni (Laatz, 2011).  

 

V tem vsebinskem sklopu smo opazili, da ima deček ustrezno sposobnost konvergence in 

akomodacije. Pojavljajo pa se težave na področju zavedanja o smernosti ter občasno pri 

vidnem sledenju (z veliko vaje in truda je uspel z očmi slediti konici svinčnika). 

 

V tem vsebinskem sklopu smo razvijali tudi sistematično pozornost. Navodilo je bilo, naj 

določene kvadratke podčrta, druge kvadratke obkroži, tretje pa prekriža. Že v navodilu smo s 

prsti nakazali smer reševanja naloge. Natočili smo mu, naj začne v zgornji vrstici in pregleda 

kvadratke v smeri od leve proti desni itd. Sistematično ravnanje je bilo najustreznejše, saj je 

tako deček brez ponavljanja pregledal vse kvadratke (Marjanovič Umek, 2009). 

 

Znotraj tega sklopa smo izvedli 13 aktivnosti. 
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10.2.3.1. Izbrane aktivnosti za vidno razlikovanje in razločevanje likov, simbolov in risb 

 

Tabela 7: Izbrane aktivnosti za vidno razlikovanje in razločevanje likov, simbolov in 

risb 

Cilji Aktivnost Čas Pripo- 

močki 

Evalvacija 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidnega 

razlikovanja in 

razločevanja. 

 

Izboljšanje vidne 

percepcije, vidnega 

pomnjenja in pozornosti ter 

koncentracije. 

 

Operativni cilj 

 

V času petnajstih minut na 

treh od petih predlogah 

obkroži kopijo ustrezne 

sence. 

Dečku razdelim pet 

predlog, kjer je narisan 

lik, pod njim pa pet 

njegovih senc. Dečkova 

naloga je, da najde in 

obkroži ustrezno senco. 

15 min. Pet predlog 

s sencami. 

Na vseh petih figurah je v 

času petnajstih minut 

obkrožil ustrezno senco. 

Cilj je bil dosežen. 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidnega 

razlikovanja in 

razločevanja. 

 

Operativni cilj 

 

Samostojno in v manj kot 

desetih minutah najde vsaj 

štiri razlike med 

fotografijama.  

Podam mu navodilo: 

»Najdi sedem razlik med 

dvema fotografijama« 

(Laatz, 2011, str. 22). 

 

10 min. Knjiga 

»101 način 

za 

izboljšanje 

spomina« 

Samostojno najde 5 razlik, 

zatem pa se mu preusmeri 

pozornost na druge stvari. 

Cilj je bil dosežen. 

 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidnega 

razlikovanja in 

Dečku podam navodilo: 

»V vsaki od naslednjih 

besed spremeni le eno 

črko, tako da nastane 

15 min. Papir, 

svinčnik, 

Knjiga 

»101 način 

Pravilno je zapisal vseh 

dvajset besed. Iz besed, ki 

se mu zdijo težke, tvori 

imena.  
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razločevanja. 

 

Operativni cilj 

 

Samostojno in v manj kot 

petnajstih minutah 

smiselno (tvori novo 

besedo) spremeni črko vsaj 

osemnajstim besedam. 

nova beseda. Nalogo 

poskusi rešiti v 10 

minutah. Primer: pri 

besedi pet lahko e 

nadomestiš z o, da 

nastane beseda pot.« 

Besede so sledeče: pola, 

peta, kap, rok, krava, 

reven, toča, vaja, pik, 

lava, lepa, krapa, lupa, 

poka in stoka (Laatz, 

2011). 

 

za 

izboljšanje 

spomina« 

 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidnega 

razlikovanja in 

razločevanja. 

 

Operativni cilj 

 

Samostojno in v manj kot 

petnajstih minutah pravilno 

poveže vsaj tri ptice. 

Sledeče ptice razdelim na 

zloge: papiga, lastovica, 

vrabec, vrana in kokoš. 

Dečkova naloga je, da s 

kombiniranjem različnih 

zlogov poišče imena 

vseh petih vrst ptic. 

Dečku še svetujem, naj 

zloge – potem ko jih 

uporabi – prečrta (Laatz, 

2011). 

 

15 min. Papir, 

svinčnik, 

Knjiga 

»101 način 

za 

izboljšanje 

spomina« 

Pri nalogi je imel težave, 

iskal je veliko sugestij. 

Pravilno poveže vrabca in 

vrano. Pri povezovanju 

ostalih zlogov ima težave. 

Za reševanje naloge 

potrebuje več kot 15 minut. 

Po tem času mu pomagam 

z usmerjanjem pozornosti 

na določene zloge.  

Cilj ni bil dosežen. 

 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidnega 

razlikovanja in 

razločevanja. 

 

Operativni cilj 

 

Samostojno in v manj kot 

desetih minutah 

sistematično prešteje vse 

števke na sliki. Odgovori, 

da se največkrat pojavi 

števka 6.  

 

Na list papirja zapišem 

21 števk, ki so različne 

velikosti. Dečku 

naročim, naj si ogleda 

števke in naj ugotovi, 

katera števka je najbolj 

pogosta. V tem primeru 

velikost vpliva na 

zaznavo (Laatz, 2001). 

 

10 min. Papir, 

svinčnik, 

Knjiga 

»101 način 

za 

izboljšanje 

spomina« 

Naloge rešuje sistematično, 

ne pusti se zavesti. Pove 

pravilno rešitev, da se 

največkrat pojavi števka 6. 

Cilj je bil dosežen. 
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Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidnega 

razlikovanja in 

razločevanja. 

 

Operativni cilj 

 

Samostojno in v manj kot 

petnajstih minutah reši 

nalogo, pri tem pa naredi 

največ pet napak. 

Dečku pokažem like – 

kvadrate, ki imajo na 

različnih stranicah še eno 

črtico. Nato dečku 

naročim (navodilo ima 

tudi zapisano) (Laatz, 

2011, str. 49): 

- kvadrate s črtico na 

zgornji sredini prečrtaj; 

- kvadrate s črtico v 

zgornjem desnem delu 

podčrtaj; 

- kvadrate s črtico iz 

spodnjega dela obkroži.  

15 min. Knjiga 

»101 način 

za 

izboljšanje 

spomina« 

Nalogo rešuje sistematično 

in pri tem naredi le eno 

napako. Cilj je bil dosežen. 

 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidnega 

razlikovanja in 

razločevanja. 

 

Operativni cilj 

 

Samostojno in v manj kot 

desetih minutah reši 

nalogo, pri tem pa naredi 

največ eno napako. 

Na predlogi poveže 

ujemajoče se vzorce.  

(»Tracking Central-

Peripheral Integration«, 

b.d) 

10 min. Predloga Med aktivnostjo mu je 

upadala pozornost. 

Potreboval je veliko 

sugestij in spodbud za 

dokončanje aktivnosti. Cilj 

ni bil dosežen. 
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10.2.4  Pomnjenje vidno zaznanih likov, simbolov in telesnih položajev 

 

Tabela 8: Napredek na področju pomnjenja vidno zaznanih likov, simbolov in telesnih 

položajev 

Razsežnost Naloge Maksimalno 

število točk 

15. 3. 2014 

(pred 

programom) 

16. 6. 2014 

(po 

programu) 

Razlika 

pred/po 

4. Pomnjenje vidno zaznanih 

likov, simbolov in telesnih 

položajev 

15–19 15 13 14 +1 

 

Na četrtem vsebinskem sklopu je deček 15. 3. 2014 zbral 13 točk, tri mesece kasneje pa 1 

točko več. 

 

V ta vsebinski sklop smo vključili tudi učenje zavezovanja vezalk. Deček jih tudi v sedmem 

letu starosti ni znal samostojno pravilno zavezati. Sklepamo, da so k temu pripomogle tudi 

težave na področju pomnjenja korakov ter primanjkljaj pri pomnjenju vidno zaznanih vsebin. 

Zavezovanja vezalk smo ga učili s pomočjo kolebnice, tako da smo prehajali od velikih gibov 

k malim. Uporabljali smo tudi slikovni pripomoček, kjer so naslikani koraki zavezovanja 

vezalk. Vzrok za težavo pri pomnjenju omenjenih korakov lahko iščemo v vestibularnem 

sistemu in pri kontroli drže. Raziskave namreč kažejo, da sta zaznava in diferenciacija 

dražljajev povezani z vestibularnim sistemom in kontrolo drže, ki naj bi bila šibkejša pri 

otrocih z bralno-napisovalnimi težavami. (Goddard idr., 2009). Na tem mestu bi omenili, da 

ima deček med sedenjem šibkejši mišični tonus. Pri pisanju pa je moč opaziti povišan mišični 

tonus v ramenskem obroču. S sposobnostjo sledenja zaporednim korakom so povezani mali 

možgani. Vidne možgane interpretirajo možgani in ne oči. Vidno zaznavati ne pomeni le 

dobro videti, temveč videno tudi ustrezno interpretirati (Kraljič in Vodeb, 1994). 

 

Pri pomnjenju telesnih položajev je imel nekaj težav, saj svoje pozornosti ni usmerjal 

sistematično: položaj si je ogledal le z enega zornega kota, ogledoval pa si ga je okvirno tri 

sekunde. Med izvajanjem omenjenih aktivnosti smo morali verbalno usmerjati njegovo 

pozornost na pomembne dele telesa. Zaznavne sposobnosti vplivajo tudi na zaznavanje lastne 

telesne sheme. Andlovic idr. (2012) navajajo, da imajo gibalno ovirani otroci zaradi poškodb 

delov možganov in povezav v možganih slabše odzive na dražljaje. 
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Znotraj tega sklopa smo izvedli 12 aktivnosti. 

 

10.2.4.1 Izbrane aktivnosti za pomnjenje vidno zaznanih likov, simbolov in telesnih 

položajev 

 

Tabela 9: Izbrane aktivnosti za pomnjenje vidno zaznanih likov, simbolov in telesnih 

položajev 

Cilji Aktivnost Čas Pripo- 

močki 

Evalvacija 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje pomnjenja 

vidno zaznanih vsebin. 

 

Učenec integrira vidne, 

taktilne in vestibularne 

dražljaje ter se nauči 

zavezati vezalke.  

 

Operativni cilj 

 

Deček se v petih poskusih 

nauči prekrižati vezalke 

ter narediti »ušesek«. 

 

Deček se usede na 

kolebnico tako, da 

sedi na srednjem 

delu kolebnice. V 

vsako roko prime 

en konec kolebnice. 

Petkrat mu jaz 

demonstriram, kako 

zavežemo vezalke.  

Nato mu jaz 

naredim le osnovni 

vozel, sam pa z 

rokama oblikuje 

»ušesi«. Vezalki do 

konca zavežem jaz. 

20 

min. 

 Deček je v petih ponovitvah 

zaprosil, če bi sedaj lahko sam 

poskusil zavezati vezalki 

(kolebnico). Najprej mu je uspelo 

polovično (pomagala sem mu jaz 

– s kooperativnimi gibi), po 

desetih ponovitvah pa si je 

vezalki zavezal sam. 

Rezultat je sledeč: deček si 

samostojno sam trikrat zaveže 

kolebnico v manj kot dvajsetih 

sekundah na poizkus.  

Dosežena sta bila dolgoročni in 

operativni cilj. 

 

 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje pomnjenja 

vidno zaznanih vsebin. 

 

Izboljšati dečkov delovni 

spomin.  

 

 

Dečku pokažem 

sliko in mu 

zastavim naslednjih 

pet vprašanj: 

- Kako je ime 

noseči ženski? 

- Katera ženska 

nosi ogrlico? 

- Ali imajo vse 

10 

min. 

  

Deček pravilno odgovori na 

sledeča vprašanja: 

- Katera ženska nosi ogrlico? 

- Ali imajo vse ženske dolge 

rokave? 

- Ali imajo vse ženske svetle 

lase? 
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Operativni cilj 

 

Deček si v eni minuti 

ogleda sliko in pravilno 

odgovori na tri od petih 

vprašanj. 

ženske dolge 

rokave? 

- Ali imajo vse 

ženske svetle lase? 

- Dve ženski 

gledata v desno, 

dve pa v levo. 

Kateri dve gledata v 

levo? 

Laatz, M. (2011). 

Cilj je dosežen. 

 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje pomnjenja 

vidno zaznanih vsebin. 

Krepitev vidnega 

pomnjenja in vidnega 

zaporedja ter motoričnega 

načrtovanja. 

 

Operativni cilj 

 

Deček po dvajsetih 

ponovitvah osvoji 

zaporedje gibov v tolikšni 

meri, da lahko gibalno 

zaporedje samostojno 

ponazori. 

Oblikujem 

zaporedje petih 

gibalnih elementov 

– v vseh je vključen 

le spodnji del telesa 

(poudarek je na 

gibanju nog). 

15 

min. 

 Po dvajsetih ponovitvah in 

verbalnih ter gibalnih 

ponazoritvah samostojno ponovi 

gibalno zaporedje. 

 

Cilj je dosežen. 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje pomnjenja 

vidno zaznanih vsebin. 

 

Krepitev vidne pozornosti 

in vidnega pomnjenja. 

Krepitev vestibularnega in 

proprioceptivnega sistema. 

Krepitev motoričnega 

načrtovanja. 

Ojačevanje pozornosti in 

podaljševanje časa le-te.  

Ogledujeva si moj 

telesni položaj. 

Zatem poskuša 

zavzeti telesni 

položaj, kar najbolj 

podoben mojemu.  

Telesne položaje 

ponazoriva tudi na 

gimnastični žogi in 

obenem krepiva še 

ravnotežje. 

Ogledovanje 

položaja ni časovno 

15 

min. 

Gimnast-

ična žoga 

Pri aktivnosti ima sprva težave, 

saj me opazuje le z ene strani.  

Položaj zavzamem ponovno in 

njegovo pozornost usmerjam na 

različne dele telesa, spodbudim 

ga, naj si čim bolj pozorno ogleda 

moj telesni položaj z vseh strani, 

posebno pa dlani, glavo, komolce 

in kolena. 

Deček opazi podrobnosti, ki jih je 

sprva izpustil. V nadaljevanju mu 

je bila aktivnost zelo všeč; tudi 

sam je zavzel različne telesne 
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Operativni cilj 

 

Pravilno zavzame tri od 

šestih telesnih položajev, 

pri tem upošteva: položaj 

obeh rok in dlani, položaj 

stopal, položaj glave, 

upogib v komolcih in 

kolenih. 

omejeno, saj pri 

aktivnosti 

spodbujam 

reflektivno 

delovanje in 

ogledovanje 

podrobnosti.  

položaje, ki sem jih za njim 

morala ponoviti jaz. 

Predlagal je celo, da aktivnost 

izvedeva tudi na gimnastični žogi.  

Za opazovanje mojih telesnih 

položajev si je vzel vedno več 

časa in vedno pozorneje je 

opazoval. 

 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje pomnjenja 

vidno zaznanih vsebin. 

 

Izboljšanje vizualne 

percepcije. 

Krepitev delovnega 

spomina. 

Krepitev fine motorike. 

 

Operativni cilj 

 

V obeh primerih 

samostojno poimenuje 

barvi, ki manjkata v celoti. 

Samostojno v pravilnem 

zaporedju zloži dele celote 

na risalni list in jih zalepi s 

tekočim lepilom. Risbo 

dopolni z barvno 

ustreznima manjkajočima 

deloma, ki tvorita enako 

obliko manjkajočima 

deloma. 

Pred dečka položim 

pet delov kolaža 

papirja različnih 

barv, ki skupaj 

tvorijo obliko srca. 

Podam mu 

navodilo: »Dobro si 

oglej vseh pet barv. 

Po desetih 

sekundah ti bom 

umaknila dve barvi, 

ti pa boš moral 

ugotoviti, kateri 

dve.« 

Po desetih 

sekundah umaknem 

dve barvi. 

Deček pove, kateri 

dve barvi manjkata. 

Vzame tri dele in 

jih položi na prazen 

list. S tekočim 

lepilom dele kolaž 

papirja zalepi na list 

in z ustreznima 

barvama doriše 

manjkajoča dela. 

Narediva srce, ki je 

razdeljeno na pet 

vodoravnih delov. 

Aktivnost ponoviva 

20 

min. 

Kolaž 

papir, 

škarje, 

tekoče 

lepilo, 

barvice 

 

Pri rezanju delov celote ni imel 

težav. 

Prav tako je z lahkoto v delovnem 

spominu obdržal vseh pet 

elementov in priklical manjkajoči 

barvi. 

 

Težave so se pojavile pri 

nanašanju tekočega lepila, saj je 

nanesel bistveno preveč lepila. 

Posledično se je lepilo ob pritisku 

delov na podlago razlilo. Ko sem 

opazila težavo, sem postala 

pozornejša in ga verbalno 

usmerjala o ustreznosti pritiska na 

lepilo. 

 

Cilj je bil dosežen. 
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s krogom, ki je 

sestavljen iz petih 

navpičnih delov. 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje pomnjenja 

vidno zaznanih vsebin. 

 

Izboljšanje vidne 

percepcije, vidnega 

pomnjenja in pozornosti 

ter delovnega spomina. 

 

Operativni cilj 

 

Po desetih sekundah 

ogledovanja samostojno 

ustrezno preriše vsaj pet 

od desetih figur. Pri tem 

upošteva smer figure, 

detajle in razmere v 

velikosti posameznih 

delov. 

Učencu pokažem 

kartončke s 

figurami; pri tem 

mu najprej 

pokažem najmanj 

kompleksno figuro 

z najmanj detajli. 

Učenec si vsako 

figuro ogleduje 

deset sekund, zatem 

pa figuro nariše. 

 

10 

min. 

Kartončki 

s figurami 

Pri priklicu figure se zmoti v 

smeri figure (figuro, ki je pod 

kotom 45 stopinj, obrne tako, da 

je pod kotom 90 stopinj ali pa jo 

iz 180 stopinj obrne za 360 

stopinj), pozabi na detajle (npr. na 

piko v kvadratu) in ne upošteva 

razmerij v velikosti med 

posameznimi deli figure 

(možičku, ki ima eno nogo 

kratko, drugo pa dolgo, nariše obe 

nogi enaki) itd. 

 

Cilj ni bil dosežen, saj so bile tri 

figure od desetih narisane 

ustrezno.  

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje pomnjenja 

vidno zaznanih vsebin. 

 

Izboljšanje vidne 

percepcije, vidnega 

pomnjenja in pozornosti 

ter delovnega spomina. 

 

Operativni cilj 

 

Po minuti ogledovanja 

samostojno in pravilno 

vstavi vse tri manjkajoče 

vzorce. 

Dečku pokažem 

vrsto s šestimi liki, 

ki si jo lahko 

ogleduje tri minute. 

V vrsti nastopajo 

srce, krog, kvadrat, 

pravilni trikotnik, 

krog in 

enakostranični 

trikotnik. Dečkova 

naloga je, da videne 

simbole preriše v 

spodnjo vrstico, 

kjer mora vstaviti 

tri manjkajoče 

simbole. 

10 

min. 

Papir, 

svinčnik 

Deček pravilno vstavi vse tri 

manjkajoče vzorce. Cilj je bil 

dosežen. 
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10.2.5  Vidno-motorična usklajenost in koordinacija 

 

Tabela 10: Napredek na področju vidno-motorične usklajenosti in koordinacije 

Razsežnost Naloge Maksimalno 

število točk 

15. 3. 2014 

(pred 

programom) 

16. 6. 2014 

(po 

programu) 

Razlika 

pred/po 

5. Vidno-motorična 

usklajenost in koordinacija 

20–22 9 7 8 +1 

 

Na petem vsebinskem sklopu je deček 15. 3. 2014 zbral 7 točk, tri mesece kasneje pa 1 točko 

več. 

 

V omenjenem sklopu smo krepili koordinacijo oko – roka. Slednja je zelo pomembna pri 

učnem procesu, saj nam omogoča pravilen prepis ter učinkovitejše pomnjenje prepisanega. 

Otroci, ki imajo težave na tem področju, imajo težave z načrtovanjem in izvedbo gibalnih 

spretnosti, kar se kaže kot manjša natančnost in počasnost pri branju, pisanju, risanju itd. 

 

Okulomotorični trening podpira kompleksnejše vizualno zaznavne spretnosti, potrebne za 

branje, pisanje in presojo hitrosti premikanja objektov. Pri očesnem sledenju prsta smo na 

začetku potrebovali številne verbalne spodbude, saj je svoj pogled velikokrat odmaknil od 

prsta ali od konice svinčnika. Sčasoma je z vedno manj napora in sugestij samostojno sledil 

gibanju prsta, konice svinčnika, žogice itd. Goddard (2009) pravi, da so pozornost, ravnotežje 

in koordinacija trije pogoji, na katerih mora temeljiti učenje. 

 

Znotraj tega sklopa smo izvedli 22 aktivnosti. 
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10.2.5.1 Izbrane aktivnosti za razvoj vidno-motorične usklajenosti in koordinacije 

 

Tabela 11: Izbrane aktivnosti za razvoj vidno-motorične usklajenosti in koordinacije 

Cilji Aktivnost Čas Pripo- 

močki 

Evalvacija 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidno-

motorične 

usklajenosti. 

 

Krepitev 

vestibularnega in 

proprioceptivnega 

sistema. 

 

Operativni cilj 

 

Deček v času treh 

minut hodi proti 

koncu vrvi, pri 

tem pa največ 

petkrat stopi iz 

nje. 

 

V času ene minute 

z levo nogo 

poskoči 

dvajsetkrat. V 

času ene minute z 

desno nogo 

poskoči 

petnajstkrat. 

Hoja po vrvi po prstih ter 

po petah. 

Deček nalogo izvede v 

naslednjih različicah: 

 

 hoja po prstih naprej, 

 hoja po prstih nazaj, 

 hoja po petah naprej, 

 hoja po petah nazaj. 

 

Deček poskakuje med 

vrvema. Začne naj s 

poskakovanjem po levi 

nogi, nadaljuje pa s 

poskakovanjem po desni. 

 

20 min. Vrv, lepilni 

trak 

Deček pri hoji po prstih s težavo ohrani 

ravnotežje in sedemkrat izgubi 

ravnotežje pri hoji naprej, desetkrat pa 

pri hoji nazaj. 

 

Pravi, da mu je lažje hoditi po petah. 

Pri hoji po petah v smeri naprej ni 

odstopanj iz vrvi, pri hoji nazaj pa 

petkrat odstopi od vrvi. 

 

Deček v danem časovnem obsegu 

doseže zastavljeno število ponovitev z 

obema nogama. Bolje poskakuje po 

levi nogi; manj je namreč spremljajočih 

gibov rok, poskoki pa potekajo na sredi 

med črtama. Pri poskakovanju po desni 

nogi deček izgublja ravnotežje in 

zanaša ga proti desni črti.  

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidno 

motorične 

usklajenosti. 

 

Dečka peljem v naravo, 

na mesto, kjer sta zloženi 

dve vrsti bal, vsaka od 

njiju pa šteje trideset bal. 

Njegova naloga je, da jih 

čim več preskoči. 

20 min.  Dečku je aktivnost zelo prijetna. 

Narava je v tem primeru dodaten 

motivacijski faktor, saj mora biti 

izredno pozoren, če ne želi pasti v 

luknjo med dvema balama. 

Deček v eni minuti preteče trideset bal. 



 

65 

Krepitev 

mišičnega tonusa 

(mišice trupa in 

nog) in 

motoričnega 

načrtovanja. 

Podaljševanje 

trajanja 

koncentracije. 

 

Operativni cilj 

 

Deček v času 

desetih minut 

skoči na trideset 

kupov sena (»iz 

bale na balo«), pri 

tem pa nogi 

izmenjuje 

izmenično.  

Cilj je dosežen. 

 

 

 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidno-

motorične 

usklajenosti. 

 

Krepitev 

koordinacije in 

grobe motorike. 

Na dvorišču sestavim 

poligon, ki ima številne 

ovire. 

Naloga je, da deček v 

najkrajšem času pride od 

začetka do konca 

poligona. 

Najprej poligon preteče, 

nato poskakuje sonožno, 

zatem poskakuje po eni 

nogi. 

Nazadnje pa mu med 

noge položim žogo, ki jo 

mora držati z obema 

rokama in tako »preteči« 

poligon.  

15 min. Poligon z 

ovirami 

Poligon preteče v času 8 sekund in 29 

stotink, pri tem pa podre eno oviro. 

Sonožno pride do cilja v času 10 

sekund in 42 stotink. 

Po levi nogi pride do cilja v času 10 

sekund in 68 stotink, pri tem pa podre 

eno oviro in enkrat sestopi. 

Po desni nogi pride do cilja v času 13 

sekund, pri tem pa podre eno oviro in 

enkrat sestopi. 

 

V dosedanjih srečanjih sem opazila, da 

ima deček boljše ravnotežje na desni 

nogi, hitrejši pa je pri skakanju po levi.  

 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidno-

motorične 

Deček s prstom v zrak 

zapiše deset poljubnih 

besed, pri tem z očmi 

pozorno spremlja gibanje 

10 min.  Potem ko napiše deset besed, me 

vpraša, če lahko z aktivnostjo 

prenehava. 

Aktivnost mu ni med ljubšimi in pravi, 
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usklajenosti. 

 

Krepitev 

koordinacije oko 

– roka, krepitev 

okulomotorike. 

Krepitev oblike 

črk. 

Podaljševanje 

časa pozornosti. 

 

Operativni cilj 

 

V času petih 

minut zapiše deset 

besed, ki imajo 

več kot štiri 

znake. 

prsta. 

 

da je zanj tudi naporna. 

 

Cilj je bil dosežen. 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidno-

motorične 

usklajenosti. 

 

Krepitev 

okulomotorike. 

Krepitev priklica 

oblike črke. 

Podaljševanje 

časa pozornosti. 

 

Operativni cilj 

 

Z gibanjem oči v 

zrak »napiše« pet 

besed, ki imajo 

več kot štiri 

znake, v času 

petih minut. 

 

Deček z gibanjem oči v 

zrak »napiše« deset črk. 

Moja naloga je, da črke 

prepoznam.  

15 min.  V času petih minut z gibanjem oči v 

zrak oblikuje poteze desetih besed. 

 

Cilj je bil dosežen. 
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Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidno-

motorične 

usklajenosti. 

 

Krepitev vidne 

percepcije in 

okulomotorike. 

Krepitev 

pozornosti. 

 

Operativni cilj 

 

Med prebiranjem 

parnih simbolov 

od zunaj 

navznoter v 

vrstici pravilno 

prebere dvajset od 

štiriindvajsetih 

parov simbolov. 

Med prebiranjem 

parnih simbolov, 

ki so razporejeni 

diagonalno, jih 

pravilno prebere 

osemnajst od 

štiriindvajsetih. 

Dečku naredim predlogo, 

ki je mešanica številk in 

črk.  

Primer: 

 

1 G   3   A   g  C 

2 H   R  p    4  X 

3 5   T   v    8  6 

4 8   F   c    h   d 

 

Njegova naloga je, da 

najprej prebere prvo 

vrstico znakov, tako da v 

parih prebira simbole od 

ven navznoter (6C, Gg, 

3A). Ko zaključi s 

prebiranjem parov 

simbolov v prvi vrstici, 

nadaljuje v drugi vrstici 

itd.  

 

Druga naloga, ki jo 

izvede, je iskanje parov 

simbolov, kjer sta si 

simbola diagonalna. Tudi 

pri tej nalogi začenjamo 

pri zunanjih in 

nadaljujemo proti 

notranjim parom 

simbolov (6d, 76, 8X, 

9C, Gh, H8, 54, 8g itd.). 

10 min. List formata 

A4 s 

pripravljeno 

mrežo 

simbolov črk 

in številk 

Pri aktivnost ne naredi napak. 

 

Cilj je dosežen. 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidno-

motorične 

usklajenosti. 

 

Krepitev vidne 

percepcije in 

okulomotorike. 

Deček iztegne levo roko 

in dvigne palec na levi 

dlani. S palcem »riše« po 

zraku ležečo osmico, ki 

ima presečišče (sredino) 

med dečkovimi očmi.  

Deček osmico nariše 

petkrat, pri tem pa ji 

pozorno sledi z gibanjem 

10 min.  Deček v desetih minutah doseže 

zastavljeni cilj. 

Občasno mu je pogled uhajal s palca na 

moj obraz, zato sva vajo ponovila, tako 

da sem stala za njegovim hrbtom. 

Z vajo se je opazno izboljšalo sledenje 

oči palcu na roki. 

Po približno treh minutah vaje mu je 

pozornost upadla in osmice so postajale 
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Krepitev 

pozornosti. 

Krepitev priklica 

mesta črke v 

abecedi. 

 

Operativni cilj 

 

Deček v času 

desetih minut s 

palcem »nariše« 

pet ležečih osmic 

in »zapiše« svoje 

ime. 

oči. 

Sledi navodilo, naj s 

pomočjo osmice zapiše 

svoje ime. Pri tem mora 

upoštevati mesto črk 

svojega imena v abecedi. 

Primer: denimo, da je 

dečku ime MAJ. 

Najprej bo naredil 

petnajst ležečih osmic, 

ker je črka M petnajsta v 

slovenski abecedi. Nato 

bo naredil en krog (črka 

A je prva v abecedi), 

nazadnje pa še enajst 

krogov, saj je črka J 

enajsta v abecedi. 

vse manjše. Potrebne so bile verbalne 

spodbude in usmeritve. 

 

Cilj je bil dosežen. 

 

10.2.6  Vidno-motorična hitrost učenja 

 

Tabela 12: Napredek na področju vidno-motorične hitrosti učenja 

Razsežnost Naloge Maksimalno 

število točk 

15. 3. 2014 

(pred 

programom) 

16. 6. 2014 

(po 

programu) 

Razlika 

pred/po 

6. Vidno-motorična hitrost učenja 23–25 11 6 11 +5 

 

Na šestem vsebinskem sklopu je deček 15. 3. 2014 zbral 6 točk, tri mesece kasneje pa 5 točk 

več. 

 

Aktivnosti na tem vsebinskem sklopu so mu povzročale največ težav, saj je skoraj pri vseh 

potreboval večje število ponovitev, da je bil v nadaljevanju uspešen pri doseganju ciljev. 

Temu primerno smo poskušali cilje zastaviti realno in jih narediti dosegljive. 

 

Pri dečku nismo opazili refleksov, ki bi bili neustrezno integrirani in ki bi posledično 

onemogočali ustrezno držo. Slednja je nevropsihološko gledano prepletena z višjimi 

kognitivnimi procesi (denimo reševanje matematičnih problemov). Ustrezno držo telesa smo 
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razvijali s številnimi aktivnostmi, izpostavili pa bi dve aktivnosti: vožnjo na pedalu in stanje 

na ravnotežni žogi. 

 

V ta vsebinski sklop bi bilo smiselno vključiti tudi aktivnosti, ki spodbujajo plazenje in 

lazenje. Omenjene aktivnosti bi bilo treba prilagoditi kronološki starosti in zanimanjem 

otroka. Menimo pa, da bi v tem sklopu lahko naredili poligon, kjer bi deček odigral vlogo 

vojaka, ki se plazi pod mrežami, beži pred nasprotniki ipd. 

 

Na področju vidno-motorične hitrosti učenja je deček dosegel največji napredek, zbral je pet 

točk več kot pred začetkom izvajanja programa. Uspešen rezultat lahko pripišemo tudi 

dejstvu, da smo za sklopa vidno-motorične hitrosti učenja in vidno-motorične integracije 

načrtovali in izvedli več aktivnosti. V sklopu vidno-motorične hitrosti učenja smo izvedli 10 

aktivnosti, v sklopu vidno-motorične integracije pa 18. Na tem mestu bi poudarili, da se 

zaznavno-gibalni procesi vključujejo v obe področji in da so aktivnosti, izvedene znotraj 

določenega sklopa, vplivale tudi na dosežke v drugem sklopu. Napredek lahko pripišemo tudi 

obdobju hitrejšega razvoja fluidnih sposobnosti, med katere uvrščamo hitrost zaznavanja, 

razumevanje odnosov med predmeti v prostoru, psihomotorično usklajevanje in delovno 

pomnjenje (Zupančič in Svetina, 2009; po Conger, 1991). 

 

V tem sklopu smo izvajali številne aktivnosti, ki spodbujajo vestibularni sistem, od katerega 

sta odvisna tudi vid in sluh (Ayres, 1998). Avtorica pravi, da bodo težave v vestibularnem 

sistemu imele vpliv na vsa področja delovanja in na druge zaznavne sisteme. Vsi občutki 

gredo najprej skozi vestibularni sistem v možganskem deblu in šele nato gredo do drugih 

možganskih centrov. Vestibularni sistem je tudi nujen za razvoj statičnega in dinamičnega 

ravnotežja, za vidno sledenje in gibalno načrtovanje.  

 

Deček izkazuje šest simptomov, ki kažejo na primanjkljaje ravnotežja in vestibularnega 

sistema. Ima namreč šibko ravnotežje, šibak mišični tonus, hitro izgubi orientacijo in občutek 

za smer, ima težave pri zaznavanju prostora, deluje neroden, s težavo ostane miren, saj 

aktivno išče vestibularno stimulacijo preko prekomernega guganja in vrtenja. 

 

Zaradi naštetih vzrokov smo v ta vsebinski sklop uvrstili veliko aktivnosti, ki spodbujajo 

ravnotežje. Menimo, da je tudi to – poleg večjega števila aktivnosti in obdobja hitrejšega 
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razvoja fluidnih sposobnosti – eden od razlogov za to, da je deček na tem področju naredil 

največji napredek. 

 

Znotraj tega sklopa smo izvedli 13 aktivnosti. 

 

10.2.6.1 Izbrane aktivnosti za razvoj vidno-motorične hitrosti učenja 

 

Tabela 13: Izbrane aktivnosti za razvoj vidno-motorične hitrosti učenja 

Cilji Aktivnost Čas Pripo- 

močki 

Evalvacija 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidno-

motorične hitrosti učenja. 

 

Krepitev koordinacije oko 

– roka, izboljšanje fino 

motoričnih spretnosti. 

 

Operativni cilj 

 

V času petnajstih minut s 

pinceto prime trideset 

kroglic in jih prenese na 

drugo stran. 

 

Na njegovo levo stran 

(dečkova prednostna 

roka je leva) mu 

položim trideset 

kroglic. Njegova 

naloga je, da kroglice 

z leve strani s pinceto 

prenese na desno 

stran. 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Deček cilj opravi brez težav. 

Nekatere kroglice mu v začetku 

drsijo, zato si pomaga tako, da z 

desno roko drži kroglico v 

mirnem stanju, z levo roko pa jo 

prime s pinceto.  

 

 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidno-

motorične hitrosti učenja. 

 

Krepitev prostorske 

orientacije. 

Krepitev vidne percepcije. 

Krepitev pozornosti. 

 

Operativni cilj 

 

Od devetih besed, ki so na 

Na dva lista formata 

A4 z večjo pisavo 

napišem učno snov, ki 

jo deček utrjuje. Na 

levi strani dečka 

stojim jaz, ki imam v 

rokah list formata A4, 

na desni strani dečka 

pa stoji moja 

pomočnica, ki ima 

prav tako v rokah list. 

Vsaka od naju ima na 

listu papirja napisane 

15 

min. 

Dva lista 

formata A4, 

flomaster 

V začetku aktivnosti so bili moji 

napotki sledeči: desno – levo – 

desno – levo – levo. 

Deček se je zmedel, ko sem 

dvakrat zapored ponovila isto 

smer. Svoje napake ni opazil, 

zato sem ga morala med 

aktivnostjo ustaviti in še enkrat 

preveriti razumevanje navodila. 

Navodila je razumel, vendar se 

je aktivnosti lotil impulzivno. 

 

Pravilno je prebral osem od 
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obeh listih, jih v 

pravilnem vrtnemu redu 

(levo – desno) pravilno 

prebere sedem. 

besede, ki se med 

seboj tematsko 

povezujejo. 

Deček dobiva 

navodila, v katero 

smer naj se obrne in 

katero besedo naj 

prebere. V primeru, 

da mu podam 

navodilo »levo«, se 

obrne k meni in 

prebere prvo besedo z 

mojega lista. V 

primeru, da mu rečem 

»desno«, se obrne 

desno in prebere prvo 

besedo na listu, ki je 

na njegovi desni 

strani. 

Primer:  

na desni strani so 

zapisane besede: 

Nemčija, Italija, 

Hrvaška, Madžarska 

itd. 

Na levi strani so 

zapisane besede: 

nemški jezik, 

italijanski jezik, 

hrvaški jezik, 

madžarski jezik itd. 

Dečku podam sledeče 

navodilo: »desno« 

(prebere Nemčija), 

»levo« (prebere 

nemški jezik), 

»desno« (prebere 

Italija), »desno« 

(prebere Hrvaška) itd. 

 

devetih besednih zvez na obeh 

listih. 

 

Cilj je dosežen. 
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Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidno-

motorične hitrosti učenja. 

 

Skrajševanje reakcijskega 

časa. 

Krepitev motoričnega 

načrtovanja. 

Krepitev natančnosti giba. 

 

Operativni cilj 

 

V petih od desetih 

primerov zaustavi žogo z 

levo nogo. 

V štirih od desetih 

primerov uspe ustaviti 

žogo z desno nogo. 

Deček stoji s hrbtom 

obrnjen proti meni. 

Od zadaj mu 

zakotalim manjšo 

žogico (teniško 

žogico), ki jo mora 

zaustaviti z eno nogo, 

brez da bi premaknil 

drugo nogo. 

Aktivnost opraviva z 

obema nogama. 

15 

min. 

Teniška 

žogica 

Aktivnost mu je povzročala 

težave. Veliko je stegoval jezik 

in delal razne geste z obrazom. 

Z levo nogo je žogo ustavil v 

dveh od desetih primerov, z 

desno pa v enem primeru. 

Cilj ni bil dosežen. 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidno-

motorične hitrosti učenja. 

 

Krepitev vestibularnega in 

proprioceptivnega 

sistema. 

Krepitev motoričnega 

načrtovanja in zavedanja 

telesne sheme. 

 

Operativni cilj 

 

V času petih minut pri 

prehodu čez ovire deček 

največ petnajstkrat polije 

vodo. 

Nošenje sklede, polne 

vode, čez ovire 

(stopnice, obroč 

hulahop). 

Deček mora s polno 

skledo vode prehoditi 

stopnice, stopiti v 

obroč hulahop, ki ga 

držim 20 cm od tal, se 

skloniti in uspešno 

priti na drugo stran. 

10 

min. 

Skleda, 

polna vode, 

obroč 

hulahop, 

stopnice 

Deček je vodo polil osemkrat. 

Med aktivnostjo je bil zelo 

pozoren, saj jo je izvajal izredno 

počasi in premišljeno – kljub 

temu da običajno hiti.  

Oviram se je želel izogniti tako, 

da bi jih obšel, vendar mu tega 

nisem dovolila.  

 

Cilj je bil dosežen. 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidno-

Vožnja s pedalom. 

Deček stopi na nižjo 

poličko od obeh pedal 

20 

min. 

Pedal Samostojno uspe na pedalu v 

premikanju stati največ tri 

sekunde. Pri vzvratnem gibanju 
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motorične hitrosti učenja. 

 

Krepitev vestibularnega 

sistema. 

 

Operativni cilj 

 

Na pedalu uspe 

samostojno zadržati 

ravnotežje za vsaj štiri 

sekunde. 

Pri vožnji vzvratno uspe 

položaj zadržati za vsaj 

dve sekundi. 

in vozi z mojo 

pomočjo – v rokah mu 

nudim oporo. 

Tokrat vozi tudi 

vzvratno.  

položaja ne uspe samostojno 

zadržati. 

 

Cilj ni bil dosežen. 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidno 

motorične hitrosti učenja. 

 

Zmanjševanje 

reakcijskega časa, krepitev 

koordinacije oko – roka. 

 

Operativni cilj 

 

V sedmih od desetih 

primerov z levo roko s 

pokrovko pokrije teniško 

žogico v manj kot osmih 

sekundah. 

V sedmih od desetih 

primerov z levo roko s 

pokrovko pokrije teniško 

žogico v manj kot šestih 

sekundah. 

Dečku vržem teniško 

žogico, ki jo mora v 

najkrajšem možnem 

času pokriti s 

pokrovko. Najprej 

žogico pokriva s 

pokrovko s pomočjo 

leve roke, nato pa s 

pomočjo desne.  

 

15 

min. 

Teniška 

žogica, 

pokrovka 

S pokrovko v levi roki pokrije 

žogico v ustreznem času v osmih 

primerih. Cilj je bil dosežen. 

 

S pokrovko v desni roki pokrije 

žogico v ustreznem času v 

sedmih primerih. Cilj je bil 

dosežen.  

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidno-

motorične hitrosti učenja. 

 

V roke primem 

»Simon swape« ter ga 

z dotikom prižgem. 

Dečku demonstriram 

njegovo uporabo. 

20 

min. 

Pripomoček 

»Simon 

swape« 

Deček je v času dvajsetih minut 

naredil pet od osmih stopenj, cilj 

je bil dosežen.  

Pripomoček mu je bil tako všeč, 

da se je z njim igral še teden dni. 
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Krepitev vidnega 

pomnjenja. 

 

Operativni cilj 

 

Deček v času dvajsetih 

minut naredi štiri stopnje. 

Pripomoček deluje 

tako, da prižge 

določen del obroča, ki 

sveti v določeni barvi 

(rdeči, modri, zeleni 

ali rumeni). Deli 

obroča svetijo v 

določenem zaporedju. 

Najprej obroč pokaže 

zaporedje, zatem pa 

mora deček z dotikom 

ponoviti to zaporedje.  

V primeru, da deček 

nima težav, obroč 

preide na naslednjo, 

zahtevnejšo stopnjo. 

 

 

 

 

10.2.7  Vidno-motorična integracija 

 

Tabela 14: Napredek na področju vidno-motorične integracije 

Razsežnost Naloge Maksimalno 

število točk 

15. 3. 2014 

(pred 

programom) 

16. 6. 2014 

(po 

programu) 

Razlika 

pred/po 

7. Vidno-motorična 

integracija 

26–30 20 14 17 +3 

 

Na sedmem vsebinskem sklopu je deček 15. 3. 2014 zbral 14 točk, tri mesece kasneje pa 3 

točke več. 

 

Na tem mestu bomo opozorili, da so nekatere aktivnosti imele skupne točke s sklopom o 

vidno-motorični hitrosti učenja. Menimo, da ni možno izpeljati aktivnosti, ki ne bi obenem 

razvijala obeh vsebinskih sklopov. V programu izvedene aktivnosti sočasno krepijo več 



 

75 

gibalnih in zaznavnih sposobnosti in spretnosti, ki jih v Testu zaznavno-motoričnih 

sposobnosti (Mitić, 2001) delimo na sedem sklopov. 

 

V tem sklopu smo izvajali tudi grafomotorične vaje, kot je risanje ležeče osmice ter sočasno 

risanje novoletnih okraskov na smrečici. Pri risanju ležeče osmice je deček s pisalom sledil že 

narisani liniji, pri tem pa sta sodelovali obe možganski polovici, kar se kaže v njegovi 

sposobnosti, da lahko sočasno uporablja obe strani telesa. Integracija dražljajev pri sočasni 

uporabi obeh strani telesa podpira uporabo ravnotežja in bilateralno integracijo. Usklajeno 

delovanje obeh možganskih polovic je pomembno tudi pri reševanju problemov.  

 

Aktivnosti, ki spodbujajo razvoj grafomotorike, smo izbrali, ker deček črke občasno maliči. 

Običajno otrok med tretjim in četrtim letom izbere dominantno roko. Jakob je dominantno 

roko izbral v sedmem letu starosti. Njegova dominantna roka je leva.  

Znotraj tega sklopa smo izvedli 18 aktivnosti. 

 

10.2.7.1 Izbrane aktivnosti za razvoj vidno-motorične integracije 

 

Tabela 15: Izbrane aktivnosti za razvoj vidno-motorične integracije 

Cilji Aktivnost Čas Pripo- 

močki 

Evalvacija 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidno-

motorične 

integracije. 

 

Krepitev fine 

motorike in 

koordinacije oko – 

roka. 

 

Operativni cilj 

 

V neomejenem 

času (času, ki je 

potreben za deset 

Deček z barvico prevleče linije 

ležeče osmice.  

Najprej aktivnost izvede z desno 

roko, nato z levo, nazadnje pa z 

obema rokama. 

Po lastni izbiri izbere tri barve – 

eno za delo z desno roko, drugo 

za delo z levo roko, tretjo barvo 

pa za delo z obema rokama.  

10 min. Predloga 

osmice 

Z desno roko v spodnjem 

desnem delu spremeni meje 

osmice, drugih opaznih 

odstopanj ni. 

 

Z levo roko naredi trinajst 

manjših odstopanj (od 1 do 

3 cm). 

 

Z obema rokama naredi 

številna odstopanja, saj v 

celoti spremeni meje osmice 

za približno 2 cm (glej 

priloge). 

 

Cilj ni bil dosežen.  
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ponovitev) z desno 

roko naredi pet 

odstopanj od linije 

osmice, z levo 

roko tri 

odstopanja, z 

obema rokama pa 

osem odstopanj. 

 

Pri izvajanju aktivnosti 

opazim različne facialne 

geste, povezane s 

premikanjem jezika; jezik 

izobči iz ust, s konico jezika 

»masira« notranji del lica 

ipd. 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidno-

motorične 

integracije. 

 

Spodbujanje fine 

motorike in 

taktilne integracije. 

 

Operativni cilj 

 

Deček naredi po 

predlogi deset 

ponovitev z desno 

roko, deset z levo 

roko ter deset 

ponovitev z obema 

rokama.  

S prsti nariše v brivsko peno 

dve osmici; eno vodoravno in 

eno navpično. Obe osmici 

tvorita obliko rože. 

10 min. Brivska 

pena 

 

Deček brez težav nariše 

osmici z desno in nato z 

levo roko, vendar je osmica 

nesimetrična. 

Nekaj težav ima pri 

bilateralnem gibanju, saj v 

začetku ne more 

nadzorovati gibanja obeh 

rok hkrati in potrebuje mojo 

pomoč (kooperativni gib). 

 

 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidno-

motorične 

integracije. 

 

Krepitev 

vestibularnega 

sistema, 

izboljšanje 

ravnotežja. 

Izboljšanje 

motoričnega 

S kredo na tla narišem 

pravokotnik. Na eno od stranic 

pravokotnika postavim veliko 

kocko (30 x 30 cm). 

Dečkova naloga je, da stoje na 

eni nogi z rokama prime žogo, 

nato skače po eni nogi do druge 

stranice, kjer žogo odloži. 

15 min. Kreda, 

kocka 

Z levo nogo nima težav pri 

sklanjanju in pobiranju 

kocke. Z levo nogo sestopi 

med spuščanjem kocke na 

tla. 

Z desno nogo sestopi med 

pobiranjem in odlaganjem 

kocke. 

 

Cilj ni bil dosežen. 
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načrtovanja. 

 

Operativni cilj 

 

V štirih od desetih 

poskusov prime in 

spusti kocko na 

črto, brez da bi 

vmes sestopil. 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidno-

motorične 

integracije. 

 

Krepitev 

vestibularnega 

sistema, 

izboljšanje 

ravnotežja. 

Izboljšanje 

motoričnega 

načrtovanja. 

 

Operativni cilj 

 

V dveh od desetih 

poskusov uspe z 

desnim stopalom 

prinesti predmet 

do višine, kjer ga 

lahko prime z 

roko. 

 

V treh od desetih 

poskusov uspe z 

levim stopalom 

prinesti predmet 

do višine, kjer ga 

lahko prime z 

Na stopalo mu položim majhno 

škatlico. Dečkova naloga je, da 

dvigne nogo (stopalo) do višine, 

kjer lahko predmet vzame iz 

stopala. Med dvigovanjem noge 

je pozoren na to, da obdrži 

ravnotežje in mirno držo. 

Naloga mu nudi kontrolo 

napake; v primeru, da mu 

škatlica pade, deček ve, da je 

bilo preveč spremljajočih gibov. 

Aktivnost ponovi desetkrat z 

levo in desetkrat z desno nogo. 

10 min. Manjša 

škatlica 

Z levo nogo pravilno 

prenese predmet štirikrat, z 

desno pa trikrat. 

 

Cilj je dosežen. 
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roko. 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidno-

motorične 

integracije. 

 

Krepitev 

vestibularnega 

sistema, 

izboljšanje 

ravnotežja. 

 

Operativni cilj 

 

Na levi nogi se 

uspe zavrteti 

petkrat, brez da bi 

sestopil. 

Na desni nogi se 

uspe zavrteti 

štirikrat, brez da bi 

sestopil. 

Na tla postavimo vrv, ki jo v 

enem delu oblikujem v klopčič. 

Dečkova naloga je, da stopi na 

klopčič in skače po eni nogi, 

tako da se vrti v smeri klopčiča. 

S skakanjem in vrtenjem po eni 

nogi, nastaja vedno večji 

klobčič. 

Najprej klobčič oblikujem tako, 

da deček skače po levi nogi, 

nato pa tako, da skače po desni 

nogi. 

15 min. Vrv Na desni nogi se, brez da bi 

sestopil, zavrti dvakrat, na 

levi pa šestkrat. 

Klobčiča ne uspe povečati, 

ker začne z obema nogama 

skakati izven klobčiča. 

 

Cilj je delno dosežen. 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidno-

motorične 

integracije. 

 

Krepitev 

okulomotorike. 

 

Operativni cilj 

 

Deček si v času 

desetih minut 

zaporedoma 

dvajsetkrat poda 

balon z glavo, brez 

da bi ta vmes 

Deček z glavo odbija balon. 

Opozorim ga, naj z očmi 

spremlja gibanje balona. 

10 min. Balon Deček si v času desetih 

minut enaintridesetkrat poda 

balon z glavo. 

 

Cilj je bil dosežen. 
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padel. 

Dolgoročni cilj 

 

Izboljšanje vidno-

motorične 

integracije. 

 

Izboljšanje vidne 

percepcije, vidnega 

pomnjenja in 

koncentracije. 

 

Operativni cilj 

 

Od desetih figur 

jih samostojno vsaj 

šest preriše v polja 

s pikicami, tako da 

se prerisane figure 

ustrezno dotikajo 

vseh pikic. 

 

Od desetih figur v 

poljih brez pikic 

jih vsaj pet 

samostojno preriše 

v prazna polja brez 

pikic. Figure so 

prerisane tako, da 

so razmerja med 

deli figur 

»približek« 

originalnim 

figuram. 

Izročim mu plastificirane liste 

A4, na katerih so trije kvadrati s 

pikicami, v njih pa so narisane 

figure. 

Dečkova naloga je, da figure 

ustrezno preriše v prazne 

kvadratke s pikicami. 

Zahtevnost aktivnosti 

stopnjujem tako, da dobi še 

plastificirane liste, na katerih so 

figure narisane v kvadratkih 

brez pikic. Figure tudi preriše v 

kvadratke brez pikic. 

 

Aktivnost sem izvajala na 

plastificiranem papirju, ker 

menim, da je deček bolj 

motiviran, če lahko svojo 

napako hitro pobriše in jo 

nemudoma popravi. 

25 min. Plastifici-

rani listi z 

narisanimi 

liki v 

kvadratih 

in 

plastifici-

rani listi s 

praznimi 

kvadrati 

Ob začetku aktivnosti deček 

veliko vzdihuje in potrebuje 

verbalno usmerjanje za 

podrobnosti figur. Nekajkrat 

ga moram opogumiti, naj 

preveri svoj izdelek in ga 

primerja z »originalno« 

figuro. Po petih minutah 

začne nalogo reševati 

previdno in premišljeno. 

Pri vsaki od nalog je 

ustrezno prerisal polovico 

figur. Cilj je bil delno 

dosežen. 
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IV ZAKLJUČEK 

 

V magistrskem delu predstavljamo izvedbo in vrednotenje programa za razvoj zaznavno-

gibalnih spretnosti in sposobnosti. Raziskavo smo izvajali od marca do junija 2014 s 

sedemletnim dečkom. V nalogi smo dosegli cilj teoretičnega in empiričnega dela. 

 

Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, kakšen bo učinek trimesečnega programa na zaznavno-

gibalne sposobnosti in spretnosti izbranega dečka. Pozitivni učinek se je pokazal na vseh 

sedmih vsebinskih področjih Testa zaznavno-motoričnih sposobnosti (Mitić, 2011). Največji 

napredek pa je opazen na področju vidno-motorične hitrosti učenja. Na slednjem je deček po 

izvedbi trimesečnega programa zbral pet točk več kot pred tem. Deček se uvršča v skupino 

otrok, ki imajo gibalno oviranost in nimajo motenj v duševnem razvoju (Vigotski, 1983). 

Deček sodi v skupino otrok z gibalnimi primanjkljaji, ki lahko ob intenzivnih spodbudah iz 

okolja in s kompenzacijo z močnimi področji izzvenijo (Mitić, 2001). 

 

Študija predstavlja originalen prispevek znanosti na ožjem problemskem področju: 

1. na področju teoretičnih informacij smo z raziskavo zbrali številne informacije, vezane 

na značilnosti zaznavno-gibalnih sposobnosti in spretnosti. Podali smo pregled 

dosedanjih raziskav, ki so vezane na ožje problemsko področje, to je spodbujanje 

razvoja zaznavno-gibalnih sposobnosti in spretnosti. Navedli smo tudi nekaj 

preprostih načinov za zgodnje odkrivanje zaznavno-gibalnih primanjkljajev. Omenjeni 

načini so primerni za uporabo vzgojiteljev in razrednih učiteljev; 

2. razvili smo trimesečni program za razvoj zaznavno-gibalnih spretnosti in sposobnosti. 

Program je uporaben v prvi triadi, pri mlajših otrocih, ki so lažje gibalno ovirani, 

imajo dispraksijo ali primanjkljaj v koordinaciji. Ugotovitve v raziskavi imajo 

aplikativno vrednoto; 

3. preskusili smo uporabnost Testa zaznavno motoričnih sposobnosti. 

 

Nadaljevanje raziskovanja na ožjem problemskem področju je mogoče na naslednjih 

področjih: 

1. razvoj zaznavno-gibalnih spretnosti in sposobnosti v predšolskem obdobju. Predšolsko 

obdobje je namreč čas, ko se zaznavne sposobnosti najhitreje razvijajo (Karpljuk, 

2013). 
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2. primerjava učinkovitosti trimesečnega programa med prvo, drugo in tretjo triado. 

 

Raziskava vsekakor prinaša številne nove podatke, informacije in zaključke, hkrati s tem pa 

odpira številna vprašanja. To delo je le začetek bolj poglobljenega pristopa k obravnavi otrok, 

ki so lažje gibalno ovirani.  

 

V nadaljnih tovrstnih raziskav bi bilo smiselno raziskati pojav zmanjševanja dečkovega 

nadzora nad svojim gibanjem. Zmanjševanje nadzora namreč kaže na vse večjo 

avtomatizacijo gibov ter na krepitev zaznavno-motoričnih spretnosti in sposobnosti. Pri 

sestavi programa za razvoj zaznavno-gibalnih sposobnosti pa bi lahko vključili aktivnosti, ki 

zahtevajo razločevanje lika – ozadja. 
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