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POVZETEK 

 

Disleksija je najpogostejša nevrološko pogojena specifična učna težava. Za otroke z 

disleksijo je značilna kombinacija težav povezanih s črkovanjem, branjem, pisanjem in 

pravopisom. Prisotni so primanjkljaji na področju izvršilnih funkcij, motorike, zaznavnih, 

verbalnih in jezikovnih sposobnosti, pozornosti in spomina. V primeru, da otrokove 

primarne težave niso ustrezno prepoznane, lahko nastopijo nekatere čustvene težave kot 

so stres, tesnobnost, slaba samopodoba in pomanjkanje motivacije.  

 

Maria Montessori je oblikovala edinstveno pedagoško metodo, ki vključuje didaktične 

materiale za sedem področij Montessori kurikuluma: področje vsakdanjega življenja, 

zaznavanja, jezika, matematike, umetnosti, znanosti ter gibanja. Dejavnosti s področij 

vsakdanjega življenja, zaznavanja in jezika je smiselno vključiti v obravnavo otrok z 

disleksijo, saj sistematično razvijajo tiste spretnosti, ki so v strokovni literaturi 

opredeljene kot primanjkljaji otrok z disleksijo.  

Montessori pedagogika zajema tudi vrsto načel in strukturnih značilnosti didaktičnih 

materialov. Tri osrednja načela Montessori pedagogike so pripravljeno okolje, 

spodbujanje otrokove lastne aktivnosti in svobodne izbire. Omenjena načela skupaj s 

strukturnimi značilnostmi didaktičnih materialov, kot sta na primer izolacija težavnosti in 

kontrola napake, otrokom z disleksijo pomagajo premagovati čustvene težave. 

Posredujejo izkušnje samostojnosti in uspešnosti, pomagajo oblikovati pozitivno 

samopodobo in vzpostaviti notranjo motivacijo za učenje. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: specifične učne težave, primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, disleksija, obravnava, pedagogika Marie Montessori, didaktični 

materiali in načela, Montessori kurikulum 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Dyslexia is the most common neurologically-based specific learning disability. Dyslexia 

in children is characterized by a combination of difficulties related to spelling, reading, 

writing and orthography. Evident are difficulties in executive functioning, motor skills, 

perception, verbal communication, attention and memory. In case child’s primary 

difficulties are not identified properly, some emotional problems such as stress, anxiety, 

low self-esteem and lack of motivation may occur.  

 

Maria Montessori developed a unique educational method, which includes didactic 

materials for seven areas of the Montessori curriculum: practical life, sensorial, language, 

mathematics, art, science and movement. It is relevant to include practical life, sensorial 

and language activities in intervention for children with dyslexia, because the above 

mentioned areas of curriculum enhance skills, which are commonly listed as deficits in 

children with dyslexia. 

Montessori pedagogy also includes a set of principles and structural characteristics of 

didactic materials. The three main principles of Montessori pedagogy are prepared 

environment, encouraging child's own activity and free choice of activity. The above 

mentioned principles together with structural characteristics of didactic materials, such as 

isolation of difficulty and control of error, help children with dyslexia to overcome 

emotional difficulties. They provide experiences of independence and success, help to 

create positive self-esteem and establish intrinsic motivation. 

 

 

KEY WORDS: specific learning disabilities, severe specific learning disabilities, 

dyslexia, intervention, Maria Montessori pedagogy, didactic materials and principles, 

Montessori curriculum 
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UVOD 
 

Nekdanji generalni sekretar OZN, Kofi Annan je februarja 2003 ob desetletnici 

pismenosti v svojem pozivu k skupnim prizadevanjem za zmanjšanje nepismenosti opisal 

pismenost kot »ključ do odprave človekove nesreče, do uresničitve pozitivnih možnosti 

za vse ljudi ter svobode in upanja na boljšo prihodnost.« (Javrh in Ličen, 2011, str. 68) 

 

Branje in pisanje sta kompleksni spretnosti. Obvladovanje veščin branja in pisanja 

posamezniku omogoča izpopolnjeno osebno življenje, uspešno delovanje v moderni 

družbi ter večjo socialno vključenost v njej. Precejšnji del informacij, ki nas obkrožajo, je 

podan v pisni obliki in branje je ključ za odkrivanje njihovega pomena. Večina otrok se 

spretno nauči veščin branja in pisanja, medtem ko se nekateri pri tem soočajo s težavami 

ali celo odrastejo, ne da bi usvojili te veščine. Povprečnim ali nadpovprečnim 

kognitivnim sposobnostim navkljub, se med tiste s težavami pri usvajanju veščin branja 

in pisanja uvrščajo tudi otroci z disleksijo. Za poučevanje veščin branja in pisanja je 

zadolžena šola in na njenih strokovnih delavcih sloni odgovornost, da v smeri 

izpopolnjevanja potencialov vsakega posameznega učenca storijo vse, kar je v njihovi 

moči.   

 

Maria Montessori je pred dobrimi 100 leti razvila pedagoško metodo, katere ideje še 

danes veljajo kot pomemben prispevek k razvoju pedagoške znanosti. Montessori je bila 

dojemljiva opazovalka otrokovega učnega procesa in nikjer ni to bolj očitno, kot v 

njenem pristopu do jezika. Koncept posredne in neposredne priprave za učenje branja in 

pisanja je izjemnega pomena v njeni bogati zapuščini.  

 

V slovenski strokovni literaturi vprašanje možnosti vključevanja Montessori pedagogike 

v obravnavo otrok z disleksijo s specialno-pedagoškega vidika doslej ni bilo dovolj 

osvetljeno in raziskano. To opažanje, kot vodilo pri nastajanju diplomske naloge, 

izpostavlja premislek o tem, kakšen pomen imajo posamezni elementi Montessori 

pedagogike za premagovanje primanjkljajev na posameznih področjih učenja. Osrednji 

cilj diplomske naloge je s sintezo dosedanjih ugotovitev predstaviti, katera so tista načela 
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in didaktični materiali Montessori pedagogike, ki jih je smiselno vključiti v obravnavo 

otrok z disleksijo. Obenem želim prikazati, kako le-ti pomagajo premostiti primanjkljaje 

na področjih organizacije in načrtovanja dela, motorike ter šolskih veščin in znanj, kot so 

pozornost, spomin ter verbalne, zaznavne in jezikovne sposobnosti. Spoznanja tujih 

avtorjev namreč nakazujejo, da imajo posamezni elementi Montessori pedagogike 

aktualen pomen za specialno-pedagoško prakso, če jih preučimo z nevropsihološkega 

vidika; in sicer ne le v kontekstu zgodnje obravnave, ampak tudi pri kasnejšem 

premagovanju primanjkljajev na posameznih področjih učenja (Dietrich, 2010).  
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1. SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE IN DISLEKSIJA 
 
Učne težave delimo na splošne in specifične. Njihovo trajanje je vezano na krajša ali 

daljša obdobja šolanja, medtem ko nekatere težave vztrajajo vse življenje. Oboje se 

razprostirajo na kontinumu od lažjih do težjih, od enostavnih do zapletenih oblik 

(Magajna, Čačinovič Vogrinčič, Kavkler, Pečjak in Bregar-Golobič, 2008). Otroci s težjo 

obliko specifičnih učnih težav, ki jo imenujemo tudi primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, so na podlagi odločbe usmerjeni v izobraževalni program osnovne šole 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

 

1.1. Opredelitev specifičnih učnih težav 

Magajna (2002) poudarja, da izraz specifične učne težave označuje zelo raznoliko 

skupino motenj. Navkljub raznolikosti načinov pojavljanja specifičnih učnih težav imajo 

le-te določene skupne značilnosti. So nevrološko pogojene in domnevno posledica razlik 

v delovanju centralnega živčnega sistema, ki vplivajo na način predelovanja informacij. 

Pojavljajo se lahko v vsem življenjskem obdobju. Zanje je značilen zaostanek v 

zgodnjem razvoju in/ali izrazite težave na področij, kot so: pozornost, pomnjenje, 

mišljenje, koordinacija, komunikacija, branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna 

kompetentnost in čustveno dozorevanje. Specifične učne težave imajo vpliv na 

sposobnost razlaganja in/ali povezovanja zaznanih informacij, s čimer ovirajo učenje 

veščin branja, pisanja in računanja.  

 

V ZDA zakon na področju posebnih potreb IDEA 2004 (Individuals with Disabilities 

Education Act) specifične učne težave definira kot motnjo v enem ali več osnovnih 

psiholoških procesih, ki so vključeni pri razumevanju in uporabi govorjenega ali pisnega 

jezika. Motnja se lahko odraža v pomanjkljivi sposobnosti poslušanja, razmišljanja, 

govorjenja, branja, pisanja, črkovanja ali računanja. Obenem specifične učne težave ne 

vključujejo težav, ki primarno izhajajo iz okvar vida, sluha ali motorike, motenj v 

duševnem razvoju, čustvenih težav ali okoljske, kulturne in ekonomske prikrajšanosti 

(Zirkel in Rose, 2009). 
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1.1.2. Prepoznavanje specifičnih učnih težav 

Razprave o prepoznavanju specifičnih učnih težav trajajo že več desetletij. V tem času so 

bili sprejeti različni modeli prepoznavanja in diagnostičnega ocenjevanja specifičnih 

učnih težav, ki so jih zaradi različnih pomanjkljivosti nadomestili drugi. V strokovni 

literaturi zasledimo štiri osrednje modele: model razhajanja med sposobnostmi in 

dosežki, model nizkih dosežkov, model intraindividualnih razlik ter model odzivanja na 

intervencijo (Magajna, 2009).   

 

V slovenskem prostoru je od začetka maja 2014 v uporabi petstopenjski model 

prepoznavanja otrok s težjo obliko specifičnih učnih težav oz. primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja. Gre za hibridni model, ki vključuje vidike vseh prejšnjih 

modelov. Sestavljajo ga pet komponent, ki predstavljajo kompleksni in multivariatni 

značaj težje oblike specifičnih učnih težav. Za utemeljitev njihove prisotnosti moramo 

potrditi vseh pet kriterijev:  

(1) dokazano neskladje med utemeljenimi in strokovno določenimi pokazatelji globalnih 

intelektualnih sposobnosti ter učno uspešnostjo na posameznih področjih učenja, t.j. 

branja, pisanja, računanja in pravopisa;  

(2) obsežni in izraziti primanjkljaji na enem ali več izmed štirih področij šolskih veščin, 

ki vztrajajo in vidno otežujejo napredovanje v procesu učenja; 

(3) slabša učinkovitost učenja kot posledica pomanjkljivih in/ali motenih kognitivnih ter 

metakognitivnih strategij (organiziranja in strukturiranja učnih nalog) in upočasnjenega 

psihomotoričnega tempa (hitrost predelovanja informacij, učenja); 

(4) dokazani primanjkljaji enega ali več psiholoških procesov, kot so: pozornost, spomin, 

jezikovno procesiranje, socialna kognicija, zaznavanje, koordinacija, časovno-prostorska 

orientacija in organizacija informacij. Za učenje je odločilnih naslednjih šest načinov 

predelovanja različnih vrst informacij: vidno, slušno, sekvencionalno/ racionalno, 

konceptualno/ holistično predelovanje ter hitrost predelovanja informacij in pozornost; 

(5) izključena prisotnost okvar čutil (sluha, vida), motenj v duševnem razvoju, čustvenih 

in vedenjskih motenj, kulturne in jezikovne različnosti, neugodnih psihosocialnih 

okoliščin ter neustreznega poučevanja kot osrednjih povzročiteljev primanjkljajev na 

posameznih področjih učenja (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014). 
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Med primanjkljaje na posameznih področjih učenja uvrščamo specifične motnje branja 

(disleksija), motnje pisanja (disgrafija), pravopisne težave (disortografija), specifične 

motnje računanja (specifične aritmetične učne težave, diskalkulija), in primanjkljaje na 

področju praktičnih ter socialnih veščin (neverbalne motnje učenja in dispraksija) (prav 

tam). 

 

1.2. Disleksija 

1.2.1. Opredelitev disleksije  

Evropska zveza za disleksijo EDA (2007) disleksijo definira kot različnost nevrološkega 

izvora, ki otežuje usvajanje veščin branja, pravopisa in pisanja ter njihovo rabo. 

Disleksija najpogosteje privede do kombinacije težav fonološkega procesiranja, 

delovnega spomina, zmožnosti hitrega poimenovanja, zaporednega sekvencioniranja ter 

oteženega usvajanja in avtomatiziranega izvajanja osnovnih veščin. Kognitivne težave, ki 

so posledica nevrološko pogojene različnosti, pa lahko prizadenejo tudi posameznikove 

organizacijske veščine, sposobnost računanja ter druge spoznavne in čustvene 

sposobnosti.  

 

Lyon, Shaywitz in S.E. Shaywitz (2003) disleksijo definirajo kot nevrološko pogojeno 

specifično učno težavo. Označujejo jo s težavami natančnega in/ali tekočega 

prepoznavanja besed ter s slabimi sposobnostmi črkovanja in dekodiranja. Te težave so 

običajno rezultanta primanjkljajev v fonološki komponenti jezika, ki so pogosto 

nepričakovani glede na ostale kognitivne sposobnosti in ustrezno poučevanje v razredu. 

Sekundarno se fonološke težave odražajo v slabem bralnem razumevanju in zmanjšanem 

številu bralnih izkušenj, kar ovira usvajanje obsežnega besednega zaklada in širitev 

splošne razgledanosti.  

 

1.2.2. Vzroki disleksije 

Hammond in Hercules (2000) razlagata, da gre vzroke za disleksijo iskati v nevrološki 

različnosti možganov. Rezultati raziskav so namreč pokazali na razlike v anatomiji, 
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organiziranosti in funkcioniranju možganov oseb z disleksijo. S tem se strinjata tudi Rief 

in Stern (2010), ko govorita o drugačnem povezovanju nevronskih poti v možganih in 

delov možganov, ki so povezani z branjem in funkcijami jezika. Strokovnjaki 

ugotavljajo, da posamezniki z disleksijo uporabljajo druge, za branje in pisanje manj 

učinkovite predele možganov (prav tam). 

 

Disleksijo glede na vzroke za razvoj nevroloških razlik delimo na razvojno in 

pridobljeno. Razvojna disleksija je dedno pogojena (Pennington in Gilger, 1996). Fischer 

in DeFries (2002) opozarjata na 23-65% verjetnost disleksije pri otrocih, ki imajo starša z 

omenjeno motnjo. Hipotezo o dednosti disleksije potrjujejo študije dvojčkov, 

molekularno-genetične študije ter študije družinskih članov posameznikov z disleksijo 

(Wood in Grigorenko, 2001). Pridobljena disleksija se navezuje na težave v pre- in 

postnatalnem obdobju, kot so manjše možganske poškodbe, prezgodnji porod, nizka 

porodna teža, slaba ocena po APGAR lestvici ter pogosta vnetja ušes v zgodnjem 

otroštvu. Slednje otroku otežuje natančno slušno zaznavanje in razlikovanje glasov, kar 

lahko vodi do težav v fonološkem zavedanju (Rief in Stern, 2010).   

 

1.2.3. Znaki in simptomi disleksije 

Tako kot druge specifične učne težave se tudi disleksija razprostira na kontinumu od 

lažjih preko zmernih do izrazitih primanjkljajev (Magajna, Čačinovič Vogrinčič, Kavkler, 

Pečjak in Bregar-Golobič, 2008). Jedro težav oseb z disleksijo se nanaša na spretnost 

črkovanja, prepoznavanje besed, pisanje in tekočnost branja. Nekateri učenci uspešno 

obvladujejo prve naloge povezane z branjem in pisanjem, predvsem ker so deležni 

dobrega poučevanja. Kasneje lahko doživljajo izčrpavajoče težave povezane z bolj 

zapletenimi jezikovnimi spretnostmi in znanji, kot so slovnica, razumevanje učbeniškega 

gradiva in pisanje esejev.  

Potrebno je poudariti, da ima vsak posameznik z disleksijo ne le svojo kombinacijo 

šibkih, ampak tudi močnih področij.  
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Primanjkljaji na področju organizacije in načrtovanja dela 

Sposobnosti organizacije in načrtovanja dela sodita pod krovni pojem izvršilnih funkcij. 

Reiter, Tucha in Lange (2004) izvršilne funkcije definirajo kot aktivnost, ki je neodvisna, 

smiselna in usmerjena v cilj izvrševanja kompleksnih aktivnosti.  

Dawson in Guare (2010) poleg organizacije in načrtovanja dela med izvršilne funkcije 

uvrščata še inhibicijo odziva, delovno pomnjenje, čustveno kontrolo, ohranjanje 

pozornosti, začenjanje z aktivnostjo, postavljanje prioritet, upravljanje s časom, na cilj 

usmerjeno vztrajanje, prožnost in metakognicijo.   

 

M. Hudoklin (2011) navaja, da se vpliv primanjkljajev na področju izvršilnih funkcij pri 

otrocih s specifičnimi učnimi težavami izraža na različnih akademskih področjih in 

dosežkih, kot so bralno razumevanje, pisno izražanje, samostojno učenje, dokončevanje 

dolgoročnih projektov in pisanje pisnih preizkusov znanja. Težave na področju 

načrtovanja in organizacije se kažejo v vidni preobremenjenosti zaradi prevelike količine 

informacij, izgubljanju zapiskov, pozabljanju domačih nalog, neurejeni delovni površini, 

slabem občutku za čas in upočasnjenem psihomotoričnem tempu. 

  

Primanjkljaji na motoričnem področju 

Primanjkljaji na motoričnem področju so opredeljeni kot težave izvajanja grobih in finih, 

natančnih motoričnih gibov, ki so pod nivojem posameznikove starosti in stopnje razvoja 

(Snowling, 2000). Pri otrocih z disleksijo pogosto zasledimo primanjkljaje na 

motoričnem področju. Raziskave so pokazale, da ima kar 60% otrok z motnjo branja in 

pisanja težave z vidno-motorično koordinacijo ali drugimi motoričnimi spretnostmi 

(Viholainen, 2002). Ko odrastejo, težave z okornostjo običajno izzvenijo, vendar imajo še 

vedno vpliv na razvoj koordinacije oko-roka (Hammond in Hercules, 2000). Rief in Stern 

(2010) težave otrok z disleksijo na področju finomotoričnih spretnosti, načrtovanja in 

koordinacije telesnih gibov opisujeta kot negotovost glede uporabe leve oz. desne roke 

pri pisanju (ambidekstrija), nepravilen prijem pisala, slab rokopis (grafomotorika), 

počasnost pri pisanju, nespretno prepisovanje in neorganiziranost zapiskov. 
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Primanjkljaji na področju šolskih veščin in znanj 

• verbalne sposobnosti  

Rief in Stern (2010) navajata, da je govorno sporazumevanje običajno močno področje 

oseb z disleksijo, vendar se lahko tudi tu kažejo primanjkljaji. Med primanjkljaje, s 

katerimi se soočajo osebe z disleksijo, naštevata težave receptivnega (slušno 

razumevanje) in ekspresivnega jezika (sposobnost sporočanja misli z uporabo besed), 

težave pridobivanja besedišča in uporabe starosti primerne slovnice in sintakse, 

pomanjkljivo zavedanje besednih struktur (predpona, koren, pripona), težave hitrega in 

natančnega priklica besed iz spomina ter težave pri razumevanju pojmov, razmerij, 

metafor, idiomov in večpomenskih besed. Reid (2007) izpostavlja, da so za razvoj govora 

otrok z disleksijo značilne težave pri povezovanju glasov v besede, zamenjevanje 

podobnih glasov, slaba izgovorjava in slovnična struktura, težave pri poimenovanju ter 

slabo zavedanje rime. 

 

• zaznavne sposobnosti 

Fonološko procesiranje je nižja jezikovna sposobnost razčlenjevanja besed na posamezne 

glasove in spajanja glasov z namenom oblikovanja besed, ki ne zajema pomenskega 

vidika (Snowling, 2000). Fonološko zavedanje igra vlogo posrednika v odnosu 

zaznavanja govora in prepoznavanja besed. Zahteva manipuliranje s fonemi znotraj 

besed, kot na primer dodajanje in odvzemanje fonemov ali zamenjevanje vrstnega reda 

fonemov v besedi. Slabo zaznavanje fonemov ovira razvoj fonološkega zavedanja in 

posledično otežuje zgodnji razvoj spretnosti dekodiranja in branja besed (Manis in 

Keating, 2005).  

Fonološki primanjkljaj se odraža v slabši uspešnosti otrok z disleksijo pri nalogah, ki 

zahtevajo fonološko procesiranje. Učenje fonem-grafem korespondence zahteva 

prepoznavanje, razlikovanje (npr. med glasovoma »d« in »t«), priklic in pravilno 

sekvencioniranje fonemov v besedi. Dobri bralci to storijo samodejno, brez zavestnega 

napora, medtem ko imajo osebe z disleksijo pri tem težave (Schnitzler, 2008). 

Primanjkljaji na področju fonološkega procesiranja vključujejo težave s črkovanjem, 

branjem, izgovarjanjem nesmiselnih besed, predstavljanjem fonološke informacije v 

kratkoročnemu spominu ter fonološkim zavedanjem (Wolf, Bowers in Greig, 1999).  
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Disleksijo spremljajo tudi težave na področju vidnega zaznavanja, ki se nanašajo na 

neustrezno zaznavanje oblik, slab vidni spomin in vidno razlikovanje (prepoznavanje 

razlik med črkami, številkami in besedami podobnega izgleda). Primanjkljaji se lahko 

kažejo pri razlikovanju lika od podlage, ohranjanju konstantnosti oblike, orientiranju v 

prostoru in prepoznavanju smeri  (npr. izpuščanje vrstic ali dvakratno branje prejšnje 

vrstice; zamenjevanje smeri levo/desno in zgoraj/spodaj, ki se odraža v obračanju črk in 

številk pri branju in pisanju – b/d/p, n/u, 91/19). Težave na področju vidno-motorične 

koordinacije vplivajo predvsem na pisanje (prepisovanje s table ali knjige v zvezek) 

(Fischer, 2003). Hammond in Hercules (2000) opozarjata, da imajo primanjkljaji vidnega 

procesiranja vpliv na hitrost obdelave vidnih informacij in sposobnost ohranjanja 

miselnih predstav o oblikah črk, zlasti takrat, ko jih je potrebno postaviti v zaporedno 

obliko.  

 

• pozornost in koncentracija 

Motnje pozornosti pri osebah z disleksijo niso nujno prisotne, vendar so nekatere 

raziskave nakazale na sopojavnost znakov nepozornosti, odkrenljivosti, hiperaktivnosti 

in/ali impulzivnosti pri preko 50% otrok z disleksijo (Adams in Snowling, 2001). 

Nemirnost in impulzivnost zmanjšujeta pozornost za podrobnosti, kar dodatno povečuje 

število napak.  

 

• delovni spomin 

Za osebe z disleksijo je značilen neučinkovit kratkoročni spominski sistem oziroma 

delovni spomin. Smith (1996) delovni spomin definira kot tisti del spominskega 

delovanja, ki pridrži informacije, pridobljene s pomočjo čutil ali priklicane iz 

dolgoročnega spomina. Pridobljenim informacijam je potrebno pripisati pomen in jih 

umestiti v spominske mreže (običajno v obliki neke vrste zaporedja) za nadaljnjo uporabo 

in shranjevanje v sistem dolgotrajnega spomina. 

 

• jezikovne spretnosti 

Reid (2007) izpostavlja, da imajo otroci z disleksijo težave pri pomnjenju pravil 

črkovanja. Težave se kažejo pri pisanju črk v pravilnem zaporedju, nedosledni rabi 
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nekaterih črk s podobnimi glasovi (npr. »s« in »z«) in končnic (npr. »u« namesto »l«). 

Značilne so tudi zamenjave ali izpuščanja samoglasnikov ter težave pri zapisovanju besed 

s podvojenimi črkami (npr. oddaja, priimek).   

  

Evropska zveza za disleksijo (2002) težave otrok z disleksijo pri branju opredeljuje kot 

težave pri prepoznavanju, črkovanju in branju, tako osnovnih in pogostih vizualnih 

(enozložnih) kot večzložnih besed. Slabše sposobnosti sekvencioniranja in sledenja 

fonem-grafem korespondenci se odražajo v napakah, kot so dodajanje črk, zamenjavanje, 

izpusti (omisija), substitucije in transpozicije črk. Značilno je počasno, zatikajoče in 

neritmično branje in s tem povezano pomanjkljivo bralno razumevanje. Zaradi temeljnih 

težav prepoznavanja besed je oteženo pridobivanje novih znanj. Reid (2007) poleg že 

naštetih težav navaja še slabše pomnjenje in težave ustvarjanja rim, zamenjevanje besed s 

sinonimi (npr. »metla« namesto »omelo«), »izgubljanje« vrstic med branjem ter odpor do 

branja. V času zgodnjega opismenjevanja so opazne težave zavedanja, da beremo od leve 

proti desni in od zgoraj navzdol (Rief in Stern, 2010). 

 

Pri pisanju se pojavljajo težave, kot so neustrezno sekvencioniranje črk v besedah 

(črkovanje), slab priklic oblik črk, pomanjkljiva natančnost prepisovanja, pravopisne 

napake in slaba čitljivost rokopisa. Značilne so tudi težave pri upoštevanju robov strani in 

črtovja v zvezku ter primernega razmika med besedami. Nekateri otroci z disleksijo 

imajo težave z izražanjem idej v celih povedih ter z načrtovanjem in organizacijo idej za 

pisanje (prav tam). 

 

Sekundarne čustvene težave in motivacija 

Na delovanje posameznika z disleksijo ne vplivajo le zgoraj našteti primarni znaki 

nevrobiološkega izvora. V izobraževanju je velik poudarek na razvoju sposobnosti 

pridobivanja in uporabe akademskih veščin. Doživljanje uspeha oz. neuspeha  pri učenju 

vpliva na emocionalne odzive na učenje. V primeru, da otrokove primarne težave niso 

ustrezno ter pravočasno prepoznane in razumljene, lahko nastopijo sekundarne čustvene 

težave. Sekundarne težave, s katerimi se soočajo otroci z disleksijo, so običajno stres, 

tesnobnost, utrujenost, izčrpanost, pomanjkanje samozavesti in motivacije, slaba 
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samopodoba, nizka toleranca  na frustracije in doživljanje jeze (Hammond in Hercules, 

2000).  

 

Ryan (2004) meni, da sta tesnobnost in jeza pogosto dnevna spremljevalca otrok z 

disleksijo. Težave z jezikom otežujejo izražanje občutkov. Frustracije otrok z disleksijo 

izhajajo iz nezmožnosti, da bi izpolnili lastna pričakovanja ter pričakovanja staršev in 

učiteljev. Otroci, ki odraščajo z mislijo, da so napake nesprejemljive, si lahko postavljajo 

previsoka pričakovanja, ki vodijo v anksioznost.  

 

Rief in Stern (2010) opozarjata tudi na pojav motečega vedenja. Nekateri otroci namreč v 

očeh drugih raje izpadejo »neprilagojeni« kot »neumni«. Obenem poudarjata, da 

označevanje otroka z izrazi, kot so »len« ali »neumen«, resno poškoduje njegovo 

samopodobo. Ryan (2004) dodaja, da imajo otroci z disleksijo pogosto težave v 

medosebnih odnosih, ki nastopijo kot posledica manjše telesne in socialne zrelosti v 

primerjavi z njihovimi vrstniki. V socialnih interakcijah lahko izpadejo neredno, kar 

lahko privede do manjšega vrstniškega sprejemanja in slabe samopodobe. 
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2. PEDAGOGIKA MARIE MONTESSORI 

2.1. Maria Montessori 

Maria Montessori je bila rojena leta 1870 v mestu Chiarvalle v Italiji. Kot prva zdravnica 

v Italiji je svojo karierno pot začela v univerzitetni bolnišnici in azilih v Rimu. Dnevno je 

bila v stiku z otroci ravnih staršev. Spoznala je, da jih je okolje, v katerem so živeli, 

prikrajšalo za spodbude, ki jih otroci po svoji naravi potrebujejo in s tem prispevalo k 

njihovemu nezavidljivemu stanju (Lawrence, 1998). Svojo metodo je razvila na podlagi 

del o otrocih z zaostanki v duševnem razvoju, ki sta jih zapisala J.M.G. Itard in E. Seguin 

ter pedagoških teorij, ki so jih postavili J.J. Rousseau, J.H. Pestalozzi in F. Fröbel (von 

Oy, 1996). Od januarja 1907, ko je bila odprta prva Casa dei Bambini (hiša otrok), je 

imela Maria Montessori ogromen vpliv na izobraževanje otrok. Po vsem svetu je postala 

znana po svojih doživljenjskih prizadevanjih v prid otrok. Oblikovala je vzgojno-

izobraževalni sistem, ki vključuje edinstvene metode učenja in nabor sistematičnih 

didaktičnih pripomočkov za posredno in neposredno pridobivanje akademskih veščin. V 

obdobju izobraževanja, polnega stereotipov, nehumane discipline v šoli, izkoriščanja 

otroške delovne sile in zapiranja otrok s posebnimi potrebami v azile, se je borila za 

izobraževanje v zgodnjem otroštvu, ki ni izključevalo otrok s posebnimi potrebami 

(Richardson, 1997). Leta 1952 je umrla na Nizozemskem. Montessori pedagogika je še 

danes uveljavljena po vsem svetu pri delu z otroci iz različnih kultur (Lawrence, 1998).    

 

2.2. Razvojna teorija Montessori 

Razvojna teorija Marie Montessori izhaja iz predpostavke, da se otrok razvija z lastno 

aktivnostjo na osnovi notranjih dispozicij in spodbud iz pripravljenega okolja, ki so 

prilagojene njegovim razvojnim potrebam. Občutljiva obdobja, opredeljena za več 

področjih razvoja, omogočajo visoko dinamiko in lahkotnost učenja. 
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2.2.1. Splošne značilnosti  

Maria Montessori je razvoj opredelila kot vzajemno delovanje notranjega načrta razvoja, 

otrokove dovzetnosti za spodbude iz okolja in njegove lastne aktivnosti (Vogl in Igl, 

1992). 

 

»Izvor razvoja izhaja iz posameznikove notranjosti. Otrok razpolaga z vnaprej 

določenimi smernicami svojega razvoja.« (Montessori, 1967, str. 36) Omenjene teze 

nikakor ne gre razlagati deterministično, saj je Montessori bistven pomen za kvaliteten 

otrokov razvoj pripisala tudi zunanjim vplivov in njegovi lastni aktivnosti. 

  

Otrokove ustvarjalne in razvojne moči se najprej manifestirajo v intenzivni potrebi po 

gibanju (Igl in Vogl, 1992). Kognitivne in telesne funkcije sprva delujejo neskladno in 

nepovezano. Številne motorične aktivnosti omogočajo njihovo medsebojno usklajevanje 

in s tem harmoničen razvoj otroka (Böhm, 1991). 

 

Montessori (1966) meni, da si realizacije kognitivnih sposobnosti ni mogoče predstavljati 

brez zunanjih spodbud. Otrokove sposobnosti morajo biti podprte s strani okolja, ki 

odgovarja njegovi notranji dinamiki razvoja.  

 

Srkajoči um in občutljiva obdobja 

Montessori (1980) pojasnjuje, da so v prvih treh letih starosti otroku na razpolago 

izjemne, nezavedne miselne zmogljivosti, ki jih je označila s pojmom »srkajoči um«. 

Značilnost srkajočega uma je, da otroku brez zavestnega napora, v izjemno kompleksnih 

situacijah omogoča celostno razumevanje svojega okolja in lahkotno sprejemanje vtisov, 

izkušenj in znanj. 

 

»S krepitvijo organizacije zavestnega uma, moč srkajočega uma postopoma pojenja.« 

(Montessori, 1980, str. 59) To se zgodi v starosti treh let, ko je v ospredju otrokova 

motorična aktivnost. Otrok je postavljen v položaj samostojnega pridobivanja znanja 

preko raziskovanja svojega okolja.  
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V sledečih fazah se kažejo ogromne učne zmogljivosti, ki spominjajo na specifične 

značilnosti srkajočega uma (Montessori, 1995). Montessori je za označitev teh faz 

uporabila pojem »občutljiva obdobja«, ki ga je prvi vpeljal nizozemski biolog H. de Vries 

(Böhm, 1991). Učni procesi, ki potekajo v teh obdobjih, se nanašajo na razvoj osnovnih 

kulturnih veščin in oblikovanje značajskih potez. Posebnost občutljivih obdobij, ki imajo 

omejen čas trajanja, je v izjemni lahkotnosti procesov učenja (Montessori, 1967). 

Občutljiva obdobja se pojavijo v različnih starostih, zato Montessori govori o splošni oz. 

povprečni starosti, pri kateri otroci običajno usvojijo posamezno spretnost (Lee, 1967). 

Montessori (1995) je opredelila občutljiva obdobja za več področij razvoja, kot so jezik, 

red, izostritev čutov, gibanje in socialno vedenje. Občutljivo obdobje za jezik je obdobje, 

ko je otrok najbolj dojemljiv za usvajanje spretnosti branja in pisanja. Najoptimalnejši 

čas za pridobivanje spretnosti pisanja je med 3,5 in 4,5 leti, za branje pa med 4,5 do 5,5 

leti starosti. 

 

2.2.2. Specifične značilnosti in načela Montessori pedagogike 

Pozorno opazovanje otrok je Mario Montessori privedlo do spoznanj, ki so postala 

temeljna načela in specifične značilnosti njene pedagoške metode, kot so pripravljeno 

okolje, spodbujanje otrokove lastne aktivnosti, načelo svobodne izbire in polarizacija 

pozornosti. Učno okolje, ki je osnovano na omenjenih načelih, otroku utira pot do 

izkušenj uspešnosti in samostojnosti, pomaga oblikovati pozitivno samopodobo in 

vzpostaviti notranjo motivacijo za učenje.  

 

Pripravljeno okolje in urejenost 

V zgodnjem otroštvu um iz svojega okolja prevzema orientacijske značilnosti, ki jih bo 

potreboval za svoje kasnejše učenje (Montessori, 1967). Okolje, iz katerega otrok 

prevzema orientacijske značilnosti, mora biti zato strukturirano. Nujnost prilagajanja 

zunanjega okolja otrokovim razvojnim potrebam se v Montessori pedagogiki izraža preko 

načela pripravljenega okolja, ki zagotavlja dovolj spodbud (tako fizičnih, kot 

kognitivnih). Dietrich (2010) ugotavlja, da pripravljeno okolje omogoča izgradnjo navad 

in rutin, še posebej tistih, povezanih z učenjem.  
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Montessori (1980) pojasnjuje, da je nabor didaktičnih materialov, ki jih otrok prosto 

izbira v skladu s svojimi željami in potrebami po aktivnosti, nepogrešljivi sestavni del 

pripravljenega okolja. Schröder (1987) ugotavlja, da je bistvena značilnost didaktičnega 

materiala njegova urejenost, saj ponuja urejene spodbude, obenem pa red izraža tudi 

njegova  fizična podoba.    

 

»Pomagaj mi, da naredim sam« 

Montessori (1980) razlaga, da si mora vzgoja prizadevati za otrokovo neodvisnost od 

vsega, kar bi lahko omejevalo njegovo spontano izražanje. Osnovna naloga pedagoga je, 

da otroka spodbuja pri samovzgoji in samoizobraževanju, ki temeljita na njegovi lastni 

aktivnosti (Igl in Vogl, 1992). Možnosti za vzbujanje in ohranjanje otrokove pozornosti 

niso toliko odvisne od zunanjih lastnosti učnih pripomočkov, ampak predvsem od 

priložnosti, ki jih ponujajo za delo (Richardson, 1997). Izkušnje samostojnosti, povezane 

z doživljanjem uspeha, prispevajo k vzpostavitvi in ohranjanju notranje motivacije.  

 

Načelo svobodne izbire 

C. M. von Oy (1996) pojasnjuje, da načelo svobodne izbire otroku nudi relativen 

manevrski prostor glede izbire vrste in trajanja aktivnosti, obenem pa mu zagotavlja 

možnost, da sledi svojim individualnim preferencam. Dopušča, da otrok temeljne 

spremenljivke učnih procesov, ki imajo osrednji vpliv na učni uspeh (na primer: stopnja 

zahtevnosti, tempo učenja, število ponovitev in čas med odmori), glede na trenutne 

zmožnosti določa sam. Posledično s časom pridobiva izkušnje uspešnosti in je motiviran 

za učenje na višjem nivoju zahtevnosti.    

 

Polarizacija pozornosti 

Pripravljeno okolje, privlačno pripravljeni didaktični materiali, ki omogočajo otrokovo 

aktivno udeležbo, način predstavitve nalog in načelo svobodne izbire služijo vzpostavitvi 

polarizacije pozornosti. Za polarizacijo pozornosti je značilno otrokovo intenzivno 

posvečanje delu ter zadovoljstvo ob zaključitvi naloge (Program osnovne šole 

montessori, 2010). Za vzpostavitev polarizacije pozornosti mora pripravljeno okolje 

otroku zagotoviti spodbude, ki ustrezajo njegovim trenutnim razvojnim potrebam. Prav 
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tako mora biti otroku prepuščena svobodna izbira vsebine in trajanja aktivnosti. V 

njegovo delo pa ne sme nihče posegati (Montessori, 1974). Igl in Vogl (1992) 

pojasnjujeta, da so ta pojav opredelili tudi nekateri drugi teoretiki, na primer Abraham 

Maslow s pojmom vrhunsko doživetje (»peak experience«) in Mihaly Csikszentmihaly s 

pojmom izkušnja zanosa (»flow«).  

 

2.3. Montessori material 

Montessori material je izraz za nabor razvojnih, didaktičnih pripomočkov, oblikovanih za 

delo na sedmih področjih kurikuluma Montessori pedagogike. Z didaktičnim materialom 

je mogoče sočasno spodbujati motorične, zaznavne, jezikovne in druge višje kognitivne 

sposobnosti. Je sestavni del pripravljenega okolja, ki ustreza otrokovim razvojnim 

potrebam (Hellwig, 2009). Urejene spodbude, ki jih ponuja didaktični material, olajšujejo 

razumevanje vtisov iz okolja. Montessori material otroku omogoča, da informacije 

ovrednoti in umesti v že obstoječe mreže znanja. Richardson (1997) pojasnjuje, da 

konkretnost didaktičnega materiala zagotavlja aktivno udeležbo v procesu učenja in 

postopoma vodi do miselnih abstrakcij. 

 

Vsak didaktični material ima poleg osnovne vaje oz. načina uporabe še različice in 

razširitve, ki otroku omogočajo raziskovanje koncepta z drugih vidikov, boljše 

razumevanje, več ponavljanja in utrjevanja ali poglobitev in nadgraditev znanja (Program 

osnovne šole montessori, 2010). 

 

2.3.1. Splošne značilnosti didaktičnega materiala 

Böhm (1991) didaktičnemu materialu Montessori pripisuje značaj pedagoškega sredstva, 

ki je bil zasnovan z namenom zagotavljanja priložnosti za aktivnosti, ki so primerne 

otrokovi razvojni stopnji. Vendar je potrebno poudariti, da didaktični material ni 

nadomestilo za svet in sam po sebi ne sme biti edino sredstvo, ki posreduje znanja o 

svetu. Igra vlogo pomočnika in vodnika učenja (Schröder, 1987). Börjes (1981) dodaja, 
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da didaktični material otroka ne izolira pred svetom, temveč mu omogoči, da z njegovo 

pomočjo osvoji svet in svoj kulturo.  

 

V namen doseganja tega cilja je na razpolago približno 1400 delov različnega 

didaktičnega materiala. Pri tem je mogoče razlikovati material za sedem področij 

Montessori kurikuluma. Štiri osnovna področja so vsakdanje življenje, zaznavanje, jezik 

in matematika, ki jih dopolnjujejo področja gibanja, umetnosti in znanosti (Pickering, 

1992). 

 

2.3.2. Strukturne značilnosti didaktičnega materiala  

Strukturne posebnosti Montessori materiala imajo za otroke z disleksijo velik pomen.  

Multisenzorne spodbude zagotavljajo nazornost, boljše razumevanje in pomnjenje 

informacij. Didaktični material omogoča prilagajanje težavnostne stopnje naloge 

otrokovim trenutnim zmožnostim ter postopno napredovanje na višje nivoje zahtevnosti. 

Ena izmed pomembnih značilnosti Montessori materiala je tudi vgrajena kontrola napake, 

ki posreduje sprotne povratne informacijo o pravilnosti  opravljene vaje in s tem 

preprečuje, da bi otrok oblikoval napačne predstave. 

 

Multisenzornost 

Montessori materiali so konkretni, mnogi pa so zasnovani tako, da izkoriščajo prednosti 

multisenzornega pristopa učenja. S tem krepijo spretnost diskriminativnega zaznavanja, 

ki je pri usvajanju jezika osrednjega pomena. Multisenzorne zaznave pomagajo 

konkretizirati abstraktne koncepte. Informacije, zaznane preko več čutnih kanalov, se 

bolje uskladiščijo v dolgotrajni spomin, so lažje predstavljive in priklicljive (von Oy, 

1996).  

 

Izolacija težavnosti 

Börjes (1981) opozarja, da mnogi didaktični materiali omogočajo učenje na različnih 

težavnostnih stopnjah. Prilagajanje težavnostne stopnje glede na otrokovo starost in raven 

trenutnih sposobnosti dopušča usvajanje različno zahtevnih spretnosti ter razvijanje in 
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izpopolnjevanje miselnih struktur. Prehajanje težavnosti od preprostega k zapletenemu 

posreduje izkušnje uspešnosti. 

Neke vrste izolacijo težavnosti zasledimo pri materialu zaznavanja. Določena lastnost 

materiala je izolirana, na primer barva, oblika, velikost, zvok, hrapavost, teža ali 

temperatura. To pomeni, da je didaktični material oblikovan enotno, z izjemo lastnosti, ki 

jo otrok s pomočjo materiala odkriva (Montessori, 1980). Nedvoumno urejen sistem 

poenostavi poskuse klasifikacije in diferenciacije. Igl in Vogl (1992) ugotavljata, da 

Montessori pedagogika s tem nudi podlago za dve posebni obliki učenja, ki sta v 

psihologiji učenja označeni s pojmoma strukturiranje in učenje konceptov. 

 

Kontrola napake 

V vsakem didaktičnem materialu je nameščena kontrola napake. Omenjena karakteristika 

materiala otroku neposredno prikazuje pravilnost izvedene vaje in omogoča preverjanje 

lastnega procesa učenja brez posredovanja odrasle osebe. Didaktični materiali otroka 

spodbudijo k temu, da o svojih napakah razmišlja na neodvisen in kritičen način in pri 

tem pridobljena spoznanja samostojno uporabi pri ponovitvi vsake vaje (Igl in Vogl, 

1992). Montessori (1980) pojasnjuje, da kontrola napake razvija spretnost premišljenega 

in kritičnega prepoznavanja majhnih razlik z vedno večjim občutkom za natančnost. 

Richardson (1997) dodaja, da povratne informacije krepijo otrokovo pozornost in ga 

preusmerjajo nazaj na nalogo.  

Ena izmed bistvenih prednosti didaktičnih materialov z vgrajeno kontrolo napake je 

spoznanje, da so napake le informacije, sestavni del učenja in ne nekaj, čemur bi se bilo 

potrebno izogniti za vsako ceno. Ta izkušnja spremeni ali omili običajen odziv otroka ob 

nalogah, pri katerih je neuspešen. Pickering (1992) razlaga, da kontrola napake prinaša 

razumevanje, da sta potrpežljivost in vztrajnost nujni za učenje, proces in vsebina učenja 

pomembnejša od končnega rezultata, občutki frustracije in jeze, izogibanje ali hitenje čez 

nalogo pa nepotrebni. 
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2.3.3. Metodološka načela 

Predstavitev didaktičnih materialov poteka od enostavnejših do kompleksnejših. Raba 

konkretnega materiala vodi do miselnih abstrakcij. Vsaka predstavitev je narejena počasi, 

skrbno vključuje otrokovo pozornost in krepi zavest o podrobnostih (Richardson, 1997). 

 

Pri uvajanju in rabi didaktičnega materiala je potrebno upoštevati dve fazi. Prva faza je 

»uvod« in je namenjena predvsem posredovanju jasne predstave o pravilni uporabi 

materiala. Med demonstracijo posamezne vaje pedagog zavestno opusti dolgo verbalno 

komunikacijo in se primarno osredotoči na natančno predstavitev gibov, potrebnih za 

uporabo posameznega materiala (Igl in Vogl, 1992). Montessori (1980) razlaga, da je 

pomemben element demonstracije »analiza gibanja«, ki omogoči razdelitev zaporedja 

poteka uporabe didkatičnega materiala v otroku lažje razumljive parcialne gibe.  

 

Drugo fazo predstavlja didaktična tehnika, ki jo je Montessori prevzela po Seguinu in 

poimenovala »lekcija s tremi stopnjami«: 

a) asociiranje (To je …)  

b) prepoznavanje (Pokaži mi/ Prinesi mi…) 

c) priklic (Kaj je to?)  

(Igl in Vogl, 1992).  

 

Naloga lekcije s tremi stopnjami je pridobivanje asociacije med predmetom oz. njegovo 

lastnostjo in pripadajočim imenom. Omogoča širjenje besednega zaklada in skladiščenje 

novih besed v dolgotrajni spomin (Pickering, 1992). Richardson (1997) utemeljuje, da je 

miselno povezovanje predmetov oz. njihovih značilnosti s pripadajočimi imeni nujno za 

razvoj jezika. Montessori (1980) navaja, da je ena izmed občutljivih nalog pedagoga  

poimenovati besedo, ki se natančno ujema s predstavo, ki naj bi jo didaktični material v 

otrokovem umu fiksiral.  

Richardson (1997) pojasnjuje, da so natančna poimenovanja predmetov in pojmov za 

otroke z disleksijo nujno potrebna, saj je zanje značilno, da imajo slabše razvito 

sposobnost hitrega avtomatiziranega poimenovanja.  
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3. VKLJUČEVANJE MONTESSORI KURIKULUMA V 
OBRAVNAVO OTROK Z DISLEKSIJO 
 

Montessori kurikulum je razdeljen na sedem področij dela. Štiri osnovna področja so 

področje vsakdanjega življenja, zaznavanja, jezika in matematike, ki jih dopolnjujejo še 

tri, prav tako pomembna področja: umetnost, znanost (zgodovina, geografija, kemija, 

fizika, biologija) in gibanje (Pickering, 1992).  

 

Za področja Montessori kurikuluma je značilno, da se medsebojno povezujejo in 

dopolnjujejo (Program osnovne šole montessori, 2010). 

Primer: Kovinske šablone sodijo med material s področja zaznavanja, a niso namenjene 

le prepoznavanju in razlikovanju oblik. Nudijo tudi pripravo na pisanje. Z njimi se otrok 

nauči upoštevati omejitve pisalne površine, usvoji smer pisanja od leve proti desni in 

izboljšuje svojo grafomotoriko. 

 

Glede na vrsto primanjkljajev in starost otroka z disleksijo je v obravnavo smiselno 

vključevati didaktične materiale s področij vsakdanjega življenja, zaznavanja in jezika. 

Omenjena področja spodbujajo vrsto spretnosti, ki sodelujejo pri branju in pisanju. 

Dejavnosti kurikularnih področij vsakdanjega življenja, zaznavanja in jezika razvijajo 

motorične sposobnosti, sposobnosti organizacije in načrtovanja dela ter področje šolskih 

veščin in znanj, ki zajemajo pozornost, spomin ter verbalne, zaznavne in jezikovne 

sposobnosti.  

 

3.1. Področje vsakdanjega življenja  

Področje vsakdanjega življenja Montessori kurikuluma vsebuje preproste aktivnosti s 

kompleksnimi cilji (Chattin-McNichols, 1992). Milz (1999) opozarja, da imajo s 

specialno pedagoškega vidika te, navidez preproste dejavnosti, veliko uporabno vrednost 

za spodbujanje različnih razvojnih področjih in otroka vodijo do višjih kognitivnih 

funkcij. Dietrich (2010) in Christl (2011) poudarjata, da dejavnosti vsakdanjega življenja 

nudijo številne možnosti usvajanja osnovnih spretnosti, ki vzpostavljajo temelje šolskim 
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veščinam. Zagotavljajo tudi posredno pripravo in izpopolnjevanje tistih veščin, ki so 

potrebne za branje in pisanje. 

 

Področje vsakdanjega življenja vključuje več primarnih in sekundarnih ciljev: spodbuja 

samostojnost, zagotavlja uspeh in s tem samospoštovanje, krepi zavest o okolju, širi 

razpon pozornosti, spodbuja razvoj izvršilnih funkcij, fine in grobe motorike, jezikovne 

veščine ter zaporeden način mišljenja. Vaje se venomer izvajajo v smeri od leve proti 

desni in od zgoraj navzdol, kar predstavlja posredno pripravo na pisanju (Christl, 2011). 

 

Chattin-McNichols (1992) ugotavlja, da je privlačnost področja vsakdanjega življenja v 

njegovi nesporni neskončnosti oz. razširljivosti. Aktivnosti otroka uče spretnosti za 

samostojnost. V prvi vrsti morajo zagotoviti motive za aktivnost, uspeh in zadovoljstvo 

kot podlago za oblikovanje pozitivne samopodobe in samospoštovanja. 

 

Pri vključevanju dejavnosti s področja vsakdanjega življenja v obravnavo otrok z 

disleksijo smo pozorni na to, da ne izključujejo branja in pisanja. Chattin-McNichols 

(1992) pojasnjuje, da ima omenjeno področje potencial, da na prikrit način privabi 

otrokovo zanimanje za učenje šolskih veščin. Preko dejavnosti vsakdanjega življenja se 

otrok nauči sporočati, izražati, primerjati, itd. Christl (2011) opozarja na spodbujanje 

natančnega načina izražanja med izvajanjem dejavnosti. Postopki (glagoli), predmeti 

(samostalniki) in njihove značilnosti (pridevniki) se natančno poimenujejo. Dietrich 

(2010) dodaja, da lahko dejavnosti prilagodimo otrokovi starost na način, da zagotovijo 

širitev besednega zaklada in omogočajo usvajanje pojmov in konceptov.  

 

Za vse otroke sta osredotočenost na nalogo in podaljšan razpon pozornosti izjemnega 

pomena, za otroke z učnimi težavami, ki imajo pri tem običajno več težav, pa ključnega 

(Pickering, 1992). Vsaka dejavnost s področja vsakdanjega življenja je sestavljena iz 

serije gibov, ki se izvajajo v logičnem zaporedju. Montessori je vsako vajo razčlenila na 

točke interesa, specifične točke, ki privabijo otrokovo pozornost (Richardson, 1997). 

Ruski razvojni psiholog Alexander Zaporozhets, ki je raziskoval funkcije pozornosti, je 

menil, da lahko pozornost modificiramo z vključevanjem gibanja. Ta premisa se izkazuje 
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za resnično pri opazovanju otrok v Montessori okolju, zlasti pri rokovanju z didaktičnimi 

materiali vsakdanjega življenja. Med skrbno demonstracijo se otrokova pozornost 

posveča podrobnostim. Njegovo gibanje se z namenom uspešnega opravljanja naloge 

upočasni, saj poskuša natančno izvesti vsak zahtevan gib. S počasnim in ozaveščenim 

gibanjem se izboljšuje tudi vidno-motorična koordinacija (Pickering, 1992). 

 

Pickering (1992) razlaga, da področje vsakdanjega življenja vključuje naloge, ki otroku 

pomagajo pridobiti veščine skrbi za samega sebe in za okolje. Pri tem ima osrednjo vlogo 

motorika, ki jo to področje sistematično razvija. Christl (2011) dodaja, da dejavnosti 

zagotavljajo različne gibalne vzorce, ki izboljšujejo tako grobomotorične kot 

finomotorične spretnosti. Glede na to, da so spretnosti načrtovanja natančnih motoričnih 

gibov in preciznega vidno-motoričnega koordiniranja nepogrešljive pri zahtevnih 

procesih, ki sodelujejo pri branju in pisanju, pridobijo vaje vsakdanjega življenja 

pomembno vrednost pri obravnavi otrok z disleksijo, ki imajo primanjkljaje omenjenih 

spretnosti. 

 

Eno izmed šibkih področij otrok z disleksijo je obvladovanje izvršilnih funkcij. 

Primanjkljaje na tem področju lahko deloma omilijo tudi dejavnosti vsakdanjega 

življenja. Chattin-McNichols (1992) utemeljuje, da otroku s slabimi izkušnjami na 

akademskem področju pomagajo razviti sposobnost vztrajnega in na cilj usmerjenega 

dela preko aktivnosti, ki so odmaknjena od tradicionalnega šolskega dela. Pickering 

(1992) se pridružuje z mnenjem, da te navidez preproste vaje otroka uče, kako pristopiti k 

učnim nalogam, vse od priprave in organizacije delovnega okolja do načrtovanja izvedbe 

nalog.  

 

Vaje skrbi za okolje in načelo pripravljenega okolja posredujejo občutek za red in 

organizacijo (Richardson, 1997). Po Montessori mora prostor prevzemati značilnosti 

strukture. Tako se didaktični material nahaja vedno na istem mestu in je po možnosti 

razporejen po težavnostnih stopnjah. Po končani aktivnosti ga je otrok dolžan vrniti na 

svoje mesto. Christl (2011) ugotavlja, da ima takšna strukturna ureditev moč, da se 
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zasidra v otrokov način organizacije šolskega dela in mu predstavlja oporo na poti do 

samostojnosti. 

 

3.2. Področje zaznavanja 

Montessori je za področje zaznavanja uporabila tudi frazo ''vzgoja čutov'', da bi slikovito 

označila cilj, ki se uresničuje pri interakciji z didaktičnimi materiali tega področja 

(Chattin-McNichols, 1992). Delo z materialom zaznavanja je razumela kot ključ do 

širšega okolja (Montessori, 1974). Milz (1999) meni, da vzgoja čutov razvija in spodbuja 

mišljenje preko vaj diferenciranega zaznavanja ob pomoči jezika (pripisovanje pomena). 

 

Materiali zaznavanja so na voljo za razvijanje devetih čutov: slušnega, vidnega, 

taktilnega, baričnega (čut za težo), stereognostičnega (haptično zaznavanje – sposobnost 

prepoznavanja oblike predmeta z uporabo taktilnih informacij o teksturi, velikosti, 

prostorskih lastnostih, temperaturi, ipd., v odsotnosti vidnih in slušnih informacij), 

kromatičnega čuta (čut za barvo) ter čutov za okus in vonj (Richardson, 1997). 

 

C. M. von Oy (1996) didaktične materiale zaznavanja v grobem deli na tri skupine. 

Materiali za razločevanje dimenzij: roza stolp, rjave stopnice, rdeče palice, leseni valji, 

barvni valji. 

Materiali za razločevanje oblik: geometrijski kabinet, konstrukcijski trikotniki, 

geometrijska telesa. 

Materiali elementarnih čutnih zaznav za razločevanje: barv, površin in struktur, teže, 

zvokov in tonov, vonjev, okusov in toplote.   

 

Ena izmed značilnosti materiala zaznavanja je izolacija lastnosti. To pomeni, da je 

didaktičen material posameznega sklopa enotno oblikovan, z izjemo lastnosti, ki jo 

razvija (npr. barva, oblika, velikost, teža, itd.) (von Oy, 1996). Chattin-McNichols (1992) 

pojasnjuje, da je cilj materiala z eno lastnostjo, ki se spreminja, medtem ko so preostale 

konstantne, vzpostavitev specifičnih asociacij (npr. med zaznavo rdeče barve in besedo 

»rdeča«). Obenem Richardson (1997) izolacijo posamezne lastnosti v materialu razume 
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kot pomoč pri usmerjanju pozornosti na dražljaje. Mnogi otroci z motnjo branja in 

pisanja nimajo velike zmožnosti toleriranja motečih dejavnikov. Koncept izolacije 

lastnosti tako v veliki meri zagotavlja uspeh, saj material predvideva osredotočenost le na 

eno izmed svojih karakteristik na enkrat. 

Montessori (1980) razlaga, da je posamezna lastnost, ki jo material razvija, stopnjevana v 

komaj opazni seriji. Pri tem se razlika lastnosti med enim in drugim predmetom 

enakomerno spreminja in je po možnosti matematično dokazljiva. 

 

Pomen skrbno pripravljenega zaporedja izkušenj, ki prehaja od konkretnih do abstraktnih, 

je v ciljno naravnanem izpopolnjevanju otrokovih čutov (Christl, 2011). Materiali 

zaznavanja omogočajo raziskovanje in poimenovanje različnih čutnih vtisov ter razvoj 

diferenciranega zaznavanja. Obenem se krepi zmožnost razlikovanja med pomembnimi 

in naključnimi dražljaji (Milz, 1999). Preko primerjanja in razlikovanja različnih čutnih 

vtisov se v otroku vzpostavi miselna organizacija zaznanih lastnosti po določenem 

kriteriju (Richardson, 1997).  

 

Hellwig (2009) navaja, da ni posebnega vrstnega reda predstavitve materialov 

zaznavanja, predpisan pa je posebni vrstni red v metodi predstavitve. 

• razlikovanje (diferenciacija) 

Sprva so predstavljeni močni kontrasti, ki zagotavljajo razumevanje razlik. Za začetek se 

uporabi le majhno število materialov, ki se med seboj očitno razlikujejo (npr. ena najtežja 

in ena najlažja tablica). Milz (1999) dodaja, da se število materialov kasneje povečuje, 

razlike med njimi pa so subtilnejše. 

 

• prirejanje (identifikacija) 

Preko prirejanja se vzpostavi koncept enakosti. Za utrjevanje razumevanja razlik med 

lastnostmi se uporabi dvojno serijo med seboj pomešanega materiala, iz katerega otrok 

izbira ujemajoče se pare (npr. dve tablici istega odtenka rumene in dve tablici istega 

odtenka rdeče barve). Milz (1999) pojasnjuje, da vaje iskanja parov dodatno fiksirajo 

razlike, ki s časom postanejo očitnejše. 
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• stopnjevanje (gradacija) 

Stopnjevanje posameznih lastnosti razvija sposobnost natančnejšega razlikovanja. Vaja 

gradacije zahteva postavitev med seboj pomešanih materialov v pravilno zaporedje (npr. 

kocke iste barve, a različnih dimenzij s sistematično stopnjevano razliko v dolžini roba za 

en centimeter). 

 

Glede na to, da so za otroke z disleksijo značilne težave na področju organizacije čutnih 

vtisov in diferenciranega zaznavanja, ima sistematičen in urejen način predstavitve 

senzoričnih informacij za premagovanje teh težav veliko vrednost.  

 

Zamisel o zagotavljanju dveh nasprotnih čutnih vtisov je Montessori prevzela po Seguinu 

(2001), ki jo je podkrepil z utemeljitvijo, da »pomnjenja ne smemo prikrajšati za 

informacije, ki jih lahko pridobimo s primerjanjem, iskanjem povezav in 

generaliziranjem. V nasprotnem primeru so nam posredovane napačne ali nepopolne 

ideje, ali nič drugega kot suhoparen pojem.« (str. 135) 

 

Ustrezna in natančna opredelitev didaktičnih materialov s pridevniki, primerniki in 

presežniki poskrbi za razširitev otrokovega besednega zaklada, kar ima pozitiven 

povratni učinek na sposobnost natančnega poimenovanja razlik (Milz, 1999).  

 

Področje zaznavanja ponuja bogat nabor dejavnosti, ki omogočajo napredovanje po 

Piagetovi fazi konkretno – logičnega mišljenja, ki je značilna med 7-im in 11-im letom 

starosti. Vaje prirejanja (velikosti, zvokov, teže, oblik v ravnini in prostoru, odtenkov in 

intenzivnosti barv, vonjev, temperature, okusov, hrapavosti, itd.) razvijajo spretnost 

korespondence ena proti ena. Spretnost seriacije je moč usvojiti s pomočjo različnih 

materialov, kot so roza stolp, rjave stopnice, rdeče palice, leseni valji s čepki, zvočni 

valji, zvonovi, peščene tablice za gladko in hrapavo, toplotne ploščice, barvni zaboji ter 

mnogimi drugimi didaktičnimi materiali, ki jih lahko ponudimo v urejanje. Zvonovi 

(razvrščanje na visoke in nizke tone) in geometrijski kabinet (razvrščanje oblike na tiste z 

ravnimi robovi in tiste s krivuljami) sta primera materialov, ki omogočata razumevanje 

klasifikacije (Chattin-McNichols, 1992). 
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Hellwig (2009) trdi, da delo z materiali zaznavanja otroku omogoča, da postane natančen 

opazovalec, ki razlikuje subtilne zaznave. Dietrich (2010) izpostavlja, da sposobnost 

diferenciranega zaznavanja vodi do kompleksnejših funkcionalnih sistemov in s tem do 

vse višjih kognitivnih sposobnosti, kot so sposobnosti tvorjenja pojmov in konceptov, 

generaliziranja in logičnega mišljenja.  

 

Da razvijanje čutov utira pot višjim kognitivnim sposobnostim, prikazuje tudi spodnja 

shema. 

  

Področje zaznavanja sposobnosti 1. 
stopnje 

sposobnosti 2. 
stopnje 

sposobnosti 3. 
stopnje 

sposobnosti 4. 
stopnje 

SLUŠNO 
ZAZNAVANJE 

 razumevanje jezika raba jezika 

VESTIBULARNO 
ZAZNAVANJE 
PROPRIOCEPTIVNO 
ZAZNAVANJE 

gibanje oči, drža, 
ravnotežje, mišični 
tonus 
 
 
 
 
fizična stabilnost 

kinestezija (občutek 
za premikanje 
sklepov), načrtovanje 
gibanja, nivo 
aktivnosti, trajanje 
pozornosti 
 
aktivacijski odziv, 
zaznava lastnega 
telesa 

TAKTILNO 
ZAZNAVANJE 

dobro telesno 
počutje, odnos med 
materjo in otrokom 

usklajevanje obeh 
strani telesa 
 

telesna shema, 
motorična spretnost, 
spomin, prostorsko 
zaznavanje 
 
 
vidno zaznavanje, 
vidno-motorična 
koordinacija 
 
 
razločevanje lika od 
podlage, konstantnost 
oblike, prepoznavanje 
položaja v prostoru, 
razumevanje 
prostorskih odnosov 

VIDNO 
ZAZNAVANJE 

 čustvena stabilnost smiselna, namenska 
aktivnost 

koncentracija, 
organizacija, 
abstraktno mišljenje in 
razumevanje 
 
 
učenje osnovnih 
šolskih veščin 
 
 
dominacija ene 
možganske polovice 
in ene telesne strani 
 
 
samozavest, 
samozaupanje, 
samoregulacija 
 
 
spretnost navezovanja 
stikov 

Razvoj posameznih področij zaznavanja kot pogoj razvoja višjih kognitivnih sposobnosti (Ayres, 

1984). 

 

Shema prikazuje, kako vsako posamezno področje zaznavanja najprej izolirano 

(intramodalno) predeluje dražljaje oz. vhodne signale. Le vestibularni in proprioceptivni 

sistem že delujeta vzajemno. Tekom razvoja se poleg intramodalnega predelovanja 

informacij vrši nadaljnjo povezovanje zaznavnih področij med seboj in z motoriko 

(intermodalno predelovanje). Medsebojno povezovanje informacij različnih zaznavnih 
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področij imenujemo senzorična integracija, ki različne čutne zaznave poveže v celostni in 

smiselni vtis (Ayres, 1984). 

 

Christl (2011) pojasnjuje, da delo z Montessori materiali zaznavanja pokriva vsa področja 

zaznavanja informacij in tako služi sistematičnemu razvijanju zaznavnih sposobnosti. S 

pomočjo materialov zaznavanja je uspeh razviden tudi izven občutljivih faz, pri starejših 

otrocih s primanjkljaji na področju zaznavanja. Omenjeni sklop Montessori materialov je 

zato relevantno vključevati v obravnavo otrok z disleksijo, saj zagotavljajo izkušnje, ki 

pomagajo premagovati težave pri zaznavanju. 

 

Materiali za razlikovanje oblik in dimenzij ponujajo številne in raznolike spodbude za 

področje vidnega zaznavanja, saj razvijajo sposobnosti vidno-motorične koordinacije, 

razločevanja lika od podlage, ohranjanja konstantnosti oblike, prepoznavanja položaja v 

prostoru in razumevanja prostorskih odnosov (Milz, 1999). 

Prenedergast (1969) dodaja, da se z vajami iskanja parov zvočnih valjev in tonov zvonov 

razvija spretnost slušnega razlikovanja. 

 

Raznolikost materialov zaznavanja otroku dopušča razumevanje koncepta posamezne 

lastnosti preko medija, ki mu je najbližji ter utrjevanje s preostalimi materiali v lastnem 

tempu. Na ta način sam vzpostavi ravnovesje med asimilacijo in akomodacijo – med 

utrjevanjem in pridobivanjem novega znanja, glede na raven svojih trenutnih zmožnosti 

(Chattin-McNichols, 1992). 

 

Richardson (1997) izpostavlja izjemen pomen posrednih ciljev, ki se realizirajo pri delu z 

materiali zaznavanja. Z njimi je namreč mogoče zagotoviti pripravo na branje in pisanje. 

Priprava na pisanje se prične s kovinskimi šablonami – naborom kovinskih okvirjev z 

odstranljivimi središči različnih geometrijskih oblik. Pickering (1992) pojasnjuje, da se 

preko izrisovanja geometrijskih oblik razvija grafomotorika. Izrisovanje geometrijskih 

oblik zahteva vse bistvene poteze roke, ki so potrebne pri pisanju. Christl (2011) dodaja, 

da otrok pri barvanju nastale oblike vleče neprekinjene vzporedne poteze v smeri od leve 

proti desni, tako kot pri pisanju. Obenem mora upoštevati dane omejitve, ki jih v zvezku 
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predstavlja črtovje. Z izrisovanjem likov v različnih položajih zaznava konstantnost 

oblik. 

 

Naslednji zelo pogost posredni cilj, ki ga dosežemo z materiali zaznavanja je priprava 

otrokovih prstov na pravilen triprstni pincetni prijem pisala (Chattin-McNichols, 1992). 

Mnogi materiali zaznavanja (npr. leseni valji, kovinski liki) imajo na vrhu majhen čepek 

v velikosti in obliki prijemalnega dela pisala (Dietrich, 2010). 

 

Večina aktivnosti se izvaja na preprogi, ki otroku predstavlja omejen delovni prostor, in 

sicer v vrstnem redu od leve proti desni in od zgoraj navzdol. Namen tovrstnega 

zaporedja pri delu z didaktičnimi materiali je navajanje otroka na usmeritev branja in 

pisanja v našem kulturnem prostoru (Chattin-McNichols, 1992). 

 

3.3. Področje jezika 

Montessori pedagogika predpostavlja, da je fonetika ključ za razumevaje jezika in se tako 

poslužuje fonetičnega pristopa k učenju jezika (Dietrich, 2010). Otrok spozna glasove, ki 

pripadajo posameznim črkam abecede. Pri branju črke dekodira v glasove, medtem ko pri 

pisanju glasove kodira v črke (Lee, 1967). Slovenščina je eden izmed tistih jezikov, za 

katere je značilno, da ima vsak glas svojo črko. Za učenje teh jezikov je fonetičen pristop 

primeren.  

 

Pickering (1992) navaja, da kurikularno področje jezika sestoji iz govorjenega jezika, 

predpisalnih in predbralnih aktivnosti, ki vodijo do branja in pisanja. Richardson (1997) 

pritrjuje, da gre učenje pisnega jezika po Montessori pedagogiki razumeti kot razširitev 

govorjenega jezika. Predmeti in ideje so precizno poimenovani, kar pomaga izgraditi 

govorjeni jezik. Besedni zaklad specifičnega vsebinskega področja je mogoče širiti s 

klasificiranimi poimenovanji. 

 

Otrok se uči pisati in brati vzporedno, s tem da pisanje nekoliko prednjači pred branjem 

(Chattin-McNichols, 1992). To značilnost Montessori metode učenja jezika izpostavljata 
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tudi Pickering (1992), ki pravi, da se otrok uči brati preko pisanja in Richardson (1997), 

ki pojasnjuje, da Montessori ni razvila specifične metode učenja branja per se.  

 

Lee (1967) povzema pripravo na pisni jezik v tri osnovne stopnje:  

(1) vaje za razvoj mišičnega mehanizma, ki je potreben za držanje in vodenje pisala;  

(2) vaje za vzpostavitev vidno-motorične podobe pisnih simbolov in mišičnega spomina 

za gibe, ki so potrebni pri pisanju (peščene črke); 

(3) vaje v kompoziciji besed (premična abeceda). 

 

Rezultati raziskave NICHHD (National Institute of Child Health and Human 

Development), ki jih predstavlja Richardson (1997), so pokazali, da je slabo fonološko 

zavedanje osrednji primanjkljaj disleksije. Najboljši napovedovalec uspešnega učenja 

branja med predšolskimi otroci in prvošolci je sposobnost glasovnega razčlenjevanja. 

Poleg tega je raziskava pokazala, da je otrokom z disleksijo potrebno zagotoviti izrazito 

strukturirane obravnave, ki ne izključujejo vaj fonološkega zavedanja. Montessori 

kurikularno področje jezika sistematično razvija sposobnosti, ki sodelujejo pri branju in 

pisanju, med njimi predvsem sposobnost fonološkega zavedanja.  

 

Peščene črke  

Peščene črke so izrezane iz drobnozrnatega brusnega papirja. Oblike črk so nameščene na 

sredino lesenih plošč. Z namenom razlikovanja med samoglasniki in soglasniki so plošče 

v ozadju črk obarvane; samoglasniki z modro, soglasniki pa z rdečo barvo (Chattin-

McNichols, 1992).  

 

Otrok s peščenimi črkami raziskuje glasove in simbole jezika. Z blazinicama kazalca in 

sredinca sledi vzdolž linije posamezne črke in sočasno izgovarja njen glas. Pri tem se 

vzpostavijo asociacije med glasovi in posameznimi oblikami oz. fonem-grafem 

korespondenca (Pickering, 2004). Delo s peščenimi črkami omogoča razvoj sposobnosti 

razčlenjevanja besed na sestavne glasove ter združevanja glasov v besede (Christl, 2011). 
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Dietrich (2010) opozarja na preobremenjenost čutil za vid in sluh pri otrocih, ki je 

pogosto posledica frontalnega načina poučevanja v šolah, medtem ko se taktilno-

kinestetični način zaznavanja in učenja redkeje izkorišča. Montessori pedagogika 

zagotavlja celostni, multisenzorni pristop učenja črk. Otrok zaznava obliko črke s prsti 

(takilno), mišicami roke (kinestetično) in očesom (vidno) ter jo preko izgovorjave poveže 

z ustreznim glasom (slušno). Hellwig (2009) dodaja, da se taktilno – kinestetične 

povratne informacije o poteznem zaporedju črk shranjujejo, ohranjajo in prikličejo s 

pomočjo mišičnega spomina. Montessori (1974) pojasnjuje, da simultano dotikanje in 

gledanje črk hitreje fiksira njihovo podobo. Kasneje se ta dva procesa ločita, gledanje 

postane branje in dotikanje pisanje. 

 

Omenjeni multisenzorni postopek predstavitve črk po Montessori se sklada s tistim, ki sta 

ga Orton in Gillingham priporočila za otroke z disleksijo. Orton utemeljuje, da učenje 

črk, ki temelji na tesnih asociacijah vidnih, slušnih in taktilno-kinestetičnih informacij, 

pomaga premostiti težave s priklicem oblik črk in pravilnim zaporedjem črk v besedi 

(Gillingham in Stillman, 1960). 

 

Peščene črke otroku omogočajo, da gibe, ki so potrebni za oblikovanje črk, brez bojazni 

pred zmoto ponovi kolikokrat želi (Christl, 2011).  

 

Premična abeceda 

Premična abeceda je sestavljena iz nabora tridimenzionalnih črk, ki se razlikujejo v 

velikosti - od lesenih, ki ustrezajo velikosti peščenih črk, do manjših, natisnjenih na 

kratice (Pickering, 2004). Razlikovati je mogoče med soglasniki rdeče in samoglasniki 

modre barve. Premična abeceda je konkretni material, ki otroku omogoča aktivno učenje 

in mu posreduje neposredno izkušnjo o tem, kako iz črk nastanejo besede. Pripomore k 

razumevanju, da pišemo od leve proti desni in od zgoraj navzdol (Christl, 2011).  

 

S premično abecedo je mogoče zasnovati raznolike vaje fonološkega zavedanja, kot so 

štetje glasov, identifikacija glasov (začetni, končni, sredinski glas), ujemanje glasov, 
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substitucija začetnega soglasnika v besedi, reverzija glasov v besedi (vzvratna 

izgovorjava) ali opustitev glasov (Richardson, 1997).  

 

S pomočjo premične abecede otrok sprva sestavlja besede, kasneje pa tudi povedi, opise 

slik in predmetov ali pismo prijatelju. Tovrstne aktivnosti otroka motivirajo in 

osmišljujejo pisanje (Chattin-McNichols, 1992). 

 

Druge vaje s področja jezika 

Fonološko zavedanje krepijo še nekatere druge dejavnosti s kurikularnega področja 

jezika. Elsner in Jacobs (2002) ugotavljata, da otroci glasove v besedah radi zaznavajo 

izolirano, če je njihova pozornost za tovrstne aktivnosti pridobljena na igriv način. Znana 

Montessori igra, ki se osredotoča na razvijanje sposobnosti fonološkega zavedanja, je 

»Vidim nekaj, kar se začne na črko…«. V skladu z otrokovimi zmožnostmi je potrebno 

upoštevati, da najprej sprašujemo po glasovih, ki jih je lažje razlikovati in po besedah, ki 

so že del usvojenega besednega zaklada. Pickering (2004) dodaja, da lahko sposobnost 

fonološkega zavedanja spodbujamo tudi s škatlami, ki vsebujejo majhne predmete ali 

ilustracije predmetov, ki se začnejo oz. končajo z istim glasom ali vsebujejo isti glas v 

sredini besede. 

 

Christl (2011) izpostavlja vajo pisanja s prstom v pladenj s peskom, ki krepi tako 

asociacije med črkami in pripadajočimi glasovi kot avtomatizacijo oblike črk. Pesek 

preko občutljivih blazinic prstov zapusti neposreden čutni vtis. Taktilne informacije se 

med gledanjem in verbalizacijo zapisanega dopolnjujejo z vidnimi in slušnimi. S 

pisanjem v pesek se bistveno izboljšujejo grafomotorika, oblikovanost pisave, tekočnost 

lineacije in vidno-motorično koordinacija. Dodatna prednost vaje je v tem, da pesek 

omogoča takojšen zabris sledi, zaradi česar se napake ne zdijo tako težke kot na papirju.  

 

Besedne vrste 

Montessori (1974) poudarja, da prevajanje črk v glasove samo po sebi še ni branje. Kar 

lahko razumemo kot branje, je interpretacija oz. razumevanje pomena, ki ga besede 

nosijo. Richardson (1997) pojasnjuje, da otrok pomen besed spoznava tudi preko 
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besednih vrst. Z njimi se seznani s pomočjo gibanja in zaznavanja ob tridimenzionalnih 

geometrijskih telesih, ki jih kasneje nadomestijo pripadajoči dvodimenzionalni simboli. 

Vse besedne vrste so torej zastopane z geometrijskimi simboli, ki se glede na svojo 

sporočilnost razlikujejo v velikosti, obliki in barvi (velik črn trikotnik za samostalnik, 

manjši moder trikotnik za pridevnik, rožnat pravokotnik za veznik, rdeč krog za glagol 

itd.).  

 

Primer: Simbol za samostalnik je velik črn trikotnik. Od vseh oblik je največji simbol, ki 

izraža stalnost in negibljivost. Črna barva poudarja njegovo ekspanzivno funkcijo. Kot 

kontrast statičnemu samostalniku otroku predstavimo glagol, ki je samostalniku v 

pomembnosti enakovreden, a nasproten partner. Rdeč krog simbolizira aktivnost, ki je 

bila predhodno ponazorimo s kotalečo rdečo kroglico. Brez obeh besednih vrst stavek ne 

obstaja.  

 

Christl (2011) razlaga, da simboli, ki jih je Montessori priredila posameznim besednim 

vrstam, prebujajo asociacije. Pickering (1992) dodaja, da simboli omogočajo grafično 

predstavitev vrstnega reda besed, ki otroku nudi vizualno oporo.  

Predvsem pri otrocih z disleksijo samo znanje o pravilih ne zadostuje. Christl (2011) 

meni, da simbolika omogoča intuitivno razumevanje pomena, naloge in pomembnosti 

besed v stavku. Obenem dodaja, da spoznanja nevrobiologije in psihologije učenja 

nakazujejo na to, da vključevanje simbolike v učenje pozitivno vpliva predvsem na 

okrepitev asociativnih povezav v možganih. Asociacije omogočajo lažji in dolgoročnejši 

vtis znanja v spomin ter spontan priklic v stresnih situacijah. Montessori s svojim 

pristopom učenja besednih vrst ponuja prav možnost asociativnega učenja z 

razumevanjem.  

 

Vaje z geometrijskimi telesi in pripadajočimi liki predstavljajo pripravo na stavčno 

analizo, slovnico in kompozicijo stavka, kot tudi neposredno učenje o funkcijah besed 

(Richardson, 1997). Cilj Montessori pedagogike torej ni konfrontacija s teorijo slovnice, 

ampak aktivno učenje z razumevanjem, ki otroka vodi do poglobljenega raziskovanja 

strukture jezika in bralnega razumevanja.  
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Richardson (1997) ugotavlja, da pedagoška metoda Montessori razvija vse jezikovne 

sposobnosti: fonološko zavedanje in diskriminativno zaznavanje glasov; sintakso oz. 

pravila, ki urejajo zaporedje besed v frazah in stavkih; semantiko oz. pomenski sistem, ki 

je vezan na besede in fraze kot rezultat izkušenj v raznolikih kontekstih ter pragmatiko 

oz. rabo jezika v različnih kontekstih ali situacijah.  
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ZAKLJUČEK 
 

Disleksija je ena izmed najpogostejših specifičnih učnih težav. Težave otrok z disleksijo 

se razprostirajo na kontinumu od lažjih, zmernih do izrazitih in jih spremljajo celo 

življenje. Na podlagi diagnosticiranja težav lahko oblikujemo individualen načrt 

obravnave, s katerimi bomo spodbujali slabše razvite spretnosti in otrokom pomagali 

premagovati primanjkljaje na posameznih področjih učenja. Tako bodo lahko pridobili 

izkušnje uspešnosti, izrazili svoje potenciale ter postali zadovoljni in uspešni 

posamezniki.  

 

S pomočjo nekaterih načel in didaktičnih materialov, ki jih ponuja pedagogika Marie 

Montessori, je mogoče sistematično razvijati posamezna področja učenja, na katerih se 

kažejo primanjkljaji otrok z disleksijo. To so področja organizacije in načrtovanja dela, 

motorike ter posameznih šolskih veščin in znanj. Mnogo Montessori materialov lahko 

izdelamo tudi sami.  

 

Organizacijske veščine in sposobnost načrtovanja dela je mogoče razvijati preko načela 

pripravljenega okolja in kurikularnega področja vsakdanjega življenja. Pripravljeno 

okolje s svojo urejenostjo in strukturo otroku posreduje občutek za red in organizacijo. 

Dejavnosti s področja vsakdanjega življenja pomagajo razviti sposobnost vztrajnega in na 

cilj usmerjenega dela. Preko teh dejavnosti se otrok nauči, kako pripraviti oz. organizirati 

delovni prostor in načrtovati izvedbo nalog.  

 

Motorične sposobnosti je mogoče spodbujati s pomočjo celotnega nabora Montessori 

materialov. Značilnost, ki to omogoča in je skupna vsem Montessori materialom, je 

konkretnost, ki otroka spodbuja k rokovanju. Dejavnosti s področja vsakdanjega življenja 

predvidevajo izvajanje raznolikih gibalnih vzorcev, ki izboljšujejo grobe in finomotorične 

sposobnosti ter vidno-motorično koordinacijo. Grafomotoriko je mogoče razvijati z 

geometrijskimi liki in pripadajočimi okvirji. Posamezni didaktični materiali s področja 

zaznavanja otroku z majhnim čepkom v velikosti in obliki pisala pomagajo usvojiti 

pravilen triprstni prijem pisala. 
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Pri otrocih z disleksijo se pogosto pojavljajo tudi znaki nepozornosti, odkrenljivosti, 

impulzivnosti in hiperaktivnosti. Pripravljeno okolje, privlačno oblikovani didaktični 

materiali, ki spodbujajo motorično aktivnost, način predstavitve dejavnosti, načelo 

svobodne izbire in izolacija posameznih lastnosti pri materialih zaznavanja – vse to so 

elementi Montessori pedagogike, ki otroku pomagajo vzpostaviti, ohranjati in podaljšati 

razpon pozornosti.  

  

Osebe z disleksijo imajo običajno dobro razvite verbalne sposobnosti, vendar se težave 

kažejo tudi na tem področju. Opazimo lahko slabo slovnično strukturo, skromnejši 

besedni zaklad ter slabše sposobnosti natančnega in avtomatiziranega poimenovanja.  

Posamezne dejavnosti s področij vsakdanjega življenja, zaznavanja in jezika otroka 

spodbujajo k verbalizaciji svojega dela, natančnemu poimenovanju ter označevanju 

materialov in njihovih značilnosti s pridevniki, primerniki in presežniki. Lekcija s tremi 

stopnjami je didaktična tehnika, ki omogoča širjenje besednega zaklada in razvoj 

sposobnosti natančnega poimenovanja. Besedišče bogatijo tudi kartice s klasificiranimi 

poimenovanji. Njihova vsebinska področja lahko specifično prilagodimo glede na 

otrokove potrebe in interese. Montessori metoda učenja besednih vrst in njihovih funkcij 

zagotavlja učenje z razumevanjem. Olajšuje pomnjenje in priklic slovničnih pravil. Otrok 

spoznava besedne vrste s pomočjo gibanja in zaznavanja ob delu s konkretnimi materiali, 

ki s svojo simboliko omogočajo asociativno učenje in vizualizacijo vrstnega reda besed.  

 

Montessori materiali zaznavanja zagotavljajo spodbude za premagovanje težav na 

področju zaznavanja. Za obravnavo otrok z disleksijo je relevanten predvsem material 

vidnega in slušnega zaznavanja. Sistematičen vrstni red v metodi predstavitve 

posameznega didaktičnega materiala otroka v treh fazah vodi od razlikovanja preko 

prirejanja do stopnjevanja lastnosti. Razlikovanje močnih kontrastov na prvi fazi pomaga 

razumeti koncept razlike. Na drugi fazi se preko prirejanja vzpostavi koncept enakosti, ki 

utrjuje razumevanje razlik. Vaje stopnjevanja lastnosti na zadnji fazi spodbujajo razvoj 

sposobnosti natančnega razlikovanja drobnih razlik. Številni in raznoliki materiali za 

razlikovanje oblik in dimenzij izboljšujejo sposobnosti razločevanja lika in podlage, 



36 

ohranjanja konstantnosti oblike, prepoznavanja položaja v prostoru in razumevanja 

prostorskih odnosov.  

 

Ena izmed temeljnih težav otrok z disleksijo je šibko razvito fonološko zavedanje. Med 

najbolj znane Montessori materiale s področja jezika uvrščamo peščene črke in premično 

abecedo, ki z multisenzornim pristopom razvijajo sposobnosti razčlenjevanja besed na 

sestavne glasove ter združevanja glasov v besede. Sočasno zaznavanje peščenih črk po 

vseh čutnih kanalih: slušnem, vidnem, taktilnem in kinestetičnem, otroku posreduje 

celostno informacijo, ki jo lažje shrani, ohranja in prikliče v spomin. S pomočjo premične 

abecede je mogoče oblikovati različne variacije vaj fonološkega zavedanja. 

 
Pogosto doživljanje neuspehov na akademskem področju ima vpliv na otrokovo čustveno 

doživljanje. Otroci z disleksijo se soočajo s čustvenimi težavami, kot so tesnobnost, slaba 

samopodoba, pomanjkanje samozavesti in motivacije. Izolacija težavnosti, načelo 

spodbujanja otrokove lastne aktivnosti (»Pomagaj mi, da naredim sam«) in načelo 

svobodne izbire zagotavljajo izkušnje samostojnosti, omogočajo doživljanje uspeha, 

pomagajo oblikovati pozitivno samopodobo in vzpostaviti notranjo motivacijo za učenje. 

Kontrola napake otroku posreduje neposredne povratne informacije o pravilnosti 

izvedene vaje, brez posredovanja odrasle osebe. Obenem prinaša spoznanje, da so napake 

sestavni del učenja, proces učenja pa pomembnejši od pravilne izvedbe v prvem poskusu. 

 
Pri vsakemu otroku s specifičnimi učnimi težavami je prisotna enkratna kombinacija 

kognitivnih in drugih primanjkljajev. Zato mora biti specialni pedagog dovolj občutljiv in 

odprt za prepoznavanje otrokovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb in za 

fleksibilno uporabo raznoterih didaktično-metodičnih pristopov (Navodila za 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 

devetletno osnovno šolo, 2003). Izsledki strokovne literature govorijo v prid vključevanju 

elementov Montessori pedagogike v obravnavi otrok z disleksijo. Posamezna načela in 

dejavnosti, ki jih je oblikovala Maria Montessori, namreč spodbujajo tista področja 

učenja, na katerih se odražajo težave otrok z disleksijo.  
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