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POVZETEK 

 

Motnje v razvoju govorno-jezikovne komunikacije povzročajo težave že predšolskemu 

otroku. Ne glede na vzrok, ki povzroča odstopanje v razvoju komunikacije, razvoj govorno-

komunikacijskih spretnosti sovpliva tudi na ostala področja otrokovega razvoja. Za nudenje 

ustreznih stimulacij, ki bi otroku pomagale na višjo stopnjo v razvoju komunikacije, je 

potrebna natančna in realna ocena otrokovih komunikacijskih spretnosti. Ob vključitvi otroka 

v vrtec tudi vzgojitelj postane oseba, ki ne nudi zgolj ustreznih spodbud, ampak lahko tudi 

ocenjuje komunikacijske spretnosti posameznega otroka. Ob realni oceni komunikacijskega 

profila otroka lahko vzgojiteljica v okviru njenih strokovnih kompetenc nudi spodbude, ki so 

primerne za posamezni nivo v razvoju komunikacije. Vzgojitelj je skozi vsakodnevno 

interakcijo z otrokom v vrtcu ena izmed pomembnih oseb, ki lahko ob nudenju ustreznih 

spodbud pomaga ali v nasprotnem primeru škodi otrokovemu razvoju. 

 

V diplomskem delu sem skozi teoretična izhodišča o cerebralni paralizi, ki je v dotični študiji 

primera ključni vzrok za motnje v govorno-jezikovni komunikaciji pri predšolskem otroku, na 

podlagi razvojne psihologije ločila tipični otroški razvoj od tistega, ki od njega odstopa. S 

povezovanjem empiričnega dela s teorijo sem prišla do pomembnih ugotovitev. Za opis 

otrokovega komunikacijskega profila sem uporabila instrumentarij Komunikacijsko matriko. 

S primerjavo dveh profilov, ki sva ju ocenjevali dve različni ocenjevalki, sem v diplomskem 

delu ugotovila pomembnost dejavnikov, ki lahko vplivajo na nerelevantno ocenjevanje.  

 

Komunikacija poteka vedno in povsod. Otrokom, ki zaradi razvojnega primanjkljaja niso 

zmožni razviti sistem družbeno sprejemljive komunikacije, lahko s primernim pristopom 

omogočimo, da razvijejo svoj sistem komuniciranja, s katerim bodo shajali v življenju.  

 

Ključne besede: otrok s cerebralno paralizo, govor, jezik, komunikacija, Komunikacijska 

matrika, vzgojitelj 
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ABSTRACT 

 

Speech or language impairment in child development affects already the pre-schoolers. No 

matter what the cause for speech or language impairment is, it will definitely also effect on 

the other areas of the child development. In order to help a child improve in communication, 

we need precise and authentic evaluation of his/her communication skills. When we integrate 

a child with speech or language impairment into nursery school, the teacher becomes the 

person who will encourage and evaluate child's communication skills and progress. With 

authentic evaluation of the child's communication skills, the teacher can offer assistance in the 

individual's communication development within his/her professional competences. The 

nursery school teacher is undoubtedly extremely significant when it comes to the 

improvement of the child development. Nonetheless, he/she can also cause harm if his/her 

evaluation is false.  

In this bachelor degree, cerebral palsy, which is the main cause of speech and language 

impairment of the child in the case study, is presented from theoretical perspective. 

Connecting the theoretical and empirical findings, I have come to important conclusions. For 

the description of the child's communication profile, the communication matrix was used. 

After the comparison of two profiles, which were evaluated by two assessors, I came to the 

findings, which show the importance of some factors that can affect the irrelevant evaluation. 

People communicate always and everywhere. Children with impairment in their development 

may not be capable to develop socially acceptable communication. It is vital for them that the 

right approach is used, so they can develop their own communication systems, which will 

function also later in life. 

Key words: child with cerebral palsy, speech, language, communication, communication 

matrix, teacher 
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I UVOD 
 

Izkušnje, ki jih otrok pridobi v predšolskem obdobju, predstavljajo pomembno iztočnico za 

njegov nadaljnji razvoj. Pomanjkanje ustreznih stimulacij v določenem kritičnem razvojnem 

obdobju lahko otroka prikrajša za pridobivanje izkušenj, zaradi česar se posledično lahko 

razvije določeno socialno nezaželeno vedenje. Pri normalnem
1
 razvoju otroka je pomanjkanje 

razvojno pomembnih izkušenj mogoče nadoknaditi z minimalnim naporom, saj anomalije na 

področju vedenja ne izvirajo nujno iz okvare posameznih funkcionalnih organov. Pri otroku s 

prirojeno cerebralno paralizo je te izkušnje težje nadoknaditi, njihova nadomestitev pa 

zahteva vrsto terapevtskih obravnav in vztrajnost. Otrok s težjo obliko cerebralne paralize v 

okviru svojega razvoja izkušenj iz okolice ne bo pridobival na način kot njegovi vrstniki, saj 

mu kognitivne sposobnosti tega ne omogočajo, in zato potrebuje pomoč odraslega, ki mu 

pomaga usvajati določena znanja na posameznih področjih razvoja. Pri motorični prizadetosti 

je nujno potrebna fizioterapevtska obravnava. Mišice pomembno sodelujejo pri vseh 

področjih razvoja, zato motorična prizadetost povzroča motnje tudi v otrokovi komunikaciji 

in na ostalih področjih razvoja. Tudi logopedske vaje so nepogrešljiv del obravnave. Otrok 

sam ne more posegati v svet okrog sebe. Njegovi starši, sorodniki, terapevti in vzgojitelj ali 

spremljevalec v vrtcu so tisti, ki ga vključujejo v svet socializacije in mu z ustreznim 

programom učenja omogočajo pridobivanje izkušenj.  

 

Za temo diplomskega dela sem se odločila zato, ker je obravnavana tematika pomembno 

zaznamovala moje življenje. Z diplomsko nalogo sem želela spoznati in raziskati, s kakšnimi 

težavami se lahko sooča otrok s cerebralno paralizo ob vključitvi v vrtec in kako mu lahko 

vzgojitelj nudi ustrezne spodbude za optimalen razvoj na posameznih področjih. Deček, ki ga 

opisujem v empiričnem delu, je star 2 leti in 4 mesece, ima odločbo in bo letos vključen v 

vrtec. Spremljala ga bo tudi spremljevalka, saj je opredeljen kot težko gibalno oviran otrok s 

celostnim zaostankom v razvoju. Podrobne informacije o njegovem razvoju mi je podala 

njegova mati, pri strokovnem opisu dečkove komunikacije pa sem za pomoč prosila 

fizioterapevtko in logopedinjo. 

 

Če ne morem teči za tabo, ne pomeni, da si tega ne želim. 

Če ne morem povedati, bi ti rad pokazal s svojim telesom. 

Če se nočem učiti, ne pomeni, da ne bi rad vedel to kar veš ti. 

                                                 
1
 Beseda normalno pri tem označuje večino. 
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II  TEORETIČNI DEL 
  

 

1 RAZVOJ PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

V spodnji tabeli je prikazan pregled razvojnih mejnikov na posameznih področjih razvoja 

predšolskega otroka po Brajoviću (2010, str. 126 in 127). 

 

Tabela 1: Pregled razvojnih mejnikov na posameznem področju otrokovega razvoja 

Starost 

 

Groba 

motorika 

 

Drobna motorika 

 

Govor 

 

Spoznavni razvoj 

 

Osebnostno-

socialni razvoj 

1m. 

 
 

Leže na hrbtu 

dvigne glavo, 

ko ga držimo 
ob rami. 

 
 

 

Predmet raziskuje z 

isto roko, kot ga drži. 

Joka. Razlikuje svoj 

govor od govora 
drugih ljudi. 

Vokalizira dva ali 

več glasov 

(1.–5. m,). 

Habituira se na 
ropotuljico. 

 

Po videzu prepozna 

svoje starše. 
 

Preferira dražljaje, 
ki prihajajo od 

ljudi pred drugimi 

dražljaji. Posnema 

obrazne gibe ljudi. 
Socialni nasmeh. 

3 m. 

Obrne se z 
boka na hrbet. 

 

 

Samostojno 

sedi (5.–7. 

m.). 

Poskuša dati roko v 

usta. 

 
Ležeč na hrbtu seže 

po obročku nad sabo. 

Izmenjuje vloge 
govorca in 

poslušalca (1.–5. 

m.). 

Čeblja (glasovi brez 

pomena). 

Razlikuje nov vidni 

vzorec. 

 

 
Zaveda se novih 

okoliščin. 

Usmerja pozornost 

na druge ljudi (2.–
4. m.). 

Pozornost začne 

usmerjati na 

predmete (5.–7. 

m.). 

 

6 m. 

 

 

Samostojno se 
plazi (6.–10. 

m.). 

 

 
 

Prijema s celo roko. 

 

 
Prijema z blazinicami 

prstov (5.–7. m.). 

Posnema glasove 

brez razumevanja 

(6.–9. m.). 
Odgovarja z 

gestami, obrazno 

mimiko in glasovi 

(6.–12. m.). 

Nasmehne se podobi 

v ogledalu. 
 

Pozoren je na 

čečkanje. 

Igra se 

»sodelovalne 

igrice« z 

odraslimi. 
Skuša pritegniti 

pozornost s svojim 

vedenjem. Izraža 

temeljna čustva 
(6.–9. m.). Boji se 

neznancev. 

9 m. 

Stoji ob opori 

(7.–9. m.). 

 
 

 

Samostojno 

stoji (9.–15. 
m.). 

Zmore pincetni 

prijem. 

 

 

 
 

 

Izpolni enostavne 

naloge (6.–12. m.). 

 

Vzpostavi skupno 

usmerjeno 

pozornost in se uči 

s posnemanjem. 
Vstopi v socialno 

interakcijo s 

predmeti (8.–16. 

m.). 
 

12 m. 

Samostojno 

hodi (9.–16. 

m.). 

 
Vrže žogo 

(12.–14. m.). 

Prime svinčnik v 

položaj za risanje in 

čečka. 

Izgovori prvo 

besedo (12.–20. m.). 

 

Razume več kot 50 
besed (12.–20. m.). 

Najde igračo pod 

zamenjano skodelico. 

Iz »varne baze« 
raziskuje svoje 

okolje (12.–18. 

m.). Postaja 

samozavesten, želi 
se uveljavljati 

(12.–18. m.). 

15 m.    
Ponovi vstavljanje 
čepkov v podlago 

(14.–16. m.). 

Uporablja socialni 
govor pri igri 

(12.–24. m.). 
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18 m. 

 

Ob opori hodi. 
po stopnicah 

navzgor (17.–

19. m.). 

 

 

Poimenuje 
predmete, osebe 

(1.–3. l.). Govori 

približno 50–100 

besed. Tvori 

dvobesedne izjave. 

Pripoveduje 

enostavno zgodbo. 

 

Sestavi stolp iz dveh 

kock (17.–19. m.). 

 
 

 

 

Pokaže nekaj delov 
telesa (20.–24. m.). 

 
Izraža čustva in 

socialne odnose 

(1,6.–3. l.). 

24 m. 

Teče. 

 
Sonožno skoči 

s tal (17.–30. 

m.). 

Gradi stolp iz kock. 

Je z žlico. 
Sam si obleče 

enostavna oblačila 

(2.–3. l.). 

 

 
 

Tvori večbesedne 

izjave. 

Začetek razvoja 

teorije uma (okrog 2. 
l.). 

Razlikuje med tremi 

predmeti (26.–28. m.). 

Izmenjuje 
sodelovalne in 

konfliktne odzive 

z vrstniki. 

3 l. 

Hodi po 

stopnicah z 
izmenjava- 

njem nog. 

 

Stoji na eni 
nogi. 

Nabada hrano z 

vilicami. 

Posnema risanje 
preprostih oblik. 

Reže papir s škarjami 

(3.–4. l.). 

Riše glavonožca (3.–
4. l.). 

Govori tekoče in 

razumljivo. 
 

Razvija 

metajezikovne 

sposobnosti (3,6.–5. 
l.). 

 

 
 

Zna prešteti nekaj 

predmetov (38.–42. 

m.). 

Začne empatično 

razumevati druge 

ljudi. 

4 l.  

Piše prve črke in 
številke. 

Zapenja si gumbe (4.–

5. l.). 

 

Občuten porast 

vzdrževanja 

pozornosti (3.–5. l.). 

 
Ima prijateljski 

stik vsaj z enim 

otrokom (4.–5. l.). 

5 l. 
Vozi se s 
kolesom (5.–

7. l.). 

Tiska svoje ime. 
Maže hrano z nožem. 

Riše risbo z nekaj 

elementi. 

Doseže govorno 

kompetentnost – 
učinkovito se 

sporazumeva z 

drugimi. 

Vedno bolj je 

učinkovit pri 
prepoznavanju 

dražljajev in priklicu 

informacij (zgodnje 

otroštvo). 

 

6 l.  

Zaveže si vezalke in 

zapne zadrgo (6.–7. 
l.). 

   

 

 

Človeški razvoj poteka po zakonitostih, ki se vedno dogajajo v določenih zaporednih korakih 

in pojavljajo na enak način. Otrok mora najprej obvladati kontrolo glave, šele nato bo lahko 

samostojno sedel. Preden bo shodil, mora biti sposoben samostojnega sedenja. Razvojni 

mejniki, kot jih Brajović (2010) opisuje v zgornji tabeli, so nam zato lahko tudi v pomoč pri 

ugotavljanju odstopanj od normalnega razvoja.  

 

Sama poškodba možganov pri CP ni ozdravljiva, niti se ne more poslabšati, medtem ko je 

spremljajočo motnjo gibanja ali drže mogoče izboljšati. Otrok s CP prav tako raste in se 

razvija kot ostali otroci (Hinchcliffe, 2007). 

 

Zaostanek v razvoju se pri otroku s CP kaže na vseh področjih razvoja. Na področju 

govornega razvoja je pri takem otroku zaznati predvsem skromnejše govorno izražanje, manj 

je čebljanja, bebljanja in gruljenja. Prisoten je lahko tudi zaostanek na socialnem in 
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emocionalnem razvoju, ki je pogojen z otrokovim temperamentom, s kulturnimi in etničnimi 

dispozicijami otroka ter pričakovanji družine (Žgur, 2011). 

 

Zaradi okvare možganov ima lahko otrok tudi motnjo v prepoznavanju predmetov in 

razumevanju odnosa vzrok-posledica. Pri normalnem razvoju se najprej razvije faza razvoja 

poseganja z roko in prijemanja. Otrok samoiniciativno posega po predmetih, ki jih vidi ali 

sliši, in tako razvija koordinacijo med občutenjem in videnjem predmetov. Če se ta faza 

razvojno ne pojavi, so opazne posledice. Razvojni zaostanek otroku onemogoča sposobnost 

uporabe rok za manipulacijo s predmeti (prijemanje, izpuščanje, poseganje). Pri teh otrocih je 

zato usmerjena vadba oziroma igra ključnega pomena za njihov razvoj (Žgur, 2011). 

 

Za optimalen razvoj in rast v okviru otrokovih zmožnosti mu moramo nuditi potrebno pomoč. 

Vztrajnost staršev in terapevtov igra zelo pomembno vlogo, saj čakanje na izboljšanje ne bo 

prineslo rezultatov. Še posebej pomembna je zgodnja obravnava otroka – predvsem v prvih 

mesecih njegovega življenja (Hinchcliffe, 2007). 

 

 

1.1 RAZVOJNE TEORIJE V OTROŠKI PSIHOLOGIJI 
 

Psihologija se je kot znanstvena disciplina razvila šele v sredini prejšnjega stoletja. Klasična 

otroška psihologija je sprva preučevala vedenje otrok v različnih starostnih obdobjih z 

namenom odkrivanja norm normalnega razvoja, odstopanja od tega v posameznih starostnih 

obdobjih ter vpliv izkušenj iz otroštva na osebnost odraslega človeka (Horvat in Magajna, 

1987, v Batistič Zorec, 2006). M. Batistič Zorec (2006) pravi, da otroška in razvojna 

psihologija nista natančno razmejeni, saj različni avtorji potrjujejo tezo vseživljenjskega 

razvoja človeka. 

Teorije, ki opisujejo razvojno psihologijo, Batistič Zorčeva (2006) razdeli v tri glavne 

skupine: 

- behaviorizem oziroma teorije učenja, 

- psihoanaliza oziroma psihodinamske teorije (Freudova in Eriksonova teorija), 

- Piagetova teorija kognitivnega razvoja. 

Kot pomembnejšo razvojno teorijo navajam še teorijo L. S. Vigotskega.  
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Različne razvojne teorije so pomembno prispevale k opisu in razčlenitvi otrokovega razvoja. 

Na podlagi ugotovitev posameznih teorij v nadaljevanju posamezno področje otrokovega 

razvoja tudi opisujem. Še posebej se osredotočam na razvoj dojenčka in malčka, saj je to 

obdobje otroštva ključnega pomena pri mojem diplomskem delu.  

 

 

1.2 RAZVOJ DOJENČKA IN MALČKA 

 

Obdobje dojenčka in malčka zajema starost od rojstva do treh let.  

 

1.2.1 GIBALNI RAZVOJ V OBDOBJU DOJENČKA IN MALČKA 

 

Marjanovič Umek, Zupančič, Kavčič in Fekonja (2009) pravijo, da gibalni razvoj od 

prednatalnega obdobja naprej poteka po dveh načelih:  

 

- NAČELO CEFALOKAVDALNE
2
 SMERI RAZVOJA, ki pravi, da razvoj poteka v 

smeri od glave navzdol, 

- NAČELO PROKSIMODISTALNE
3
 SMERI RAZVOJA, ki pravi, da razvoj poteka v 

smeri od osrednjega dela k bolj oddaljenim delom telesa. 

 

Dojenček se najprej nauči nadzorovati glavo, nato zgornje okončine in trup ter na koncu še 

spodnje okončine. Prej torej zmore držati glavo pokonci, kot se plaziti. Prej usvoji različne 

gibe, ki potekajo iz ramen, nato gibe, ki potekajo iz komolca, zatem tiste, ki potekajo iz 

zapestja, in nazadnje gibe prstov (Marjanovič Umek idr., 2009). 

 

Dojenčkovo vedenje je sprva refleksno. Refleksi so vedenja, ki ga samodejno sproži določen 

dražljaj, kot je svetloba, dotik, sprememba telesnega položaja … Njihov nadzor je pod 

vplivom subkortikalnih možganskih centrov. Zgodnji refleksi pri novorojenčku naj bi imeli 

prilagoditveno funkcijo in funkcijo zaščite pred škodljivimi dražljaji (npr. mežikanje). Večina 

refleksov izgine že v zgodnjih mesecih dojenčkove starosti ali pa se postopno spremenijo, saj 

                                                 
2
 Beseda je latinskega izvora in pomeni od glave do repa oziroma v smeri od glave navzdol (Marjanovič Umek 

idr., 2009). 
3
 Beseda je latinskega izvora in pomeni od bližnjega k oddaljenemu oziroma v smeri od sredine telesa navzven 

(Marjanovič Umek idr., 2009). 
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več ne predstavljajo ustreznega vedenja (Bremner, 1994, v Marjanovič Umek idr., 2009). 

Prisotnost refleksov ob rojstvu in njihovo izginjanje z razvojem sta pomembna pokazatelja 

ustreznosti nevrološkega in gibalnega razvoja dojenčka.  

 

V prvem mesecu dojenčkovega življenja je moč opaziti postopno pojavljanje spontanih 

ritmičnih gibov, kot so brcanje z nogami, zibanje, mahanje z rokami … Ti se ne pojavijo kot 

odziv na dražljaje in niso usmerjeni k cilju (Thelen, 1981, v Marjanovič Umek idr., 2009). 

Najpogosteje je te gibe mogoče opaziti okrog šestega in sedmega meseca starosti.  

 

Otrokov razvoj poteka po točno določenem zaporedju (otrok se najprej plazi, nato hodi in 

teče). To so ključna vedenja oziroma t. i. mejniki gibalnega razvoja, ki so pomembni in 

značilni za posamezno razvojno obdobje. Z vsako na novo naučeno sposobnostjo ima otrok 

možnost, da začne z usvajanjem nove. Otrokovo gibanje tako postaja vse bolj raznoliko, 

natančno, otrokov nadzor nad gibanjem pa postaja vse boljši. Pri večini otrok gibalni razvoj 

poteka po določenem zaporedju, precejšnje individualne razlike pa se lahko pojavljajo v 

hitrosti njegovega razvijanja (Marjanovič Umek idr., 2009). 

 

Danes otroci mejnike v gibalnem razvoju dosegajo hitreje, kot so jih npr. pred pol stoletja, saj 

imajo na voljo izboljšano prehrano, učinkovitejšo zdravstveno varstvo in nego (Berk, 1991, v 

Marjanovič Umek idr., 2009). 

 

Gibalni razvoj otroka ne pomeni le usvajanja določenih gibov, ampak tudi njihovo 

združevanje v celovite sisteme gibalnih dejanj (Hofsten, 1989, v Marjanovič Umek idr. 2009). 

V razvoju grobih gibov dojenček najprej usvoji gibe zgornjih in spodnjih udov, šele nato se ti 

gibi združijo v hojo. Razvoj nadzorovane drže glave in zgornjega dela trupa pa otroku 

omogoča sedenje ob opori. Reorganiziranost gibov v celovitejše se kaže tudi v razvoju 

drobnih gibov. Za uspešno prijemanje oddaljenih predmetov mora otrok najprej usvojiti 

seganje z roko in prijemanje z dlanmi in prsti, šele potem se bo lahko lotil sestavljanja stolpa 

iz kock (Marjanovič Umek idr., 2009). Z razvojem otrok pridobiva na moči in hitrosti 

izvajanja gibov, izboljšuje se ravnotežje, gibi pa so vedno bolj usklajeni.  

 

Otrokov razvoj glede na razvoj določenih mišic delimo v dve skupini, in sicer: 

a) grobo motoriko in  

b) fino motoriko.   
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a) GROBA MOTORIKA
4
   

 

Navedeni so mejniki gibalnega razvoja na področju grobe motorike dojenčka in malčka.  

- Pri starosti od 1 do 3 mesecev se večina
5
 dojenčkov namerno obrne z boka na hrbet.  

- Pri starosti od 3 do 5 mesecev se lahko obrnejo s hrbta na bok in sedijo ob opori.  

- Od 5 do 7 mesecev se večina dojenčkov že samostojno obrne s hrbta na trebuh, trdno 

samostojno sedi in se ob tem zmore igrati s predmetom.  

- Od 6. do 8. meseca se večina dojenčkov lahko ob opori dvigne v sedeč položaj. 

Začnejo se premikati na načine, ki se pojavljajo pred hojo (plazenje in hoja po štirih).  

- Od 8. do 9. meseca se lahko večina dojenčkov ob opori dvigne v stoječ položaj.  

- Od 8. meseca do 1. leta se večina dojenčkov dvigne v stoječ položaj tako, da se najprej 

prevalijo na trebuh. Po 1. letu se pri vstajanju iz ležečega položaja najprej prevalijo na 

bok. Do konca 3. leta se večina malčkov dvigne najprej v sedeč in nato v stoječ 

položaj. Večina dojenčkov zmore hoditi s pomočjo od 8. do 12. meseca starosti.  

- Od 9. do 13. meseca starosti večina otrok shodi.  

- Po 1. letu večina malčkov naredi nekaj korakov vzvratne hoje, kasneje tudi bočne.  

- Do konca 2. leta večina malčkov usklajeno teče in skoči s tal z obema nogama.  

- V 3. letu starosti so otrokovi koraki med tekom vedno daljši in enakomernejši. Težave 

mu povzroča hitro ustavljanje in spreminjanje smeri teka.  

- V začetku 4. leta se večina otrok po teku lahko ustavi v razdalji štirih korakov 

(Bayley, 1993, v Marjanovič Umek idr., 2009). 

 

Otrok se skakanja nauči kasneje kot hoje. Prvi malčkovi skoki so podobni daljšim korakom, 

ki jih izvaja npr. ob hoji po stopnicah navzdol. Poskakovanje in skakanje sta obliki gibanja, ki 

ju otroci pogosto uporabljajo pri igri. Razvijata se po tretjem letu starosti (Marjanovič Umek 

idr., 2009).  

 

Še preden otroci usvojijo hojo, se po stopnicah vzpenjajo in spuščajo s pomočjo plazenja. Pri 

hoji po stopnicah najprej postavljajo obe nogi na vsako stopnico, pozneje pa ju izmenjujejo 

(Bayley, 1993, v Marjanovič Umek idr., 2009).  

                                                 
4
 Groba motorika ali grobe motorične spretnosti so tiste, kjer delujejo velike mišice (Papalia, Olds Wendkos, 

Feldman Duskin, 2003). 
5
 Primerneje je govoriti o zmožnostih povprečnega otroka, torej o večini, saj beseda »normalno« zajema širok 

pojem. Približno polovica dojenčkov obvlada določene spretnosti prej, kot je to navedeno v razvojnih mejnikih, 

približno polovica pa pozneje (Papalia idr., 2003). 
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V šestem mesecu starosti se začne razvoj metanja predmetov. Takrat dojenček iz sedečega 

položaja predmet spusti na tla. Dvoletni malček predmete že meče stoje (Bee, 1994, v 

Marjanovič Umek idr., 2009). 

 

Nadzor glave 

Večina dojenčkov lahko ob rojstvu, če ležijo na hrbtu, obrne glavo levo in desno. Če ležijo na 

trebuhu lahko večina dojenčkov glavo dvigne toliko, da jo lahko nato obrnejo. V starosti od 1 

do 3 mesecev glavo dvigajo vse višje. V 4. mesecu starosti lahko večina dojenčkov ob opori v 

pokončnem ali sedečem položaju glavo drži pokonci (Papalia, Olds Wendkos, Feldman 

Duskin, 2003). 

 

 

b) FINA MOTORIKA
6
 

 

Že novorojenček izvaja preproste gibe seganja. Ob tem razpre tudi dlani, vendar predmeta še 

ne zmore prijeti ali se ga dotakniti (Bremner, 1994, v Marjanovič Umek idr., 2009). Od 4. 

meseca naprej začne dojenček uspešno segati po predmetih. Tako sega po obroču, ki visi nad 

njim, se dotakne kocke ali jo že pobere.  

 

Z razvojem drobne motorike prihaja tudi do sprememb v načinu prijemanja. Dojenček sprva 

prijema s celo dlanjo, pri čemer palec postavi vzporedno z ostalimi prsti. Od 5. do 7. meseca 

večina dojenčkov prime predmet le z blazinicami prstov (Bayley, 1993, v Marjanovič Umek  

idr., 2009). Pincetni prijem
7
 lahko opazimo približno pri devetih mesecih (Bremner, 1994, v 

Marjanovič Umek idr., 2009, str. 176). Papalia idr. (2003) pravijo, da je med 7. in 11. 

mesecem otrokovo prijemanje že tako usklajeno, da lahko z uporabo pincetnega prijema 

pobere droben predmet (npr. zrno graha). 

 

Razvoj drobne motorike se odraža v vse večjem nadzoru, natančnosti in napredku v razvoju 

usklajevanja gibanja oko-roka. V drugem letu se malček lahko sam hrani z žlico, pri čemer 

žlico drži s palcem in kazalcem ter si pomaga z drugo roko (Marjanovič Umek idr., 2009). 

 

                                                 
6
 Fina motorika ali drobne motorične spretnosti so tiste, pri katerih delujejo majhne mišice. Zajemajo tudi 

koordinacijo oči in rok (Papalia idr., 2003). 
7
 Prijem z blazinicama palca in kazalca (Bremner, 1994, v Marjanovič Umek idr., 2009). 
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Malčki so spretni pri slačenju svojih oblačil. V drugem ali tretjem letu se začnejo tudi sam i 

oblačiti, vendar lahko oblačila še vedno oblečejo narobe. Triletnik zmore že sam odpeti 

gumbe, ne zmore pa zavezovanja vezalk, zapenjanja gumbov ali zadrge. Te sposobnosti se 

bolje razvijejo od četrtega leta naprej. Razvojne spremembe pa se kažejo tudi v načinu 

prijemanja pisala pri dojenčkih, starih že od 8 mesecev naprej (Marjanovič Umek idr., 2009). 

 

Ročnost predstavlja prevlado uporabljanja ene roke pred drugo. To je opazno že v prvem letu 

starosti, ko dojenčki po predmetih segajo več z eno kot z drugo roko (Bee, 1994, v 

Marjanovič Umek idr., 2009). 

 

 

1.2.2 ZAZNAVNI IN SPOZNAVNI RAZVOJ V OBDOBJU DOJENČKA 

IN MALČKA 

 

Zupančič (2009a) pravi, da je med zaznavnim in spoznavnim razvojem težko potegniti jasno 

ločnico, vseeno pa sta obravnavana ločeno. 

 

a) ZAZNAVNI RAZVOJ 

 

Vid je pri novorojenčku v primerjavi z drugimi čuti najmanj razvit, saj so njegove strukture 

ob rojstvu najmanj razvite. Novorojenčki imajo težave s fokusiranjem gledanega objekta, 

ostrina vida in periferni vid sta omejena (Zupančič, 2009a). V prvih treh mesecih po rojstvu se 

vid hitro razvija. Ostrina novorojenčkovega vida doseže stopnjo odraslega šele med drugim in 

tretjim letom (Courage in Adams, 1990, v Zupančič, 2009a). Že novorojenčki so občutljivi za 

barve, vendar do drugega meseca starosti med barvami slabo razlikujejo (Brown, 1990, v 

Zupančič, 2009a).  

 

Novorojenčkov sluh je dobro razvit. Najraje posluša človekov glas in zvok, ki je v 

frekvenčnem območju človeškega glasu. Že tri dni star novorojenček razlikuje glas mame od 

glasu druge ženske (DeCasper in Fifer, 1980, v Zupančič, 2009a). Čez mesec dni so sposobni 

razlikovati med zlogi »ba« in »pa«, »na« in »ma« ter med samoglasnikoma a in i. Že takoj po 

rojstvu obračajo glavo v vse smeri, od koder prihaja zvok (Zupančič, 2009a). 
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Tip je ob rojstvu prav tako dobro razvit. Pomemben je v interakciji med dojenčkom in 

odraslimi. V prvih dneh po rojstvu se hitro povečuje novorojenčkova občutljivost za dotik, še 

posebej pa za bolečino. Dojenček se še posebej odziva na dotikanje okoli ust, dlani in spodnje 

strani stopal. Tip postane pomemben čut še posebej takrat, kadar začne dojenček prijemati 

predmete, saj takrat začne raziskovati okolje (predvsem z ustnicami in jezikom). Po šestem 

mesecu starosti začne raziskovanje z usti postopno upadati, saj ga začne vse bolj nadomeščati 

raziskovanje z rokami (Ruff, Saltarelli, Capozzoli in Dubliner, 1992, v Zupančič, 2009a). 

Koža novorojenčka je občutljiva tudi na temperaturne spremembe in bolečino. Neugodje ob 

mrazu in bolečini izraža z jokom, pospešenim gibanjem in pospešenim srčnim utripom 

(Humphrey, 1978; Anand, 1990; v Zupančič, 2009a).  

 

Čut za vonj je pri ljudeh slabše razvit kot pri ostalih sesalcih. Novorojenček prepozna vonj 

svoje mame, če ga ta doji vsaj en teden. Dojeni novorojenčki preferirajo vonj katerekoli 

doječe ženske v primerjavi s tisto, ki ne doji. Občutljivost na določene vonje hrane imajo 

razvito podobno kakor odrasel človek (Zupančič, 2009a).  

 

Dobro razvit pri novorojenčku je okus. Novorojenček ima raje sladko kot tisto, kar je brez 

okusa. Slajšo tekočino močneje sesa in je tudi več popije. Na podlagi izrazov ob okušanju 

različnih okusov sklepamo, da novorojenčki ločijo med različnimi okusi. Ko npr. okušajo 

sladko, so obrazne mišice sproščene, ko okušajo kislo, pa jih stisnejo (Rosenstein in Oster, 

1988, v Zupančič, 2009a).  

 

Že novorojenčke bolj pritegnejo vzorčaste slike nasproti enostavnejšim. Ta preferenca od 

prvega meseca starosti naprej vse bolj narašča. Novorojenčki že od rojstva naprej razvijajo 

sposobnost presojanja razdalje predmetov drug od drugega. Okrog osmega meseca se začnejo 

dojenčki bati globine (Zupančič, 2009a).  
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b) SPOZNAVNI RAZVOJ 

 

Področje spoznavnega razvoja je močno zaznamovala Piagetova teorija kognitivnega 

razvoja.
8
 Po Piagetu se področje spoznavnega razvoja v obdobju dojenčka in malčka odvija v 

napovedljivem vzorcu šestih podstopenj, ki skupaj tvorijo senzomotorično stopnjo 

spoznavnega razvoja (ali zaznavno-gibalni stadij). Otrok na teh stopnjah preko izmeničnih 

procesov asimilcije
9
 in akomodacije

10
 postopoma izgrajuje kompleksnejše spoznanje o svetu 

(Zupančič, 2009a). 

 

Senzomotorično stopnjo je Piaget razdelil na 6 podstopenj, ki jih navajam spodaj. 

 

1. Refleksi (od rojstva do 1. meseca): 

Novorojenček se v tem obdobju z okoljem povezuje preko refleksov. Te začne 

uporabljati tudi v stiku z novimi dražljaji.  

2. Primarne krožne reakcije (od 1. do 4. meseca):  

V tem obdobju dojenček na lastnem telesu ponavlja aktivnosti zaradi zadovoljstva, ki 

mu ga omogoča njegovo telo.  

3. Sekundarne krožne reakcije (od 4. do 8. meseca): 

V tem obdobju začne dojenček zaradi usklajevanja primarnih krožnih reakcij 

ponavljati dejavnosti, s katerimi lahko vpliva na okolje okrog sebe. Aktivnosti izvaja, 

ker ga zanimajo njihove posledice. Dojenček pokaže zanimanje za delno skrit predmet 

(ne povsem skrit) s seganjem po njem.  

4. Usklajevanje krožnih reakcij (od 8. do 12. meseca): 

Dojenček je že sposoben organizacije zaporedja svojih dejanj v smislu sredstev in 

ciljev. Senzomotorična dejavnost v tem obdobju ni omejena več samo na 

obvladovanje posledic enega dejanja, temveč dejanj, ki vodijo do končnega cilja. 

Razvija se t. i. stalnost predmeta. Dojenček začne posegati tudi po popolnoma zakritih  

predmetih.  

  

                                                 
8
 Podroben opis o tem se nahaja v: Batistič Zorec, M. (2006). Teorije v razvojni psihologiji. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 
9
 Asimilacija je eden od procesov adaptacije. Pri tem gre za interpretacijo novih izkušenj in spoznanj glede na 

obstoječe miselne strukture.   
10

 Akomodacija je eden od procesov adaptacije. Pri tem gre za prilagajanje obstoječih miselnih struktur z 

namenom prilagajanja novim izkušnjam. Pridobljeno v: Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (2009). Teorije 

psihičnega razvoja. V L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija. (str. 28-63). Ljubljana: 

Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete: Rokus Klett. 
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5. Terciarne krožne reakcije (od 12. do 18. meseca): 

Malček po načelu poskusov in napak pridobiva podatke o okolju, ki ga obdaja. Otrok 

se ne zadovolji več le s ponavljanjem dejanj, ampak skuša sam vplivati na dogodke. 

Na tej stopnji malčki iščejo predmete na pravem mestu (tam, kjer smo ga skrili). Ne 

znajo si predstavljati premikov, ki jih ne vidijo, zato iščejo igrače tam, kjer so videli 

premik roke odraslega.  

6. Mentalna reprezentacija (od 18. do 24. meseca): 

V tem obdobju malček na okolje okrog sebe ne deluje več neposredno (preko 

poskusov in napak), ampak je mentalno že sposoben načrtovanja svojih dejanj glede 

na predstave o realnosti. V tem obdobju je razvita stalnost predmeta. Malček si je v 

mislih sposoben predstavljati predmet, ki ga dejansko ne vidi (Zupančič, 2009a). 

 

V tretjem letu otrokove starosti senzomotorični sledi predoperativna stopnja oziroma stopnja 

priprave konkretnih operacij. V tem obdobju otroka je značilna odsotnost logičnega mišljenja, 

egocentrizem in razvoj simbolnih reprezentacijskih funkcij, kot so govor, simbolna igra, 

prostorska in slikovna reprezentacija (Zupančič, 2009a). 

 

 

1.2.3 RAZVOJ ČUSTEV, TEMPERAMENT IN OSEBNOST V 

OBDOBJU DOJENČKA IN MALČKA 

 

a) RAZVOJ ČUSTEV
11

   

 

Že novorojenčki so sposobni posnemati enostavne čustvene izraze, ki jih opazijo na obrazih 

drugih ljudi. V prvih mesecih življenja se učijo usklajevanja svojih čustvenih stanj in izrazov 

z izrazi na obrazih ljudi, s katerimi komunicirajo (Zupančič, 2009b). 

 

Dojenčki imajo razvita že vsa temeljna čustva (veselje, zanimanje, presenečenje, strah, jeza, 

žalost in gnus). To so čustva, na katera lahko sklepamo na podlagi obraznih izrazov 

(Zupančič, 2009b). 

                                                 
11

 Čustva so subjektivni odgovori na situacije in izkušnje, ki so povezane s spremembami telesa in vedenja 

(Papalia idr., 2003). 
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 Novorojenčki svoja občutja nesreče izražajo ob jokanju s prodornim glasom, mahanjem z 

rokami in nogami ter skrčenjem telesa. Občutke sreče je pri novorojenčku težje uganiti. 

Umirijo se ob pestovanju in ko zaslišijo človeški glas. Z razvojem se dojenčki vse bolj 

odzivajo na ljudi (se smejijo, grulijo, pridejo k njim). Zgodnji znaki čustvenega izražanja so 

pomembni v razvoju. Njihov jok večinoma pomeni, da si nekaj želijo, smeh pa, da se želijo 

družiti (Papalia idr., 2003). 

 

Jok je najmočnejše orodje, s katerim dojenčki sporočajo svoje potrebe. Wolff (1969, v 

Papalia idr., 2003) govori o štirih vzorcih joka:  

- osnovni jok zaradi lakote, 

- jok zaradi jeze, 

- jok zaradi bolečine, 

- jok zaradi frustriranosti.  

 

Nasmešek (smeh) se lahko spontano pojavi že kmalu po rojstvu (Papalia idr., 2003). V prvih 

tednih življenja se novorojenček nasmehne največkrat, ko je sit, med spanjem in v odziv na 

blag dotik ali zvok (božanje, pestovanje, prijazen in nežen glas). Konec prvega meseca 

starosti se otroci že nasmehnejo zanimivim stvarem, ki se gibljejo, najpogosteje pa, ko opazijo 

človekov obraz. V tretjem mesecu je dojenčkov smeh  izraz veselja ob prijetni interakciji z 

ljudmi. Dojenčki se tudi večkrat nasmehnejo ljudem, ki so jim znani. Sčasoma začnejo smeh 

uporabljati tudi kot signal za izražanje veselja ob igri s predmeti (Zupančič, 2009b). 

 

Z razvojem spoznavnega razumevanja se razvije otrokovo samozavedanje.
12

 Takrat se začnejo 

razvijati čustva samozavedanja, kot so zadrega, empatija in zavist. Po Piagetu je to med 

petnajstim in štiriindvajsetim mesecem otrokove starosti.  

 

  

                                                 
12

 Samozavedanje je sposobnost zavedati se, da sta naš obstoj in naše delovanje ločena od obstoja in delovanja 

drugih ljudi in predmetov (Papalia idr., 2003). 
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 Tabela 2: Okviren razvoj čustev do treh let 

Starost otroka Čustva 

Prvih šest mesecev 

zadovoljstvo     zanimanje        stiska 

 

    veselje         presenečenje    žalost, gnus 

 

                                                jeza strah 

Druga polovica drugega leta vest kot pri samozgledovalnem vedenju 
zadrega 

zavist 

empatija 

Od dveh in pol do treh let 

 

usvajanje in ohranjanje norm in pravil 

 

zadrega 

ponos 

sram 

krivda 

 

Povzeto po Papalia idr., 2003, str. 178. 

 

b) TEMPERAMENT
13

 IN OSEBNOST
14

 

 

Osnova temperamenta so čustva, odvisen pa je tudi od bioloških osnov in medkulturnih 

razlik. Od vrste temperamenta je odvisno, kakšno razpoloženje bo dojenček večinoma imel ter 

kako se bo odzival na spremembe, neznance in frustracije. Različne študije so potrdile, da je 

temperament po večini prirojen in deden, zato ostane enak vse do odraslosti (Papalia idr., 

2003). 

 

Otrokova osebnost je po večini sestavljena iz temperamentnih značilnosti. Dodatni vidiki 

osebnosti, kot so npr. socialna kognicija, kognitivne strategije samouravnavanja vedenja idr. 

imajo vpliv na vedenje in izražanje čustev šele pozneje v razvoju (Rothbart, 1989, v  

Zupančič, 2009b,). 

 

  

                                                 
13

 Temperament je opredeljen kot lasten, biološko pogojen način pristopanja k ljudem in situacijam ter reagiranje 

nanje. Je način vedenja, ki določa, kako bo človek nekaj naredil (Thomas in Chess, 1977, v Papalia idr.2003). 
14

 Osebnost je opredeljena kot celota organizacijskih, telesnih, intelektualnih, socialnih in čustvenih značilnosti 

posameznika (Zupančič, 2009b). 
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1.2.4 SOCIALNI RAZVOJ V OBDOBJU DOJENČKA IN MALČKA 

 

a) RAZVOJ DOJENČKA 

 

Razvoj komunikacije in zavedanja sebe 

Dojenček se začne bolj dejavno v interakcijo z ljudmi vključevati šele v drugem mesecu 

starosti. Takrat začne vzpostavljati stik z očmi, partnerjev obraz pozorno opazuje in se nanj 

odziva z nasmehi. Dojenček začne v tem obdobju posnemati gibe delov telesa, razen gibov 

glave. Med tretjim in četrtim mesecem se lahko dojenček začasno umakne iz interakcije, kar 

kaže na razvoj zavedanja, da je partnerjeva pozornost namenjena njemu. V petem in šestem 

mesecu se pojavi diferenciacija razumevanja sebe. Dojenček razvija razumevanje in 

zaznavanje, da je tisto, kar dela, in tisto, kar vidi v ogledalu, identično. Komunicirati začne 

tudi z vrstniki, in sicer tako, da jih gleda, se jim nasmehne, vokalizira in se jih dotakne. Med 

sedmim in osmim mesecem začnejo dojenčki v interakciji z drugimi uporabljati predmete, kar 

je opazno predvsem pri igri »dam-daš«. Predmet ponudijo in pri tem pričakujejo, da ga bodo 

dobili nazaj (Zupančič, 2009c). 

 

Razvoj zaupanja, navezanosti in separacijska anksioznost 

Po Eriksonu (1982, v Papalia idr., 2003) so dojenčki vse do približno osemnajstega meseca 

starosti na kritični razvojni stopnji
15

 zaupanja nasproti nezaupanju. V tem času razvijejo 

ravnovesje med zaupanjem in nezaupanjem do ljudi in predmetov okrog sebe. Vez med 

materjo in dojenčkom je ključna za otrokov zdrav razvoj. Model navezanosti je pri dojenčku 

povezan z Eriksonovim pojmom zaupanja. Varna navezanost
16

 pri dojenčku izhaja iz 

zaupanja, negotova navezanost pa iz nezaupanja. Na razvoj navezanosti vpliva veliko 

dejavnikov, kot so odzivnost in občutljivost matere za otrokove potrebe, zaposlitev matere, 

materin odnos do stanja ob ločitvi od otroka idr. (Papalia idr., 2003). V obdobju dojenčka se 

pojavi tudi separacijska anksioznost
17

 ob ločitvi od osebe, na katero je otrok navezan. Ta naj 

bi se sprožila do neznanih ljudi, ki bi se jih naj otrok ob ločitvi od referenčne osebe 

(največkrat mame) »bal« (Zupančič, 2009c).  

  

                                                 
15

 Podroben opis o tem se nahaja v: Batistič Zorec, M. (2006). Teorije v razvojni psihologiji. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 
16

 Navezanost opredelimo kot trajno vez med dojenčkom in staršem (otrokovim skrbnikom). H kakovosti razvoja 

navezanosti zato prispevata oba (Papalia idr., 2003). 
17

 To je otrokov distresni odziv ob ločitvi od osebe, s katero je vzpostavil odnos, ki je medsebojno naklonjen. 

Najpogosteje je ta oseba mama (Zupančič, 2009c). 
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Razvoj posnemanja 

Posnemanje je vedenje, kjer se vzpostavlja odnos med lastnim vedenjem in vedenjem druge 

osebe. Nekateri strokovnjaki trdijo, da novorojenčki že takoj po rojstvu posnemajo (npr. 

iztegovanje jezika), spet drugi so mnenja, da sta novorojenčku človeška podobnost in glas že 

prirojena (Zupančič in Kavčič, 2013). 

 

Dojenček začne gibe prstov, rok in nog ter slišane glasove posnemati od drugega meseca 

starosti naprej. Dojenčkovo posnemanje se opazno izboljšuje v naslednjih mesecih v 

povečevanju pogostosti in natančnosti posnemanega vedenja. Čeprav med tretjim in šestim 

mesecem nekoliko upade neposredno posnemanje obraznih izrazov in gibov glave, se to 

ponovno pojavi okrog devetega meseca. Posnemanje je stalno prisotna oblika povezovanja in 

sporazumevanja otrokovega vedenja. Zgodnejše oblike posnemanja se razvijajo preko 

začasnih upadov in so usmerjene le na človeški obraz. Dojenčki pri dveh mesecih začnejo 

posnemati gibanje nekega modela tudi z drugimi deli telesa. Med osmim in devetim mesecem 

se prične tudi posnemanje dejanj, ki jih odrasli izvajajo na predmetih. Dojenček posnema 

dejanja, ki jih je sposoben izvajati tudi spontano (Zupančič in Kavčič, 2013).  

 

Dojenčkovo posnemanje v prvih dveh mesecih se razlikuje v primerjavi s posnemanjem pri 

devetih mesecih. Dojenček sprva potrebuje več ponovitev, da usvoji neko dejavnost. Število 

ponovitev se z odraščanjem manjša, saj se otrok hitreje uči. Posnemani gibi so hitro in 

kratkotrajno izvedeni, ponavljanje pa traja še dolgo po predstavitvi modela vedenja. Starejši 

dojenčki posnemajo ravno obratno. Med posnemanjem izražajo tudi čustva in čakajo na novo 

dejanje. Starejši dojenčki posnemajo tudi gibe drugih delov telesa, take, ki jih sami še niso 

izvedli. Poleg tega tudi odloženo posnemajo dejanja na predmetih. Posnemanje pri 

novorojenčkih ne vključuje razumevanja pomena obraznih izrazov. Sposobnost nebesednega 

dekodiranja se razvije v naslednjih mesecih, ko dojenčki postopoma razvijajo razločevanje 

čustvenega pomena obraznih izrazov in glasov. Takrat so sposobni razbrati, kdaj je nekdo 

vesel, zaskrbljen ali prestrašen (Bornstein in Arterberry, 2003, Striano in Vaish, 2006; v 

Zupančič in Kavčič, 2013). Še preden prepoznavajo pomen obraznih izrazov, pa razlikujejo 

med glasovnimi izrazi čustev. Med veselim in žalostih glasom dojenčki razlikujejo pri petih 

mesecih (Montague in Walker-Andrews, 2001, v Zupančič in Kavčič, 2013). Pri sedmih 

mesecih se razvije tudi ujemanje med glasovnimi in obraznimi izrazi čustev.  
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Približno v osemnajstem mesecu se razvije sposobnost posnemanja dejanj, ki jih drugi le 

poskušajo izvesti (Meltzoff, 1995, v Zupančič in Kavčič, 2013). Tako vedenje je pokazatelj, 

da malčki sčasoma začnejo sklepati tudi o namerah drugih. Posnemanje novih dejanj, ki jih 

opazijo pri vrstnikih in odraslih, se sčasoma povečuje. Okrog drugega leta je otrok že zmožen 

posnemanja celotne socialne vloge, kar lahko opazimo v igri pretvarjanja (Zupančič in 

Kavčič, 2013).  

 

b) RAZVOJ MALČKA 

 

Dojenčki nekje med prvim in drugim letom postanejo malčki. Ta prehod najbolj zaznamujejo 

telesne in spoznavne spretnosti (predvsem hoja in govor) (Papalia idr., 2003). 

 

Porajanje zavedanja jaza 

Malček v tem obdobju razvija zavedanje, da so posamezniki fizično ločeni od preostalega 

sveta. Razvoj samozavedanja je korak k razvoju meril za vedenje (Papalia idr., 2003). 

 

Razvoj samostojnosti 

V času med osemnajstim mesecem in tretjim letom se začnejo otroci osamosvajati od tistih, 

na katere so najbolj navezani. Erikson (1950, v Papalia idr., 2003) je to drugo krizno obdobje 

poimenoval obdobje samostojnosti nasproti sramu in dvomu. V tem obdobju se mora pri 

otroku zunanji nadzor počasi spremeniti v notranjega.  

 

Socializacija in razvoj vesti 

Malčki v tem obdobju sprejmejo družbena pravila vedenja za svoja lastna, kar je temelj 

socializacije.
18

 V tem obdobju začnejo vzpostavljati odnose z vrstniki in odraslimi. 

  

                                                 
18

 Socializacija je proces razvijanja navad, vrednot, spretnosti in motivov, ki so skupne pripadnikom neke družbe 

(Papalia idr., 2003). 
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1.2.5 IGRA V OBDOBJU DOJENČKA IN MALČKA 

 

Otroška igra je dejavnost, ki je notranje motivirana in namerno izvajana, usmerjena je lahko 

tudi na predmete. Pri njej gre za odsotnost posledic in za oblikovanje alternativne stvarnosti 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, v Kavčič, 2009). 

 

V razvoju otroka se pojavi več vrst različnih iger. Te se med seboj razlikujejo po ravni 

zahtevnosti ter glede na spoznavni in socialni vidik. Ne glede na zahtevnost posamezne oblike 

igre pa vsaka spodbuja določen vidik otrokovega razvoja.  

  

V razvoju se najprej pojavi funkcijska igra.
19

 S spoznavnega vidika je ta najpreprostejša. 

Prevladujoča je v prvem letu otrokovega življenja. V prvem letu pa je prisotna že tudi 

dojemalna igra,
20

 ki odraža otrokovo razumevanje odnosov med predmeti in ljudmi ter 

odnosov med pomeni in simboli (Kavčič, 2009). V drugem letu starosti začne upadati, vendar 

je v razvojno višjih oblikah prisotna celo predšolsko obdobje. V drugem letu se začne 

pojavljati konstrukcijska igra
21

 (Zupančič, 2000, v Kavčič, 2009). Otrok sestavlja igrače v 

neko konstrukcijo. Proti koncu drugega leta pride do porasta sposobnosti reprezentcije in s 

tem tudi pojav simbolne igre
22

 pri otroku (Piaget 1962, v Kavčič, 2009).  

 

Razvoj igre v obdobju dojenčka in malčka v nadaljevanju opisujem na podlagi Piagetove 

teorije. Kot sem že omenila, Piaget obdobje od rojstva do 18. oziroma 24. meseca starosti 

poimenuje kot senzomotorno stopnjo inteligentnosti. 

 

- Prva faza senzomotorne stopnje se začne z refleksi in navadami, to je v prvem mesecu 

otrokovega življenja. Takrat še ne moremo govoriti o igri.  

- V drugi fazi te stopnje (od prvega do četrtega meseca) se pojavijo primarne krožne 

reakcije. Otrok v tej fazi gleda in prijema zlasti svoje telo, zato lahko to fazo 

primerjamo s prvo ravnjo funkcijske igre.  

                                                 
19

 Funkcijska igra je igra s funkcijami zaznavno-gibalnega sistema (Kavčič, 2009).   
20

 V dojemalni igri otrok izraža razumevanje odnosov, kot so poimenovanje, sledenje, dajanje navodil, 

dojemanje odnosov (Kavčič, 2009).  
21

 Značilnost konstrukcijske igre je, da otrok iz prvin igrač nekaj zgradi (Kavčič, 2009).  
22

 V simbolni igri otrok reprezentira nekaj stvarnega ali domišljijskega (Kavčič, 2009). 
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- V tretji fazi (sekundarne krožne reakcije) se prične prva faza funkcijske igre. Po 

četrtem mesecu so krožne dejavnosti vezane tudi na okolico. Otrok se v tem obdobju 

uri v ponavljanju dejanj, meče, obrača in otipava predmete. 

- Četrta faza (usklajevanje sekundarnih shem) zaznamuje razvoj igre tako, da nekaj 

postane sredstvo, nekaj pa cilj. V igri se to kaže kot kombinacija novih dejanj.  

- Usklajevanje terciarnih krožnih reakcij se pojavi v prvem letu otrokovega življenja. 

Otrok znana sredstva uporablja v novih situacijah, klasificira že znane sheme in 

odkriva. Gre za kombinacijo s ciljem.  

- V šesti fazi (mentalna reprezentacija) pride do prehoda v simbolno igro. Ta se kaže kot 

reprodukcija senzomotornih shem zunaj običajnega okvira (Kavčič, 2006). 

 

 

1.3 GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ PREDŠOLSKEGA OTROKA 
 

Področje govornega razvoja opisujem kot samostojno poglavje, saj se v večji meri dotika 

tematike diplomskega dela. 

 

Edino živo bitje, ki lahko razvije sposobnost govora, je človek (Sgerm, 2002). Govor 

predstavlja osnovno sredstvo sporazumevanja, preko katerega posameznik zadovoljuje 

socialne potrebe in prenaša znanje (Žnidarič, 1993). 

 

Preden začnem opisovati govor predšolskega otroka, navajam ločnico med jezikom in 

govorom. De Saussure (1997, str. 25, v Skubic, 2004, str. 9) pravi, da kadar ločimo jezik od 

govora, hkrati ločimo družbeno od individualnega, bistveno od drugotnega in bolj ali manj 

naključnega. Jezik je proizvod govorca in ne govorčeva funkcija. Posameznik ga sprejme 

pasivno in nikoli ne zahteva vnaprejšnjega premisleka, z razmišljanjem pa vanj posega le pri 

urejevalni dejavnosti. Govor je za razliko od jezika individualno dejanje volje in razuma, kjer 

je potrebno razlikovati dvoje:  

 

a) kombinacije, s katerimi govorec uporablja jezikovni kod, da bi izrazil svojo misel in 

b) psihofizični mehanizem, ki posamezniku omogoča, da te kombinacije povnanji. 

 

Govor je množica zvokov, ki jih uporabljamo kot oznako za predmete, pojave in dogodke, ki 

nas obkrožajo. Več zvokov skupaj predstavlja besede, te pa se združujejo v povedi. S 
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povedmi lahko sporočamo o lastnih preteklih dogodkih, lahko poročamo o tem, kar so nam 

povedali drugi, govorimo o stvareh, ki niso plod izkustev, lahko govorimo o prihodnosti in o 

tistem, kar se nikoli ni zgodilo. Urejen je s simboli in pravili, na podlagi katerih lahko 

izražamo tudi svoje misli, čustva in želje ter te sprejemamo tudi od drugih. Kot uspešno 

sredstvo sporazumevanja je govor razumljen le, če pride do medsebojne izmenjave misli med 

govornikom in poslušalcem. Govor predstavlja le eno izmed možnosti sporazumevanja, saj 

lahko ta poteka na različne načine. Opazujemo ga preko besed in stavkov, ki nam jih 

sogovornik posreduje. Poleg vokalnih oziroma jezikovnih dejavnikov pa govorno-jezikovna 

komunikacija vsebuje tudi nejezikovne komponente. Med te uvrščamo ritem, tempo, višino in 

jakost glasu, ton naglaševanja besed in stavkov, premore med besedami in stavki … Pri 

govorjenju je z gibi rok, mimiko obraza, grimasami, kremženjem, smehom, solzami, nivojem 

sogovornika ter drugimi izraznimi sredstvi soudeleženo celo telo (Vovk, 2000). 

 

Razvoj govora se prične že ob rojstvu. Predstavlja zapleten in dinamičen proces, ki 

najintenzivneje poteka v obdobju dojenčka, malčka in zgodnjega otroštva. Prične se z jokom, 

ki se mu pridruži neverbalno sporazumevanje in povezovanje prvih glasov. Ko otrok že usvoji 

izgovarjavo prve besede, sledi hiter skok v besednjaku, od oblikovanja enostavnih k 

sestavljenim stavkom vse do poznavanja slovničnih pravil. Pomemben je za razvoj 

komunikacijskih veščin, zlasti pri prehodu v obdobje srednjega otroštva, ko se močno preplete 

z mišljenjem, vse dokler govor ne postane način posameznikovega mišljenja in delovanja 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).  

 

Po prvem letu otrok intenzivno usvaja besedni zaklad. Pri starosti okrog 5 let in 5 mesecev je 

razvoj izgovarjave glasov končan. Šestletnik v svojem besednjaku uporablja do 2600 besed, 

medtem ko jih lahko razume 24000. Vedno razumemo več besed, kot pa jih uporabljamo v 

svojem besednjaku. Z vstopom v šolo začne otrok usvajati nove veščine, kot sta pisanje in 

branje ter druge gramatične strukture. Artikulacija je avtomatizirana približno po devetem 

letu. Po desetem letu sta avtomatizirana tudi pisanje in branje, medtem ko besedni zaklad in 

druge zahtevnejše strukture pridobivamo skozi vse življenje (Vovk, 2000).  
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1.3.1 FAZE GOVORNO-JEZIKOVNEGA RAZVOJA 

 

Razvoj govora lahko razdelimo v dve obdobji:  

a) predjezikovno obdobje in 

b)  jezikovno obdobje.  

 

a) PREDJEZIKOVNO OBDOBJE 

 

L. Marjanovič Umek (1990) navaja, da razvoj govora v predjezikovnem obdobju poteka od 

prvih glasov, kot so jok, gruljenje in bebljanje, pa vse do usvojene izgovarjave po govornem 

vzorcu.  

 

- Jok je prvi otrokov glas in v prvih osmih tednih življenja predstavlja edino otrokovo 

vokalizacijo. Otrok z jokom sporoča lakoto, trebušne krče, bolečino ali jezo. 

- Gruljenje se kot nova oblika vokalizacije razvije na začetku drugega meseca. Prav 

tako kot jok tudi gruljenje še ni govor v pravem pomenu besede, ampak velja za 

posebno obliko komunikacije, s katero otrok izraža zadovoljstvo, srečo in razburjenje. 

Gruljenje kot ena izmed faz v govornem razvoju ni značilno samo za normalno razvite 

otroke, saj se pojavlja tudi pri gluhih otrocih, ki niso imeli priložnosti slišati gruljenja.   

- Bebljanje se razvije okrog šestega meseca starosti, še preden gruljenje povsem izgine 

iz otrokove komunikacije. Bebljanje za razliko od gruljenja vključuje samoglasniške 

in soglasniške glasove, medtem ko gruljenje vključuje le samoglasnike. Bebljanje je 

prva vokalizacija, ki je podobna pravemu govoru, zato je osnova za njegov razvoj. 

- Izgovarjava po govornem vzorcu. Ob koncu prvega leta je različnost glasov v 

otrokovem govoru vse manjša in otrok začne vedno pogosteje uporabljati glasove, ki 

so značilni za njegov materni jezik (Marjanovič Umek, 1990). 

 

 

b) JEZIKOVNO OBDOBJE 

 

To obdobje se začne intenzivno razvijati po dopolnjenem prvem letu starosti. Otrok si sprva 

prisvaja predvsem izraze, s katerimi izraža najosnovnejše potrebe in čustva. Nekateri otroci 

spregovorijo prvo besedo že v osmem ali devetem mesecu, največ otrok pa jo izgovori v 
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enajstem in dvanajstem mesecu starosti. Pojav prve besede lahko razumemo takrat, ko je 

zveza med besedo in poimenovano stvarjo ali osebo smiselna. Čeprav otrok v tem obdobju 

sliši veliko besed, usvoji le tiste, ki pritegnejo njegovo pozornost. Prve besede otrok po 

navadi poimenujejo ljudi (mama in oče), vozila (vlak, avto), hrano, obleko in predmete v 

njihovem neposrednem okolju (Marjanovič Umek, 1990). 
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1.3.2 MEJNIKI GOVORNEGA RAZVOJA  

 

L. Marjanovič Umek (1990 str. 29-31) navaja mejnike govornega razvoja pri predšolskem 

otroku, prikazane v Tabeli 3. 

 

Tabela 3: Mejniki govornega razvoja pri predšolskem otroku 

Starost Vokalizacija in govor Razumevanje in odgovori 

1 mesec 
Otrok veliko joka, cvili, 

producira nekaj samoglasnikov. 

Nasmeh, upadanje splošne 

aktivnosti; ob močnih zvokih 

se preplaši in zdrzne. 

3 meseci 

Različen jok za bolečino, lakoto, neugodje, 

upadanje časa, ki ga otrok prejoka, nekaj 

ponavljajočih glasov (»ga, ga«); gruljenje. 

Vokalno gruljenje kot odgovor na 

pomirjajoče glasove, nekaj 

posnemovalnih odgovorov na govor. 

5 mesecev 

Bebljanje, vokalne igre, mnogo ponavljajočih 

glasov, vsi samoglasniki, soglasniki »m, k, g, b, 

p«, glasen smeh. 

Posnemovalni odgovori na 

govor upadajo, obračanje in 

gledanje za glasom, prepoznavanje 

domačega poznanega glasu, z vokali 

izraženo nezadovoljstvo, jeza. 

7 mesecev 

Različnost v bebljanju, glasu in ritmu, že 

naučenim glasom doda »d, t, n, v«, govori –

pogovarja se z igračami. 

Pogostejše so geste kot del 

vokalizacijskih odgovorov na dražljaje, 

na glasove v okolju pogosteje odgovarja. 

9 mesecev 

Jok, s katerim želi zbuditi pozornost (»mama, 

dada, baba«), so del vokalnih iger, ne gre za 

asociacijo na osebo ali predmet. 

Umikanje pred tujci, pogosto 

kombinirajo z jokom; posnema 

ploskanje. 

11 mesecev 

V povprečju pravilno uporablja eno besedo, 

posnema glasove in pravilno število zlogov, malo 

joka. 

Razume »ne, ne«, odgovarja na »pa, pa« 

in podobno z ustreznimi kretnjami. 

od 1 leta do 2 

let 

Več nerazumljivega govora (žlobudranje), 

napredek v artikulaciji; pri dveh letih že 

poimenuje veliko predmetov, veliko »eholalije« 

(ponavljanja). 

Pri dveh letih prepozna od 150 do 300 

besed, pravilno odgovarja na številne 

ukaze, kot so sedi, pridi, daj mi to ... 

od 2 let do 3 

let 

Poskuša z novimi glasovi, vendar artikulacija 

zaostaja za besednjakom; od 50 do 57 % besed je 

nerazumljivih, pogosto izpušča zadnji soglasnik, 

žlobudranje počasi upada. 

Pri treh letih razume od 800 do 1000 

besed, odgovarja na različne ukaze, ki 

vsebujejo besede na, pod, gor. 

 

od 3 let do 4 

let 

Razumljivost povedanega je blizu 100 %, pogosto 

pomanjkljiva artikulacija l in r; uporablja od 3 do 

4 besede v povedih, malo jih pri štirih letih 

uporablja množino. 

Prepozna množino, spol, 

pridevnike; razume sestavljene povedi. 

 

od 4 let do 6 

let 

Sintaksa je ustrezna pri šestih letih, sestavi od pet- 

do šestbesedne stavke; tekoč govor, lahko izraža 

časovne odnose, glas dobro modulira v 

konverzaciji. 

Razume od 2500 do 3000 besed, sledi 

navodilom, ki vsebujejo od 3 do 4 

aktivnosti; razume pomen besed če, zato 

in zakaj. 
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Pri otroku, ki se govorno razvija v okviru omenjenih »normalnih« razvojnih mejnikov, se po 

drugem letu starosti pospešeno razvija pomenska, skladenjska in besedoslovna ravnina 

govora.  

 

1.3.3 GOVOR IN MIŠLJENJE 

 

Odnos teh dveh področij je preučevalo že veliko strokovnjakov. Watson npr. meni, da sta 

mišljenje in govor identična. Drugi avtorji navajajo, da govor brez mišljenja in mišljenje brez 

govora ne obstajata. Spet tretji pravijo, da sta mišljenje in govor dve med seboj neodvisni 

področji (Žnidarič, 1993).  

 

O odvisnosti govora in mišljenja sta razpravljala tudi vodilna razvojna psihologa J. Piaget in 

L. S. Vigotski. Opozorila sta na nejasnosti v odnosu med razvojem mišljenja in govora 

(Skubic, 2004).  

 

Piaget razlaga predvsem koncept otrokove egocentričnosti. Po njegovem je otrokov govor 

egocentričen takrat, kadar govori sam s seboj (ne poskuša se postaviti v položaj sogovornika, 

ne zanima ga, ali ga sogovorec posluša, hkrati niti ne  pričakuje odgovora). Piaget meni, da je 

več kot polovica otrokovih izrekov do 6. oziroma 7. leta egocentričnih. Ti izreki se ne 

uporabljajo za sporazumevanje in ne izpolnjujejo komunikacijske funkcije. L. S. Vigotski 

oporeka visokemu odstotku egocentričnega govora pri otrocih in meni, da je tega bistveno 

manj, kot pa trdi Piaget. Vigotski je glede na svoje raziskovanje ugotovil, da če je bila  

otrokova  dejavnost motena, je odstotek egocentričnega govora narasel in bil celo višji kot pri 

Piagetu. Vigotski je iz tega sklepal, da egocentrični govor poleg ekspresivne vloge spremlja 

tudi otrokove dejavnosti ter vse bolj postaja izraz mišljenja (Kranjc, 1999).  

 

Avtorica Marjanovič Umek (1990) pravi, da se v razvoju, ki poteka po določenih 

zakonitostih, spoznavno področje (mišljenje in govor otroka) tesno prepleta s čustvenim, 

socialnim in gibalnim. Razvoj govora je v zgodnjem obdobju izredno hiter. Novorojenček 

sporoča z jokom in s smehom, otrok okrog drugega leta starosti pa se je že sposoben 

pogovarjati z drugimi.  
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V razvoju otrokovega govora lahko govorimo o predintelektualni stopnji, v razvoju mišljenja 

pa o predgovorni stopnji. Na določeni stopnji se obe liniji sekata in takrat mišljenje postane 

»govorno«, govor pa »intelektualen« (Žnidarič, 1993).  

 

D. Žnidarič (1993, str. 15) pravi: »Razvoj mišljenja podpira razvoj govora, torej sta mišljenje 

in govor dve fazi istega procesa, ki vplivata druga na drugo. Zato motnje v razvoju govora 

navadno slabo vplivajo na razvoj mišljenja – in obratno.« 
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2 CEREBRALNA PARALIZA 

 

2.1 DEFINICIJA CEREBRLNE PARALIZE  

 

Cerebralna paraliza (v nadaljevanju CP) je strokovni izraz za možgansko ohromelost, ki 

označuje nenapredujočo, trajno in neprogresivno
23

 okvaro osrednjega živčevja, katere 

posledice so različne motnje (Žgur, 2011).  

 

Okvara možganov se lahko kaže v različnih stopnjah gibalne prizadetosti. Težavnost CP pa je 

odvisna od obsega in predela okvarjenih možganov (Kramberger, Merc in Moličnik, 2009). 

To pomeni, da del možganov ne deluje pravilno ali pa se ni normalno razvil. Običajno je 

prizadeto eno od področij, ki nadzoruje mišice (Primožič in Bratec, 1996). Izraz CP se zato 

najpogosteje uporablja za opisovanje motenj gibanja in drže, ki so posledica trajne možganske 

poškodbe ali anomalije osrednjega živčevja v zgodnjem obdobju človeka (Vrlič Danko, 

2005). 

 

V literaturi lahko zasledimo več klasifikacij CP. Mnogi ljudje imajo tudi kombinacijo dveh ali 

več tipov CP. Zapletenost in težave, ki jih CP povzroča, pa se razlikujejo od ene do druge. 

Prav zato je včasih težko natančno opredeliti, kateri tip CP ima otrok (Primožič in Bratec, 

1996).  

 

Ločimo več oblik cerebralne paralize. 

 

a) Spastična oblika cerebralne paralize 

Pogostost pojavljanja spastične oblike CP je med 60 % in 80 %. Diagnosticirana je kot 

povečanje mišičnega tonusa. Spastičen pomeni krčevit, zato pravijo, da je otrok »trd«. 

Okvarjen je možganski del, ki nadzoruje mišice obraza, udov in trupa. Ena skupina mišic na 

prizadetem udu se krči preveč, medtem ko je nasprotna skupina mišic prešibka, da bi se uprla 

krčenju. Otroci s to obliko CP težko kontrolirajo nekatere mišice in zato izgledajo otrdeli. 

Imajo tudi nenormalno držo in višjo refleksno aktivnost. Glede na prizadetost udov poznamo 

hemiplegijo (prizadeta je ena stran telesa), triplegijo (prizadeti so trije udi), tetraplegijo 
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 Izraz pomeni, da se okvara ne povečuje in ne širi na druge predele možganov. 
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(prizadeti so vsi udi) in diplegijo (prizadeti so vsi udi, vendar noge bolj kot roke). Do 

spastične CP pride po navadi takrat, kadar cerebralni korteks
24

 ne delujejo pravilno (Primožič 

in Bratec, 1996; Vrlič Danko, 2005).  

 

b) Atetoidna oblika cerebralne paralize 

Za to obliko je značilno povečanje nehotenih in nekoordiniranih gibov, zlasti dlani in stopal. 

Ti so lahko počasni, črvičasti ali pa zelo sunkoviti. Mišični tonus se spreminja iz ohlapnosti v 

napetost. Pri tej obliki CP so okvarjene možganske celice v osrednjem živčevju (bazalni 

gangliji), ki skrbijo za koordinacijo drže in nadzorujejo gibanje. V spanju se ti gibi ne 

pojavljajo. Kadar pride do hotenega giba, so ti gibi močno pretirani. Običajno se prizadetost 

pozna tudi na obrazu, hkrati pa so lahko prizadete tudi mišice, ki nadzorujejo govor. Njihov 

govor je lahko težko razumljiv, saj težko nadzorujejo svoj jezik, dihanje in glasilke (Primožič 

in Bratec, 1996; Vrlič Danko, 2005). 

 

c) Ataksična oblika cerebralne paralize 

Ataksična oblika CP se pojavlja redkeje. Povzroča jo poškodba malih možganov. Mali 

možgani so zadolženi za ravnotežje in sprotno popravljanje počasnih hotenih gibov, zato 

ljudje s to obliko CP težko lovijo ravnotežje. Če se že naučijo hoditi, je njihova hoja zelo 

nestabilna. Po navadi tudi tresejo z glavo in imajo sunkovit govor. Niso sposobni predelovati 

informacij, ki so pomembne za položaj in ravnotežje v prostoru (Primožič in Bratec 1996; 

Vrlič Danko, 2005). 

Hinchlife (2007) navaja še hipotonično obliko CP, za katero je značilna konstantna ohlapnost 

mišic.  

 

Za nudenje ustrezne pomoči je potrebno ugotoviti, za kateri tip CP gre, saj je od vsake oblike 

odvisno, kako ravnamo z otrokom (način pestovanje otroka, način oblačenja). V primeru, da 

otroku ne nudimo ustrezne podpore pri njegovi drži, lahko to celo škodi njegovemu razvoju 

(Hinchlife, 2007).  

 

  

                                                 
24 Cerebralni korteks so živčne celice v možganski skorji. 
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2.2 VZROKI ZA NASTANEK CEREBRALNE PARALIZE 

 

CP je leta 1862 prvi natančneje opisal Sir William Little. Nekateri jo zato še danes imenujejo 

Littlova bolezen. Termin CP je uvedel psiholog Sigmund Freud, poleg tega pa se uporablja še 

izraz statična encefalopatija. William Little je kot primarni vzrok za nastanek te bolezni 

navedel obporodno travmo (Kramberger idr., 2009). 

 

Danes vzroke za nastanek CP delimo na prenatalne (predrojstvene), perinatalne (obrojstvene) 

in postnatalne (porojstvene). V literaturi je navedeno, da postnatalno obdobje traja do 

devetega leta. V glavnem gre za čas, ko se živčni sistem še ni povsem razvil (Vrlič Danko, 

2005, str. 14). Perlstein (1964, v Kramberger idr., 2009) navaja, da je 30 % vzrokov 

prenatalnih, 60 % vzrokov perinatalnih in 10 % vzrokov za nastanek CP postnatalnih.  

 

Etiološki dejavniki v posameznem obdobju: 

a) Prenatalni vzroki: motnje dednega izvora, infekcije v času nosečnosti v prvih 

mesecih otrokovega razvoja (rdečke, citomegalovirus, toksoplazmoza, herpes, sifilis), 

nedonošenost, pomanjkanje kisika v možganih zarodka, nepravilnosti posteljice, 

neskladnost krvne skupine matere in ploda, presnovne motnje pri otroku ali/in materi 

(diabetes, toksemija – zastajanje strupov v organizmu), visok krvni tlak z 

vazokonstrikcijo, jemanje mamil, uživanje alkohola, nikotin, rentgenski žarki, 

onesnaženo okolje, nekatera zdravila, motnje v razvoju živčnih nevronov v zgodnji 

fazi živčevja, nesreče (pri katerih je ogrožen kardiovaskularni ali respiratorni sistem 

matere), nekateri neznani vzroki. 

b) Perinatalni vzroki: poškodbe pri rojstvu zaradi različnih vzrokov, mehanske 

poškodbe možganov, anoksija, težak ali prezgoden porod, motnje prekrvavitve 

možganov.  

c) Postnatalni vzroki: poškodbe glave, zastrupitve, možganske infekcije (meningitis, 

encefalitis), možganski tumorji, možganske krvavitve, huda poporodna zlatenica 

(Primožič in Bratec, 1996; Vrlič Danko, 2005). 

Molnarjeva (1985, v Vrlič Danko, 2005) navaja, da lahko gre tudi za kombinacijo več 

faktorjev in da pri petini otrok s CP ne najdemo nobenega od znanih vzrokov.  
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2.3 FUNKCIONALNE POSLEDICE CEREBRALNE PARALIZE 

 

Haskell in Barrett (1993, v Vrlič Danko, 2005) navajata več faktorjev, ki sovplivajo na 

nastanek poškodb možganov. Ti so:  

1. Velikost okvare. 

2. Mesto okvare. 

3. Okvara je progresivna ali statična. 

4. Okvara je difuzna ali fokalna.  

5. Ali je do okvare prišlo v prenatalnem ali neonatalnem obdobju.  

 

Če primarna okvara izvira iz zgodnjega obdobja, lahko pride tudi do sekundarnih posledic. 

Poškodovana področja se ne razvijejo, saj so medsebojne stimulacije med področji 

poškodovane. Našteti dejavniki vplivajo tako na obseg kot tudi na vrsto motenj. Otrok torej 

lahko ima prizadete motorične, senzorne, čustvene in miselne funkcije, ki mu onemogočajo 

normalno in ustrezno reagiranje. Ker je prizadeto predvsem efektivno področje sposobnosti, 

ima lahko otrok s CP intelektualne sposobnosti povsem ohranjene, vendar se zaradi same 

poškodbe ni zmožen motorično ustrezno odzvati (Vrlič Danko, 2005). 

 

Pri CP so posledice na motoričnem področju najpogosteje na prvem mestu. Tudi Golubovic, 

Slavkovic in Brkic (2012) navajajo, da je gibalna oviranost najpogostejša posledica CP. 

Motnja gibanja in drže je po navadi najočitnejša, ni pa vedno najhujša. Spremljajo jo lahko 

tudi motnje vida, sluha in drugih čutil, motnje govora, epilepsija, motnje v duševnem razvoju, 

težave pri učenju in motnje v vedenju (Vrlič Danko, 2005). 

Za zagotovitev uspešnega vključevanja otrok s CP v redne oblike vzgoje in izobraževanja je 

potrebno poznati posledice, ki jih poškodba možganov pušča na nivoju kognitivnega učenja in 

razvoja. Otroci s CP imajo težave na področju sposobnosti, ki vključujejo perceptivno-

motorične dejavnike. Največ težav imajo na področju vidne percepcije. Apraksične
25

 in 

agnostične težave lahko otroka ovirajo že pri vsakodnevnih aktivnostih, kot je npr. oblačenje, 

saj te spretnosti vključujejo perceptualno zaznavanje in motoričen odziv (Vrlič Danko, 2005). 

 

                                                 
25

Apraksija je nesposobnost izvajanja namenskih hotenih gibov. Kaže se kot motorična paraliza in huda 

neusklajenost gibov (pridobljeno 30. 6. 2015, s http://www.emedicina.si/apraksija/). 

 

http://www.emedicina.si/apraksija/
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Na področju vidne percepcije imajo otroci s posledicami CP štiri vrste težav (Vrlič Danko, 

2005): 

- vidno-perceptivne ali vidno-prostorske motnje, 

- vidno-gibalne ali konstrukcijske motnje, 

- težave pri percepciji figura/ozadje, 

- težave pri razlikovanju del/celota. 

 

Diagnoza CP pomeni le večjo verjetnost pojavljanja težav na kognitivnem in perceptivno-

motoričnem področju, zato ni nujno, da ima vsak otrok s posledicami možganske okvare 

težave na vseh teh področjih (Vrlič Danko, 2005). 

 

 

2.4 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROKA S CEREBRALNO 

PARALIZO 

 

»Vključevanje otrok s posebnimi potrebami med druge vrstnike omogoča razvoj njihovih 

zmožnosti, hkrati pa sprejemanje in priznavanje drugačnosti in motenj, ki jih spremljajo vse 

življenje. Obenem daje tako otrokom s posebnimi potrebami kot tudi drugim otrokom in 

odraslim možnost razumevanja in spoštovanja vsakega človeka kot enkratnega in vrednega 

posameznika.« (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 1995, str. 58 in 

59). 

 

Za otroka s posledicami cerebralne paralize je obravnava fizioterapevta, nevrofizioterapevta, 

logopeda in delovnega terapevta nujna in izjemnega pomena za njegov kognitivni in fizični 

razvoj (Vrlič Danko, 2005).  

 

Zgodnja obravnava je do sedaj edino znano »zdravilo«, saj dejanskega zdravila za zdravljenje 

cerebralne paralize še niso odkrili. Strokovnjaki z različnih področij skupaj načrtujejo 

program ustrezne obravnave tako za posameznega otroka kot tudi njegovo družino. 

Fizioterapevt in delovni terapevt bosta poiskala načine za otroka, ki ga bodo usmerjali k drži, 

vzorcu hoje in položaju sedenja, ki je zanj najprimernejši. Pri otroku bosta z uporabo 

posebnih igral poskušala razviti določene telesne in učne spretnosti ter svetovala pripomočke, 

ki bodo otroku pomagali pri boljši gibljivosti (npr. tricikli in vozički).  
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Logoped pomaga že zelo zgodaj, v kolikor ima otrok težave s hranjenjem, pitjem in 

požiranjem. Otroku pomaga tudi pri razvijanju govora, če je ta otežen ali pa so prisotni kakšni 

drugi razlogi za zaostanek v govornem razvoju. Logopedi sodelujejo tudi z učitelji, delovnimi 

terapevti in starši, z namenom, da bi otroka spodbujali k primernim učnim dejavnostim. 

Otroku priskrbijo tudi morebitne pripomočke za sporazumevanje ter ga učijo uporabljati 

znakovni ali simbolni sistem komunikacije (Primožič in Bratec, 1996). 

 

Vrlič Danko (2005) omenja, da je timski pristop pri takšnem otroku ključen za njegov razvoj. 

Za pedagoško delo je pomembna realizacija medicinskega cilja, predvsem povečanje 

mobilnosti takega otroka. S tem bo imel tudi več možnosti za preizkušanje raziskovalnih in 

gibalni izkušenj, ki jih v tem obdobju potrebuje. Velik poudarek je na pomenu zgodnje 

obravnave, saj fizična oviranost otroka prikrajša za mnoge aktivne izkušnje. Za multisenzorno 

dojemanje okolice pa je potrebno korigirati tudi ostale spremljajoče posledice cerebralne 

paralize (npr. težave na področju sluha, vida) (Vrlič Danko, 2005).  

 

 

2.4.1 ZAKONSKE OSNOVE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK S 

POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Bela knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) predstavlja okvir 

organizacije vzgoje in izobraževanja. V tem nacionalnem dokumentu so opisana izhodišča, 

načrt, zakonske podlage, predlogi izboljšav, potrebne prilagoditve v vzgoji in izobraževanju 

ter druge pomembne iztočnice za delo z otroki s posebnimi potrebami.  

 

Zakona, ki določata vzgojo in izobraževanje otok s posledicami možganske okvare v vrtcu, 

sta Zakon o vrtcih/ZVrt (1996) in Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami/ZUOPP 

(2000) ter pripadajoči podzakonski akti. Oba dokumenta opredeljujeta populacijo otrok s 

posebnimi potrebami in možne oblike vključevanja v predšolske programe.  

 

Otroci s posebnimi potrebami so po Zakonu o vrtcih (1996, 8. člen) opredeljeni kot otroci z 

motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govornimi 

motnjami, gibalno ovirani otroci ter otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo 
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prilagojeno izvajanje programov za predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo ali 

prilagojene programe. 

 

Za otroke s posledicami CP, ki so zajeti v skupino gibalno oviranih otrok, so predvidene tri 

vrste programov:  

- prilagojen program oziroma predšolski oddelki s prilagojenim programom, 

- program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo oziroma vključitev 

v redno skupino,  

- prehajanje med programi (Vrlič Danko, 2005). 

 

Leta 2003 so bila k programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

sprejeta še navodila h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (Vrlič Danko, 2005). Predstavljajo 

prilogo Kurikula za vrtce in temeljijo na paradigmi, da je otrokom s posebnimi potrebami 

potrebno zagotoviti čimprejšnje zgodnje odkrivanje, ustrezno diagnostiko in čim zgodnejšo 

vključitev v vzgojo in izobraževanje, kjer bodo ti otroci živeli v sožitju z drugimi. Strokovni 

delavci, ki imajo v svoje oddelke vključene otroke s posebnimi potrebami, jih lahko skupaj s 

Kurikulom za vrtce uporabljajo kot pomoč za načrtovanje in izvajanje primernega vzgojno-

izobraževalnega programa (Navodila h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 2003). Navodila 

so opredelila možne časovne in prostorske prilagoditve ter prilagoditve izvajanja področij 

dejavnosti za posamezno skupino otrok s posebnimi potrebami (Vrlič Danko, 2005). 

 

Navodila h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003) so bila sprejeta tri leta pozneje kot ZUOPP 

(2000). Z uvedbo ZUOPP ni bilo mogoče zadovoljiti potrebam otrok s posebnimi potrebami, 

saj še ni bilo pripravljenega načrta, ukrepov in ustreznih pogojev za izvajanje nekaterih 

zakonskih določil. Realizacija izboljšav na področju vzgoje in izobraževanja otrok s 

posebnimi potrebami se je v pravem pomenu besede začela uveljavljati šele po izidu Navodil 

h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 

otroke s posebnimi potrebami (2003), o čemer govori Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v 

Republiki Sloveniji (2011).  
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Otroci s posebnimi potrebami imajo po Zakonu o vrtcih (1996, 20. člen) prednost pri vpisu in 

sprejemu v vrtec. Ne glede na to, v kateri program je vključen otrok s posledicami cerebralne 

paralize, je naloga vseh zaposlenih, predvsem pa pedagoškega tima, da otroku ustvari pogoje, 

v katerih se bo počutil varnega, da bo lahko maksimalno razvijal svoje potenciale, da bo 

njegov habilitacijski proces potekal skozi igro, kjer bo lahko izražal svoja čustva in si pridobil 

čim več socialnih izkušenj (Vrlič Danko, 2005). 

 

Vzgojitelj, učitelj, defektolog oziroma vsi pedagoški delavci, ki delajo z otrokom s 

posledicami cerebralne paralize, morajo upoštevati morebitne težave, ki jih ta pušča na 

kognitivnem in perceptivno-motoričnem področju. Tako prispevajo k uspešno integraciji in 

inkluziji ter splošni uspešnosti otroka. Inkluzija otrok s CP v Sloveniji najbolj uspešno poteka 

na tistih področjih posledic možganske okvare, ki so najbolj vidne (Vrlič Danko, 2005). 

 

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo za predšolske otroke, je po Zakonu o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (2000, 7. člen) glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire ali motnje 

potrebno prilagoditi organizacijo in način izvajanja programa. Prav tako se zagotovi dodatna 

strokovna pomoč otroku v primeru, če jo ta potrebuje. Izvaja se individualno v oddelku ali 

izven oddelka, lahko pa tudi občasno v posebni skupini izven oddelka. Dodatno strokovno 

pomoč lahko izvajajo delavci šole, zavoda, ali zunanji strokovni delavci, ki izpolnjujejo 

vnaprej določene predpise (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2000).   

 

Predšolsko vzgojo po programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo izvajajo vrtci. Predšolsko vzgojo po prilagojenih programih za predšolske 

otroke izvajajo vrtci v razvojnih oddelkih, vrtci oziroma enote vrtcev, ki so ustanovljeni 

oziroma organizirani za izvajanje teh programov, in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2000, 16. člen).   

 

Sam postopek usmerjanja otroka se prične na zahtevo staršev. V kolikor zahteve po 

usmerjanju ne dajo starši, jo lahko po predhodni seznanitvi staršev dajo tudi vrtci, šole, 

zdravstveni, socialni in drugi zavodi. Komisija za usmerjanje na podlagi lastnih ugotovitev, 

razgovora s starši otroka ter na podlagi pedagoške, specialno-pedagoške, socialne, psihološke, 

medicinske in druge dokumentacije izdela strokovno mnenje o otroku. Na podlagi 

strokovnega mnenja pristojna šolska uprava izda odločbo o usmeritvi in jo vroči staršem ter 
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vzgojno-izobraževalni ustanovi, v katero je otrok vključen (Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, 2000).   

 

 

2.4.2 PRILAGODITVE V VRTCU ZA OTROKA S CEREBRALNO 

PARALIZO 

 

Glede na preučevano študijo primera morajo strokovni delavci ob vključitvi otroka v vrtec 

upoštevati dve poglavji iz Navodil h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami: 

a) dopolnitve za delo z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami in  

b) dopolnitve za delo z gibalno oviranimi otroci; saj ima deček primanjkljaje tako na 

področju govora in jezika kot tudi na gibalnem področju. 

 

a) DOPOLNITVE ZA DELO Z OTROKI Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI 

MOTNJAMI 

 

V skupino otrok z govorno-jezikovnimi motnjami se uvršča otroke z najpreprostejšo govorno 

motnjo (npr. otrok ne zna izgovoriti posameznega glasu oziroma črke) do najkompleksnejših 

govorno-jezikovnih motenj, pri katerih je lahko moteno tudi otrokovo izražanje in 

razumevanje. Govorno-jezikovno vedenje teh otrok odstopa od pričakovanega glede na 

otrokovo kronološko starost in njegove neverbalne sposobnosti (Navodila h Kurikulu za vrtce 

v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi 

potrebami, 2003). 

 

Časovne prilagoditve  

- Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami potrebujejo več časa za sprejem, razumevanje 

in predelavo informacij. Otrokovo razumevanje sprejetega sporočila je potrebno sproti 

preverjati.  

- Odrasli v vrtcu si morajo za umirjeno komunikacijo z otrokom z govorno-jezikovno 

motnjo vzeti dovolj časa za pogovor, dogovarjanje, pripovedovanje in dodatno 

razlago.  
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- Pri podajanju novih vsebin naj uporabljajo počasen in razločen govor, saj otrok 

potrebuje večkratno ponovitev ter dodatno razlago na različne načine in iz različnih 

vidikov.  

Z zgledom odraslih se tudi vrstniki otroka z govorno-jezikovno motnjo sčasoma navadijo 

počakati na njegov odgovor, kar krepi otrokov občutek sprejetosti, uspešnosti in 

enakovrednosti v oddelku ter njegovo pozitivno samopodobo (Navodila h Kurikulu za vrtce v 

programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi 

potrebami, 2003). 

 

Prostorske prilagoditve otroku s posebnimi potrebami omogočajo možnost individualnega 

obravnavanja v igralnici in po potrebi tudi v ločenem prostoru vrtca, kjer se izvaja 

individualno strokovno delo z otrokom in njegovimi starši (Navodila h Kurikulu za vrtce v 

programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi 

potrebami, 2003). 

 

Prilagoditve izvajanja področij dejavnosti 

- Otrok naj bo v oddelek nameščen ustrezno, ne preveč izstopajoče. Posebnosti 

namestitve naj bodo usklajene z značilnostmi primanjkljaja pri posameznem otroku, 

kar bo zagotavljalo optimalne možnosti za učinkovito delovanje in sodelovanje v 

dejavnostih. Pomembna je prijetna in umirjena čustvena klima, pozitivno naravnani 

odnosi odrasli-otrok-drugi otroci, kar otroku daje občutek sproščenosti v skupini.  

- Otrok naj bo pri vodenih dejavnostih v ospredju oziroma v bližini odraslega, saj mu bo 

ta tako lahko lažje pomagal, ponovil navodila, če bo potrebno, ga vzpodbujal in 

vzdrževal očesni kontakt.  

- Dejavnosti naj bodo otroku ponujene tako, da vključujejo več možnih poti 

sprejemanja. Priporoča se tudi uporaba avdiovizualnih sredstev za izvajanje vzgojno 

izobraževalnih dejavnosti.  

- Nekateri otroci z govorno-jezikovno motnjo imajo tudi težave gibanja. Te otroke je 

potrebno posebej vzpodbujati, da se po svojih zmožnostih vključujejo v vse aktivnosti 

in vztrajajo pri izvajanju. 

- Vzgojitelji naj veliko pozornosti namenijo igram dihanja in pihanja ter razvijanju 

motorike govoril. Otrok se bo tako uril v tehnikah izpihovanja, vsrkavanja, 

oblizovanja … 
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- Komunikacijo z otrokom je potrebno nujno prilagoditi otrokovim komunikacijskim 

sposobnostim, saj ta zaradi govorno jezikovne motnje bistveno odstopa od govora in 

jezika svojih vrstnikov. Besedišče je potrebno prilagajati otrokovim govorno-

jezikovnim sposobnostim. Pri preverjanju razumevanja je potrebno pozornost 

nameniti tudi spremljanju njegovih nebesednih in besednih reakcij. 

- Potrebno se je zavedati, da odrasli otroka ne učijo govoriti in ne popravljajo njegovega 

govora, temveč se ga vzpodbujajo k besedni komunikaciji tako, da ima pri tem 

možnost izražanja besed in misli po svojih zmožnostih. 

- Pripovedi otroških literarnih besedil naj vzgojitelj po različnih sprejemnih poteh 

dopolni z dodatnimi vtisi. Težja je govorno-jezikovna motnja, več vzpodbud, časa, 

razlag, preverjanja, razumevanja in dodatne pomoči potrebuje otrok. 

- Vrstniki otroka z motnjo lahko preko zgleda vzgojitelja prevzamejo njegovo vedenje 

in ga ob različnih dejavnostih spontano vzpodbujajo k besednemu izražanju. 

- Otrok z motnjo na področju govora in jezika se običajno zaveda svojih šibkih 

sposobnosti, zato se pogosto poskuša izogniti dejavnostim, ki vključujejo govorno-

jezikovne spretnosti. 

- Vzgojitelji in pomočniki takemu otoku pomagajo premostiti začetne težave, z 

vzpodbujanjem pa ga vodijo k aktivnemu vključevanju v vse dejavnosti (Navodila h 

Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 2003). 

 

b) DOPOLNITVE ZA DELO Z GIBALNO OVIRANIMI OTROKI 

 

V skupino gibalno oviranih otrok spadajo otroci s prirojenimi ali pridobljenimi okvarami, 

poškodbami gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja. Gibalna oviranost lahko 

vključuje tudi kombinacije s slušnimi, vidnimi in govornimi motnjami, z motnjami v 

duševnem razvoju, prisotne pa so lahko tudi emocionalne težave. Gibalno ovirane otroke po 

stopnji oviranosti delimo na lažje, zmerno, težje in težko gibalno ovirane. Gibalno ovirani 

otroci imajo pogosto tudi govorno-jezikovne težave, ki se pojavijo kot posledica gibalne 

motnje. Težave pri govoru se pojavljajo v obliki počasnega in tihega govora, sunkovitega 

govora s širokimi variacijami v glasnosti in višini ter monotonega in pretrganega govora. 

Vokalizacija je odvisna od kontrole telesa in glave ter koordinacije dihanja. Z otrokom je 

potrebno vedno komunicirati v višini njegovih oči. Potrebna je posebna prilagoditev hrane, saj 
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ima gibalno oviran otrok tudi motnje požiranja in grizenja (Navodila h Kurikulu za vrtce v 

programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi 

potrebami, 2003).  

 

Časovne prilagoditve 

- Otrok s primanjkljajem na gibalnem področju potrebuje več časa za pripravo in 

izvajanje dejavnosti kot drugi vrstniki. Kljub svoji oviranosti mora imeti možnost, da 

se ob minimalni pomoči vrstnikov oziroma odraslih na dejavnost pripravi sam. 

-  Vzgojitelj mora ob načrtovanju dejavnosti predvideti tudi čas za nameščanje 

ortopedskih pripomočkov, tako da se bo gibalno oviran otrok lahko kljub 

primanjkljaju že na samem začetku vključil k vsem skupnim dejavnostim v oddelku 

vrstnikov. 

- Osebna nega pri gibalno oviranem otroku traja dalj časa in lahko vključuje tudi 

terapevtsko pomoč. Kljub temu, da potrebuje več časa, mu mora vzgojitelj zagotoviti 

možnost izbire med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede na njegove interese, 

želje in sposobnosti, ne da bi pri tem prekinjal njegovo dejavnost. 

- Vzgojitelj mora predvideti daljši čas za dokončanje aktivnosti oziroma njegove 

dejavnosti načrtovati tako, da jih lahko konča po delih (Navodila h Kurikulu za vrtce v 

programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s 

posebnimi potrebami, 2003). 

 

Prostorske prilagoditve 

- Otroku je potrebno zagotoviti ustrezen in varen dostop do vrtca in iz njega, brez 

arhitektonskih ovir, ki bi mu onemogočile dovoz z avtomobilom. 

- Odstraniti je potrebno morebitne ovire in tako otroku omogočiti nemoteno mobilnost v 

igralnici, sanitarijah, na hodniku, v garderobi in dostop do drugih prostorov v vrtcu, 

kot so npr. druga igralnica, knjižnica, igralni kotički in telovadnica. 

- Potrebna je prilagoditev sanitarij in prilagoditev prostora za osebno higieno, tako da 

bo otrok lahko vse, kar zmore, opravil sam in da bo dovolj prostora tudi za pomoč 

odrasle osebe (prilagoditev višine umivalnika, ogledala, previjalne mize, toaletne 

školjke, oprijemal). 

- Gibalno oviranemu otroku je potrebno prilagoditi delovni prostor, ki mu ga 

omogočajo posebna oprema (miza in stol z možnostjo nastavitve in prilagoditve 

delovne ploskve, jedilni pribor, pisala, veliko stensko ogledalo), ortopedski 
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pripomočki (invalidski voziček, prilagojen tricikel, hodulje ali opornice, stezniki, 

električni stimulatorji) in prilagojen didaktični material. 

- Otroku je potrebno zagotoviti možnost izvajanja individualne obravnave v igralnici in 

po potrebi v ločenem prostoru (Navodila h Kurikulu za vrtce v programih s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi 

potrebami, 2003). 

 

Prilagoditve izvajanja področij dejavnosti 

- Gibalno oviranemu otroku je potrebno omogočiti možnost vključevanja v vse 

dejavnosti vrtca v okviru svojih zmožnosti (sprehodi, izleti, vrtec v naravi, gibalne 

igre) z ustreznimi prilagoditvami. Odrasli morajo ob tem upoštevati otrokove interese, 

sposobnosti, ki so pri njem bolj razvite in ohranjene ter otrokovo zmožnost aktivnega 

sodelovanja. Otrokovi vrstniki morajo biti seznanjeni z njegovo gibalno oviro.  

- Tudi za gibalno oviranega otroka sta potrebi po gibanju in igri primarnega pomena, 

zato naj se otrok vključuje v vsakodnevne gibalne dejavnosti s potrebnimi 

prilagoditvami, ki so zanj specifične. Za njegov ustrezen gibalni razvoj mora vzgojitelj 

poznati potek pravilnega gibalnega razvoja, posameznih gibalnih vzorcev in prehode 

iz enega položaja v drugega. 

- Strokovni in pedagoški delavci, ki delajo z otrokom, morajo biti seznanjeni z oblikami 

gibanja, ki jih otrok že obvlada, in z dejavnostmi, pri katerih še potrebuje pomoč. 

Tako so seznanjeni tudi z načinom nudenja pomoči in oblikami gibanja, ki jih otrok 

naj ne bi izvajal. 

- Pri izvajanju gibalnih dejavnosti je pomemben otrokov način izvajanja. Veliko 

gibalnih aktivnosti namreč zahteva prilagoditve načina izvajanja ter prostora in 

pripomočkov, ki jih za posamezno področje predlagajo strokovnjaki. Na primer., če 

otrok ne hodi, se mu mobilnost omogoči tako, da ga odrasli vozijo, potiskajo po 

igrišču, prostoru, na odeji, blazini, nizkem vozičku, z otrokom v naročju plešejo, 

tečejo, poskakujejo, se vozijo po toboganu … 

- Navodila fizioterapevta/nevrofizioterapevta oziroma delovnega terapevta pri različnih  

gibalnih aktivnostih (hranjenje, umivanje, oblačenje, slačenje, obuvanje, uporaba 

stranišča, igra otroka, kjer ta ne more doseči svojega cilja – možnosti izražanja, 

razvijanja ustvarjalnosti) je potrebno dosledno upoštevati.  

- Otrok mora v gibanju uživati ob čim manjši prisotnosti patoloških vzorcev. Izvaja naj 

dejavnosti, pri katerih bo lahko čim bolj samostojen. 
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- Otrok naj ima možnost izvajanja vseh načinov umetniškega izražanja ob upoštevanju 

njegovih sposobnosti.  

- Kotički morajo biti urejeni tako, da mu bo omogočen dostop do njih, sredstva v 

kotičkih pa naj bodo v dosegu otrokovih rok. 

- Gibalno oviran otrok ima zaradi zmanjšanih gibalnih sposobnosti o sebi in okolici 

pomanjkljive predstave. Percepcije se nauči z načrtnim razvijanjem senzornih 

doživljajev na podlagi gibanja, dotika, govora, vida in sluha. Strokovnjak mora za 

razvijanje senzomotoričnih sposobnosti posamezno igračo prilagoditi potrebam otroka 

(velikost, oblika, material in funkcionalnost igrače ter ostalih didaktičnih 

pripomočkov, čim več nazornega materiala, lutke, knjige, obroči, škarje).  

- Vsa pravila, ki so oblikovana v skupini, morajo biti taka, da veljajo tudi za gibalno 

oviranega otroka. 

- Cilji, ki se navezujejo na spoznavanje narave – odnosov v naravi in njenih lastnosti, so 

za gibalno oviranega otroka zelo pomembni, saj imajo ti otroci zaradi svoje okvare 

pogosto manj možnosti za vsakodnevno spontano pridobivanje izkušenj.  

- Zaradi pomanjkanja gibalnih izkušenj je lahko otrok prikrajšan za pridobivanje 

matematičnih predstav in pojmov. Primanjkujejo mu predvsem izkušnje, pridobljene z 

manipulacijo s predmeti (prijemanje, odlaganje, prelaganje, zlaganje, vstavljanje, 

primerjanje, razvrščanje, merjenje) (Navodila h Kurikulu za vrtce v programih s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi 

potrebami, 2003). 

 

 

2.4.3 IGRA OTROKA S CEREBRALNO PARALIZO V VRTCU
26

 

 

Tudi za otroke s posebnimi potrebami je igra v razvojnih obdobjih dojenčka, malčka in 

zgodnjega otroštva prevladujoča dejavnost in življenjskega pomena za njihov razvoj in učenje 

(Bruce in Meggitt, 1999; Wolery in Werts, 1994, v Marjanovič Umek in Fekonja, 2006). 

Razlika je v tem, da otrok s CP potrebuje več pomoči in potrpljenja odrasle osebe pri igri. 

Zaradi posebnih učnih potreb se bodo otroci s cerebralno paralizo nekatere stvari naučili 

počasneje, lahko se prej utrudijo in doživljajo frustracije ob neuspehu (Primožič in Bratec, 

                                                 
26

 Podrobnejši opis o tem se nahaja v poglavju »Igra v obdobju dojenčka in malčka«, str. 19. 
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1996). Razlike se pojavljajo tudi v smislu dosežene razvojne ravni igre ali pa v smislu rabe 

specifičnih igrač oziroma igralnega materiala in prostora, ki je prilagojen posameznim 

skupinam otrok s posebnimi potrebami (Marjanovič Umek in Fekonja, 2006).  

 

Otroci s posledicami cerebralne paralize se zaradi različnih dejavnikov manj kot vrstniki 

igrajo tiste igre, ki so pomembne za razvoj sposobnosti, ki jim olajšajo pridobivanje veščin in 

znanja na začetku šolanja (Vrlič Danko, 2005). Otroci s primanjkljaji na gibalnem področju so 

v nasprotju z njihovimi vrstniki pogosto prikrajšani za določene izkušnje iz okolja. Otrok s 

CP se tako npr. ne more udejstvovati pri večini iger na igrišču, sam oziroma brez ustreznih 

pripomočkov ne more obračati listov v slikanici, uporabljati enakega igralnega materiala kot 

njegovi vrstniki, risati, prijemati ali preprijemati stvari (Hallahan in Kauffman, 1994, v 

Marjanovič Umek in Fekonja, 2006). 

Ker se ti otroci manj igrajo s kockami in sestavljankami in tudi manj rišejo, je smiselno, da 

vzgojitelj načrtuje sistematični program iger za razvoj teh sposobnosti. Otroku s cerebralno 

paralizo v vrtcu ne smemo pustiti, da večinoma svobodno in po svojih interesih izbira igralne 

dejavnosti, ampak morajo biti izbrane po strokovni presoji (Vrlič Danko, 2005).  

Čeprav Mednarodna konvencija o otrokovih pravicah (iz leta 1989) določa ključne standarde, 

ki jih morajo vzgojitelji upoštevati pri zagotavljanju ustreznih pedagoških pristopov in 

praktičnih rešitev v vzgoji in izobraževanju, poudarjam, da je ob tem potrebno upoštevati 

uravnoteženost treh skupin otrokovih razvojnih potreb, ki so zapisane v njej: potreba po 

zaščiti (protection), oskrbi (provision) in soodločanju (participation). Hkratno upoštevanje 

členov, ki opisujejo otrokovo potrebo po zaščiti, in upoštevanje členov, ki opisujejo otrokove 

pravice do soodločanja, lahko deluje protislovno in zavajajoče. Vzgojitelju je zato obenem 

zadana naloga uravnoteženega iskanja otroku primernih vzgojnih dejavnosti, ki bi upoštevale 

vse tri skupine razvojnih potreb (Kroflič idr., 2010). 

2. člen Zakona o vrtcih (1996) govori o temeljnih nalogah vrtca, med katere spada tudi 

ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti, ki vzgojitelju in 

ostalim pedagoškim delavcem nalagajo strokovnost pri izboru dejavnosti za otroka s 

posebnimi potrebami in hkratnem upoštevanju načela omogočanja izbire in drugačnosti 

(Kurikulum za vrtce, 1999), ki otroku nudi izbiro med različnimi dejavnostmi glede na 

njegove želje, interese, sposobnosti in razpoloženja. Pri tem je potrebno poudariti, da ne gre 

za izbiro med aktivnostjo ali neaktivnostjo, med usmerjeno zaposlitvijo ali prosto igro, med 
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sodelovanjem ali nesodelovanjem ter med izbiro alternativnih dejavnosti ali dejavnosti s 

poučnimi vsebinami.  

Preko ustrezno načrtovanih iger lahko defektolog vpliva na otrokov razvoj. Ta naj s 

sodelovanjem fizioterapevta in delovnega terapevta za vsakega otroka s posledicami 

cerebralne paralize načrtuje in uvaja tiste vrste iger in vaj, s katerimi si bo otrok pridobil 

izkušnje o prostoru in izkušnje za razvoj prostorskih sposobnosti. Natančna navodila za igro 

je potrebno dati tudi staršem otroka, ki potrebujejo konkretna navodila za igro doma, in 

otrokovi vzgojiteljici, ki mora biti seznanjena s specifiko razvoja otroka s posledicami 

možganske okvare in mora otroka usmerjati k igralnim dejavnostim, ki so za njegov razvoj 

ključnega pomena (Vrlič Danko, 2005).  

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000, 10. člen) otrokom s posebnimi 

potrebami, ki so usmerjeni v programe za predšolske otroke in izobraževalne programe s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter v prilagojene programe, določa, da 

je prostor in pripomočke potrebno prilagoditi v skladu z navodili za prilagojeno izvajanje 

programov in v skladu s prilagojenimi programi, ki jih sprejme oziroma določi pristojni 

strokovni svet. Tako že samo okolje otroku nudi potrebne prilagoditve za njegov optimalen 

razvoj.  

 

Tudi Kurikulum za vrtce (1999) v načelu enakih možnosti in upoštevanja različnosti med 

otroki poudarja pomen individualnih razlik in posebnosti v razvoju in učenju ter zagotavljanje 

pogojev za stalno ali občasno vključevanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami v redne 

oddelke vrtca. 

 

Rezultati nekaterih raziskav kažejo, da se zlasti otroci s težjo motnjo oziroma primanjkljajem 

redkeje sami vključujejo v igro z igračami kot ostali otroci. Sama igrača jim ne predstavlja 

zadostne motivacije za igro, zato za vključitev vanjo potrebujejo pomoč in podporo odraslega 

(Ivory in McCollum, 1990, v Marjanovič Umek in Fekonja, 2006). Zaradi tega ima 

pomembno vlogo pri vključevanju in spodbujanju otroka s posebnimi potrebami v igro 

otrokova najljubša igrača (DiCarlo, Reid in Stricklin, 2002, v Marjanovič Umek in Fekonja, 

2006).  
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2.4.4 VLOGA VZGOJITELJA 

 

Otrok v razvoju potrebuje stimulacije, da bi lahko razvil vsa potrebna področja za vodenje 

telesnih in duševnih procesov. Različne stimulacije pridobiva iz okolja in iz lastne 

psihofizične aktivnosti. Obenem je v interakciji z okoljem in lastno aktivnostjo. Čim večja je 

kvantiteta stimulacij, tem boljši so pogoji za razvoj centralnega živčnega sistema (Vizjak 

Kure, 2010).  

 

Vzgojitelj predšolskih otrok mora imeti pridobljene ustrezne kompetence za opravljanje tega 

poklica. Strokovna usposobljenost vzgojitelja je ključni dejavnik kakovostne predšolske 

vzgoje. Oseba, ki dela z otroki, mora imeti razvit pedagoški eros, empatično občutljivost, 

znati dobro opazovati ter biti fleksibilna in odločna. Naštela sem le nekaj lastnosti dobrega 

vzgojitelja. Vsak otrok je individum zase, zato vzgojitelj ne more nikoli predvideti popolnega 

vzgojnega načrta. Tega prilagaja posebnostim otroka. Tudi otroci s posebnimi potrebami 

imajo individualne značilnosti in posebnosti. Za delo s temi otroki je seveda potrebno in 

priporočljivo tudi dodatno izobraževanje za zagotavljanje strokovnosti in ustreznosti vzgoje.  

Vizjak Kure (2010) pravi, da so možgani najbolj dovzetni za pridobivanje informacij v 

predšolskem obdobju. Takrat se v njih šele oblikujejo področja, ki omogočajo kompleksnejše 

možganske procese (sem spada tudi usvajanje govora).  

 

Pri otrocih s težjimi in težkimi govorno jezikovnimi motnjami so poleg teh prisotna še 

odstopanja na drugih področjih:  

- težave na področju grobe in fine motorike, ki otroke ovirajo pri vsakodnevnih 

opravilih, 

- motnje zaznavanja (pri sicer zdravih čutilih). 

- slabša pozornost in koncentracija, ki otroke ovirata pri sprejemanju stimulacij iz 

okolja, 

- težave na področju spomina, ki ovirajo spontano učenje in uporabo že naučenega, 

- specifične motnje na področju razumevanja, strukturiranja, procesiranja in 

izražanja onemogočajo ustrezno komunikacijo z okoljem. 

- pojavijo se lahko še čustvene težave in težave na področju socializacije.  

 

Govorno-jezikovne motnje so pogosto le eden izmed simptomov v sklopu sindromov, ki 

zajemajo več področij psihofizične razsežnosti posameznika. Ker je pravilen razvoj govora 
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odvisen od razvoja in usklajenosti vseh drugih sposobnosti, ti otroci potrebujejo celovito, 

razvojno, naravno, intenzivno in vsakodnevno obravnavo, ki pokriva kar največ kritičnih 

področij (Vizjak Kure, 2010). Tudi vzgojitelj lahko za otroka s posebnimi potrebami načrtuje 

preproste vaje za razvoj posameznih področij. Vaje prilagodi glede na njegovo razvojno 

stopnjo. Vaje za razvoj različnih sposobnosti neposredno vplivajo na razvoj vseh sposobnosti 

in posredno na razvoj govornega izražanja, saj se ta razvije kot posledica sodelovanja skoraj 

vseh cerebralnih sistemov (Vizjak Kure, 2010).  

 

 

Program spodbujanja razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika 

 

Predšolski otroci s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami poleg redne logopedske obravnave 

potrebujejo še redno vsakodnevno intenzivno specialno rehabilitacijsko pedagoško obravnavo 

v skupini.  

 

V nadaljevanju kot primeren program za ustrezno pomoč otrokom z motnjami govora in 

jezika omenjam »Mariborski model« (program za spodbujanje razvoja senzorike, motorike, 

kognicije, govora in jezika), ki vsebuje naloge za stimulacijo in aktiviranje različnih področij 

centralnega živčnega sistema (Vizjak Kure, 2010). 

 

Program je namenjen za izvajanje programa predšolske vzgoje v programih s prilagojenim 

programom predšolske vzgoje in programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. 

  

Za izvajanje programa je potrebno zagotoviti ustreznost spodaj navedenih pogojev.  

a) Izvaja ga lahko socialni pedagog, vzgojitelj, terapevt, roditelj ali učitelj. Pomembno je, 

da ta pozna otroka in njegove težave, se z njim usklajuje ter mu je naklonjen. Pri 

pedagoškem delavcu lahko rečemo, da mora imeti pedagoški eros.  

b) Za izvajanje je potrebno zagotoviti ustrezne pripomočke (vsakodnevni predmeti, 

naravni materiali, didaktični pripomočki) (Vizjak Kure, 2010). 
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Naloge programa so razdeljene tako, da sledijo naravnemu razvoju določenih sposobnosti. 

Tako lahko s sistematičnim izvajanjem dosežemo, da se pri otroku popravijo ali razvijejo tiste 

sposobnosti, ki se spontano niso razvile. Program se začne z dejavnostmi, ki obsegajo raven 

sposobnosti dojenčka, in pride vse do dejavnosti, ki obsegajo raven sposobnosti petletnika 

(Vizjak Kure, 2010). 

 

Pridobivanje ene sposobnosti vpliva na razvoj druge. Vaje se zato izvajajo postopoma, 

večinoma preko igre. Nekatere zahtevajo tudi usmerjeno pozornost in otrokovo zavestno 

sodelovanje (Vizjak Kure, 2010). 

 

 Na podlagi ocenjevalne lestvice, ki je priloga programa, se ugotovi, katera področja so pri 

otroku dobro razvita in katera potrebujejo spodbudo. Globalne cilje si vzgojitelj zastavi po 

prilagojenem programu, operativne cilje pa ponudi ocenjevalna lestvica, ki jasno pokaže 

kritična področja. Vaje zajemajo področje gibanja, senzomotorike, pozornosti in govora ter so 

v obdobju od dojenčka do petletnika razdeljene na deset stopenj (Vizjak Kure, 2010).  

 

Za določitev kritičnih področij, ki potrebujejo stimulacije, lahko vzgojitelj uporabi tudi 

Komunikacijsko matriko
27

, ki je instrument za ocenjevanje komunikacije. Komunikacijsko 

matriko sem za ocenjevanje komunikacijskih veščin otroka, ki je študija primera v diplomski 

nalogi, uporabila tudi sama.  

 

 

2.5 SPREMLJAJOČE MOTNJE 
 

Vid 

Najpogosteje se pojavlja škiljenje, ki ga korigiramo z očali, v težjih primerih pa tudi z 

operacijo. Lahko je okvarjen del možganov, ki je odgovoren za razumevanje slik, ki jih otrok 

vidi, saj ne deluje pravilno. Takrat pravimo, da ima otrok okvaro kortikalnega vida. Otrokove 

oči morda ob pregledu izgledajo zdrave, vendar otrok ne vidi normalno. Oseba je lahko tudi 

popolnoma slepa, vendar imajo otroci s to poškodbo po navadi težave le v dešifriranju 

sporočil, ki jih dobijo preko vidnega kanala. Težave z vidom pogosto nastopijo zaradi motenj 

mišičnega tonusa (Primožič in Bratec, 1996; Žgur, 2011). 

 

                                                 
27

 Komunikacijska matrika je opisana v empiričnem delu, natančneje v opisu instrumentarija.  
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Prostorska zaznava 

Nekateri otroci s poškodbo možganov ne morejo dojeti prostora in ga povezati z lastnim 

telesom (ne morejo presojati razdalje) ter razmišljati prostorsko (predstavljati si 

tridimenzionalno zgradbo). Te težave niso posledica zmanjšane inteligence človeka, pač pa so 

posledica nenormalnega delovanja nekega dela možganov (Primožič in Bratec, 1996). 

 

Sluh 

Najpogosteje se težave s sluhom pojavljajo pri osebah z atetoidno obliko CP. Pogosteje se 

pojavljajo vnetja srednjega ušesa ali izlivni otitis
28

, ki lahko povzroča težave s sluhom in 

učenjem (Primožič in Bratec, 1996). 

 

Govor 

Na kvaliteto in razvoj govora vpliva razvoj sposobnosti kontrole drobnih mišic v ustih, na 

jeziku, nebu in v resonančni votlini. Pri otrocih s cerebralno paralizo se težave z govorom, 

žvečenjem in požiranjem po navadi pojavljajo skupaj. Pri teh težavah pomaga logoped, ki 

otroke s CP nauči neke vrste govornega sporazumevanja. Nekateri si pomagajo tudi z 

mikrotehnološko komunikacijo (prav tam). 

 

Epilepsija 

Epilepsija se pojavi pri enem od treh otrok s CP, ni pa znano, kdaj se bo epileptični napad 

pojavil in če se sploh bo pojavil. Epileptične napade je možno nadzorovati z zdravili, vseeno 

pa je potrebno spremljanje otrokovega počutja in njegovega vedenja doma ter v šoli (Primožič 

in Bratec, 1996; Žgur, 2011). 

 

Druge težave 

Pojavijo se lahko tudi druge težave, kot so nagnjenost k trmi, zaprtju, ozeblinam, težave pri 

kontroliranju telesne temperature, premajhna teža, vedenjske težave in težave s spanjem. Pri 

odpravljanju ali zmanjševanju teh težav nam lahko svetuje zdravnik, patronažna sestra ali 

drugi zdravstveni delavec (Primožič in Bratec, 1996). 

 

  

                                                 
28

 Izlivni otitis ali izlivno vnetje srednjega ušesa. Predstavlja najpogostejši vzrok za slabši sluh pri predšolskih 

otrocih (pridobljeno 30. 6. 2015, s http://www.otorinolaringolog.si/otitis-secretoria/). 

 

http://www.otorinolaringolog.si/otitis-secretoria/
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Učne težave 

Za ljudi, ki imajo težave s kontroliranjem svojih gibov in ne morejo govoriti, se predvideva, 

da so duševno prizadeti. Pojavljanje učnih težav ni pogojeno z diagnozo CP. Če ima otrok 

učne težave, pomeni, da se uči počasi (motnja se pojavlja predvsem v procesiranju 

posameznih učnih sposobnosti). Učne težave so lahko lažje, zmerne ali težje. Osebe s 

poškodbo možganov so lahko prav tako nadpovprečno, povprečno ali podpovprečno 

inteligentne. Povezava med mentalno prikrajšanostjo in cerebralno paralizo je vidna pri od 25 

% do 30 % otrok s to okvaro. Ta odstotek otrok kaže težje oblike intelektualnih 

primanjkljajev. Učni problemi pri otrocih s CP se kažejo predvsem v kratkotrajni oziroma 

slabši pozornosti, slabši zapomnitvi, hitrem pozabljanju, slabši orientaciji, nerazviti 

grafomotoriki ipd. (Primožič in Bratec, 1996; Žgur, 2011).  

 

 

2.6 PRIPOMOČKI IN TEHNOLOGIJA ZA OTROKE S CEREBRALNO 

PARALIZO 

 

Otroci s CP potrebujejo različne pripomočke, ki so sestavni del njihovega življenja. 

Pripomočki jim pomagajo pri izvajanju vsakodnevnih aktivnosti, kot sta izvajanje nege telesa 

in komuniciranje. Služijo lahko tudi kot pripomoček za izboljševanje funkcij nekaterih čutil. 

Le s pomočjo pripomočka se lahko vključujejo v socialno okolje, zapustijo posteljo in sobo. 

Zaradi okvar osrednjega živčevja imajo otroci s CP težave na različnih področjih, vendar pa 

vseh ni mogoče nadomestiti s posebnimi pripomočki. Pomembno je, da se otroku omogoči 

dostop do tistih pripomočkov, ki mu ustrezno pomagajo glede na njegove sposobnosti in 

potrebe. Na tujem tržišču ali pri nas je tudi veliko takšnih pripomočkov, ki nudijo funkcije 

višjega standarda. Ni vseeno, kakšne pripomočke bo otrok uporabljal. Pri uporabi vozička na 

ročni pogon bo šolski otrok za premagovanje določene razdalje porabil veliko več energije kot 

npr. z vozičkom na električni pogon. Poleg tega pa ob uporabi večje moči obstaja večja 

nevarnost za nastanek deformacij. Zdravstveno zavarovanje na žalost ne omogoča plačila 

pripomočkov višjega standarda, zato je sam uporabnik pripomočka največkrat prepuščen 

svojim finančnim zmožnostim (Damjan, 1999). 

 

Pripomočke, ki so namenjeni za pomoč otrokom s CP, delimo v več skupin, in sicer: 

- pripomočki za gibanje, 

- pripomočki za nameščanje, 
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- drugi pripomočki za nameščanje in gibanje, 

- pripomočki za nego in dnevne aktivnosti, 

- pripomočki za komunikacijo, 

- pripomočki za pisanje, 

- pripomočki za vadbo. 

 

 

2.6.1 PRIPOMOČKI ZA GIBANJE 

 

Vozički 

Ločimo transportni, aktivni in električni voziček ter električni skuter. Transportni in aktivni 

voziček lahko imata možnost individualne prilagoditve. Električni vozički imajo možnost 

prilagoditve sedežnega dela in prilagoditve delovanja krmilne enote. Krmilna enota nudi 

prilagoditev različnih možnosti hitrosti in smeri gibanja ter načina upravljanja s krmilom. 

Slednjega lahko uporabnik upravlja z roko, nogo, glavo (čelo ali brada) ustno votlino ali 

pihanjem (Damjan, 1999). 

 

Prilagojena kolesa 

Sem spadajo tricikli, kolesa z dodatnimi hidravličnimi kolesi in dvojna kolesa. Prilagojena 

kolesa so pripomoček, ki se uporablja za trening gibalnih funkcij. Nekaterim otrokom s CP 

predstavljajo ednini pripomoček za vsaj delno samostojno izvajanje pravilnih prilagojenih 

gibalnih vzorcev. Pri večjih otrocih ali odraslih, ki se lahko znotraj prostorov gibljejo tudi 

brez pripomočkov, je lahko prilagojeno kolo tudi nadomestilo za voziček (Damjan, 1999). 

 

Hodulje 

Ločimo hodulje z dvema kolesoma, s štirimi kolesi na zaviranje, nizke ali visoke hodulje, 

hodulje z dodatki za preprečitev zdrsa in hodulje v posebnih izvedbah oprijemal. Hoduljam je 

v večini primerov potrebno posebej prilagoditi možnost naslona, opore in posebnih držal, saj 

so klasične otrokom s CP redko kdaj primerne za uporabo (prav tam). 
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2.6.2 PRIPOMOČKI ZA NAMEŠČANJE 

 

Stojke 

Lahko so statične ali mobilne. Postavljanje otroka v stojko je potrebno zaradi pravilnega 

razvoja skeleta, preprečevanja skrajšav mehkih delov in postopnega navajanja na stojo. 

Prilagoditev nagiba, dodatne fiksacije, velikosti oporne plošče za trup in način namestitve 

stojke so odvisni od otrokovih sposobnosti in potrebne pomoči, ki mu jo bo nudil pripomoček 

(Damjan, 1999). 

 

Posebne izvedbe ležišč (fizioform ali individualno oblikovala ležišča) in stol za 

motorično prizadete osebe. 

Stoli so lahko osnovni ali različnih oblik in velikosti. Lahko imajo možnost namestitve 

morebitnih potrebnih dodatkov, ki se prilagodijo zmožnostim in potrebam uporabnika (prav 

tam).   

 

 

2.6.3 DRUGI PRIPOMOČKI ZA NAMEŠČANJE IN GIBANJE 

 

Posebni prenosni sedež na podvozju 

Sedež ima lahko podvozje brez naklona ali z različnimi nakloni, lahko ima individualno 

izdelan sedežni del (po modelu ali odlitku) in po potrebi dodane individualno izdelane 

dodatke, kot so vzglavnik, podnožniki, miza in nasloni za roke. Ta pripomoček je namenjen 

osebam s prizadetostjo težjih stopenj in vključuje možnost deformacij uporabnika (Damjan, 

1999). 

 

Čevlji 

Čevlji so specialni ali individualno usmerjeni (narejeni po modelu). Specialni čevlji lahko 

imajo individualno vdelan vložek ali pa so primerni za uporabo na ortozah (prav tam). 
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Ortoze 

Otroza je ortopedski pripomoček za spodnje okončine. Uporablja se za podporo, preventivo 

ali korekcijo deformiranih delov telesa ali za izboljšanje funkcije gibljivih delov telesa.
29

 

Lahko so dnevne in nudijo možnost izvajanja aktivnosti ali nočne – položajne (prav tam).  

 

Električni stimulator 

Ta pripomoček se uporablja za terapijo funkcionalne električne stimulacije. Pri osebah z 

okvaro osrednjega živčevja omogoča zunanjo kontrolo posameznih gibov. Vsakodnevno se v 

domačem okolju uporablja za stimulacijo gibanja, v primeru, da se skozi terapijo izkaže za 

uporaben pripomoček (prav tam).   

 

 

2.6.4 PRIPOMOČKI ZA NEGO IN DNEVNE AKTIVNOSTI 

 

Sedež za kopalno kad 

Otroci s CP imajo pogosto težave pri zadrževanju glave in kontroliranem sedečem položaju. 

Zaradi inkontinence je redna nega celega telesa izrednega pomena. Položaj otroka s CP v 

kopalni kadi z vodo je nestabilen, zato je posamezniku prilagojen sedež za kopalno kad 

otrokovemu skrbniku v veliko pomoč (Damjan, 1999). 

 

Toaletni sedež 

Kot velja za sedež za kopalno kad, velja tudi za toaletni sedež. Običajna kahlica ne zadošča za 

potrebe otroka s CP. Potrebni so posebni stoli, ki nudijo možnost pritrditve na straniščno 

školjko (prav tam).  

 

Dvigala 

Otrokov skrbnik se odloči za uporabo dvigala, ki ustreza njihovim prostorskim in finančnim 

zmožnostim. Pomembno je, da je del za podporo otrokove glave narejen iz tekstilnega 

materiala, da nudi primerno podporo glave ter da otrok ne more pasti ali zlesti iz dvigala. 

Dobro je, da je tudi otrokova posteljica na primerni višini, saj je tako olajšano delo z otrokom 

s CP (prav tam).  

                                                 
29

 Svet Ortotike in Protetike, b. d. Pridobljeno 30. 6. 2015, s http://studenti.zf.uni-

lj.si/tasner/index.php/definicije-ortotike.html. 

 

http://studenti.zf.uni-lj.si/tasner/index.php/definicije-ortotike.html
http://studenti.zf.uni-lj.si/tasner/index.php/definicije-ortotike.html
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2.6.5 PRIPOMOČKI ZA KOMUNIKACIJO IN PISANJE 

 

Pripomočke za komunikacijo (nadomestna in dopolnilna komunikacija) razdelimo v tri 

skupine: grafični, elektronski in računalniški. 

 

- Pri grafičnih komunikacijskih pripomočkih se uporabljajo risbe, fotografije in različni 

simbolni sistemi. V Sloveniji so najpogosteje v uporabi Mayer-Johnsonovi slikovni 

komunikacijski simboli (ang. Pictures Communication Symbols Mayer Johnson). 

- Pri elektronskih komunikacijskih pripomočkih je v uporabi ista podlaga kot pri 

grafičnih, omogočajo pa tudi proženje glasovnega govora (posneti govor). 

- Računalniški komunikacijski pripomočki imajo simbolne sisteme vgrajene v 

računalnik. Prilagodljivi so za različne zahtevnosti. Omogočajo uporabo posnetega in 

sintetičnega glasu (Vovk idr., 2013). 

Ena oblika komunikatorja se običajno kombinira še z drugo obliko (npr. grafična z 

elektronsko obliko komunikatorja). Kadar je uporabnikova funkcija rok zelo okrnjena, ta za 

ustrezno uporabo komunikatorja potrebuje tudi posebne dodatne pripomočke, kot so posebna 

stikala ali nastavki za druge dele telesa (čelada s paličastim nastavkom, s katerim se upravlja s 

komunikatorjem) (Damjan, 1999).  

 

Poleg vseh drugih posledic možganske okvare je motena tudi sposobnost pisanja. Pripomočki 

za pisanje so lahko različne prilagojene table ter računalnik z dodatki in prilagoditvami, ki pa 

pride v poštev predvsem za starejše otroke in odrasle (Damjan, 1999). 

 

 

2.6.6 PRIPOMOČKI ZA VADBO 

 

Osebam s CP se skozi terapijo uvede posebni terapevtski program, ki ga doma z otroki 

izvajajo starši oziroma skrbniki. Pri vadbi uporabljajo terapevtske blazine, terapevtske valje, 

terapevtske žoge, gibalne deske in druge terapevtske pripomočke (Damjan, 1999). 

 

Pripomočke, ki jih otrok uporablja v otroštvu, bo potreboval tudi v kasnejšem obdobju. 

Pravila, ki določajo možnost dodelitve novega pripomočka, posamezniku niso dovolj 
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fleksibilna, da bi sledila hitremu napredku znanosti na vseh področjih. Standardi, ki določajo 

dodelitev pripomočka, pa so pogosto zastavljeni tako, da je ta najcenejši in ustreza ozki 

populaciji uporabnikov. Uporabnik mora velikokrat za kakovosten pripomoček plačati iz 

svojih sredstev. Obstaja pa tudi možnost posebnih uradnih fundacij organiziranega zbiranja 

denarja za nakup pripomočka, ki ga potrebuje določen posameznik. Možnost pridobitve teh 

sredstev ureja socialna služba, ki ima dostop do podatkov o prihodkih družine (Damjan, 

1999).  

 

2.7 NADOMESTNA IN DOPOLNILNA KOMUNIKACIJA  

 

Dopolnilno in nadomestno komunikacijo nekateri avtorji poimenujejo tudi podporna in 

nadomestna komunikacija (PINK).  

 

Za začetek bi rada razbila stereotip o nadomestni in dopolnilni komunikaciji, saj Vovk idr. 

(2013) navajajo, da se strokovnjaki pri uvajanju nadomestne komunikacije srečujejo s 

pomisleki staršev, ki so mnenja, da ta zavira ali celo ustavi razvoj govorno-jezikovne 

komunikacije.  

 

Izkazalo se je, da sistem nadomestne komunikacije s podporno tehnologijo deluje 

najučinkoviteje, če se ga uvaja v interaktivno igralno situacijo. Ta dovoljuje možnost 

ponavljanja in tako otroku nudi priložnost za učenje in pridobivanje novih izkušenj, ki so 

otroku potrebne za kasnejšo generalizacijo (Ogrin in Korošec, 2013).  

 

Jurišić (2012) pravi, da se otroci, ki imajo težave pri besednem sporočanju, po navadi izražajo 

nebesedno, z vedenjem (gestikulacija, mimika, drža telesa). To vedenje je lahko tudi moteče 

ali v nasprotnem primeru celo učinkovitejše kot besedna komunikacija. Otrokovo vedenje pa, 

čeprav je moteče, moramo razumeti kot komunikacijsko sredstvo, ki nam nekaj sporoča (to 

imenujemo tudi funkcionalna ocena vedenja). Logopedi in ostali strokovnjaki, ki načrtujejo 

program spodbujanja komunikacije, potrebujejo informacije o problematičnem vedenju otroka 

v določenih situacijah. Če želimo pri otroku odpraviti neko vedenje, mu s tem onemogočimo, 

da bi izrazil želeno namero. Otrok bi lahko komunikacijsko sredstvo le zamenjal z drugo 

obliko vedenja, ki bi bila prav tako moteča, zato je učinkovitejše, če skušamo prepoznati 
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komunikacijski namen otroka. Tako ga lahko hkrati tudi poučujemo, kako s sprejemljivejšim 

vedenjem doseže enak cilj. 

 

Takšen pogled podporno in nadomestno komunikacijo (v nadaljevanju PINK) predstavi v 

povsem drugačni perspektivi. PINK je sredstvo za spreminjanje motečega vedenja. Hkrati 

nam omogoča tudi vpogled v smisel in namen besedne in nebesedne komunikacije. PINK je 

lahko učinkovit sistem za spodbujanje zgodnjega jezikovnega razvoja. Otrokom omogoča 

učinkovitejše izražanje njihove namere (Jurišić, 2012). 

 

Tabela 4: Primer podporne in nadomestne komunikacije 

 
Komunikacijsko sredstvo Funkcija komunikacije 

Učinkovitost 

 

Otrok 1 
Kazanje na predmet, pogled in 

oglašanje 

 

Pridobiti pozornost in 

izraziti zahtevo po 

predmetu 

Samo, če vidimo 

predmet 

Otrok 2 Očesni stik, govorjena beseda V vsakem primeru 

Otrok 3 Jok Pogosto ne 

 

(Povzeto po Jurišić, 2012, str. 5). 

 

- Otrok 1 pokaže žogo, ki je izven njegovega dosega, hkrati pa se oglaša, da bi pritegnil 

mamino pozornost. Otrok 1 je s kazanjem in oglašanjem jasno izrazil svojo namero. 

Njegovo vedenje se je okrepilo, dosegel je svoj cilj – dobil je žogo in mamino 

pozornost. 

- Otrok 2 enako namero izrazi z govorom. Obrne se k mami in reče: »Žogo!« Mama je 

lahko takoj vedela, kaj otrok 2 želi in mu to tudi omogočila.  

- Otrok 3 ne zna govoriti ali svoje zahteve izraziti s kretnjo (kazanjem na žogo), 

očesnim stikom in oglašanjem. Uporabi drugačno komunikacijsko sredstvo: jok ali 

tolčenje po omari, na kateri je žoga. Ko otrok 3 joka, lahko mama domneva, da nekaj 

želi, vendar ni nujno, da ve, kaj. Otroku bo namenila pozornost (želela ga bo pomiriti, 

ga potolažiti). Če je pogled otroka 3 usmerjen k žogi, ga bo mama vprašala, če hoče 

žogo. Ne glede na to, ali bo otrok 3 odgovoril ali ne, mu bo dala žogo in ga tako 

skušala umiriti. Komunikacijsko sredstvo otroka 3 je v tem primeru učinkovito (ni pa 

sprejemljivo) in okrepljeno (dobil je pozornost mame in žogo). Če žoga ne bi bila na 

vidnem mestu, bi imeli otrok 3 in ljudje okrog njega težave z razumevanjem njegovega 

komunikacijskega namena (Jurišić, 2012). 
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Uporaba nadomestne in dopolnilne komunikacije: 

- izboljšuje sporazumevalne sposobnosti in prispeva k razvoju naravne govorno-

jezikovne komunikacije, 

- prispeva k izboljšanju govora, 

- izboljšuje jezikovne sposobnosti, 

- prispeva k večanju števila komunikacijskih partnerjev, 

- pomaga pri izboljšanju vedenja, 

- razširja možnosti pridobivanja izkušenj in učenja, 

- prispeva k izboljšanju vsakdanjega sodelovanja z ljudmi in konstruktivno vpliva na 

posameznikovo samopodobo (Vovk idr., 2013).  

 

Z nadomestno in dopolnilno komunikacijo podpremo ali nadomestimo govorno-jezikovno 

komunikacijo, kadar se pri tej pojavljajo motnje (Ogrin in Korošec, 2013). Namen 

nadomestne in dopolnilne komunikacije je posameznikom s težavami na področju govora in 

jezika pomagati pri čim boljšem razvoju in izkoristku komunikacijskih sposobnosti, 

omogočati možnosti komuniciranja in tako prispevati k večanju kakovosti življenja. 

Posamezniku se individualno prilagodi in pripravi zanj ustrezen sistem nadomestne in 

dopolnilne komunikacije, ki ga strokovnjaki izberejo na podlagi predhodnega testiranja in 

ocene sposobnosti gibanja, razumevanja, učenja ter komunikacije (Vovk idr., 2013).  

 

Za oceno sposobnosti gibanja je potrebno ugotoviti, kakšne so funkcionalne omejitve, kar 

vključuje:   

- grobo motoriko, ki vključuje sposobnost samostojnega sedenja in izvajanja funkcij 

zgornjih okončin, ter 

- vizualno motorično koordinacijo roka-oko, roka-roka, noga-oko.  

Na podlagi analize posameznikovih sposobnosti se določi pripomočke, ki so primerni za zanj 

(Pihlar in Vovk, 1999).  

 

Cilj nadomestne in dopolnilne komunikacije je dosežen, ko lahko posameznik naučeno 

strategijo prenese v domače in širše okolje. Tako lahko otrok učinkoviteje izraža svoje 

potrebe, dobi pa tudi motivacijo za učenje naprej. Uporaba nadomestne in dopolnilne 

komunikacije je v procesu njenega učenja le pripomoček, ki omogoča interakcijo z drugimi. V 



Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta  Manuela Makovec; diplomsko delo 

 

56 

primeru, da ta ni ustrezno izbrana in uvedena v komunikacijski sistem posameznika doma kot 

tudi v terapevtskem okolju, je lahko njena uporaba povsem neučinkovita. V takšnih primerih 

se ponovno preverijo ustreznost in prilagoditve posameznemu uporabniku (Ogrin in Korošec, 

2013). 

 

 

2.7.1 KOMU JE NAMENJENA NADOMESTNA IN DOPOLNILNA 

KOMUNIKACIJA? 

 

Nadomestna in dopolnilna komunikacije je uporabna otrokom, ki že imajo razvite osnovne 

veščine komunikacije. Naprave, ki jih najprej uvajajo v proces komunikacije, vključujejo v 

vzročno-posledične igre. Igro se prilagodi tako, da gibalno oviran jo otrok aktivira sam s 

pomočjo individualno prilagojenega stikala ali s pogledom. Komunikacijska naprave, ki se 

vključujejo v zgodnje učenje nadomestne in dopolnilne komunikacije, so enosporočilne in po 

navadi opremljene s slikovnimi simboli (grafični komunikacijski simboli) (Ogrin in Korošec, 

2013).  

 

Sistem dopolnilne in nadomestne komunikacije pride v poštev tako pri otrocih kot tudi pri 

odraslih osebah, ki niso zmožne vzpostaviti govorno-jezikovne komunikacije. Vovk idr. 

(2013) pravijo, da je po definiciji ameriške zveze za govor in sluh (American Speech-

Language-Hearing Association/ASHA) nadomestna in dopolnilna komunikacija področje, ki 

zadeva logopedsko klinično obravnavo. Njen namen je poskusiti začasno ali trajno 

nadomestiti nezmožnost osebe s težko motnjo na področju govorno-jezikovne komunikacije 

in pisnega izražanja. 

 

Učenje nadomestne in dopolnilne komunikacije oziroma strategij bi lahko primerjali z 

učenjem tujega jezika. Uporabnika je potrebno usposobiti, da naučeno strategijo uporablja v 

različnih socialnih interakcijah. Otroku je potrebno omogočiti veliko priložnosti za vajo skozi 

katero se uči (Ogrin in Korošec, 2013). Ker je komunikacija vseživljenjski proces, se tudi 

uporabniki nadomestne in dopolnilne komunikacije nikoli ne nehajo učiti in navajati na nove 

strategije. V obdobju odraščanja otroka je velikokrat potrebno otroku sistem prilagajati glede 

na njegove aktualne potrebe (npr. vstop v vrtec). Zagotavljanje ustrezne podpore 
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strokovnjakov s področja nadomestne in dopolnilne komunikacije je družini otroka z motnjo v 

razvoju nepogrešljivo (Ogrin in Korošec, 2013). 
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3 RAZVOJ GOVORNO-JEZIKOVNE KOMUNIKACIJE PRI 

OTROKU S CEREBRALNO PARALIZO 

 

3.1 KAJ JE KOMUNIKACIJA? 

 

V komunikacijo spada vsako oddajanje ali sprejemanje sporočil in ni značilno samo za ljudi. 

Zlasti višje razvite živali so prav tako kot ljudje zmožne sprejemati in oddajati razne vrste 

naznanil, obvestil ter tako vplivati in uravnavati svoje življenje (Vovk, 2000).  

 

Lahko je namerna ali nenamerna, lahko vsebuje konvencionalne ali nekonvencionalne 

simbole, posameznik pa jo lahko posreduje v jezikovni ali nejezikovni obliki (Ogrin in 

Korošec, 2013).  

 

Vovk, Korošec, Ogrin, Debeljak in Groleger Sršen (2013) pravijo, da komunikacija poteka 

med najmanj dvema osebama. Posamezniku omogoča posredno nadziranje okolja (nekaj 

odkloni ali obdrži), uravnavanje ali usmerjanje socialnih interakcij (izražanje čustev ali 

vzpostavitev stika) ter sprejemanje in sporočanje zamisli in informacij. Učinkovitost te pa je 

odvisna od številnih dejavnikov posameznika in okolja.  

 

Sredstva komunikacije so tudi gib, položaj telesa, mimika obraznega dela, barve, vonjave, 

krik … Človek je poleg vseh teh komunikacijskih sredstev zmožen še veliko več, kar 

imenujemo govorno-jezikovna komunikacija (Vovk, 2000). 

 

Razmejitev nebesedne oz. neverbalne komunikacije od besedne oz. verbalne ni tako 

preprosta. Če besedno komuniciranje pomeni z uporabo besed, potem »ne« besedno pomeni 

komuniciranje brez besed, pravi Ule (2005). Pri opredeljevanju nebesedne komunikacije je 

potrebno upoštevati določena pravila komunikacije. Komuniciranje je opredeljeno kot k 

drugemu usmerjeno dejanje, ki je kodirano oziroma transformirano iz kognicije v znak ali 

simbol. Interakcijski proces pa je za udeležence komunikacijske situacije dvosmeren.  
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3.2 RAZVOJ GOVORNO-JEZIKOVNE KOMUNIKACIJE  

 

Razvoj komunikacije se prične že od samega rojstva naprej. Sprva ta poteka nenamensko v 

obliki dojenčkovih refleksnih odzivov na okolje. Na dojenčkovo odzivanje na dražljaje in 

sporočila iz okolja pomembno vpliva razvoj sposobnosti zaznave, občutenja in gibanja. Ob 

otrokovem odzivanju na dražljaje iz okolja ta vpliva nazaj na okolje in si obenem pridobiva 

potrebne izkušnje. Šele po osmem mesecu postane dojenčkova komunikacija namenska. 

Komunicira predvsem z namenom vzpostavitve stika z drugimi ljudmi in pri tem uporablja 

različne sporazumevalne oblike, kot so jok, kretnje, pogled, nasmeh, glas, gruljenje … (Vovk 

idr., 2013). 

 

Pogosto je posplošeno razmišljanje, da se otrok govora nauči mimogrede. D. Žnidaršič (1993) 

pravi, da to ni tako. O tem se lahko prepričamo pri otrocih, ki imajo težave s sluhom, ali pri 

otrocih, ki imajo govorno-jezikovne motnje, katerih vzroki so lahko okvarjen živčni sistem, 

poškodovani možganski centri ali živčne povezave med njimi.  

 

Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja (2006) menijo, da na razvoj otrokovega govora vplivajo 

številni dejavniki. Različni avtorji najpogosteje navajajo naslednje: kakovost družinskega 

okolja, socialno-ekonomski dejavniki družine, spol otroka, vrtec, vrstniška skupina in 

genetski dejavniki.  

 

Razvoj govorno-jezikovne komunikacije (v nadaljevanju GJK) je človeku dan po dveh poteh. 

Ena pot je razumljena kot potencialna možnost za razvoj jezika, ki je zaradi vpliva bioloških 

značilnosti posamezniku dana s samo pripadnostjo človeški vrsti. Drugo pot razvoja GJK pa 

novorojenček prične takoj po rojstvu. Razvoj komunikacije v zgodnjem obdobju otroka je 

izrednega pomembna za kasnejši razvoj GJK. Sprva je otrokova komunikacija usmerjena 

predvsem negativno. Svoja občutenja in potrebe izraža z jokom, vendar se kaj kmalu nauči 

gruljenja in drugih zvokov, ki predstavljajo njegovo zadovoljstvo (Vovk, 2000). 

 

Na razvoj komunikacije odločilno vpliva razvoj čutno-gibalnega sistema. Ob pravilnem 

razvoju se otrok ustrezno odziva na komunikacijo iz okolja, kar posledično vpliva na 

spodbujanje komuniciranja z otrokom. Razvoj gibanja vpliva tudi na razvoj drugih 

sposobnosti, ki so pomembne za komunikacijo. Otrokov razvoj poteka po vnaprej določenem 

vrstnem redu, ki je vedno enak. Pri starosti 1 meseca se otrok umiri ob človeškem glasu in 
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obrača glavo proti izvoru zvoka, pri 3 mesecih vizualno poišče zvok in hoteno požira, se 

vokalno odziva na govor drugih … Če pri otroku ne pride do spontanega pojava razvojnih 

elementov, bo to vplivalo tudi na razvoj GJK. Zaradi tega je pri otrocih, pri katerih so opazne 

motnje v čutno-gibalnem sistemu, zgodnja obravnava izrednega pomena. Starše je v tem 

primeru potrebno naučiti, kako lahko na primeren način stimulirajo razvoj komunikacije pri 

otroku (Vovk, 2000). 

 

 

3.3 MOTNJE GOVORNO-JEZIKOVNE KOMUNIKACIJE 
 

Do motenj v komunikaciji prihaja predvsem zaradi odsotnosti ali nepravilne uporabe 

govorno-jezikovnih komponent. Osnovna funkcija govora je sicer komunikacijska, vendar je 

govor tudi orodje mišljenja in sredstvo za uresničevanje in organizacijo psihičnih procesov. V 

obeh možganskih hemisferah so različni centri, ki so odgovorni za realizacijo GJK. Vsak 

center je soodgovoren pri oblikovanju govora, saj sta hemisferi med seboj povezani in 

delujeta usklajeno. Poškodba enega centra se zato odraža v delovanju vseh funkcij, ki so 

povezane z govorom. Po drugi strani pa povezanost hemisfer omogoča kompenzacijo 

poškodovanega centra z delom možganov, ki je sposoben nadomestiti njegovo nalogo (Vovk, 

2000). 

 

Za proces razumevanja govornega sporočila mora biti poslušalec sposoben sprejemanja in 

razumevanja posameznih besed, kar je človeku omogočeno s kodiranjem kodnih enot jezika, 

to pa vključuje obvladanje vrsto miselnih operacij (Vovk, 2000).  

 

GJK rezultira na osnovi delovanja osrednjega živčevja. Poleg osrednjega vključuje tudi 

periferni govorni aparat. Na delovanje tega sistema lahko vplivajo tako zunanji kot tudi 

notranji dejavniki (Vovk, 2000). 

 

Znanih je veliko oblik motenj GJK. Pri otroški afaziji
30

 se govor razvija pozno, počasi in 

nepravilno. To se izrazito kaže na jezikovnem področju, in sicer tako, da komunikacija otroka 

                                                 
30

 Otroška afazija je opredeljena kot oslabljena ali izgubljena zmožnost govora zaradi možganskih okvar. 

Usklajeno delovanje posameznih možganskih področij je pogoj za optimalno razvit govor in njegovo 

razumevanje. Od mesta in velikosti okvare v možganih je odvisno, s kakšnimi odstopanji v govoru se bo 

posameznik soočal. Govor osebe z afazijo je lahko osiromašen ali spremenjen, zato lahko predstavlja resne 

težave pri sporazumevanju. Pridobljeno 25. 6. 2015, s 

http://www.sinapsa.org/rm/oceni.php?t=poljudno&p=51&o=1. 

http://www.sinapsa.org/rm/oceni.php?t=poljudno&p=51&o=1
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dolgo ostane na stopnji joka, razumevanje govora se slabo razvija, otrok pa ne more tvoriti 

besed in stavkov. To govorno motnjo pogosto spremljajo še odstopanja v motoriki in 

percepciji (Vovk, 2000). 

 

Motnje v razvoju so pogosto vzrok za otrokove težave na področju komunikacije. Poleg že 

omenjenih težav Vovk idr. (2013) navajajo, da naj bi se pri otrocih s težavami na področju 

govorno-jezikovne komunikacije glede na študije Marhkama in Deana pojavljale še težave 

glede njihove socialne vključenosti, vedenja in odzivanja drugih do teh otrok, vzgoje in 

izobraževanja, navezovanja prijateljskih stikov, družinskih odnosov, samostojnosti, kakovosti 

oskrbe in možnosti izbiranja.  

 

Če pomoč pri razvoju komunikacije ni nudena, obstaja možnost, da prevzamejo pasivno vlogo 

v procesu sporazumevanja ali razvijejo neprilagojeno vedenje, s katerim želijo vzbuditi 

pozornost (najpogosteje je to jok). Otrok lahko neprilagojeno vedenje uporablja 

generalizirano kot znak nečesa, česar si ne želi, pa tudi takrat, ko si nekaj želi (Ogrin in 

Korošec, 2013). 

 

Govorno-jezikovne motnje lahko povzročajo različne bolezni in poškodbe osrednjega 

živčevja (možganska kap, cerebralna paraliza, multipla skleroza in druge podobne bolezni). 

Po podatkih študije naj bi med letoma 1996 in 2003 na Norveškem 48 % otrok s CP govorilo 

brez težav, 31 % otrok naj bi imelo slabši ali zelo slab razumljiv govor, preostalih 19 % otrok 

pa naj sploh ne bi govorilo. 54 % teh otrok naj bi uporabljalo sistem nadomestne in 

dopolnilne komunikacije, kar govori njej v prid (Vovk idr., 2013). 
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4 OCENJEVANJE KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN 
 

Pri oceni komunikacijskih veščin sodelujejo različni strokovnjaki: logoped, delovni terapevt, 

psiholog in po potrebi tudi tehnični inženir. Ocenjevanje je proces, ki je rezultat 

sistematičnega in individualno načrtovanega opazovanja strukturiranih komunikacijskih 

situacij in funkcionalnih zmožnosti. Ocena otroka poteka znotraj načrtovanih in strukturiranih 

igralnih situacij, saj ga zaradi težav pri gibanju ni mogoče oceniti v postopku formalno 

standardiziranega ocenjevanja. Najpogosteje je za ocenjevanje v uporabi Komunikacijska 

matrika
31

 (ang. Communication Matrix), ki so jo iz angleščine v slovenščino prevedli 

Kogovšek idr. (2015). To je orodje za ocenitev zgodnjega komunikacijskega vedenja skozi 

socialno-pragmatične interakcije. Uporablja se pri otrocih, katerih razvoj poteka skozi 

normalne razvojne smernice, pri otrocih s hudo motnjo v razvoju ali pri otrocih z več 

motnjami hkrati (Ogrin in Korošec, 2013). 

 

 

4.1 STOPNJE V RAZVOJU KOMUNIKACIJE 
 

Rowland (2008) in Kogovšek idr. (2015) na podlagi Komunikacijske matrike opredelijo 

sedem spodaj naštetih in opisanih nivojev komunikacije. 

 

1. stopnja: NENAMERNO VEDENJE (Pre-Intentional Behavior). 

Vedenje ni pod lastnim nadzorom posameznika, ampak je refleksno. Izraža posameznikovo 

splošno stanje, kot je udobje, neudobje, lakota, zaspanost, utrujenost. Posameznikovo potrebo 

prepoznamo po njegovem vedenju (gibanje telesa, obrazna mimika, oglašanje z različnimi 

zvoki). Ta stopnja pri normalnem razvoju otroka predstavlja razvoj v starosti os rojstva do 3 

mesecev. 

  

2. stopnja: NAMERNO VEDENJE (Intentional Behavior). 

Vedenje je pod nadzorom posameznika, vendar se še ne uporablja za namerno komunikacijo. 

Potrebe in želje posameznika prepoznamo iz vedenja, po gibih telesa, obrazni mimiki, 

oglašanju oziroma vokalizaciji in očesnem stiku. Ta stopnja se pri normalnem razvoju otroka 

pojavi v starosti od 3 do 8 mesecev. 

 

                                                 
31

 Komunikacijska matrika je opisana v empiričnem delu, natančneje v opisu instrumentarija.  
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3. stopnja: NEKONVENCIONALNA KOMUNIKACIJA (Unconventional 

Communication). 

Na tej stopnji se začne namerna komunikacija. Nekonvencionalno predsimbolno vedenje 

posameznik uporablja za namerno komuniciranje. Načini komunikacijskega vedenja so 

»presimbolni«, ki ne vključujejo nikakršnih simbolov, in »nekovencionalni«, ki niso družbeno 

sprejemljivi za nas, ko odrastemo. Sporazumevalno vedenje vključuje gibanje telesa, 

vokalizacijo, mimiko obraza in enostavne kretnje. Ta stopnja se pri normalnem razvoju otroka 

pojavi v starosti od 6 do 12 mesecev. 

 

4. stopnja: KONVENCIONALNA KOMUNIKACIJA (Conventional 

Communication). 

Konvencionalno predsimbolno vedenje se uporablja za namerno komuniciranje. Načini 

komunikacijskega vedenja so »presimbolni«, ki ne vključujejo nikakršnih simbolov, in 

»kovencionalni«, ki so družbeno sprejemljivi za nas, ko odrastemo, in se skladajo z jezikom, 

ki ga uporabljamo. Pomen posameznih kretenj je lahko unikaten za neko kulturno jezikovno 

okolje. Sporazumevalno vedenje vključuje kretnje, kot so kazanje, odkimavanje, premikanje 

in stresanje z glavo, mahanje, objemanje in iskanje želenega objekta. Veliko kretenj na tej 

stopnji zahteva dobre vizualne spretnosti, ki pa niso koristne za posameznike s težkimi 

okvarami vida. Na tej stopnji je mogoče opaziti tudi vokalno intonacijo. Ta stopnja se pri 

normalnem razvoju pojavi v starosti od 12 do 18 mesecev. 

 

5. stopnja: KONKRETNI SIMBOLI (Concrete Symbols).  

Na tej stopnji se prične simbolna komunikacija (simboli so reprezentacija za nekaj drugega). 

Za komunikacijo se uporabljajo »konkretni« simboli (npr. izgleda kot, občuti kot, se giba kot, 

zveni, se oglaša kot), ki fizično označujejo tisto, kar predstavljajo. Konkretni simboli 

vključujejo slike, predmete (npr. vezalke, ki predstavljajo čevelj), ikonične kretnje (npr. 

dotikanje stola, da osebi sporočimo, naj se usede) in zvoke (npr. oponašanje brenčanja za 

pomen čebele). Veliko posameznikov to stopnjo preskoči in gre direktno na stopnjo 6. Za 

nekatere posameznike so konkretni simboli edini tip simbolov, ki jih lahko uporabljajo in 

predstavljajo nek smisel, za druge pa lahko ti simboli služijo kot most za prehod na abstraktne 

simbole. Otroci načeloma te simbole uporabljajo v povezavi s kretnjami in besedami v starosti 

od 12 do 24 mesecev in ne kot ločeno stopnjo komunikacije. 
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6. stopnja: ABSTRAKTNI SIMBOLI (Abstract Symbols). 

Za komuniciranje se uporabljajo abstraktni simboli, kot so govor, ročni znaki, znakovni jezik, 

Braillova pisava ali tiskane besede. Gre za abstraktne simbole, ki fizično niso podobni temu, 

kar predstavljajo. V nekem trenutku se uporablja zgolj eden izmed simbolov. Ta stopnja se 

pojavi v starosti od 12 do 24 mesecev. 

 

7. stopnja: JEZIK (Language) 

Simboli (konkretni ali abstraktni) so združeni v dvo- ali trosimbolne kombinacije (npr. 

»hočem sok, daj sok, jaz iti ven«) v skladu z gramatikalnimi pravili. Posameznik razume, da 

se lahko pomen kombinacij simbolov razlikuje v odvisnosti od tega, kako si simboli sledijo. 

Ta stopnja se prične približno pri starosti 24 mesecev. 

 

 

4.2 RAZLOGI ZA KOMUNIKACIJO 
 

Po klasifikaciji Janice Light (1988, v Ogrin in Korošec, 2013, str. 92) lahko navedemo štiri 

pomembne razloge za otrokov vstop v proces komunikacije:  

- izražajo potrebe in občutja, 

- izmenjujejo nove informacije, 

- vzdržujejo socialne interakcije, 

- izmenjujejo vljudnostne izraze.  

 

Rowland (2008), Kogovšek idr. (2015) prav tako navajajo štiri glavne razloge 

sporazumevanja: 

 

1. posameznik ZAVRNE STVARI, KI JIH NE ŽELI  

            (to refuse things we don’t want), 

2.   posameznik DOBI STVARI, KI JIH ŽELI  

            (to obtain things that we want), 

3.   posameznik se vključi v SOCIALNE INTERAKCIJE  

            (to engage in social interaction), 

4.   posameznik ZAGOTAVLJA ali IŠČE IN ORMACIJE  

            (to provide or seek information). 
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4.3 RAZVOJ KOMUNIKACIJE PRI OSEBAH Z MOTNJAMI V 

RAZVOJU 

 

Besedno komunikacijo pomembno podkrepljuje nebesedno sporazumevanje. Ta oblika 

sporazumevanja je pomembnejša pri osebah, ki zaradi poškodbe določenega dela možganov 

niso zmožne govornega sporazumevanja.  

 

Z razvojem socialno-kognitivnih veščin si otrok razvija tudi komunikacijske funkcije in 

spretnosti. Ob nepravilnem razvoju teh sposobnosti pa to pomembno vpliva na razvoj 

govorno-jezikovne komunikacije (Vovk idr., 2013). Prav zato je pomembno, da otrokom z 

motnjami v razvoju komunikacije nudimo primerne in posebej prilagojene spodbude (Ogrin 

in Korošec, 2013). 

 

Obravnava otroka z okvaro osrednjega živčevja v zgodnjem obdobju zahteva sodelovanje 

različnih strokovnjakov, saj gre za kompleksen problem. Uspeh terapije je odvisen od 

številnih dejavnikov. Pomembna je predvsem čimprejšnja obravnava, dovolj pogosta terapija, 

dobro izobražen logoped, ki je vešč v svoji stroki, timsko delo z ostalimi strokovnjaki in 

podpora ter sodelovanje svojcev. Kljub težavnosti motnje lahko prizadevno delo prinese 

dobre rezultate (Vovk, 2000).  
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III EMPIRIČNI DEL 
 

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Na primeru dečka s cerebralno paralizo (v nadaljevanju CP), starega 2 leti in 4 mesece, sem v 

svojem diplomskem delu opisala, kako poteka njegov razvoj in kako komunicira z okolico. 

Spraševala sem se predvsem, s katerimi težavami na področju komunikacije in govorno-

jezikovnega razvoja se bo otrok s CP srečal oziroma soočil ob vključitvi v vrtec ter kako 

lahko vzgojitelj v vrtcu spremlja komunikacijski razvoj otroka. Za ugotovitev 

komunikacijskega stanja sem uporabila Komunikacijsko matriko, ki je instrument za 

ocenjevanje komunikacije. Instrument je kot pripomoček za spremljanje razvoja komunikacije 

namenjen tudi vzgojiteljem predšolskih otrok.  

 

Poznavanje otrokovega razvoja predstavlja pomembno iztočnico za strokovno načrtovanje in 

izvajanje predšolske vzgoje v vrtcu. Otrokov razvoj poteka po vnaprej določenih zaporednih 

stopnjah, ki potekajo po določenem vrstnem redu (otrok najprej sedi in nato shodi). Psihični 

procesi, kot so govor, mišljenje in čustva, se razvijajo v vseh razvojnih obdobjih. Razvoj teh 

posameznih področij je medsebojno prepleten, poteka vzporedno in povezano z različnimi 

psihičnimi funkcijami. Posebej pomembno je poudariti t. i. otrokova kritična obdobja, ko je 

najbolj dojemljiv za pridobivanje določenih spretnosti, da jih bo lahko kar se da učinkovito 

uporabljal (Kurikulum za vrtce, 1999). Če otrokovo kritično obdobje zamudimo, ne moremo 

nikoli več nadoknaditi oziroma nadomestiti tistih dražljajev, ki jih je otrok potreboval. Med 

otroki obstajajo individualne razlike znotraj normalnih razvojnih mejnikov, še večje razlike v 

razvoju pa obstajajo pri otrocih s posebnimi potrebami. Kurikulum za vrtce (1999) posebej 

omenja pomembnost jezikovne dejavnosti za razvoj govora v predšolskem obdobju. Poleg 

sodelovanja in komunikacije tako z odraslimi kot tudi z otroki to področje vključuje tudi višje 

ravni pridobivanja jezikovnega znanja (seznanjanje s pisnim jezikom, spoznavanje 

književnosti). Otroci s posebnimi potrebami imajo zaradi motnje v razvoju onemogočeno 

pridobivanje znanja s področja jezika in z ostalih kurikularnih področij na enak način kot 

njihovi vrstniki. Če je govorni razvoj otroka s posebnimi potrebami na nižji stopnji, si mora 

vzgojitelj prizadevati predvsem za razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti ter 

uporabo nadomestne in dopolnilne komunikacije. Kljub individualnim posebnostim otroka 

vzgojitelj načrtuje in prilagaja dejavnosti tako, da sledi ciljem iz Kurikuluma za vrtce, 

upošteva razvojno stopnjo in psihofizične zmožnosti otroka ter njegove želje in interese.  
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5.1 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 

 

Osnovni cilj diplomske naloge je predstaviti in opisati Komunikacijsko matriko pri otroku s 

CP ter opisati njegov komunikacijski profil. 

 

Ob pregledu medicinske dokumentacije, študiju strokovne literature, z intervjuvanjem 

otrokove matere, logopedinje in fizioterapevtke ter ob lastnem opazovanju in druženju z 

otrokom s CP sem preučila in predstavila njegov komunikacijski razvoj s pomočjo 

Komunikacijske matrike, ki je instrument za analizo različnih vrst komunikacijskega vedenja. 

 

Na podlagi analize otrokovega komunikacijskega profila sem želela ugotoviti, kakšne 

prilagoditve lahko vzgojiteljica v vrtcu vpelje za otroka s CP na področju jezika, učenja 

govora in komunikacije ter sodelovanja in sporazumevanja z ostalimi otroki ob upoštevanju 

nacionalnega dokumenta Kurikuluma za vrtce. 

 

 

5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

V diplomskem delu sem skušala odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

Kakšen je komunikacijski profil otroka? 

Kako otrok funkcionira na področju verbalne in neverbalne komunikacije? 

Kako poteka razvoj komunikacije otroka s CP? 

Na kakšen način lahko komuniciramo z otrokom s CP? 

Katere prilagoditve lahko vzgojitelj uvede za otroka s CP na področju jezika ob 

upoštevanju Kurikuluma za vrtce? 
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5.3 METODOLOGIJA 

 

5.3.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 

 

Raziskovalna metoda je študija primera. Pri tem gre za sistematično analizo in predstavitev 

posameznega primera, ki je v diplomskem delu vezan na določeno osebo. V ta namen sem 

zbrane podatke organizirala in analizirala (Sagadin, 1991). Na koncu sem izsledke preučevane 

študije primera prikazala in predstavila s pomočjo komunikacijskega profila, ki je ključni 

element Komunikacijske matrike.  

 

 

5.3.2 OPIS VZORCA 

 

V ospredju študije primera je deček, star 2 leti in 4 mesece, ki ima CP. Trenutno še ne 

obiskuje vrtca. V vzgojno-varstveno ustanovo bo vključen letos septembra. 

 

 

5.3.3 NAČIN PRIDOBIVANJA PODATKOV 

 

Raziskovalno študijo primera sem izvajala v času poletnih počitnic. Informacije o otroku sem 

konstantno pridobivala že od njegovega rojstva naprej, se z njim srečevala in tako spremljala 

njegov razvoj. Deček je moj nečak. Podrobnejše informacije o njegovem razvoju in napredku 

mi je posredovala njegova mati. Ostale podatke o otrokovem razvoju sem pridobila s strani 

strokovnjakov, in sicer logopedinje in fizioterapevtke. 

 

S soglasjem obeh staršev otroka sem izključno v namen pisanja diplomskega dela pridobila 

njegovo medicinsko dokumentacijo. Uporabila sem opazovalne liste Komunikacijske matrike. 

Profil Komunikacijske matrike mi je bil v pomoč pri opisovanju posameznih komunikacijskih 

spretnosti otroka. Komunikacijsko matriko sem izvedla le enkrat, in sicer za opis otrokove 

komunikacije. Izvedli sva jo tako jaz kot tudi otrokova mati. Prisotna sem bila tudi na 

fizioterapiji in na logopedskih obravnavah v URI – Soča.  
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Da bi zagotovila realnost podatkov pri odgovarjanju na vprašanja z moje strani in s strani 

otrokove matere, sem Komunikacijsko matriko najprej rešila sama. Tako sem zagotovila, da 

odgovori otrokove matere niso vplivali na moj način ocenjevanja posameznih postavk v 

instrumentariju. Sprva sem opravila prvo reševanje matrike, nato pa sem čez nekaj dni celotno 

Komunikacijsko matriko pregledala in dopolnila. Tako sem skušala zagotoviti poglobljenost v 

instrumentarij in premišljen način odgovarjanja, kar zagotavlja relevantnost mojih podatkov. 

Ko sem zaključila z reševanjem Komunikacijske matrike, jo je rešila še otrokova mama. Ob 

odgovarjanju na vprašanja sem ji pomagala z nudenjem dodatne razlage. Pri nudenju pomoči 

otrokovi materi sem bila ob izpolnjevanju instrumentarija nepristranska in nisem namigovala 

na možen način odgovarjanja. S tem, da sva Komunikacijsko matriko reševali obe z otrokovo 

materjo, sem skušala dobiti realno sliko komunikacijskega profila otroka. Otrokov profil se je 

glede na najino različno poznavanje otroka tudi malo razlikoval.  

 

V nadaljevanju empiričnega dela sem naredila natančno analizo obeh profilov in opredelila, 

zakaj se najini rezultati razlikujejo. Pri analizi otrokovega stanja sem si pomagala z odgovori 

opravljenih intervjujev, s katerimi sem z materine strani dobila poglobljene informacije o 

otroku, s strani logopedinje in fizioterapevtke pa strokovni pogled na njegov razvoj. 

 

Analizo otrokovega stanja sem naredila na  podlagi pridobljenih vseh do sedaj omenjenih 

podatkov, ki sem jih podkrepila z lastnim poznavanjem otroka in strokovnim znanjem s 

področja predšolske vzgoje. 
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5.3.4 OPIS INSTRUMENTARIJA 

 

Zbiranje podatkov je potekalo konstantno v okviru družinskih pogovorov. Načrtno in 

sistematično zbiranje podatkov sem začela s pridobivanjem in analizo medicinske 

dokumentacije. Za namene ugotovitve načina otrokovega funkcioniranja na področju verbalne 

in neverbalne komunikacije sem uporabila merski instrumentarij Komunikacijska matrika, ki 

ga je prevedla D. Kogovšek v sodelovanju z drugimi kolegi (2015). Preizkusila sem angleško 

različico merskega instrumentarija. Uporabila sem tudi tehniko polstrukturiranega intervjuja. 

Sestavila sem tri različne intervjuje, s katerimi sem intervjuvala otrokovo mater, logopedinjo 

in fizioterapevtko. 

 

Kaj je Komunikacijska matrika? 

 

Komunikacijska matrika (v nadaljevanju KM) je instrument za ocenjevanje komunikacije. 

Prvič je bila objavljena leta 1990. Sprva je bil instrument namenjen kot pripomoček 

logopedom in specialnim pedagogom pri dokumentaciji ekspresivnih komunikacijskih 

spretnosti otrok s težjimi in težkimi motnjami v razvoju, vključno z otroki, ki so imeli težave 

na področju senzorike. Leta 2004 je bila KM v okviru Univerze Oregon Health in Science 

pregledana in dopolnjena pod vodstvom dr. Charity Rowland. Instrument je danes brezplačno 

dostopen na spletni strani, zato je namenjen tudi staršem in vsem ostalim, ki jih zanima 

področje najzgodnejše komunikacije (Rowland, 2008). 

 

Spletno različico KM po vsem svetu uporabljajo logopedi, vzgojitelji in starši oziroma 

skrbniki otrok ali odraslih oseb. Namenjena je tako staršem oziroma laikom kot tudi 

profesionalcem, ki se ukvarjajo s posameznikom (Rowland, 2008). 

 

Komu je namenjena? 

 

KM je primerna za posameznike vseh starosti, ki so v začetni fazi razvoja komunikacije. KM 

zajema področja komunikacijskih spretnosti, ki se pojavijo od rojstva do 24. meseca razvoja 

otroka. Uporaba KM je ustrezna za osebe, ki uporabljajo kakršen koli tip komunikacije, 

vključno z alternativnimi in dopolnilnimi oblikami komunikacije (nadomestna in dopolnilna 

komunikacija) in predsimbolnimi oblikami komunikacije (geste, obrazna mimika, očesni 

kontakt, gibanje in položaj, drža telesa). KM je primerna za posameznike z različnimi 
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motnjami ali težavami v razvoju, ki doživljajo vsako vrsto in stopnjo okvare ali težav v 

razvoju. 

 

KM ni primerna za uporabo posameznikom, ki že razumsko uporabljajo kakršno koli obliko 

jezika ali že tekoče govorijo in smiselno uporabljajo nekatere oblike jezika. Prav tako ni 

namenjena zgolj za oceno komunikacijske zmožnosti mlajših otrok, ampak tudi odraslim, ki 

se sporazumevajo na stopnji začetne faze v razvoju komunikacije (Rowland, 2008). 

 

Kaj vključuje komunikacijska matrika? 

 

KM zajema tri glavne vidike komunikacije (Rowland, 2008): 

- razlogi za vstop v proces komunikacije (štirje glavni razlogi sporazumevanja
32

),  

- 24 tipičnih sporočil, ki jih posameznik izraža (kot je “Jaz si želim to ...”), 

- sedem ravni oziroma stopenj komunikacije.
33

  

 

Uporabnost Komunikacijske matrike 

 

Spletno različico KM po vsem svetu uporabljajo logopedi, vzgojitelji in starši oz. skrbniki 

otroka ali odrasle osebe. Namenjena je tako staršem oziroma laikom kot tudi profesionalcem, 

ki se ukvarjajo s posameznikom. Ob sočasni uporabi KM starša in vzgojitelja je možno 

narediti tudi primerjavo glede podobnosti in razlik, ki jih obe strani zaznavata (starš doma in 

vzgojitelj v šoli) (Rowland, 2008).  

 

 
 

5.4 OBDELAVA PODATKOV 
 

Zbrano strokovno literaturo, medicinsko dokumentacijo in intervjuje sem obdelala z metodo 

kvalitativne analize ter jo zabeležila v besedilni obliki. Zbrane podatke sem oblikovala v 

dokumentacijo o primeru. Podatke sem reducirala glede na potrebe in relevantnost dotične 

študije primera in jih sproti z načinom zapisa že interpretirala (Sagadin, 1991). Gradivo sem 

interpretirala na podlagi določevanja pomena posameznih delov zbrane literature in tako 

prišla do zaključkov, s katerimi pojasnjujem preučevano študijo primera. 

                                                 
32

Podroben opis o tem se nahaja  v poglavju »Razlogi za komunikacijo«, str. 62. 
33

Podroben opis o tem se nahaja  v poglavju »Stopnje v razvoju komunikacije«, str. 60.  



Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta  Manuela Makovec; diplomsko delo 

 

72 

5.5 UGOTOVITVE 

 

5.5.1 PREDSTAVITEV PRIMERA 

 

V empiričnem delu diplomske naloge sem zadostila zastavljenemu cilju, ki je bil predstaviti in 

opisati Komunikacijsko matriko pri otroku s CP. 

To sem dosegla s predhodno analizo medicinske dokumentacije, študijem strokovne literature, 

intervjuvanjem otrokove mame, logopedinje in fizioterapevtke ter z lastnim opazovanjem in 

druženjem z otrokom. Otrokova komunikacija je opisana na podlagi znanja iz otroške 

razvojne psihologije, ki govori o tipičnem razvoju otroka od rojstva pa vse do dobe odraslosti 

ter opozarja na morebitna odstopanja. Podatke o otroku sem zbrala izključno za namene opisa 

njegove komunikacije. Pridobljene ugotovitve iz komparativne analize, ki sem jo naredila na 

podlagi KM, bodo uporabljene izključno z namenom spodbujanja razvoja otrokove 

komunikacije. 

 

 

5.5.2 OPIS OTROKOVEGA RAZVOJA IN KOMUNICIRANJA NA 

PODLAGI STROKOVNE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN 

INTERVJUJA Z OTROKOVO MATERJO OD ROJSTVA DO 

DANES 

 

Otrokov razvoj je opisan na podlagi pridobljenih podatkov iz medicinske dokumentacije, 

pogovora z otrokovo materjo in izvedenega polstrukturiranega intervjuja z otrokovo materjo. 

Transkripcija intervjuja se nahaja v Prilogi A. Medicinska dokumentacija vključuje 

psihološka poročila, izvide ambulantnih pregledov vida in sluha, izvide nevrološke in 

radiološke diagnostike ter izvide iz neonatalne ambulante. 
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a) Splošni podatki o otroku 

Deček, rojen 26. 3. 2013. 

Stalno prisotne diagnoze: 

Mikrocefalija. 

Okužba s citomegalovirusom. 

Težko gibalno oviran otrok s celostnim zaostankom v razvoju. 

 

b) Družinske razmere 

Deček je drugorojeni otrok v družini, ki živi v zunajzakonski skupnosti. Ima starejšo sestro 

(rojena 2009). Za otroka večinoma skrbi 27-letna mati (rojena 1988), trenutno nezaposlena, 

saj deček rabi celodnevno nego in varstvo. Oče, ki je v družini vir trajnih prihodkov, je med 

tednom večinoma službeno odsoten. V preteklosti očetove in materine družine ni znane 

cerebralne paralize ali kakršne koli druge podobne poškodbe ali obolenja. Dečkova sestra je 

normalno razvita. 

 

c) Podatki o rojstvu 

Rojen je po naravni poti, v 37. tednu gestacijske starosti. 

Porodna teža: 2460 g. 

Porodna dolžina: 47 cm. 

Obseg glave: 30 cm. 

Apgar: 10/10/10 

 

Mati je dečka rodila pri 25. letih. Nosečnost je bila od 5. meseca naprej zapletena. Mati se je v 

5. mesecu nosečnosti prehladila, zaradi česar se je zdravila z antibiotiki. Po prebolelem 

prehladu so zdravniki na ultrazvočnem pregledu ugotovili upočasnitev rasti ploda v maternici. 

Plod je v rasti zaostajal za en mesec. Po negativnih izvidih so sum okužbe s 

citomegalovirusom v času nosečnosti kot vzrok za upočasnitev rasti ploda izključili. 

Anatomska zgradba otroka je bila pravilna, zato so zdravniki sklenili, da se deček zaenkrat 

normalno razvija. Otrok je bil v 37. tednu nosečnosti rojen kot donošenček, čeprav približno 

mesec dni prezgodaj. Teža in obseg otrokove glave sta bili za 37. teden gestacijske starosti 

temu primerna. Ocena po APGAR-ju je pokazala 10/10/10. Otrok je ob porodu dobro slišal, 

ni zbolel za zlatenico in ni bil v inkubatorju. 
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d) Ugotovitev nepravilnosti v razvoju in postavitev diagnoze 

Prvi znaki odstopanja od normalnega razvoja so se začeli pojavljati v drugem mesecu, ko je 

otrok začel dlani stiskati v pest, prsti pa so šli zelo težko razpreti. Bil je jokajoč otrok in je 

želel, da ga ves čas pestujejo. Najbolj se je potolažil z dojenjem oziroma s hrano, zato je že pri 

drugem mesecu starosti tehtal preveč. Ni pričel vzpostavljati očesnega kontakta z ljudmi. Do 

četrtega meseca starosti je obvladal obračanje na bok, vendar po nepravilnih vzorcih. Roke v 

ramenih je pričel vedno bolj zategovati nazaj, tako da sta se lopatici stikali. Prav tako ni bilo 

mogoče iztegniti rok. Na roke se je lahko oprl le s stisnjenimi dlanmi. Ni se zanimal za igrače 

in okolico. Pri otrokovih petih mesecih se je na pobudo matere pričela medicinska obravnava 

otroka. Takrat so ugotovili, da ima otrok premajhen obseg glave (približno za 2 cm). V 

desetem mesecu starosti so pri otroku potrdili vzrok zaostanka v rasti, ki se je pojavil v 

nosečnosti. To je bila okužba nosečnice s citomegalovirusom, ki je poškodoval plod. 

 

Otrok je bil pri petih mesecih operiran zaradi dimeljske kile, ki se je ponovila. Že od rojstva 

naprej je deček tudi škilil, zato je pri šestih mesecih zaradi škiljenja in slabovidnosti dobil 

očala. Čez dva meseca so zdravniki ugotovili, da je pri otroku prisotna tudi pigmentacija na 

obeh očesih. Po potrjeni diagnozi o okužbi s citomegalovirusom so zdravniki potrdili, da se 

pri tem virusu pogosto pojavljajo dimeljske kile in težave z vidom. Otrok je večkrat zbolel za 

bronhitisom. 

 

e) Medicinska obravnava otroka, vključenost v terapije in otrokov napredek  

Pri otroku se je poglobljena medicinska obravnava zaradi opaženih nepravilnosti v razvoju in 

suma na cerebralno paralizo z materine strani pričela septembra 2013, ko je bil deček star 5 

mesecev in 2 tedna. Na željo otrokove matere je pediater izdal nujno napotnico za nevrološki 

oddelek. Nevrolog je potrdil, da ima deček hude nevrološke težave, zato ga je napotil na 

magnetno resonanco in v URI – Soča. Zatem je tudi osebni pediater otroka napotil v razvojno 

ambulanto, kjer so takoj pričeli s fizioterapijo, saj so ugotovili, da ima otrok menjujoč mišični 

tonus, ki se menjuje glede ne njegovo razpoloženje (enkrat so mišice sproščene, drugič v 

krču). 

 

Glede na to, da so bili obiski fizioterapije v sklopu razvojne ambulante redki, so se starši 

odločili za obisk dodatne privatne fizioterapije. Po mnenju staršev je bilo otrokovo izboljšanje 
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opazno po intenzivno izvajanih fizioterapijah, ki so se pričele pri njegovem 1. letu. Otrokove 

mišice so bile bolj sproščene in razgibane. Manj je tudi jokal, saj ga mišice niso več tako 

bolele. Na motoričnem področju je bil opazen napredek –  predvsem izboljšanje kontrole v 

držanju glave, ki je vse do 18. meseca starosti ni bil zmožen sam držati dlje časa. Glavo si je 

pred tem podpiral z rameni. Otrokove roke je bilo mogoče iztegniti, prste na dlaneh pa 

razpreti. Z izvajanjem fizioterapije so bile bolj sproščene tudi obrazne mišice. Otrok je počasi 

pričel vzpostavljati očesni stik z ljudmi in se včasih tudi nasmejal. Z izvajanjem intenzivne 

fizioterapije je deček pričel tudi izmenjujoče brcati z nogama. 

 

Starša sta se odločila tudi za alternativno obliko zdravljenja, ko je bil otrok star 1 leto. Zatem 

se je pri otroku zmanjšalo škiljenje, pigmentacija na očeh pa se je začela manjšati oziroma 

počasi izginjati. V URI – Soča ima otrok strnjene dvotedenske obravnave, ki potekajo vsake 

pol leta. Terapije v URI – Soča vključujejo fizioterapijo, delovno terapijo in logopedske vaje. 

Po dvotedenskih intenzivnih terapijah v URI – Soča otrokova mati zaznava največji napredek 

pri logopedskih vajah. V URI – Soča so otroku dodelili ustrezne individualno prilagojene 

pripomočke, kot so stolček za hranjenje, voziček, stojka in blazina. 

 

Tudi sedaj še deček ne zmore povsem samostojne kontrole v držanju glave, saj mu občasno 

klone naprej ali nazaj. Mišice na rokah ima veliko bolj sproščene, zaradi česar lahko že 

prijema igrače, ki so mu na dosegu rok. Ob nudenju pravilne opore in spodbude odrasle osebe 

je sposoben iz stoječega položaja preiti v počep in iz počepa spet nazaj v stoječ položaj. Ne 

sedi sam, ampak je v posedenem položaju tako, da je podprt z vseh strani. Če se ga da v sedeč 

položaj, mu uspe v njem ostati z opiranjem na eno roko z odprto dlanjo. V takem položaju 

uspe ostati do pol minute.  

 

f) Potek fizioterapije 

S fizioterapijo je otrok začel pri starosti 5 mesecev. Sprva se je ta preko napotitve razvojne 

ambulante izvedla le dvakrat v dveh mesecih. Po odločitvi za dodatne terapije pri privatni 

fizioterapevtki je imel otrok fizioterapijo približno štirikrat na teden. Otrokova mati doma tudi 

sama z njim izvaja vaje fizioterapije, ki sta jo jih poučili fizioterapevtka v razvojni ambulanti 

in privatna fizioterapevtka. Po določenem časovnem obdobju je bilo zaradi fizioterapije, ki jo 

je doma z otrokom izvajala njegova mati, zaradi privatne fizioterapije in zaradi fizioterapije v 

sklopu razvojne ambulante zaznati izboljšanje predvsem na področju otrokove motorike. 

Deček trenutno obiskuje privatno fizioterapijo in fizioterapijo v sklopu razvojne ambulante 
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skupno največ štirikrat na teden. Večkraten obisk terapij bi bil za otroka preveč obremenjujoč. 

Poleg tega pa otrokova mati na podlagi laično usvojenega znanja iz fizioterapije izvaja 

terapije doma približno še trikrat na teden. 

 

g) Otrokov odziv na fizioterapijo 

Deček se je na fizioterapijo sprva odzival z jokom in protestiranjem ter ni želel sodelovati pri 

izvajanju vaj. Ko je pričel obiskovati privatno fizioterapijo, se je sčasoma njegov odnos do 

terapije spreminjal. Fizioterapevtka se je popolnoma posvetila otroku, mu ob vajah pela 

pesmice in upoštevala njegove želje. Otrokovi starši pripisujejo prilagajanje na fizioterapijo 

predvsem fizioterapevtkinemu pristopu do otroka. Deček pri vajah fizioterapije sedaj sodeluje 

in hkrati uživa. Od takrat naprej je viden tudi napredek pri otroku. 

 

h) Potek logopedskih vaj 

Z logopedsko obravnavo otroka so pričeli ob začetku terapij v URI – Soča. Logopedske 

obravnave se deček udeleži vsake pol leta, takrat ko je na dvotedenski terapiji v URI – Soča. 

Takrat potekajo intenzivno vsak dan. Privatnega logopeda deček ne obiskuje. Otrokova mati 

občasno z dečkom doma izvaja nekatere vaje po priporočilu logopedinje, kamor prišteva 

predvsem funkcionalno učenje. 

 

i) Otrokov odziv na logopedske vaje 

Tudi na logopedske vaje se je deček sprva odzival s protestiranjem. Prisoten so bili jok, 

cviljenje in nesodelovanje. Sčasoma, ko se je navadil na logopedinjo, sta pričela komunicirati. 

Z logopedinjo je pričel vzpostavljati očesni kontakt, na njeno pobudo pa se je odzval tudi z 

vokalizacijo. Igrače, ki mu jih je ponudila, so mu sčasoma postajale zanimive. Tudi pri 

uvajanju učenja komunikacije s pomočjo funkcionalnega učenja je deček sprva protestiral. 

Sčasoma se je negativen odnos do funkcionalnega učenja zmanjševal. Ko se je navadil na 

način igre, ki mu ga je ponudila logopedinja, se je pričel zabavati. Občasno se je ob 

funkcionalnem učenju že tudi nasmehnil. Ob rednem izvajanju funkcionalnega učenja se je 

sčasoma podaljšal tudi čas izvajanja tega. Obravnave v URI – Soča so vsakemu otroku 

dodeljene glede na odločitev pristojne komisije. Po dvotedenski obravnavi se deček vrača v 

URI – Soča na vsakih šest mesecev. Ob vnovičnem obisku pri logopedinji po daljšem 

časovnem obdobju je bil deček spet nezaupljiv v komunikaciji z njo. Strah ga je bilo novih 

neznanih situacij, na katere je sprva spet odreagiral s protestiranjem in nesodelovanjem. 
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Tekom dvotedenskega bivanja v URI – Soča se je vzorec prilagajanja na logopedske vaje spet 

ponavljal. 

 

j)  Komunikacijske zmožnosti otroka 

Komunikacijsko sredstvo med otrokom in materjo je večinoma jok različnih vrst. Ta se 

razlikuje glede na otrokovo razpoloženje in želje oziroma zahteve. Otrokova mati navaja, da 

včasih lahko kaj razbere tudi iz njegovih kretenj, redkeje pa z mimike. Komunicirata tudi 

preko obrazne ekspresije (to je otrokov nasmeh). Deček je zelo navezan na očeta. To kaže z 

močno reakcijo, ko oče pride domov. Če ga oče takoj ne vzame v naročje, gre deček pogosto 

v ekstenzijo in z jokom izsili, da oče takoj ugodi njegovi zahtevi. Če ga pestuje kdo drug, pa 

bi rad šel k očetu ali materi, to po navadi izsili z jokom. Tega ne počne, kadar želi h kateri 

drugi znani osebi. Takrat se večinoma samo nasmeji ali vokalizira. V primeru, da ga v naročje 

vzame njemu neznana oseba, svoje nezaupanje in neugodje kaže tako, da se odmika s celim 

telesom in glavo obrača stran od te osebe. S pogledom takrat išče mamo ali očeta in jima s 

smehom, lahko pa tudi z jokom, sporoča, da bi rad šel k njima. S starejšo sestro imata 

poseben odnos. Deček ji kaže naklonjenost tako, da se ji smeji. Všeč so mu norčije, s katerimi 

ga sestrica zabava. Sestri, ko se ta z njim igra, se povsem prepusti. 

 

Deček pozna osebe, ki jih pogosto videva. To pokaže z nasmeškom, ki ga nameni določeni 

osebi. Ob tem, ko ga znana oseba vpraša, če bi rad, da ga vzame v naročje, to potrdi s 

smehom in vokalizacijo. Očesni kontakt vzpostavlja tudi z drugimi ljudmi in ne zgolj z  

domačimi. Osebe s pogledom spremlja med gibanjem po prostoru. 

 

k) Vključevanje v vzgojno-izobraževalni program 

Deček bo letos septembra (2015) vključen v reden vrtčevski program s spremljevalko. Mlajšo 

skupino jasličnega oddelka bo obiskoval skupaj s spremljevalko. Vzgojno-izobraževalni 

program mu bodo ustrezno prilagodili. 
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5.5.3 OPIS OTROKOVEGA RAZVOJA IN KOMUNICIRANJA NA 

PODLAGI INTERVJUJA Z OTROKOVO LOGOPEDINJO IN 

FIZIOTERAPEVTKO 

 

Na podlagi intervjujev, ki sem ju izvedla posebej z otrokovo logopedinjo in privatno 

fizioterapevtko, sem odgovore strnila v dva ločena opisa otrokovega funkcioniranja s strani 

logopedske in fizioterapevtske obravnave. Vsaka strokovnjakinja je otrokov razvoj in 

komunikacijo opisovala s strani svojega strokovnega področja. Izvedla sem polstrukturirana 

intervjuja. Transkripcija obeh intervjujev se nahaja v prilogah B in C. 

 

a) Opis otrokovega razvoja in komuniciranja na podlagi logopedske obravnave 

 

Deček je na prvem srečanju z logopedinjo veliko jokal. Z njo ni želel vzpostaviti očesnega 

kontakta. Po besedah logopedinje je imel veliko težav na področju motorike, občutenja in 

komunikacije. Komuniciral je večinoma samo z jokom. Želel je, da ga mati ves čas pestuje, 

saj mu je le tako ugajalo. Tudi nasmehnil se je le v komunikaciji z njo. Otrokova mati je bila 

ključna oseba, ki lahko dečku pomaga do spremembe njegovega vedenja, zato se je 

logopedinja v začetku obravnave bolj ukvarjala z njo. Pokazala ji je metodo, kako otroku 

ponuditi možnost, da na zanj socialno sprejemljiv način izraža, kaj želi. Namen logopedskih 

obravnav je, da pri otroku spremenijo vzorec negativno usmerjenega komuniciranja. Deček ne 

more sam posegati v svet okrog sebe, zato mu je potrebno nuditi ustrezno pomoč. V ta namen 

je logopedinja pri dečku delovala na razvoj bazičnih komunikacijskih funkcij, ki se jih je učil 

z metodo funkcionalnega učenja.
34

 Poteka tako, da oseba sedi za otrokom in manipulira z 

njegovimi rokami. Deček je v začetku uvajanja funkcionalnega učenja veliko protestiral, 

dokler ni ugotovil, da na ta način v odnosu z logopedinjo ne bo dosegel ničesar. Pri 

funkcionalnem učenju so mu bili všeč predmeti, ki dajejo močno senzorno informacijo (npr. 

storž). Ob takem materialu se je deček umiril in osredotočil na manipuliranje z njim. 

                                                 
34

 Funkcionalno učenje je terapevtski pristop v pomoč otrokom z zaostankom v razvoju in njihovim staršem. 

Izvira iz Velike Britanije, natančneje iz bolnišnice High Wick. Leta 1976 sta dr. Stroh in nevrolog Geoffrey 

Waldon na podlagi praktičnega dela z otroki v bolnišnici tamkajšnje obstoječe izobraževanje in učenje 

oblikovala v sistem, pozneje znan kot »funkcionalno učenje«. Gre za opis celostnega pristopa, ki so ga razvili z 

osredotočanjem na učna orodja, pri čemer ima ključno vlogo čustveni razvoj otroka. Podroben opis o tem se 

nahaja v: Stroh, K., Robinson, T., Proctor, A. (2014). Vsak otrok se je sposoben učiti. Raba učnih orodij in igre v 

pomoč otrokom z zaostankom v razvoju. Brezovica pri Ljubljani: Cangura.com.  
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Funkcionalno učenje je metoda, s katero vplivajo na pridobivanje zamujenih izkušenj iz 

otrokovega prvega leta starosti. 

Dečkova komunikacija je bila v začetku negativno usmerjena. Jokal je, dokler ni dobil, kar si 

je zaželel. Jokal je že vnaprej, saj se je bal neznanih situacij. Ker ni znal predvidevati, kaj bo, 

ga je pogosto bilo strah. Logopedinja meni, da je njegov jok sporočal, da želi imeti mir. Jokal 

je tudi takrat, ko si je kaj želel ali česar ni želel. Ker je bil jok edini izraziti način 

komunikacije, logopedinja ni mogla zaznati, kaj je deček z jokom sporočal. Jokal je tudi tako 

dolgo, da se je od napora onesvestil. Razvoj dečkovih komunikacijskih sposobnosti je bil na 

osnovnem nivoju, zato sta se logopedinja in otrokova mati skupaj odločili za funkcionalno 

učenje. Na področju grobe motorike je bilo opaziti reagiranje s celim telesom predvsem 

takrat, ko je šel v ekstenzijo (iztegnjenje telesa) ali fleksijo (skrčenje telesa). Drobna motorika 

je bila pri dečku slabo razvita, saj je slabo prijemal. Deček škili in nosi očala. V začetku 

obravnav je slabo sledil predmetu. Tudi področje socialnega razvoja je bilo zelo slabo razvito. 

Deček se je težko prilagajal novostim. Uspešno komunikacijo sta logopedinja in deček 

vzpostavila šele na drugem srečanju. 

V času dečkove logopedske obravnave je logopedinja zaznala največji napredek na področju 

grobe motorike. Sčasoma se je pri dečku izboljšala kontrola pri držanju glave. Glavo je lažje 

in boljše kontroliral. Izboljšalo se je tudi premikanje oči. Deček je pričel vzpostavljati očesni 

stik tudi z drugimi ljudmi. Zanimive so mu postale slikanice saj jim je lahko sledil. Vedno 

manj je jokal in se upiral kot na začetku. Prilagajanje na nove situacije in ljudi je sčasoma za 

dečka postajalo lažje in hitrejše. Logopedinji se je čez čas tudi nasmehnil in podelil z njo (jo 

pogledal), če mu je bilo kaj všeč. S pogledom je začel pogledom izbirati med dvema znanima 

stvarema. Vedno več je bilo vokaliziranja. Pri funkcionalnem učenju je napredoval, saj je 

ostal zbran dlje časa kot na začetku. Deček še ne sedi sam, ampak je v posedenem položaju 

(sedi z oporo). 

Ker logopedske obravnave v URI – Soča potekajo na vsakih 6 mesecev, se logopedinja z 

dečkom že dolgo ni srečala, zato trenutnega stanja ni mogla opisati. 
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b) Opis otrokovega razvoja in komuniciranja na podlagi fizioterapevtske obravnave 

 

Deček je bil na začetku terapij jokajoč in razdražljiv dojenček. Fizioterapevtka je pri pregledu 

ugotovila, da ima centralno nizek mišični tonus in izrazit ekstenzijski
35

 vzorec. V hrbtnem 

položaju so bili prisotni naslednji primitivni refleksi in druge posebnosti: Morojev refleks, 

ATV refleks,
36

 GRASP refleks,
37

 ekstenzija spodnjih ekstremitet,
38

 opistotonus
39

 in 

retrakcija
40

 ramenskega obroča. Očesnega kontakta v začetku ni vzpostavljal in je imel slabo 

oralno kontrolo. Srednje linije pri tem ni bilo opaziti niti vertikalno
41

 niti horizontalno.
42

 

Deček ni imel vzpostavljene koordinacije oči-roke-usta. V trebušnem položaju se ni opiral na 

podlahti. Otrokova senzorika je bila slabo razvita, saj so bili odzivi slabi. Dotiki in 

spreminjanje položaja so na dečka delovali moteče, saj se je na vse odzival z jokom. 

 

Fizioterapevtka navaja otrokov odziv na terapije v obliki joka, ki ga je skušala omiliti z 

nežnim pristopom. Z nežnimi dotiki ob terapiji in počasnimi prehodi iz ene vaje na drugo je 

poskušala preko osi in inhibicije
43

 visokega mišičnega tonusa sčasoma dobiti boljšo centralno 

kontrolo pri otroku. Deček se je tako na terapije sčasoma privadil in postopoma prenehal 

jokati. Fizioterapevtka pravi, da sta z otrokom vzpostavila dobro terapevtsko interakcijo.  

 

Izboljšanje navaja na področju centralne kontrole otrokovega telesa, izboljšale pa so se tudi 

kontrola glave, funkcionalnost rok in koordinacija oči-roke-usta. Sedaj deček posega za 

igračkami in se z njimi igra. Leva stran telesa je pri otroku na splošno funkcionalno slabša. 

Disocijacija med ramenskim in medeničnim obročem je sedaj boljša, vendar pa dečku pri 

obračanju okoli osi še vedno nagaja ATV refleks. Deček sedaj dvigne glavo od podlage, ko se 

                                                 
35

 Ekstenzija je premik, pri katerem se kaj izteguje (pridobljeno 7. 8. 2015, s 

http://www.termania.net/slovarji/slovenski-medicinski-slovar/5513272/ekstenzija). 
36

 ATVR ali asimetrični tonični vratni refleks pomeni, da zasuk glave na eno stran izzove iztegnitev udov na isti 

strani, zaobrazni udi pa so pri tem skrčeni. Pri tem gre za prvo koordinacijo roka-oči. Vpliv tega refleksa je 

močnejši okrog drugega meseca, potem pa izzveni (Krušec, 2011, v Žgur, 2011). 
37

 Palmar/GRASP reflex ali prijemalni refleks. Sprožimo ga z dotikom dlani. Dojenček takrat močno stisne pest. 

Izzveni okrog 4. meseca starosti. 
38

 Ekstremiteta ali ud (pridobljeno 7. 8. 2015, s http://www.termania.net/slovarji/slovar-slovenskega-knjiznega-

jezika/2863332/ekstremiteta?query=ekstremiteta). 
39

 Tonični krč v mišicah vratu, trupa in udov z upognjenostjo trupa nazaj (pridobljeno 7. 8. 2015, s 

http://www.termania.net/slovarji/slovenski-medicinski-slovar/5530557/opistotonus?query=opistotonus). 
40

 Skrčenje z nemišičnim mehanizmom (pridobljeno 11. 8. 2015, s http://www.termania.net/slovarji/slovenski-

medicinski-slovar/5536812/retrakcija). 
41

 Vertikalno ali navpično. 
42

 Horizontalno ali vodoravno. 
43

 Inhibiacija ali zaviranje (pridobljeno 7. 8. 2015, s http://www.termania.net/slovarji/slovar-slovenskega-

knjiznega-jezika/2870670/inhibicija?query=inhibicija).   

http://www.termania.net/slovarji/slovenski-medicinski-slovar/5513272/ekstenzija
http://www.termania.net/slovarji/slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/2863332/ekstremiteta?query=ekstremiteta
http://www.termania.net/slovarji/slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/2863332/ekstremiteta?query=ekstremiteta
http://www.termania.net/slovarji/slovenski-medicinski-slovar/5530557/opistotonus?query=opistotonus
http://www.termania.net/slovarji/slovenski-medicinski-slovar/5536812/retrakcija
http://www.termania.net/slovarji/slovenski-medicinski-slovar/5536812/retrakcija
http://www.termania.net/slovarji/slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/2870670/inhibicija?query=inhibicija
http://www.termania.net/slovarji/slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/2870670/inhibicija?query=inhibicija
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opira na podlahti. Na stegnjenih rokah in dlaneh se lahko deček opira le s facilitacijo.
44

 Deček 

pri prehajanju iz ene gibalne sekvence v drugo postopoma pridobiva nove izkušnje na 

področju senzorike. 

 

Fizioterapevtka pravi, da deček komunicira z govorico telesa in glasovi različnih intezitet. Na 

podlagi njihovega opazovanja razbere otrokovo razpoloženje. Dodaja tudi, da so k razvoju 

komunikacije pripomogli boljši osnovni tonus, kontrola trupa in glave ter oralna kontrola.  

 

 

5.5.4 ANALIZA OTROKOVEGA KOMUNICIRANJA NA OSNOVI 

PROFILA KOMUNIKACIJSKE MATRIKE 

 

Z reševanjem Komunikacijske matrike sem ugotovila, da se profil matrike, ki jo je reševala 

otrokova mati nekoliko razlikuje od profila matrike, ki sem jo reševala sama. V nadaljevanju 

natančno opisujem in tabelarno prikazujem oba profila komunikacijske matrike ter opozarjam 

na točke, kjer se pojavljajo razlike v obeh profilih. Na podlagi zapisanega teoretičnega dela in 

izsledkov vseh intervjujev pojasnjujem in razlagam, zakaj do teh razlik prihaja. Profila se 

nahajata v Prilogi D in Prilogi E.  

Otrokova komunikacija je ocenjena glede na štiri glavne razloge sporazumevanja
45

, ki so 

razvidni tudi v profilu Komunikacijske matrike. Profil glede na ocenitev otrokove 

komunikacije prikazuje, na katerem nivoju komunikacije se deček sporazumeva glede na 

posamezno obliko vedenja.  

V profilu KM je lahko posamezno vedenje na določenem nivoju komunikacije opisano z 

besedami iz naslednje legende. Za lažje razumevanje interpretacijskega dela, ki je delno 

predstavljen v obliki tabel, pojasnjujem tudi pomen posamezne besede v legendi.  

  

                                                 
44

 Facilitacija je olajšanje ali pospešitev kakega procesa (pridobljeno 7. 8. 2015, s 

http://www.termania.net/slovarji/slovenski-medicinski-slovar/5514844/facilitacija?query=facilitacija). 
45

 Podroben opis o tem se nahaja v poglavju »Razlogi za komunikacijo«, str. 62. 

http://www.termania.net/slovarji/slovenski-medicinski-slovar/5514844/facilitacija?query=facilitacija
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Legenda (Key):  

 

- PRESEGA (Surpassed) – otrok presega opis določenega vedenja. 

- NE UPORABLJA (Not Used) – otrok ne uporablja določene oblike vedenja. 

- SE POJAVLJA (Emerging) – otrok občasno oziroma včasih uporablja določeno obliko vedenja. 

- OBVLADA (Mastered) – otrok večinoma oziroma pogosto uporablja določeno obliko vedenja. 

 

 

V nadaljevanju so v tabelarnem prikazu obeh profilov zapisane ocene posameznih oblik 

vedenj, ki so bile zaznane pri otroku. Oblik vedenj in nivojev komunikacije, ki presegajo 

otrokove zmožnosti, v tabelah nisem navajala.  

 

5.5.5 KOMPARATIVNA ANALIZA OTROKOVEGA 

KOMUNICIRANJA 

 

KOMPARATIVNA ANALIZA OTROKOVEGA KOMUNICIRANJA NA OSNOVI 

PROFILA LASTNEGA OCENJEVANJA OTROKA IN NA OSNOVI PROFILA 

OCENJEVANJA OTROKOVE MATERE 

 

a) PRIMERJAVA OCEN OTROKOVEGA VEDENJA GLEDE NA ŠTIRI 

GLAVNE RAZLOGE SPORAZUMEVANJA 

 

Opisana vedenja, so v Komunikacijski matriki navedena od prvega do vključno četrtega 

nivoja komunikacije, saj noben profil ne prikazuje, da bi otrok presegal 4. nivo 

(konvencionalno komunikacijo) po KM.  
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1. Posameznik ZAVRNE STVARI, KI JIH NE ŽELI  

 

V profilu KM označeno v stolpcu »REFUSE« (to refuse things we don’t want). 

 

Tabela 5: Primerjava rezultatov obeh profilov glede 1. razloga za sporazumevanje, da 

posameznik zavrne stvari, ki jih ne želi 

Oblika vedenja 
Nivo oziroma stopnja 

komunikacije 

Moja 

ocena 

Ocena 

otrokove 

matere 

Razlike 

Izražanje neugodja 

(Expresses Disomfort) 

1. stopnja:  

NENAMERNO VEDENJE 
obvlada obvlada ne 

Protestiranje  

(Protests) 

2. stopnja:  

NAMERNO VEDENJE 
obvlada obvlada ne 

Zavračanje, odklanjanje 

nečesa (Refuses of Rejects 

Something) 

3. stopnja: 

NEKONVENCIONALNA 

KOMUNIKACIJA 

obvlada obvlada ne 

 

Legenda se nahaja na str. 80.  

 

Ugotovitve 

Iz Tabele 5 ni razvidnih nobenih razlik med mojim ocenjevanem posamezne oblike 

otrokovega vedenja in ocenjevanjem otrokove matere. Moje ocene posameznih oblik 

otrokovega vedenja se povsem skladajo z ocenami otrokove matere, kar pomeni, da obe z 

otrokovo materjo enako ocenjujeva pojavnost posameznega vedenja pri otroku. Oba profila 

sta pokazala, da sva obe z otrokovo materjo na vprašanja, ki so se v KM nanašala na sklop 

stvari, ki jih posameznik zavrne oziroma ne želi, odgovorili tako, da sta profila KM pokazala, 

da otrok posamezno vedenje iz tabele obvlada. To pomeni, da otrok glede na najine ocene 

vseh vedenj iz tabele, kot so izražanje neugodja, protestiranje in zavračanje oziroma 

odklanjanje nečesa, posamezno vedenje obvlada. Pri posameznem vedenju je dopisan še nivo 

komunikacije, v katerega spada posamezna ocena. Tudi posamezni nivo komunikacije, na 

katerem se določeno vedenje kaže, se glede na primerjavo profilov sklada pri vseh treh 

oblikah vedenja. Oba profila kažeta na to, da sva obe z otrokovo materjo v sklopu stvari, ki jih 

otrok zavrne oziroma ne želi, enako ocenili otrokovo komunikacijo glede na posamezni nivo 

komunikacije. 
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- »Izražanje neugodja« 

Otrok obvlada izražanje neugodja na nivoju nenamernega vedenja. To pomeni, da neugodje 

izraža na nivoju refleksov, kamor spadata npr. izražanje lakote in potrebe po spancu. Na 

nivoju nenamernega vedenja je izražanje neugodja razvidno iz otrokovih vedenj, kot so gibi 

telesa, obrazna mimika in vokalizacija. Pri dečku se izražanje neugodja najbolj opazi kot 

odgovor na hrano, ki je ne mara. Nivo nenamernega vedenja v razvoju komunikacije pri 

normalnem razvoju traja približno do tretjega meseca starosti, medtem ko deček to starost 

presega, saj je star 2 leti in 4 mesece.  

 

- »Protestiranje« 

Otrok obvlada protestiranje na nivoju namernega vedenja, kar pomeni, da je že pod nadzorom 

svojega vedenja, vendar še ni razvito zavedanje, da na ta način poteka komuniciranje z 

ostalimi. Otrokovo protestiranje je razvidno iz gibov telesa, obrazne mimike, vokalizacije in 

očesnega stika. Očesnega kontakta deček sprva ni vzpostavljal, sedaj pa je že vzpostavljen, 

kar potrjujejo tudi otrokova mati, fizioterapevtka in logopedinja. Tudi ta oblika vedenja je pri 

dečku najbolj opazna v povezavi s hranjenjem. Deček protestira, ko zmanjka hrane in je več 

ne dobi. Pri normalnem razvoju otroka stopnja namernega vedenja traja od 3. do 8. meseca 

starosti, vendar deček to starost presega.  

 

- »Zavračanje oziroma odklanjanje nečesa« 

Otrok obvlada omenjeno vedenje – zavračanje oziroma odklanjanje nečesa na nivoju 

nekonvencionalne komunikacije. Deček namerno – z namenom komuniciranja –sporoča 

okolici, da nekaj zavrača oziroma odklanja. Nekonvencionalno pred-simbolno vedenje ne 

vključuje nobenih simbolov, zato ni družbeno sprejemljivo za sporazumevanje. 

Sporazumevalno vedenje na nivoju nekonvencionalne komunikacije vključuje gibanje telesa, 

vokalizacijo, mimiko obraza in enostavne kretnje. Ta stopnja se pri normalnem razvoju otroka 

pojavi v starosti od 6 do 12 mesecev. Dečkova komunikacija bi glede na omenjeno obliko 

vedenja in kronološko starost sedaj že morala presegati nivo nekonvencionalne komunikacije.  
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2. Posameznik DOBI STVARI, KI JIH ŽELI  

 

V profilu KM označeno v stolpcu »OBTAIN« (to obtain things that we want). 

 

Tabela 6: Primerjava rezultatov obeh profilov glede na 2. razlog za sporazumevanje, da 

posameznik dobi stvari, ki jih želi 

Oblike vedenja 
Nivo oziroma stopnja 

komunikacije 

Moja 

ocena 

Ocena 

otrokove 

matere 

Razlike 

Izražanje ugodja  

(Expresses Comfort) 

1. stopnja:  

NENAMERNO VEDENJE 
se pojavlja obvlada da 

Nadaljuje akcijo/dejavnost 

(Continues an Action) 

2. stopnja:  

NAMERNO VEDENJE 
se pojavlja obvlada da 

Pridobi/doseže neko stvar (Obtains 

More of Something) 

2. stopnja:  

NAMERNO VEDENJE 
obvlada obvlada ne 

Želi nadaljevati akcijo/dejavnost  

(Requests More of an Action) 

3. stopnja: 

NEKONVENCIONALNA 

KOMUNIKACIJA 

se pojavlja obvlada da 

Želja po novi dejavnosti (Requests 

a New Action)  

3. stopnja: 

NEKONVENCIONALNA 

KOMUNIKACIJA 

ne 

uporablja 

ne 

uporablja 
ne 

Želi dlje časa imeti nek predmet 

(Requests More of an Object) 

3. stopnja: 

NEKONVENCIONALNA 

KOMUNIKACIJA 

se pojavlja obvlada da 

4. stopnja: 

KONVENCIONALNA 

KOMUNIKACIJA 

ne 

uporablja 
se pojavlja da 

Se odloča  

(Make Choices) 

3. stopnja: 

NEKONVENCIONALNA 

KOMUNIKACIJA 

se pojavlja obvlada da 

4. stopnja: 

KONVENCIONALNA 

KOMUNIKACIJA 

ne 

uporablja 
se pojavlja da 

Želja po novem predmetu  

(Requests a New Object) 

3. stopnja: 

NEKONVENCIONALNA 

KOMUNIKACIJA 

ne 

uporablja 

ne 

uporablja 
ne 

 

Legenda se nahaja na str. 80.  
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Tabela vključuje tudi 4. nivo komuniciranja (konvencionalna komunikacija), saj sta na enem 

izmed profilov na tem nivoju komunikacije dve obliki vedenja označeni kot porajajoči se pri 

dotičnem otroku.  

 

Ugotovitve 

Iz Tabele 6 je razvidno, da z otrokovo materjo različno ocenjujeva posamezno obliko 

otrokovega vedenja glede na posamezni nivo komunikacije. V kategoriji pri otroku želenih 

stvareh se najini rezultati pri ocenjevanju otrokovega vedenja glede na osem različnih oblik 

vedenja skupno ne skladajo pri petih oblikah vedenja. Pri dveh oblikah vedenja se najini 

rezultati razhajajo tudi glede na posamezni nivo komunikacije. Otrokova mati je v obeh 

primerih njegovo vedenje ocenila boljše (tako, da ocena vključuje tudi 4. nivo komunikacije) 

v primerjavi z mojo oceno.  

 

- »Izražanje ugodja« 

Glede na mojo oceno komunikacijskih zmožnosti otroka je profil pokazal, da se izražanje 

ugodja pri otroku pojavlja na nivoju nenamernega vedenja. To pomeni, da otrok občutke 

ugodja izraža na nivoju refleksov. Odraz ugodja se pri otroku kaže kot posebna vokalizacija 

ob tem, ko je hrano, ki jo ima rad. Refleksno odzivanje je normalno prisotno do tretjega 

meseca starosti, vendar dečkova kronološka starost presega to starostno obdobje. Otrokova 

mati ocenjuje, da otrok prav tako obvlada izražanje ugodja na nivoju nenamernega vedenja. 

Izražanje ugodja na nivoju nenamernega vedenja je razvojno značilno za otroke, stare do treh 

mesecev. Dečkova starost presega to razvojno obdobje.  

 

- »Nadaljuje akcijo/dejavnost« 

Tudi pri obliki vedenja, ki kaže na nadaljevanje neke dejavnosti oziroma akcije, je ocena 

mojega profila pokazala, da se nadaljevanje akcije oziroma dejavnosti pojavlja, vendar na 

nivoju namernega vedenja. Deček ob spodbudi matere ali tet vokalizira tako, da oponaša 

»zvok indijancev« (aaa-aaa-aaa). To pomeni, da se nadaljevanje neke akcije oziroma 

dejavnosti pri otroku občasno pojavlja, vendar se otrok še ne zaveda pomena opravljana tega. 

Profil otrokove matere je prav tako pokazal, da otrok nadaljuje neko akcijo oziroma dejavnost 

na nivoju namernega vedenja. Do razlik je prišlo v oceni pogostosti pojavljanja tega vedenja, 

saj je profil otrokove matere pokazal, da otrok nadaljevanje akcije oziroma dejavnosti 

obvlada. Moja ocena kaže, da otrok občasno nadaljuje akcijo oziroma dejavnost, ocena 
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otrokove matere pa kaže, da otrok to obliko vedenja uporablja po večini. Na nivoju namerne 

komunikacije je vedenje že pod nadzorom posameznika, vendar ga ta še ne uporablja za 

namene komuniciranja, zato pojavljanje omenjenega vedenja na tem nivoju ni primerno glede 

na otrokovo kronološko starost. Ta stopnja se pri normalnem razvoju pojavlja v starosti od 3 

do 8 mesecev. 

 

- »Pridobi/doseže neko stvar« 

Profila sta pokazala, da sva obe z otrokovo materjo pojavljanje tega vedenja ocenili na nivoju 

namernega vedenja, kar pomeni, da otrok zavestno teži k pridobitvi neke stvari. To je najbolj 

opazno v primeru, ko deček želi imeti mobilni telefon. Ko ga zagleda, preusmeri pozornost 

izključno na telefon in z jokom skuša izsiliti, da bi ga dobil. Prav tako se najina rezultata ne 

razlikujeta v pogostosti pojavljanja tega vedenja, saj sva obe ocenili, da otrok to obliko 

vedenja uporablja večino časa oziroma pogosto, kar je v profilu opisano kot »obvlada«. Nivo 

namerne komunikacije se v otrokovem razvoju pojavi v starosti od 3 do 8 mesecev, vendar 

deček presega to starost.  

 

- »Želi nadaljevati akcijo/dejavnost« 

Oba profila sta pokazala, da otrok omenjeno vedenje uporablja na nivoju nekonvencionalne 

komunikacije, kjer se namerna komunikacija že začne pojavljati, vendar ta še ne vključuje 

simbolov, zato ni sprejemljiva za komuniciranje v družbi. Do razlik v moji oceni in oceni 

otrokove matere je prišlo v pogostosti pojavljanja tega vedenja. Moja ocena je pokazala, da 

otrok občasno oziroma včasih uporablja to obliko vedenja (se pojavlja), profil otrokove 

matere pa je pokazal, da mati pojavljanje tega vedenja pri otroku ocenjuje kot pogosto 

oziroma prisotno večino časa (obvlada). Pojavljanje tega vedenja na nivoju nekonvencionalne 

komunikacije se pri normalnem razvoju otroka pojavi v starosti od 6 do 12 mesecev. Dečkova 

starost presega to razvojno obdobje.  

 

- Želja po novi dejavnosti in novem predmetu 

Oba profila sta pokazala možnost pojavljanja obeh vedenj na nivoju nekonvencionalne 

komunikacije. Do razlik ni prišlo, saj sva obe z otrokovo materjo ocenili, da deček teh dveh 

oblik vedenja še sploh ne uporablja. Željo po novi dejavnosti oziroma novem predmetu otroci 

pokažejo že v obdobju dojenčka, vendar iz dečkovega vedenja tega še ni bilo mogoče razbrati.  
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- »Želi dlje časa imeti nek predmet« in »se odloča« 

Oba profila sta pokazala, da se omenjeni vedenji pri otroku pojavljata na nivoju 

nekonvencionalne komunikacije, kar pomeni, da otrok z namenom sporazumevanja pokaže, 

ko želi imeti predmet dlje časa ali v primeru odločanja. Otrokov način sporazumevanja še ne 

vključuje simbolov, zato takšen način komuniciranja ni družbeno sprejemljiv. Do razlik je 

prišlo v pogostosti pojavljanja omenjenih vedenj pri otroku. Moja ocena je pokazala, da otrok 

obe obliki vedenja uporablja občasno oziroma včasih (se pojavlja). Otrokova mati je ocenila, 

da otrok ti vedenji uporablja večino časa oziroma pogosto (obvlada). Nekonvencionalno pred-

simbolno vedenje je značilno za starost od 6 do 12 mesecev. Dečkova kronološka starost 

presega to obdobje.  

 

Poleg omenjene razlike je profil otrokove matere za obe obliki vedenja pokazal, da otrok že 

komunicira na nivoju konvencionalne komunikacije, medtem ko je moj profil pokazal, da 

otrok omenjeni obliki vedenja na nivoju konvencionalne komunikacije (ta je v razvoju eno 

stopnjo višje od nekonvencionalne komunikacije) še ne uporablja. Na tem nivoju 

komunikacije otrok obe obliki vedenja uporablja v namen komuniciranja, vendar način 

njegove komunikacije še vedno ne vsebuje simbolov (vedenje je še vedno pred-simbolno). 

Konvencionalna komunikacija se od nekonvencionalne razlikuje po tem, da je družbeno 

sprejemljiva, saj se z odraščanjem sklada z jezikom, ki ga uporabljamo. Sporazumevanje na 

konvencionalnem nivoju vključuje kretnje, kot so kazanje, odkimavanje, premikanje in 

stresanje z glavo, mahanje, objemanje in iskanje želenega objekta. Ta stopnja se pri 

normalnem razvoju pojavi v starosti od 12 do 18 mesecev, vendar dečkova kronološka starost 

presega to obdobje.  
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3. Posameznik se vključi v SOCIALNE INTERAKCIJE  

 

V profilu KM označeno v stolpcu »SOCIAL« (to engage in social interaction). 

 

Tabela 7: Primerjava rezultatov obeh profilov glede na 3. razlog za sporazumevanje, da se 

posameznik vključi v socialne interakcije 

Oblike vedenja 
Nivo oziroma stopnja 

komunikacije 

Moja 

ocena 

Ocena 

otrokove 

matere 

Razlike 

Izraža interes za druge ljudi 

(Expresses Interest in Other 

People) 

1. stopnja: NENAMERNO 

VEDENJE 

se 

pojavlja 
obvlada da 

Vzdržuje pozornost  

(Attracts Attention) 

2. stopnja:  

NAMERNO VEDENJE 

se 

pojavlja 
obvlada da 

Želi pozornost  

(Requests Attention) 

3. stopnja: 

NEKONVENCIONALNA 

KOMUNIKACIJA 

se 

pojavlja 
obvlada da 

Kaže naklonjenost  

(Shows Affection) 

3. stopnja: 

NEKONVENCIONALNA 

KOMUNIKACIJA 

obvlada obvlada ne 

 

Legenda se nahaja na str. 80. 

 

Ugotovitve 

Iz Tabele 7 je razvidno, da se moje ocene otrokovega vedenja in ocene otrokove matere v 

kategoriji socialne interakcije skladajo v vseh omenjenih oblikah vedenja. Obe z otrokovo 

materjo sva ocenili pojavljanje posameznega vedenja na enakih nivojih komunikacije. Razlike 

v ocenah se pojavljajo le v pogostosti pojavljanja določenega vedenja.  

 

- Izraža interes za druge ljudi 

Oba profila sta pokazala, da se omenjeno vedenje pri otroku pojavlja na nivoju nenamerne 

komunikacije. To pomeni, da je otrokovo izražanje interesa za druge ljudi na refleksni ravni, 

ki je značilna za obdobje novorojenčka. Otrokov interes za druge ljudi je mogoče razbrati iz 

njegovega vedenja (gibi telesa, mimika, vokalizacija). Izražanje interesa za ljudi je najbolj 

očitno takrat, kadar gre za mamo ali očeta. Še posebej, ko deček opazi očeta, z gibi telesa, 
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ekstenzijo, mimiko in vokalizacijo pokaže interes zanj. Razlike v profiloma se pojavljajo 

glede ocene pogostosti pojavljanja tega vedenja. Moj profil je pokazal, da otrok omenjeno 

vedenje uporablja občasno oziroma včasih (se pojavlja), profil otrokove matere pa je pokazal, 

da otrok omenjeno vedenje uporablja večinoma oziroma pogosto (obvlada). Oba profila sta 

pokazala, da obe z otrokovo materjo ocenjujeva pojavljanje tega vedenja na nivoju 

nenamernega vedenja, vendar se ta stopnja pri normalnem razvoju otroka pojavlja v starosti 

med 0 in 3 meseci. Dečkova kronološka starost presega to obdobje. 

 

- Vzdržuje pozornost  

Oba profila sta pokazala, da se omenjeno vedenje pri otroku pojavlja na nivoju namerne 

komunikacije. Na tej stopnji komunikacije je vedenje že pod lastnim nadzorom, vendar se še 

ne uporablja za namerno komunikacijo. Zmožnost vzdrževanja pozornosti otok izraža z 

vedenjem (gibi telesa, obrazna mimika, vokalizacija in očesni stik). Še posebej se vzdrževanje 

pozornosti pri dečku opazi ob tem, ko se rokuje z mobilnim telefonom (igra igrice, ki 

omogočajo različne svetlobne efekte in vibracije). Razlike v profiloma se pojavljajo glede 

ocene pogostosti pojavljanja tega vedenja. Moj profil je pokazal, da otrok omenjeno vedenje 

uporablja občasno oziroma včasih (se pojavlja). Profil otrokove matere pa je pokazal, da otrok 

omenjeno vedenje uporablja večinoma oziroma pogosto (obvlada). Oba profila sta pokazala, 

da obe z otrokovo materjo ocenjujeva pojavljanje tega vedenja na nivoju namerne 

komunikacije. Ta stopnja se pri normalnem razvoju otroka pojavi v starosti od 3 do 8 

mesecev. Dečkova starost presega to obdobje.  

 

- Želi pozornost 

Oba profila sta pokazala, da otrok kaže željo po pozornosti na nivoju nekonvencionalne 

komunikacije. Na tej stopnji se začne namerna komunikacija, otrok pa jo uporablja za 

namerno komuniciranje. Načini komunikacijskega vedenja na tej stopnji so pred-simbolni in 

nekonvencionalni. Otrokovo sporazumevanje še ne vključuje nikakršnih simbolov in takšen 

način sporazumevanja ni družbeno sprejemljiv, ko otrok odraste. Otrokovo željo po 

pozornosti lahko razberemo iz njegovega vedenja, ki na tej stopnji vključuje gibanje telesa, 

vokalizacijo, mimiko obraza in enostavne kretnje. Željo po pozornosti večinoma pokaže s 

stokanjem in jokom. Ko oseba pride k njemu, se deček za trenutek umiri, če pa ga takoj ne 

vzame v naročje, joka naprej. Razlike med obema profiloma se nanaša na oceno pogostosti 

pojavljanja omenjenega vedenja. Moj profil je pokazal, da otrok omenjeno vedenje uporablja 
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občasno oziroma včasih (se pojavlja), otrokova mati pa je ocenila, da otrok omenjeno vedenje 

uporablja večinoma oziroma pogosto (obvlada). Nekonvencionalna komunikacija se pri 

normalnem razvoju pri otroku pojavi v starosti od 6 do 12 mesecev. Deček presega to starost.  

 

- Kaže naklonjenost 

Oba profila sta pokazala, da sva obe z otrokovo materjo ocenili pojavljanje tega vedenja na 

nivoju nekonvencionalne komunikacije. Otrok naklonjenost izkazuje z gibi telesa, 

vokalizacijo, mimiko obraza in enostavnimi kretnjami. Način izkazovanja naklonjenosti, kot 

ga uporablja otrok, ne vsebuje simbolov in takšen način sporazumevanja ni družbeno 

sprejemljiv, ko otrok odraste. Otrok kaže naklonjenost s tem, da joka, ko želi k ljubljeni osebi, 

in s tem, da joka, če mora vstran od te osebe. Obe z otrokovo materjo sva pogostost 

pojavljanja omenjenega vedenja ocenili enako. Otrok naklonjenost kaže večinoma oziroma 

pogosto (obvlada).  

 

 

4. Posameznik ZAGOTAVLJA ali I ČE IN ORMA IJE  

 

V profilu KM označeno v stolpcu »INFORMATION« (to provide or seek information). 

Oba profila prikazujeta, da vedenj, ki spadajo v sklop »zagotavljanje ali iskanje informacij« 

,otrok ne uporablja, zato podatkov nisem posebej tabelirala.  
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b) PRIMERJAVA OCENJEVANJA OTROKOVEGA VEDENJA GLEDE NA 

POSAMEZNI NIVO OZIROMA STOPNJO KOMUNICIRANJA 

 

1. stopnja: NENAMERNO VEDENJE (Pre-Intentional Behavior) 

 

Tabela 8: Primerjava rezultatov obeh profilov glede na 1. stopnjo komunikacije: 

nenamerno vedenje 

Razlog 

sporazumevanja 
Oblike vedenja Moja ocena 

Ocena otrokove 

matere 
Razlike 

Posameznik zavrne 

stvari, ki jih ne želi 

(Refuse) 

Izraža neugodje 

(Expresses 

Discomfort) 

obvlada obvlada ne 

Posameznik dobi 

stvari, ki jih želi 

(Obtain) 

Izraža ugodje 

(Expresses Comfort) 
se pojavlja obvlada da 

Posameznik se vključi 

v socialne interakcije 

(Social) 

Izraža interes za 

druge ljudi 

(Expresses Interest in 

Other People) 

se pojavlja obvlada da 

Posameznik zagotavlja 

ali išče informacije 

(Information) 

/ / / / 

 

 

Legenda se nahaja na str. 80. 

 

Ugotovitve 

Nenamerno vedenje je 1. stopnja v razvoju komunikacije. Na tej stopnji vedenje še ni pod 

nadzorom posameznika, je refleksno in značilno za obdobje novorojenčka (0-3 mesecev 

starosti).  

- Oba profila sta pokazala, da v kategoriji stvari, ki jih posameznik zavrne in ne želi, 

deček izražanje neugodja uporablja večinoma oziroma pogosto (obvlada). 

- Moj profil je pokazal, da v kategoriji stvari, ki si jih posameznik želi in dobi, deček 

izražanje ugodja uporablja včasih oziroma občasno (se pojavlja), profil otrokove 

matere pa, da deček izražanje ugodja uporablja večinoma oziroma pogosto (obvlada). 



Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta  Manuela Makovec; diplomsko delo 

 

93 

- Moj profil je pokazal, da v kategoriji vključevanja v socialne interakcije deček interes 

za druge ljudi izraža občasno oziroma včasih (se pojavlja), profil otrokove matere pa, 

da deček interes za druge ljudi izraža večinoma oziroma pogosto (obvlada). 

- Noben profil ni pokazal rezultatov v kategoriji zagotavljanja ali iskanja informacij. 

Otrok ne uporablja nobene oblike vedenja z namenom zagotavljanja ali iskanja 

informacij.  
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2. stopnja: NAMERNO VEDENJE (International Behavior)  

 

Tabela 9: Primerjava rezultatov obeh profilov glede na 2. stopnjo komunikacije: namerno 

vedenje 

Razlog 

sporazumevanja 
Oblike vedenja Moja ocena 

Ocena otrokove 

matere 
Razlike 

Posameznik zavrne 

stvari, ki jih ne želi 

(Refuse) 

Protestiranje  

(Protests) 
obvlada obvlada ne 

Posameznik dobi 

stvari, ki jih želi 

(Obtain) 

Nadaljuje 

akcijo/dejavnost 

(Continues an Action) 

se pojavlja obvlada da 

Pridobi/doseže neko 

stvar (Obtains More  

of Something) 

obvlada obvlada ne 

Posameznik se vključi 

v socialne interakcije 

(Social) 

Vzdržuje pozornost 

(Attracts Attention) 
se pojavlja obvlada da 

Posameznik zagotavlja 

ali išče informacije 

(Information) 

/ / / / 

 

 

Legenda se nahaja na str. 80. 

 

Ugotovitve 

Namerno vedenje je 2. stopnja v razvoju komunikacije. Na tej stopnji je vedenje že pod 

nadzorom posameznika, vendar se še ne uporablja za namerno komunikacijo. Otrokove 

potrebe in želje prepoznamo iz njegovega vedenja, po gibih telesa, obrazni mimiki, oglašanju 

oziroma vokalizaciji in očesnem stiku. Pri normalnem razvoju otroka se ta stopnja pojavi v 

starosti od 3 do 8 mesecev.  

- Oba profila sta pokazala, da v kategoriji stvari, ki jih posameznik zavrne in ne želi, 

deček protestiranje uporablja večinoma oziroma pogosto (obvlada). 

- Moj profil je pokazal, da v kategoriji stvari, ki si jih posameznik želi in dobi, deček 

akcijo oziroma dejavnost nadaljuje občasno oziroma včasih (se pojavlja), profil 

otrokove matere pa, da deček akcijo oziroma dejavnost nadaljuje večinoma oziroma 
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pogosto (obvlada). Oba profila sta pokazala, da v kategoriji stvari, ki si jih posameznik 

želi in dobi, deček večinoma oziroma pogosto (obvlada) pridobi oziroma doseže neko 

stvar.  

- Moj profil je pokazal, da v kategoriji vključevanja v socialne interakcije deček 

pozornost vzdržuje občasno oziroma včasih (se pojavlja), profil otrokove matere pa, 

da deček pozornost vzdržuje večinoma oziroma pogosto (obvlada). 

- Noben profil ni pokazal rezultatov v kategoriji zagotavljanja ali iskanja informacij. 

Otrok ne uporablja nobene oblike vedenja z namenom zagotavljanja ali iskanja 

informacij.  
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3. stopnja: NEKONVENCIONALNA KOMUNIKACIJA (Unconventional 

Communication) 

 

Tabela 10: Primerjava rezultatov obeh profilov glede na 3. stopnjo komunikacije: 

nekonvencionalna komunikacija 

Razlog 

sporazumevanja 
Oblike vedenja Moja ocena 

Ocena otrokove 

matere 
Razlike 

Posameznik zavrne 

stvari, ki jih ne želi 

(Refuse) 

Zavračanje, odklanjanje 

nečesa (Refuses or Rejects 

Something) 

obvlada obvlada ne 

 

Posameznik dobi 

stvari, ki jih želi 

(Obtain) 

 

 

Želi nadaljevati 

akcijo/dejavnost 

(Requests More of an 

Action) 

se pojavlja obvlada da 

Želja po novi dejavnosti 

(Requests a New Action) 
ne uporablja ne uporablja ne 

Želi dalj časa imeti nek 

predmet (Requests More 

of an Object) 

se pojavlja obvlada da 

Se odloča  

(Make Choices)  
se pojavlja obvlada da 

Želi nov predmet 

(Requests a New Object) 
ne uporablja ne uporablja ne 

Posameznik se 

vključi v socialne 

interakcije (Social) 

Želi pozornost (Requests 

Attention) 
se pojavlja obvlada da 

Kaže naklonjenost (Shows 

Affection) 
obvlada obvlada ne 

Posameznik 

zagotavlja ali išče 

informacije 

(Information) 

/ / / / 

 

 

Legenda se nahaja na str. 80. 
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Ugotovitve 

Nekonvencionalna komunikacija je 3. stopnja v razvoju komunikacije. Na tej stopnji se začne 

namerna komunikacija. Načini komunikacijskega vedenja so na tej stopnji pre-simbolni, ker 

ne vključujejo nikakršnih simbolov, in so nekovencionalni, ker niso družbeno sprejemljivi za 

nas, ko odrastemo. Otrokovo sporazumevalno vedenje vključuje gibanje telesa, vokalizacijo, 

mimiko obraza in enostavne kretnje. Pri normalnem razvoju otroka se ta stopnja pojavi pri 

starosti od 6 do 12 mesecev. 

- Oba profila sta pokazala, da v kategoriji stvari, ki jih posameznik zavrne in ne želi, 

deček obliko vedenja »zavračanje, odklanjanje nečesa« uporablja večinoma oziroma 

pogosto (obvlada). 

- Moj profil je pokazal, da v kategoriji stvari, ki si jih posameznik želi in dobi, deček 

naslednja vedenja uporablja občasno oziroma včasih (se pojavlja): nadaljuje akcijo 

oziroma dejavnost, želi dlje časa imeti nek predmet, se odloča. Profil otrokove matere 

je pokazal, da v kategoriji stvari, ki si jih posameznik želi in dobi, deček omenjena 

vedenja uporablja večinoma oziroma pogosto (obvlada). Oba profila sta pokazala, da v 

kategoriji stvari, ki si jih posameznik želi in dobi, deček želje po novi dejavnosti in 

novem predmetu ne izraža.  

- Moj profil je pokazal, da v kategoriji vključevanja v socialne interakcije deček 

občasno oziroma včasih (se pojavlja) izraža željo po pozornosti, profil otrokove 

matere pa da jo izraža večinoma oziroma pogosto (obvlada). Oba profila sta pokazala, 

da v kategoriji vključevanja v socialne interakcije deček naklonjenost kaže večinoma 

oziroma pogosto (obvlada). 

- Noben profil ni pokazal rezultatov v kategoriji zagotavljanja ali iskanja informacij. 

Otrok ne uporablja nobene oblike vedenja z namenom zagotavljanja ali iskanja 

informacij.  
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4. stopnja: KONVENCIONALNA KOMUNIKACIJA (Conventional Communication) 

 

Tabela 11: Primerjava rezultatov obeh profilov glede na 4. stopnjo komunikacije: 

konvencionalna komunikacija 

Razlog 

sporazumevanja 
Oblike vedenja Moja ocena 

Ocena otrokove 

matere 
Razlike 

Posameznik zavrne 

stvari, ki jih ne želi 

(Refuse) 

Zavračanje, odklanjanje nečesa  

(Refuses or Rejects Something) 
ne uporablja ne uporablja ne 

 

 

Posameznik dobi 

stvari, ki jih želi 

(Obtain) 

 

 

 

Želi nadaljevati akcijo/dejavnost 

(Requests More of an Action) 
ne uporablja ne uporablja ne 

Želja po novi dejavnosti 

(Requests a New Action) 
ne uporablja ne uporablja ne 

Želi dlje časa imeti nek predmet 

(Requests More of an Object) 
ne uporablja se pojavlja da 

Se odloča (Make Choices) ne uporablja se pojavlja da 

Želi nov predmet  

(Requests a New Object) 
ne uporablja ne uporablja ne 

Posameznik se 

vključi v socialne 

interakcije (Social) 

 

 

 

 

 

Želi pozornost  

(Requests Attention) 
ne uporablja ne uporablja ne 

Kaže naklonjenost 

 (Shows Affection) 
ne uporablja ne uporablja ne 

Pozdravlja ljudi  

(Greets People) 
ne uporablja ne uporablja ne 

Ponudi neko stvar ali jo deli 

(Offers Things or Shares) 
ne uporablja ne uporablja ne 

Tvojo pozornost nekam usmeri 

(Direct Your Attention to 

Something) 

ne uporablja ne uporablja ne 

Uporablja vljudne oblike 

socialnega vedenja  

(Use Polite Social Forms) 

ne uporablja ne uporablja ne 

Posameznik 

zagotavlja ali išče 

informacije 

(Information) 

/ / / / 

 

 

Legenda se nahaja na str. 80. 
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Ugotovitve 

Konvencionalna komunikacija je 4. stopnja v razvoju komunikacije. Konvencionalno pred-

simbolno vedenje se uporablja za namerno komuniciranje. Načini sporazumevalnega vedenja 

so pre-simbolni, ker ne vključujejo nikakršnih simbolov, in kovencionalni, ker so družbeno 

sprejemljivi za nas, ko odrastemo in se skladajo z jezikom, ki ga uporabljamo. 

Sporazumevalno vedenje lahko vključuje naslednje kretnje: kazanje, odkimavanje, 

premikanje in stresanje z glavo, mahanje, objemanje in iskanje želenega objekta. Pri 

normalnem razvoju otroka se ta stopnja pojavi v starosti od 12 do 18 mesecev. 

- Oba profila sta pokazala, da v kategoriji stvari, ki jih posameznik zavrne in ne želi, na 

konvencionalni stopnji komunikacije deček ne uporablja vedenja »zavračanje, 

odklanjanje nečesa«. 

- Oba profila sta pokazala, da v kategoriji stvari, ki si jih posameznik želi in dobi, na 

konvencionalni stopnji komunikacije deček ne uporablja naslednjih oblik vedenja: želi 

nadaljevati akcijo/dejavnost, želja po novi dejavnosti, želi nov predmet. Moj profil je 

pokazal, da v kategoriji stvari, ki si jih posameznik želi in dobi, na konvencionalni 

stopnji komunikacije deček ne uporablja naslednjih vedenj: želi dlje časa imeti nek 

predmet, se odloča. Profil otrokove matere je pokazal, da v kategoriji stvari, ki si jih 

posameznik želi in dobi, na konvencionalni stopnji komunikacije deček omenjeni 

vedenji uporablja občasno oziroma včasih (se pojavlja). 

- Oba profila sta pokazala, da v kategoriji vključevanja v socialne interakcije na 

konvencionalni stopnji komunikacije deček ne uporablja naslednjih oblik vedenja: želi 

pozornost, kaže naklonjenost, pozdravlja ljudi, ponudi neko stvar ali jo deli, tvojo 

pozornost nekam usmeri in uporablja vljudnostne oblike socialnega vedenja. 

- Noben profil ni pokazal rezultatov v kategoriji zagotavljanja ali iskanja informacij. 

Otrok ne uporablja nobene oblike vedenja z namenom zagotavljanja ali iskanja 

informacij.  
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5. stopnja: KONKRETNI SIMBOLI (Concrete Symbols) 

6. stopnja: ABSTRAKTNI SIMBOLI (Abstract Symbols) 

7. stopnja: JEZIK (Language) 

 

Od 5. stopnje naprej se prične simbolna komunikacija. Posameznik na tej stopnji uporablja 

konkretne simbole, ki fizično označujejo določene stvari. Veliko posameznikov tudi preskoči 

to stopnjo in preide direktno na 6. stopnjo, kjer se za komunikacijo uporabljajo že abstraktni 

simboli. Na 7. stopnji posameznik konkretne in abstraktne simbole v skladu z gramatikalnimi 

pravili združi v besedne zveze. Pojav omenjenih stopenj je v razvoju komunikacije tipičen za 

starost od 12 do 24 mesecev.  

 

Noben profil komunikacijske matrike ni pokazal, da bi se pri otroku pojavljala vedenja, ki so 

značilna za peti, šesti in sedmi nivo komuniciranja, zato podatkov nisem tabelirala.  
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Skupna interpretacija ugotovljenih razlik glede na oba profila KM 

 

Menim, da je do opisanih razlik med profiloma KM prišlo na podlagi ugotovljenih nekaterih 

pozitivnih in negativnih strani omenjenega instrumentarija. Na podlagi ugotovljenih razlik v 

oceni otrokove komunikacije med mano in otrokovo materjo navajam nekaj možnih razlogov 

za to.   

 

Starš oziroma otrokov skrbnik najbolj pozna svojega otroka. Iz vsakodnevne interakcije z 

njim se nauči razbrati njegove potrebe in želje že v predjezikovnem obdobju. Tako lahko iz 

otrokovega oglašanja (otrokov jok je drugačen, ko je otrok žejen, in drugačen, ko ga kaj boli) 

ali iz gestikulacije (nasmeh je različen glede na otrokove želje in potrebe) razbere, kaj si otrok 

želi v določenem trenutku. Otrokov starš (najpogosteje mati) z otrokom doma preživi večino 

časa. Že sama dnevna rutina napoveduje zaporedje dogodkov čez dan, kar lahko zaznava tudi 

otrok. Starši so tako rekoč izurjeni za prepoznavanje in dekodiranje »jezika« svojih otrok, če 

ta z njimi živi in je od njih odvisen, pa naj bo to v obdobju dojenčka, malčka, starejšega 

otroka ali že odrasle osebe. Otroku se torej za sporazumevanje s starši ni nujno potrebno 

naučiti izražati na socialno sprejemljiv način, tako da bi njegove želje in potrebe znali razbrati 

tudi drugi ljudje. Le ob zadostni spodbudi, prizadevnosti in trdnem delu staršev bo imel 

omogočene pogoje za učenje socialno sprejemljivega vedenja.  

 

KM je za starše uporabna predvsem, da lahko ocenijo komunikacijske zmožnosti svojega 

otroka, ki je na nivoju začetne faze v razvoju komunikacije. Glede na njihovo oceno 

komunikacijskih zmožnosti otroka profil KM pokaže, na kateri stopnji v razvoju 

komunikacije se otrok trenutno nahaja. Če starši vedo in se zavedajo stopnje komunikacije, ki 

jo je otrok dosegel, mu lahko nudijo ustrezne stimulacije, ki zanj predstavljajo možnost 

napredovanja na višji nivo komuniciranja. Nevarnost ocene staršev pa je predvsem to, kar je 

po drugi strani tudi prednost za samo sporazumevanje z otrokom z motnjami govorno-

jezikovne komunikacije. Starši otroka poznajo tako dobro, da lahko že vnaprej predvidijo 

njegove želje. Objektivnost ob reševanju KM otrokovega skrbnika oziroma starša je zato 

težko zagotoviti. Ocena je lahko subjektivna in nerealna. Profil KM pa ob tem pokaže 

neresnične rezultate glede na otrokovo doseženo stopnjo komunikacije. Na vprašanja v KM 

lahko starši odgovarjajo tako, da precenijo sposobnosti svojega otroka. To se lahko zgodi iz 

dveh razlogov: 
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- precenijo zmožnosti svojega otroka, saj si želijo, da bi ga lahko tako opisali, 

- nezavedno odgovarjajo tako, da precenijo otrokove sposobnosti, saj zaradi 

vsakodnevne interakcije z otrokom vedo, kaj ta potrebuje in si želi v določenem 

trenutku.  

 

Menim, da je večja nevarnost, da otrokovo komunikacijo ocenijo na nivoju, ki ga otrok še ni 

dosegel, kot na nivoju nižje od realnega stanja otrokovih zmožnosti. Ob neustrezni oceni, ko 

precenijo otrokove sposobnosti, mu lahko nudijo prezahtevne naloge. Če otroku v razvoju 

ponudimo pretežke naloge glede na njegovo doseženo stopnjo razvoja, lahko ob tem doživlja 

neuspeh in frustracije. Otrok se največ nauči iz situacij, ki so mu prijetne, njemu primerne in 

vpeljane skozi igro, saj je ta pri otroku notranje motivirana. Tudi prelahke naloge otroka ne 

bodo spodbudile k raziskovanju novih situacij, saj se je s temi že srečal in mu več ne 

predstavljajo izziva. Zahtevnost stimulacij torej ne sme biti niti prelahka niti prezahtevna 

glede na stopnjo otrokovega razvoja. Nalog, ki so prezahtevne glede na doseženo kognitivno 

stopnjo, otrok ne bo znal rešiti in hkrati znanja graditi ter povezovati v višje stopnje. Ob tem 

lahko kvečjemu doživlja neuspeh in frustracije. Prav tako mu možnosti za napredovanje na 

višjo stopnjo v razvoju omogočamo z nudenjem situacij, ki so zanj prelahke, saj je te usvojil 

že na prejšnji stopnji. 

  

V razvoju otroka se pojavijo t. i. kritična obdobja, ko je ta najbolj dojemljiv za pridobivanje 

izkušenj. Dojemljivost za izkušnje pogojuje otrokov nadaljnji razvoj. Pojavnost kritičnih 

obdobij se pri otroku z zaostankom v razvoju lahko sicer nekoliko zamakne. Ustvarjanje in 

pridobivanje zamujenih izkušenj za določeno kritično obdobje je precej zahtevno in naporno 

tako za otroka kot tudi za njegove starše. Starši se lahko ob tem srečujejo z mnogimi 

težavami. Otrok lahko z odraščanjem razvije sistem socialno nesprejemljivega in 

neprilagojenega vedenja. Objektivnost odgovarjanja na vprašanja v KM je torej ključnega 

pomena za nudenje ustreznih stimulacij.  

 

Druga oseba, ki otroka ne pozna tako dobro, lahko otrokovo komunikacijo oceni drugače kot 

njegov starš oziroma skrbnik. Zaradi nepoznavanja otrokovih navad, potreb in želja se bo 

druga oseba ob ocenjevanju osredinila le na to, kar lahko dejansko in trenutno opazi. Menim, 

da je ob ocenjevanju otrokovih komunikacijskih zmožnosti druge osebe (otroku neznane) 

lahko večja verjetnost objektivnosti podatkov.  
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V obravnavani študiji primera sva KM izpolnjevali otrokova mati kot otrokov skrbnik in jaz 

kot otrokova teta. Čeprav sem z otrokom v sorodstvenem razmerju, menim, da ga ne poznam 

tako dobro kot njegova mati, zato se moje stališče ocenjevanja bolj nagiba k drugim osebam.  

 

Glede na ugotovitve sklepam, da nobeden izmed profilov ne kaže natančne ocene otrokovih 

komunikacijskih zmožnosti. Menim, da se profil otrokove matere nagiba k bolj subjektivnim 

ocenam, moj profil pa k objektivnosti. Ob upoštevanju dejstva, da z otrokom preživim veliko 

manj časa kot njegova mati, ne morem trditi, da je moja ocena relevantnejša od materine, 

zagotovo pa lahko trdim, da se otrok glede stopnje v razvoju komunikacije nahaja nekje med 

mojo in materino oceno.  

 

V nadaljevanju razmišljam, kako bi bilo mogoče zagotoviti objektivno oceno otrokove 

komunikacije. Komunikacijsko oceno o otroku sva podali le dve osebi, obe otrokovi 

sorodnici. Ocena bi morda bila objektivnejša, če bi otroka ocenjevale tudi osebe, ki z njim 

niso v sorodstvenem razmerju. Menim, da bi za objektivnejšo oceno otrokove komunikacije 

lahko vključili več ocenjevalcev. Predlagam, da bi to lahko bili otrokova logopedinja, ki 

pozna razvoj otrokove komunikacije, in vzgojiteljica, ki bo v dotičnem primeru ob rednem 

vključevanju otroka v vrtec z njim preživela skoraj polovico dneva. Za spremljanje in 

spodbujanje razvoja otrokove komunikacije bi bilo v prihodnosti primerno ponovno izvesti 

KM. Ker je namen diplomskega dela le opis otrokovih komunikacijskih zmožnosti, s tem 

zaključujem interpretacijo svojih ugotovitev.  
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IV SKLEP 
 

Otrok s CP zaradi poškodbe možganov sam ne more razviti sistema komuniciranja na način, 

kot ga razvijajo njegovi vrstniki. Za pridobivanje komunikacijskih spretnosti potrebuje 

poseben pristop, saj pridobivanje znanja pri njem poteka na drugačen način. Za ustreznost 

pristopa in načina komunikacije, ki ga pri otroku uvajamo, je potrebno poznati otrokov 

komunikacijski profil. V diplomskem delu sem v ta namen uporabila instrumentarij 

Komunikacijska matrika, ki je pripomoček za ocenjevanje komunikacijskih zmožnosti oseb, 

ki so v razvoju komunikacije v začetni fazi. Vzgojitelj predšolskih otrok veliko časa preživi z 

otrokom, zato je ena izmed pomembnih oseb, ki mu lahko pomaga pri razvoju komunikacije 

in socialno sprejemljivega vedenja, kar mu bo olajšalo proces socializacije.  

V empiričnem delu sem prišla do ugotovitev, pojasnjenih v nadaljevanju. Pri ocenjevanju 

otrokovih komunikacijskih zmožnosti je ključno, kdo je oseba, ki jih ocenjuje. Pri oceni 

komunikacijskih zmožnosti otroka, ki jo poda otrokov starš, je lahko vprašljiva 

verodostojnost podatkov. Predvsem mati je tista, ki otroka dobro pozna, zato lahko na 

vprašanja v Komunikacijski matriki odgovarja subjektivno. To sem opazila v primerjavi obeh 

profilov Komunikacijske matrike. Če komunikacijski profil otroka kaže nerealno stanje, je 

nevarnost, da mu predvsem starši, ki lahko njegove zmožnosti precenijo, ne nudijo primernih 

spodbud. Ob nudenju neustreznih spodbud glede na doseženo razvojno stopnjo otroku ne 

pomagamo in lahko kvečjemu ostane na enaki stopnji. Če je stopnja v razvoju komunikacije 

otroka realno in pravilno določena, lahko starši otroku nudijo ustrezne stimulacije, ki zanj 

predstavljajo možnost napredka na višji nivo komunikacije. Za zagotavljanje objektivnosti 

ocene komunikacijskih zmožnosti bi lahko vključili več ocenjevalcev. V primeru, da bi se 

Komunikacijska matrika ponovno izvedla, bi lahko poleg ocene enega izmed staršev 

analizirali tudi komunikacijsko oceno otrokove logopedinje in vzgojiteljice. Otrokove 

komunikacijske zmožnosti bi bilo s pomočjo Komunikacijske matrike smiselno oceniti 

večkrat. Prva ponovna ocena bi se lahko izvedla po določenem časovnem obdobju. V času od 

prve opravljene ocene do ponovitve ocenjevanja bi bilo potrebno upoštevati napotke 

strokovnjakov za pomoč otroku pri splošnem razvoju in razvoju komunikacijskih veščin. 

Tako bi s ponovnim ocenjevanjem, kjer bi se upoštevale izboljšave v objektivnosti ocene, 

dobili vpogled v otrokov napredek. Celoten postopek bi lahko spet stekel ponovno od 

ocenjevanja do nudenja potrebnih stimulacij. Takšen način spodbujanja otrokovega razvoja  

zahteva daljše časovno obdobje. Rezultati Komunikacijske matrike pomenijo majhne korake 
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na otrokovi poti razvoja, vendar ob sistematični in konstantni ustrezni obravnavi otroku 

pomenijo vstop v svet socializacije.  

 

V razvoju otroka so t. i. kritična obdobja, ki predstavljajo obdobja, ko je otrok najbolj 

dojemljiv za pridobivanje določenih izkušenj. Pojavnost kritičnih obdobij se pri otroku z 

zaostankom v razvoju lahko sicer nekoliko zamakne. Ustreznost izkušenj v posameznem 

obdobju je ključna za nadaljnji razvoj otroka. Prelahke naloge otroka ne postavijo v položaj, 

kjer bi z lastnim udejanjanjem iskal ustrezno rešitev, in mu ne omogočajo možnosti za 

napredovanje na višjo stopnjo v razvoju. Ustvarjanje in pridobivanje zamujenih izkušenj je 

naporno in zahtevno tako za otroka kot tudi za njegove starše. Otrok lahko ob tem z 

odraščanjem razvije sistem socialno neprimernega vedenja, kar bo težave v življenju 

povzročalo njemu in njegovim staršem. Objektivnost ocenitve komunikacijskih zmožnosti 

otroka je zato ključnega pomena za njegov razvoj.  

 

Za uspešno delo z otrokom s CP paralizo v vrtcu mora vzgojitelj dobro poznati stopnjo 

otrokovega razvoja. V okviru strokovnih kompetenc je vzgojitelj pridobil ustrezno znanje iz 

razvojne psihologije, ki mu pri delu z otroki pomaga pri ločevanju tipičnih razvojnih vzorcev 

od morebitnih odstopanj. Pri oceni razvojne stopnje in komunikacijskih veščin otroka 

sodelujejo različni strokovnjaki, kot so fizioterapevt, zdravniki, logoped, delovni terapevt in 

psiholog. Ocenjevanje otroka naj bi potekalo znotraj načrtovanih in strukturiranih igralnih 

situacij, saj zaradi težav na gibalnem področju otroka ni mogoče oceniti v postopku formalno 

standardiziranega ocenjevanja. Najpogosteje se za ocenjevanje uporablja Komunikacijska 

matrika, ki sem jo kot merski instumentarij za oceno komunikacijskih zmožnost otroka 

uporabila tudi sama. Uporabimo jo lahko pri otrocih, katerih razvoj poteka po tipičnih 

razvojnih mejnikih, pri otrocih s hudo motnjo v razvoju ali pri otrocih z več motnjami hkrati. 

Glede na ugotovljeno stopnjo v razvoju komunikacije lahko otroku nudimo primerne in 

ustrezne stimulacije. Razvoj in napredek otroka sta odvisna od ustreznosti pristopa in 

spodbud, ki mu jih nudimo.  

 

Čeprav je CP nenapredujoča in se ne širi na druge organe, lahko obseg same poškodbe 

povzroča različne motnje. Prva motnja, ki se kaže pri CP je gibalna oviranost. Vaje 

fizioterapije so zato nujne za ohranjanje mišičnih zmožnosti. Otrok s posledicami CP lahko 

ima težave tudi na področju grobe in fine motorike, motnje zaznavanja, slabšo pozornost in 

koncentracijo, težave na področju spomina ter specifične motnje na področju razumevanja, 
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strukturiranja, procesiranja in izražanja, ki mu onemogočajo ustrezno komunikacijo z 

okoljem. Poleg naštetih se lahko pojavijo še čustvene težave in težave na področju 

socializacije. Otrok nujno potrebuje tudi logopedsko obravnavo, kjer se uči komunikacije in 

postopoma pridobiva veščine socialno sprejemljivega vedenja.  

V vzgojno-izobraževalnem procesu je otrok s CP obravnavan kot otrok s posebnimi 

potrebami. Ker CP povzroča motnje na gibalnem področju, se otroka glede na težavnost 

motnje v gibanju uvrsti med lažje, zmerno, težje ali težko gibalno ovirane. Glede na težavnost 

motnje se otroku dodeli ustrezne pripomočke za pomoč pri izvajanju različnih aktivnosti. 

Pripomočki mu nudijo pomoč pri gibanju, nameščanju, osebni negi, dnevnih aktivnostih, 

komunikaciji, pisanju in vadbi. Pri razvoju komunikacijskih spretnosti je dobrodošla uporaba 

pripomočkov, ki takemu otroku olajšajo sporazumevanje. Predvsem komunikator je 

pripomoček, ki na področju razvoja komunikacijskih spretnosti otroku olajša sistem 

komunikacije in nudi lažje učenje. CP je neozdravljiva poškodba, zato so lahko težave pri 

izvajanju določenih aktivnosti prisotne celo življenje. Pripomočki, ki jih bo uporabljal otrok v 

otroštvu, mu bodo prišli prav tudi v naslednjih obdobjih življenja. Postopek pridobitve 

potrebnih pripomočkov pa ni tako enostaven. Pogosto zahteva dolge procedure, angažiranost 

otrokovih staršev in financiranje iz lastnih sredstev. Pomembno je, da otrok pripomočke, ki 

mu pomagajo pri pravilni drži, uporablja tudi v vrtcu, v katerega je vključen. Tudi vzgojno-

izobraževalna ustanova, ki jo bo otrok obiskoval, je dolžna priskrbeti individualno prilagojene 

pripomočke za različne aktivnosti otroka.  

Otroka s CP se lahko vključi v prilagojen vrtčevski program, v program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter prehajanje med programi. Postopek usmerjanja 

otroka s posebnimi potrebami se praviloma prične na zahtevo staršev. Na podlagi pedagoške, 

specialno-pedagoške, socialne, psihološke, medicinske in druge dokumentacije ter pogovora s 

starši komisija za usmerjanje na podlagi lastnih ugotovitev izdela strokovno mnenje o otroku. 

Na podlagi strokovnega mnenja se odloči, v katero vzgojno-izobraževalno ustanovo bo otrok 

vključen. Pri dotičnem otroku s CP so glede na obseg poškodbe prisotne motnje na področju 

gibanja in govorno-jezikovne motnje. Ob vključitvi otroka v vrtec morajo strokovni delavci 

zato upoštevati dve poglavji iz Navodil h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, in sicer 

dopolnitve za delo z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami in dopolnitve za delo z gibalno 

oviranimi otroci, saj ima deček primanjkljaje tako na področju govora in jezika kot tudi na 

gibalnem področju.  
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Vzgojitelj predšolskih otrok ima za opravljanje svojega poklica pridobljene ustrezne 

kompetence za delo z njimi. Delo z otroki s posebnimi potrebami zahteva dodatna 

izobraževanja, saj takšni otroci potrebujejo nekoliko drugačen pristop kot njihovi vrstniki. 

Vsak otrok je individum zase, zato vzgojitelj ne more nikoli predvideti popolnega vzgojnega 

načrta. Tega sproti prilagaja posebnostim in odzivom otroka. Tudi različni otroci s posebnimi 

potrebami lahko imajo razične individualne značilnosti in posebnosti.  

 

Kot bodoča vzgojiteljica predšolskih otrok menim, da se otroci največ naučijo v njim 

prijetnih, primernih in skozi igro vpeljanih situacijah. Igra je dejavnost, ki jo otrok izvaja 

zaradi nje same in je notranje motivirana. Tudi za otroke s posebnimi potrebami je igra v 

razvojnih obdobjih dojenčka, malčka in zgodnjega otroštva prevladujoča dejavnost ter 

življenjskega pomena za njihov razvoj in učenje. Igra otrok s posebnimi potrebami se od igre 

njihovih vrstnikov razlikuje po tem, da ti otroci pri igri potrebujejo več pomoči in potrpljenja 

odrasle osebe. Zaradi posebnih učnih potreb se otroci s CP nekaterih stvari naučijo počasneje, 

lahko se prej utrudijo in doživljajo frustracije ob neuspehu. Zaradi različnih dejavnikov se 

otroci s posledicami CP sami tudi manj igrajo tiste igre, ki so pomembne za razvoj 

sposobnosti, ki jim olajšajo pridobivanje veščin in znanja, kot njihovi vrstniki. Otrok s CP 

zato v vrtcu ne sme večino časa samoiniciativno izbirati igralne dejavnosti, ampak morajo te 

biti izbrane po strokovni presoji vzgojitelja in drugih strokovnjakov. Smiselno je, da se za 

otroka načrtuje sistematični program iger za razvoj različnih sposobnosti, predvsem za razvoj  

na njegovih šibkih področjih.  

Upam, da sem z diplomskim delom predstavila Komunikacijsko matriko tako, da se bodo tudi 

vzgojitelji predšolskih otrok lahko zavedali vrednosti svojega delovanja pri otroku s 

posebnimi potrebami. Specialni pedagog in logoped sta z otrokom manj v interakcij kot 

vzgojitelj. Na podlagi ugotovitev tako lahko potrdim, da je vloga vzgojitelja še posebej 

pomembna, saj bo otrok ob vključitvi v vrtec največ časa preživel prav z vzgojiteljem .  

Tudi otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezskrbnega otroštva. Zaradi razvojno 

pogojene krhkosti in nevednosti sami ne zmorejo skrbeti zase. Odrasli smo tisti, ki jim z 

ustvarjanjem prijetnih izkušenj omogočamo pozitivno doživljanje vsakdana ter jih popeljemo 

v svet socializacije.   
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VI PRILOGE 
 

PRILOGA A: TRANSKRIPCIJA POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA Z 

OTROKOVO MATERJO 

 

1. Kako je potekala nosečnost? 

»Do 5. meseca je nosečnost potekala normalno. V 5. mesecu nosečnosti sem se prehladila in 

se zdravila z antibiotiki. Po prebolelem prehladu je ginekolog na ultrazvočnem pregledu 

ugotovil upočasnitev rasti ploda. Ta je rasel počasneje, kot je to normalno, in v rasti zaostajal 

za en mesec. Ultrazvočni pregledi so bili v tistem mesecu tedenski, da bi ugotovili, zakaj je do 

tega prišlo. Zdravniki so približno čez mesec dni opravili test za sum na citomegalovirus, ki je 

bil takrat negativen, zato so ta virus izključili kot vzrok za upočasnjeno rast ploda. Anatomska 

zgradba plodu je bila normalna, zato so zdravniki sklenili, da je zaenkrat z otrokom vse v 

redu. Glede na mojo drobno konstitucijo telesa naj bi bilo tudi normalno, da bo otrok manjši, 

so sklepali zdravniki.« 

 

2. Kateri po vrsti je bil rojen otrok in pri kateri starosti ste ga rodili? 

»Deček je bil pri mojih 24-ih letih rojen kot drugorojenec. Iz prve nosečnosti imam hčerko. 

Hčerko sem rodila pri 21-ih letih.« 

 

3. Kako je potekal porod? 

»Rodila sem v 37. tednu nosečnosti. Potekal je brez zapletov, čeprav malo prezgodaj. Deček 

je bil donošen otrok. Porod je potekal v vodi in v sosednji Avstriji. Tudi prvorojena hčerka je 

rojena teden dni prezgodaj.« 

 

4. Ali so se po porodu pojavile kakšne posebnosti pri otroku? 

»Pri otroku po porodu zdravniki niso opazili nobenih težav. Čeprav je bil rojen malo 

prezgodaj, sta bili teža in velikost telesa za 37. teden v mejah normale. Ocena po APGAR-ju 

je po prvi minuti pokazala 9/10/10, po petih in po desetih minutah pa 10/10/10. Obseg glave 

je znašal 30 cm in dolžina otroka 47 cm. Tudi testi sluha niso pokazali nobenih posebnosti. 

Otrok ni zbolel za zlatenico. Četrti dan po porodu sva zapustila porodnišnico.« 
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5. Kako se je otrok razvijal? 

»Do drugega meseca starosti je razvoj potekal normalno. Že v prvem mesecu je zelo rad jedel. 

Ker ni imel veliko moči, ga nisem dojila dolgo, zato je jedel tudi večkrat. Že po prvem 

mesecu starosti je prespal celo noč, brez da bi se zbujal zaradi hranjenja. V drugem mesecu 

sem opazila, da je dlani začel stiskati vedno bolj v pesti. Veliko je tudi jokal. Običajen dan je 

potekal preko joka, hranjenja in spanja. Ves čas je želel, da ga nosim in pestujem. Redko se je 

potolažil le s pestovanjem. Najbolj sem ga potolažila z dojenjem oziroma s hrano. Že po 

drugem mesecu starosti je tehtal preveč, zato me je zdravnik opozoril na pravilno hranjenje 

pred rizičnim pojavom debelosti. Očesnega kontakta ni vzpostavljal. To sem najbolj opazila 

približno po drugem mesecu starosti, ko se očesni kontakt z ostalimi ljudmi pri otroku okrepi. 

Do četrtega meseca se je obrnil do boka, vendar po nepravilnih vzorcih. Pediater je potrdil, da 

ima vsak otrok individualne posebnosti v razvoju, zato temu ni pripisoval posebnega pomena. 

Po četrtem mesecu starosti ni veliko napredoval v razvoju. Otrok je roke v ramenih držal 

vedno bolj nazaj, tako da sta se lopatici stikali in rok ni bilo mogoče iztegniti. Opora na obeh 

rokah je bila možna le, ko je imel dlani stisnjene v pesti. Ni kazal zanimanja za igračke. 

Igračko je pogledal redko ali sploh ne.«  

 

6. Kdaj in kdo je zaznal odstopanje v otrokovem razvoju? Kateri so bili znaki, ki so kazali 

na nepravilen razvoj? 

»Odstopanje v razvoju sem pri otroku najbolj opazila v drugem mesecu starosti, ko je otrok 

dlani vedno bolj začel stiskati v pesti, tako da jih ni bilo mogoče razpreti niti za rezanje 

nohtov. Otrok ni vzpostavljal očesnega kontakta in ni kazal zanimanja za okolico. Pozneje sta 

to opazili tudi obe babici. Od takrat naprej sem sumila, da se otrok ne razvija po normalnih 

vzorcih. Moj sum se je še samo stopnjeval, ko je otrok v tretjem mesecu starosti, začel roke 

zategovati nazaj proti hrbtu ter ni kazal zanimanja za igrače in ljudi.«  

 

7. Kam vse ste se napotili z otrokom? 

»Pediatra sem prosila za nujno napotnico za napotitev k nevrologu, saj sem bila takrat že 

prepričana, da se otrok ne razvija normalno. Takrat je bil otrok star 5 mesecev. Nemudoma 

sem se napotila v UKC Maribor, na oddelek za nevrološke bolezni. Nevrolog mi je povedal, 

da ima otrok hude nevrološke težave. Napotil naju je na magnetno resonanco in v URI – Soča. 

Otrokov pediater naju je zatem napotil tudi v razvojno ambulanto Splošne bolnišnice Murska 

Sobota.« 
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8. Kakšna je otrokova diagnoza? 

»Prva diagnoza je bila prirojena mikrocefalija, kar pomeni, da je obseg otrokove glave glede 

na ostale dele telesa premajhen. Obseg otrokove glave je bil pri porodu normalen, vendar je 

otrokova glava rasla nekoliko počasneje, kot je to normalno. Obseg je bil pri 5. mesecih 

premajhen približno za 2 cm. Po opravljeni magnetni resonanci je bila dodatna diagnoza, 

povezana s prehladom, ki sem ga prebolela v času nosečnosti. Zdravniki so sumili na okužbo 

s citimegalovirusom ali s herpes virusom. Iz ob rojstvu pridobljene otrokove krvi so v 10. 

mesecu starosti s testiranjem za sum na citomegalovirus to diagnozo potrdili. Teste so 

opravljali v Avstriji, na Dunaju. Obe podani diagnozi naj bi bili posledica za cerebralno 

paralizo. Diagnoza cerebralna paraliza pri otroku še ni potrjena. To diagnozo pri otrocih 

potrdijo v času od 3. do 5. leta otrokove starosti, saj pred tem ni mogoče določiti stopnje 

cerebralne paralize, ker se otrok še vedno razvija. Trenutno so otroka opredelili kot težko 

gibalno oviranega s celostnim zaostankom v razvoju.« 

 

9. Ali je imel otrok poleg omenjenih še kakšne težave? 

»V drugem mesecu se je pojavila dimeljska kila, ki je bila prirojena, vendar je ob rojstvu še ni 

bilo mogoče opaziti. Kila naj bi se izbočila zaradi napora ob pogostem jokanju in zaradi 

bolečin ob pojavu kile naj bi tudi več jokal. Operacija kile je bila pri 5. mesecih. Zaradi 

ponovne pojavitve kile sedaj čakamo na ponovno operacijo. 

Otrok je že od rojstva naprej škilil, kar je v naši družini dedno pogojeno. Pri šestih mesecih je 

zaradi slabovidnosti in škiljenja dobil očala. Pri osmem mesecu starosti so v UKC Ljubljana 

na Očesni kliniki ugotovili, da ima otrok pigmentacijo na obeh očesih. Ta naj bi bila posledica 

vnetja očesne mrežnice v času nosečnosti. Pigmentacijo na očesu si lahko razložimo kot 

brazgotine na očesnem ozadju, ki preprečujejo da bi otrok videl jasno sliko. Močnejša je bila 

na zunanjem kotu desnega očesa. Pigmentacije naj ne bi bilo možno odstraniti, vendar so ob 

pregledu očesnega ozadja ugotovili, da ta počasi izginja oziroma se krči. Medtem smo se 

odločili tudi za alternativno zdravljenje pri bioenergetiku, zato smo izboljšanje pripisovali le 

temu. 

Za tem, ko je bila potrjena okužba s citomegalovirusom, so zdravniki povedali, da so za ta 

virus značilne težave z vidom in sluhom ter pojav dimeljske kile. Do petega leta starosti bi 

lahko prišlo tudi do popolne izgube sluha, vendar so nam pri enem letu starosti na pregledu za 

sluh povedli, da otrokov sluh ni poškodovan. Pogosti so bili bronhitisi, ki so se nekaj časa 

redno ponavljali. Pri otroku je bolj prizadeta celotna leva stran telesa.« 
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10. Katere terapije obiskujete z otrokom in kako pogosto? Ali so vidni učinki terapij? 

»Najprej sva začela obiskovati fizioterapijo v okviru razvojne ambulante. Tam so me poučili 

o pravilnem in obveznem handlingu z otrokom, ki je nekoliko drugačen kot pri normalno 

razvitih otrocih. Ker ima otrok menjajoč mišični tonus, je potrebno to upoštevati tudi pri 

oblačenju in slačenju, saj so mišice enkrat zelo sproščene, drugič spet v krču. Mišični tonus se 

menjuje glede na otrokovo razpoloženje. V dveh mesecih sva imela le dve fizioterapiji, ki 

nama ju je dodelila razvojna ambulanta. Odločili smo se tudi za dodatne terapije pri privatni 

fizioterapevtki, saj je ena terapija na teden premalo. Po intenzivni fizioterapiji, ki se še tudi 

sedaj izvaja največ štirikrat na teden, je bilo opazno izboljšanje. Otrokove mišice so bile bolj 

sproščene, razgibane. Manj je jokal, saj ga mišice niso več tako bolele. Na področju motorike 

se je izboljšala drža glave, roke so šle iztegniti, dlani so se pričele odpirati. Po 1. letu smo se 

odločili tudi za alternativno obliko zdravljenja. Po alternativnem zdravljenju je imel otrok 

prav tako občutno bolj sproščene mišice, škiljenje in pigmentacija na očesih sta se izboljšali. 

Strnjene dvotedenske obravnave imava z otrokom tudi v URI – Soča. Te potekajo na vsakih 

šest mesecev. Tam z otrokom obiskujeva delavno terapijo, logopedske vaje in fizioterapijo. 

Delovno terapijo in logopedske vaje obiskujeva na vsakih šest mesecev, ko sva v URI – Soča, 

saj v domačem okolju primanjkuje logopedov in delovnih terapevtov. Privatna logopedska 

obravnava je predraga. Vse vrste obravnav se medsebojno prepletajo. Po dvotedenski celostni 

obravnavi v URI – Soča pri otroku najbolj opažam napredek pri logopedskih vajah, saj to 

doma izvajava občutno manj. V URI – Soča so otroku omogočili tudi dodelitev ustreznih 

individualno prilagojenih pripomočkov, ki mu pomagajo pri vsakodnevni pravilni drži. Ti 

pripomočki so stolček za hranjenje, voziček oziroma počivalnik, stojka in blazina.« 

 

11. Ali so vam vse omenjene terapije priporočali zdravniki ali je to zahtevalo tudi vašo 

angažiranost? 

»Fizioterapijo sva z otrokom začela obiskovati po priporočilu razvojne ambulante. V sklopu 

razvojne ambulante bi jo imela le enkrat tedensko. Ker se nam je to zdelo premalo, smo se 

odločili še za dodatno privatno fizioterapijo. Poleg fizioterapije nam zdravniki priporočajo še 

logopedske vaje in delovno terapijo, ki pa jih obiskujeva občasno v URI – Soča. Vse naštete 

terapije so potekale v sklopu otrokove obravnave. Lastna odločitev in angažiranost je bila le 

za privatno fizioterapijo in alternativno zdravljenje.« 
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12. Izvajate katero izmed terapij oziroma vaj tudi sami doma z otrokom? Kaj in kako 

pogosto to izvajate? 

»Doma z otrokom izvajava vaje, ki so me jih naučili na fizioterapiji. Fizioterapijo doma 

delava vsaj trikrat na teden. Menim, da fizioterapija, ki jo izvajam sama, nima takšnega 

učinka kot pri fizioterapevtki, saj nimam dovolj znanja. S tem skušam skrbeti vsaj za to, da 

bodo otrokove mišice sproščene. Vsakodnevno doma potekajo tudi vaje delovne terapije že 

spontano, saj so postale del našega vsakdana. Sem spada handling, prijemanje igrač, 

umivanje, držanje ščetke pri umivanju zob … Pravilni handling z otrokom se trudijo izvajati 

tudi vsi družinski člani, ki se družijo z otrokom. Skupaj s pomočjo družine skušamo pri 

otroku omejiti jok, kar spada k logopedski obravnavi. Nekaj časa sva z otrokom intenzivno 

izvajala tudi funkcionalno učenje.«  

 

13. Kako se je otrok vse od začetka pa do sedaj odzival na fizioterapijo? Ali so opazne 

kakšne spremembe na področju motorike? 

»V začetku je pri fizioterapiji veliko jokal, protestiral in se branil. Ni sodeloval pri vajah. Ko 

sva začela z dodatnimi vajami fizioterapije pri privatni fizioterapevtki, se je jokanje ob vajah 

zmanjšalo. Menim, da je na to vplival fizioterapevtkin odnos do otroka, ki otroku ob vajah 

fizioterapije tudi poje in ga zabava. Upošteva otrokove želje in se ustrezno odziva na njegovo 

nestrinjanje. Tako otrok tudi sodeluje in uživa pri fizioterapiji. Ob intenzivnem izvajanju 

fizioterapije so se otrokove mišice sprostile, zato je veliko manj jokal, saj ga niso bolele. 

Dlani ni več tako pogosto stiskal v pesti in lahko jih je odpiral. Izmenjujoče gibanje oziroma 

brcanje z nogami se je pri otroku začelo pojavljati prav tako z izvajanjem intenzivne 

fizioterapije. S sprostitvijo obraznih mišic je otrok začel vzpostavljati očesni kontakt z ljudmi, 

opazen je bil tudi nasmeh. Izboljšala se je kontrola glave, ki je bila vse do 18. meseca zelo 

slaba. V začetku si je glavo podpiral z rameni. Tudi sedaj še ne zmore povsem samostojne 

kontrole držanja glave ves čas. Veliko bolj ima sproščene roke. Igrače, ki so mu na dosegu, 

sedaj skuša prijeti. Sedaj je s pravilno oporo sposoben iz stoječega položaja preiti v počep in 

nazaj v stojo. To stori le ob spodbudi, saj sam še nima dovolj zmožnosti. Sam še ne sedi, je v 

posedenem položaju (podprt z vseh strani). Občasno zasedi sam, če ga dam v sedeči položaj s 

stransko oporo na eni roki z odprto dlanjo. V takem položaju zasedi približno do pol minute. 

To je po navadi takrat, ko je sproščen, ob gledanju risanke.« 
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14. Kako se otrok odziva na logopedske vaje? Ali so opazne kakšne spremembe od prvega 

obiska logopedinje pa vse do danes? 

»Sprva je pri logopedskih vajah veliko protestiral. Jokal je, cvilil in ni želel sodelovati. 

Sčasoma sta z logopedinjo vzpostavila odnos. Ko se je navadil na logopedinjo, ga več ni bilo 

strah. Od takrat naprej se je tudi na logopedskih vajah sprostil in sodeloval. Zanimati so ga 

začele igrače, ki mu jih je logopedinja ponudila. Logopedinja je uvajala tudi igrače na vklop s 

stikalom, ob katerih bi se učil vzročno-posledičnega razmerja. Ko je ugotovil, da je igra s 

takimi igračami zabavna, se je ob teh igračah tudi umiril. Eno igračo na stikalo smo otroku 

sedaj omogočili tudi doma. Pri vajah funkcionalnega učenja je sprva prav tako protestiral. Od 

5 do 10 minut trajajočega funkcionalnega učenja smo počasi prešli na 30 minut. Ko se je 

funkcionalnega učenja navadil, je začel tudi bolj sodelovati, včasih se je med vajo celo 

nasmehnil. Ker se logopedske obravnave odvijajo na vsakih šest mesecev, je bilo ob 

vnovičnem obisku logopedinje sprva spet protestiranje in privajanje na vaje spet vse od 

začetka. Ker se otrok z logopedinjo srečuje v takšnem dolgem časovnem razmaku, ga je ob 

ponovnem obisku po šestih mescih spet strah logopedinje in neznani stvari.«  

 

15. Katera vrsta terapij po vašem mnenju trenutno otroku najbolj pomaga? 

»Menim, da mu fizioterapija trenutno najbolj pomaga, saj le-to tudi intenzivno izvajamo. 

Logopedske vaje in vaje delovne terapije potekajo premalokrat, da bi bil napredek opazen.« 

 

16. Kakšen je vaš stik z otrokom? Koliko časa preživite z njim? Ali nanj občasno pazi tudi 

kdo drug? 

»Odkar se je deček rodil, sem doma, ne hodim v službo, zato sva skupaj skoraj ves čas. 

Menim, da bi bilo boljše, če bi pridobival izkušnje tudi v odnosu z drugimi ljudmi in se tako 

navajal na njih. Tudi sama sem preveč navezana nanj. Občasno, ko nanj pazi kdo drug, me 

skrbi predvsem to, če izvajajo pravilen handling z njim. Ko mene ni zraven, je bolj miren, bolj 

uboga, kot če sem zraven še jaz. Pri drugih ljudeh verjetno ne ve, na kakšen način lahko kaj 

izsili in si niti ne upa tega toliko preizkušati kot v odnosu z mano. Zavedam se, da sem tudi 

preveč popustljiva, zato lahko pri meni veliko stvari izsili. Občasno otroka pazita babici ali 

tete. To je morda en vikend na mesec, ko prespi pri babici, včasih ga med tednom popoldne za 

kakšno uro ali več pazi teta ali babica. Včasih nanj pazi tudi njegov ati, ko sem jaz odsotna. 

Prav tako kot jaz je tudi ati preveč popustljiv v odnosu do njega. Čas, ko otrok ni z mano, 

izkoristim za svoje interese. Oba sva zelo navezana drug na drugega. Včasih se mi zdi, da sem 

jaz še bolj nanj kot on name.« 
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17. Kako otrok komunicira z vami? 

»Večinoma so to različne vrste joka. Ko ga nekaj boli, je jok drugačen kot takrat, ko 

protestira. Včasih lahko razberem tudi iz njegovih kretenj, redkeje iz obrazne mimike, kaj bi 

rad imel oziroma kaj zahteva. Tudi njegov smeh je sredstvo najine komunikacije.« 

 

18. Kakšen je otrokov odnos z ostalimi družinskimi člani? 

»Zelo je navezan na atija. Ker je med tednom velikokrat službeno odsoten, ga verjetno zelo 

pogreša. Ko pride ati domov, ni pomembno nič drugega kot to, da ga vzame v naročje. Ko 

opazi očeta, gre velikokrat v ekstenzijo in joka, če ga ati takoj ne vzame v naročje. Poseben 

odnos imata s starejšo sestrico. Večino časa se ji smeji. Sestrica ga zabava, kar mu je zelo 

všeč. Sestrica si bratca včasih odpelje tudi v svojo sobo, kjer se igra z njim. Včasih se sestrica 

z njim igra, da gresta na morje. Nadene mu tudi ogrlice ali kakšna pokrivala, on pa ob tem 

uživa. Rad je v družbi babic in tet, v primeru, da ni zraven atija. Manj je v stiku z dedkoma.« 

 

19. Kako otrok komunicira z drugimi ljudmi in neznanci? Kako pokaže, da osebe 

prepozna? 

»Tudi z drugimi ljudmi vzpostavlja očesni kontakt in jih spremlja z očmi. Nasmehne se osebi, 

h kateri želi, ko ga ta vpraša, če bi rad šel k njej v naročje. Včasih gre ob tem tudi v 

ekstenzijo. Nasmehne se, ko opazi babico, dedka ali tete. Ko želi k meni ali k atiju, pa to izsili 

večinoma z jokom. Tega ne dela, ko želi k drugim osebam. V primeru, da ga v naročje vzame 

njemu neznana oseba, se skuša s celim telesom odmakniti. Iz obrazne mimike je takrat 

mogoče razbrati neugodje. Z obrazom se obrača stran od te osebe. Včasih začne jokati ali pa s 

pogledom išče mamo ali atija ter se nama smeji. To pomeni, da bi rad šel k nama.« 

 

20. Boste otroka vključili v vrtec? V kakšen program bo vključen? 

»Letos septembra bo začel obiskovati vrtec. Vključen bo v reden vrtčevski program, v mlajšo 

skupino jasličnega oddelka. Imel bo spremljevalko. Zanj bo program ustrezno prilagojen.« 

 

21. Ali menite, da bo vrtec dobro vplival na otrokov razvoj? Mu bodo znali zaposleni v vrtcu 

nuditi dovolj spodbud za njegov optimalen razvoj? 

»Upam, da bo druženje z otroci dobro vplivalo nanj. Tako se bo navadil  na stik tudi z 

drugimi otroci, ne samo s sestrico in bratrancem oziroma sestrično. Menim, da bo 

komunikacija z drugimi otroci dobro vplivala nanj kot tudi na druge otroke. Mogoče se bo 

začel vključevati v igro, npr. zlaganje kock ali metanje žogic, česar se že uči. Strah me je tega, 
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da strokovni delavci v vrtcu ne bi obvladali pravilnega handlinga, da ga ne bi hranili pravilno 

in da ne bi bili dovolj potrpežljivi z njim.« 
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PRILOGA B: TRANSKRIPCIJA POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA Z 

OTROKOVO LOGOPEDINJO 

 

1. Kako se spomnite dečka, ko je prvič prišel k Vam na logopedsko obravnavo? 

»Na prvem srečanju je veliko jokal. Mene ni želel niti pogledati. Imel je veliko težav na 

področju motorike, občutenja in komunikacije. Jok je bil skoraj edini način komunikacije, ko 

je želel nekaj doseči. Nasmehnil se je le v komunikaciji z mamo. Želel je, da ga mama ves čas 

nosi v naročju. Le tako mu je ugajalo. V začetku sem se veliko ukvarjala z njegovo mamo, saj 

je bila ključna oseba, ki mu lahko pomaga do spremembe načina njegovega vedenja.«  

 

2. Kako so bile razvite njegove sposobnosti na posameznem področju razvoja? 

»Komunikacija je bila sprva negativna. To pomeni, da je jokal, dokler ni dobil tega, kar si je 

zamislil. Pogosto je jokal že vnaprej, preden se je sploh kaj zgodilo, saj ni znal predvideti , kaj 

ga čaka. To sem razumela kot način, s katerim sporoča, da želi imeti mir. Jokal je tudi, ko mu 

kaj ni bilo všeč ali pa je želel kaj imeti. Z jokom si je izsilil tudi to, kar je želel imeti. Zaradi 

tega nismo natančno vedeli, kaj nam v določenem trenutku sporoča z jokom. Včasih se je ob 

močnem jokanju od napora tudi onesvestil. Na področju komunikacije in kognicije je bil 

razvoj njegovih sposobnosti na osnovnem nivoju, zato sva se skupaj z njegovo mamo odločili 

za funkcionalno učenje. Na področju grobe motorike je reagiral s celim telesom. To je bilo 

predvsem takrat, ko je šel v stanje ekstenzije (iztegnjenje telesa) ali fleksije (skrčenje telesa). 

Drobna motorika je bila slabo razvita, saj je slabo prijemal. Deček škili in nosi očala. V 

začetku je slabo sledil predmetu. Področje socialnega razvoja je bilo zelo nizko razvito. Težko 

se je prilagajal novim osebam in na nove situacije. Rabil je veliko ponovitev. Uspešno 

komunikacijo sva vzpostavila šele po drugem srečanju.«  

 

3. Kako se je deček odzival na logopedsko obravnavo, ki vključuje tudi vaje iz 

funkcionalnega učenja?  

»V začetku sem se več kot z dečkom ukvarjala z njegovo mamo. Pokazala sem ji, kako naj 

otroku poskusi ponuditi možnost, da lahko na socialno sprejemljiv način pokaže, kaj želi. Naš 

namen je bil namreč, da spremenimo vzorec njegovega vedenja, saj je bil ta negativno 

usmerjen. Sprva sem pri dečku delovala na razvoj bazičnih komunikacijskih funkcij (očesni 

stik in neverbalno vedenje, kot sta smeh in jok), ki se jih je deček učil skozi funkcionalno 

učenje. Ker sam ne more posegati v svet okrog sebe, mu moramo pri tem pomagati. Tako se 

uči odnosov in spoznava svet okrog sebe. Funkcionalno učenje poteka tako, da ena oseba sedi 
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za otrokom in dela z njegovimi rokami. Pri tem dečku je bila to njegova mama. V začetku 

funkcionalnega učenja je veliko protestiral, dokler ni ugotovil, da tako ne bo nič dosegel. Pri 

vajah funkcionalnega učenja je v začetku zdržal zelo malo časa. Pri samem funkcionalnem 

učenju se je najraje rokoval s storži, saj dajo močno senzorno informacijo v primerjavi s 

kocko. Če storž primemo v dlan, nas zbada v več točkah kot kocka. Ob materialu, ki omogoča 

močno senzorno informacijo, se je deček umiril. Takrat mu ni bila pomembna okolica, le 

material, s katerim je rokoval. S funkcionalnim učenjem želimo nadoknaditi prvo leto 

otrokovega razvoja, saj je to čas, ko otrok pridobiva veščine bazičnega komuniciranja. Šele ko 

se bo naučil funkcionalnega učenja, bo začel bolj doživljati dogajanje okrog njega. Pri tem mu 

moramo odrasli pomagati, saj sam tega ne bo naredil.«  

 

4. Kako bi opredelili njegov napredek (predvsem na področju komunikacije)?  

»Napredek je najbolj povezan s tem, kar se je naučil na področju grobe motorike. Kontrola 

glave je bila sčasoma boljša. Glavo je sčasoma lažje in tudi boljše kontroliral. Zaradi tega je 

lahko tudi bolje premikal oči in lažje vzpostavljal očesni kontakt. Lahko je sledil slikanicam, 

zato so mu postajale všeč. Joka in upora je bilo bistveno manj kot na začetku najinih srečanj. 

Posebno v situaciji z mano je jokal manj. Hitreje se je prilagajal na nove osebe in nove 

situacije. Večkrat se je tudi nasmehnil. Kontakt je začel vzpostavljati tudi z drugimi osebami, 

ne samo z mano. S pogledom je začel izbirati med dvema znanima stvarema. Včasih je tudi 

»podelil stvari« z mano – ko mu je bilo kaj všeč, me je pogledal, kar v začetku ni bilo 

mogoče. Vedno več je bilo oglašanja. Napredoval je tudi pri funkcionalnem učenju. Zdržal je 

več časa kot v začetku. Ni se več odzival le na stvari, ki omogočajo močno senzorno 

informacijo, ampak tudi na tiste predmete, ki le-te ne omogočajo, npr. kocke. Dodajam, da je 

bil ves čas v posedenem položaju, kar pomeni, da ni sedel sam. Imel je oporo ob sedenju.«  

 

5. Na kakšen način deček trenutno komunicira z okoljem? 

»Dečka že dolgo nisem videla, zato ne bi znala povedati, kakšna je njegova trenutna 

komunikacija.«  
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PRILOGA C: TRANSKRIPCIJA POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA Z 

OTROKOVO FIZIOTERAPEVTKO 

 

1. Kako se spomnite dečka, ko je prišel k Vam na prvo terapijo? 

»Dečka so starši k meni pripeljali na prvo obravnavo kot nekajmesečnega dojenčka. Bil je 

jokajoč in razdražljiv dojenček.« 

 

2. Kako razvite so bile njegove sposobnosti na posameznem področju razvoja (predvsem 

gibalno področje)? 

»Pri pregledu sem ugotovila, da ima deček centralno nizek mišični tonus in izrazit 

ekstenzijski vzorec. V hrbtnem položaju je bil pri dečku prisoten Morojev refleks, ATV 

refleks, GRASP refleks, ekstenzija spodnjih ekstremitet, opistotonus in retrakcija ramenskega 

obroča. Deček ni vzpostavljal očesnega kontakta, imel je slabo oralno kontrolo. Srednje linije 

ni bilo ne vertikalno in ne horizontalno. Ni bilo koordinacije oči-roka-usta. V trebušnem 

položaju ni bilo opore na podlahti, prisoten je bil močan ATV refleks, ni bilo srednje linije. 

Na področju senzorike so bili slabi odzivi. Dečka so motili dotiki in spremembe položaja. Na 

vse se je odzival z jokom.« 

 

3. Kako se je odzival na fizioterapijo? 

»Deček se je na vse odzival z jokom. Z nežnimi dotiki in počasnimi prehodi sem poskušala 

preko osi in inhibicije visokega mišičnega tonusa dobiti boljšo centralno kontrolo pri otroku. 

Pri terapijah je deček postopoma prenehal jokati. Vzpostavila sva dobro terapevtsko 

interakcijo.«  

 

5. Kako bi opredelili njegov napredek (predvsem na gibalnem področju)? 

»S terapijo smo počasi dosegli boljšo centralno kontrolo, kontrolo glave, funkcijo rok in 

koordinacijo oči-roka-usta. Sedaj posega za igračkami in se igra. Funkcionalno je leva stran 

telesa vseeno slabša. Boljša je disocijacija med ramenskim in medeničnim obročem. Pri 

obračanju okoli osi dečku še vedno nagaja ATV refleks. Sedaj glavo dvigne od podlage, ko je 

oprt na podlahti. S facilitacijo je mogoča opora na stegnjenih rokah in dlaneh. Pri prehodu iz 

ene gibalne sekvence v drugo pridobiva vedno boljšo senzomotorno izkušnjo.« 
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6. Na kakšen način deček komunicira z Vami in z okoljem? 

»Deček vzpostavlja komunikacijo z govorico telesa in z glasovi različnih intezitet. Vsekakor 

so boljši osnovni tonus, kontrola trupa, glave in oralne kontrole pripomogli k razvoju njegove 

komunikacije.« 
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PRILOGA D: PROFIL KOMUNIKACIJSKE MATRIKE (MOJA OCENA) 
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PRILOGA E: PROFIL KOMUNIKACIJSKE MATRIKE (OCENA OTROKOVE MATERE) 
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