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POVZETEK 
 

 

Otroci z razvojno koordinacijsko motnjo so zelo heterogena skupina otrok, ki najpogosteje 

dosegajo slabše rezultate na področju gibanja. Težave jim povzročajo posamezne 

gibalne dejavnosti, zato pogosto časovno zaostajajo za vrstniki, kvaliteta njihove izvedbe 

pa je slabša. Pri dispraksiji se kažejo težave z organizacijo gibanja, lahko pa so prisotni 

tudi primanjkljaji v zaznavanju ter kognitivnem in jezikovnem delovanju.   

 

V magistrski nalogi smo raziskovali, kako pri deklici z dispraksijo razvijati kompleksne 

gibalne vzorce ter socialno-čustveno področje. Kvalitativna raziskava je bila izvedena kot 

singularna intervencijska študija primera. Metoda raziskovanja je bila deskriptivna.  

 

V teoretičnem delu smo predstavili značilnosti otrok z dispraksijo, kako jih prepoznavamo 

ter na kakšen način jim nudimo pomoč. V empiričnem delu smo preverili dekličine 

psihomotorične spretnosti in njeno socialno-čustveno področje z uporabo različnih 

presejalnih testov, ABC testa gibanja, Acadie testa, SNAP testa, Lestvico samopodobe, 

sociometrične tehnike ter analizo dokumentov. Na podlagi rezultatov, ki smo jih pridobili, 

smo glede na njena močna in šibka področja pripravili intervencijski program na 

psihomotoričnem in na socialno-čustvenem področju. S programom smo skušali 

zmanjšati težave na področju učenja, načrtovanja in izvedbe gibov ter spodbujati razvoj 

pozitivne samopodobe in socialnih spretnosti. V času izvajanja programa smo spremljali 

deklico, beležili dejstva in izpolnjevali opazovalno shemo. Podatke smo pridobivali s 

pomočjo triangulacije metod (testi, opazovalna shema, intervju) in virov (deklica, starši, 

učitelji, raziskovalka). S tem smo skušali dobiti večjo zanesljivost. Raziskava je potekala 

šest mesecev s takrat osem-in-pol-letno deklico. Končno stanje na  gibalnem  in socialno-

čustvenem področju smo preverili z enakim instrumentarijem kot na začetku. Pri obdelavi 

podatkov je bila poudarjena kvalitativna vsebinska analiza, uporabili smo odprti način 

kodiranja. V zaključku smo nakazali smernice za nadaljnje oblike pomoči pri razvijanju 

psihomotoričnih in socialno-čustvenih spretnosti pri deklici.  

 

Po izvedeni raziskavi smo ugotovili pozitiven učinek na dekličine psihomotorične 

spretnosti ter njeno socialno-čustveno področje. Na področju gibanja se je izboljšala 

skupna ocena razvojno koordinacijske motnje (deklica je prešla iz težje motnje v mejno). 

Na socialno-čustvenem področju se je pokazal napredek v boljši priljubljenosti in socialni 

vključenosti deklice. Pokazalo pa se je slabše zadovoljstvo s samo seboj oz. slabša 

samopodoba.  

 

Na podlagi izvedene raziskave ugotavljamo, da je intervencijski program za celostno 

obravnavo deklice z dispraksijo učinkovit in ga je smiselno uporabiti za vse otroke z 

dispraksijo oz. večjimi odstopanji na psihomotoričnem področju. Pri otrocih s težavami pri 

gibanju je najprej treba narediti oceno začetnega stanja, nato pa pripraviti načrt pomoči. 
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Program je treba začeti izvajati čim bolj zgodaj, ko se otroci še učijo osnovnih gibalnih 

vzorcev. S tem ne doživljajo toliko neuspehov, dobijo večje zaupanje v svoje 

psihomotorične sposobnosti ter imajo boljšo samopodobo. 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE 
 

Dispraksija, psihomotorične spretnosti, socialno-čustveno področje, intervencijski 

program 
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ABSTRACT 
 

 

Children with developed coordination disorder are a very heterogeneous group of children, 

who most likely have worse results in terms of movement. They have difficulties at 

individual activities so they often lag behind their peers, and the quality of their 

performance is deteriorating. In dyspraxia some difficulties can be seen with the 

organization of the movement and also some deficits may be present in perception and 

cognitive and linguistic performance. 

 

In this master thesis we investigated how the girl with dyspraxia developed complex 

patterns of physical and socio-emotional area. Qualitative research was conducted as a 

singular intervention case study. The method of research was descriptive. 

 

The theoretical part presents the characteristics of children with dyspraxia, how to 

recognize them and how to offer them assistance. In the empirical part we checked girl's 

psychomotor skills  and her social-emotional area with the use of different screening tests, 

ABC movement test, Acadia test, SNAP test, chart of self-image, sociometric technique 

and the analysis of documents. 

Based on the results that we have obtained for the girl we prepared, according to her 

strengths and weaknesses, an intervention program for psychomotor and social-

emotional arias.  

 

With the program we tried to reduce the problems in the field of learning, planning,  

performance  of movements and encourage the development of positive self-esteem and 

social skills. During the program, we accompanied the girl, recorded facts and kept log in 

monitoring scheme.  

 

The information was gathered with help of triangulation methods (tests, observation 

scheme, and interview) and resources (the girl, parents, teachers, and the researcher). 

With this method we tried to get higher reliability. The study took place for over six months 

and the girl's age at the time of study was nine and a half years. 

We compared the final results on movement and social-emotional area with the same 

instrumentals as in the beginning. When processing data, the emphasis was on 

qualitative content analysis and we used open coding way. In conclusion, we indicated 

the guidelines for further assistance for a girl in the development of psycho-motor and 

socio-emotional skills. 

 

After the study, we found a positive effect for a girl on her psychomotor skills, and her 

social-emotional area. Her overall estimate of damage for a girl has improved  (a girl went  

from heavier defectiveness of coordination to limited defectiveness). Progress was 
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showed on social-emotional field in better popularity and social engagement of a girl. But 

worse satisfaction with herself or poorer self-esteem was shown.  

 

Based on the research carried out, we found out that the intervention program for the 

integrated treatment of a girl with dyspraxia is effective and it is reasonable to use it for 

all children with dyspraxia or some increasing deviation of psychomotor area. For the 

children with walking difficulties it is necessary to make an assessment of the initial 

situation first, and then develop a plan of assistance. The program is required to be 

implemented as early as possible when children are learning basic movement patterns. 

They do not experience so many failures with this, they get greater confidence in their 

psychomotor abilities and they have better self - esteem. 

 

 

 

KEY WORDS 

 
Dyspraxia, psychomotor skills, socio-emotional area, the intervention program 
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1 UVOD 
 

 

Dispraksija je specifična učna težava, ki prizadene več dečkov kot deklic in s starostjo ne 

mine. Zaznamo jo lahko že v predšolskem obdobju, izraža se kot izrazita okornost in 

nerodnost. Otroci imajo težave s koordinacijo, organizacijo in predelovanjem senzornih 

informacij, zato težje osvajajo gibalne veščine in z zamudo dosegajo razvojne mejnike. 

Otroci imajo težave tudi kasneje v šoli. Poleg motoričnih težav se težje prilagajajo 

pravilom v šoli, so počasni, nemirni, razdražljivi, občutljivi, imajo kratkotrajno pozornost, 

težave s spominom in šibko socializacijo. Pogosto se pojavijo tudi učne težave, ki so 

povezane z jezikom, zaznavanjem, mišljenjem in razumevanjem matematičnih konceptov. 

Veliko otrok z dispraksijo ima nizko samopodobo in druge težave, povezane s 

čustvovanjem in vedenjem.  

 

Otroke z dispraksijo je treba čim prej prepoznati in jim zagotoviti celostno obravnavo, ki 

temelji tako na razvijanju psihomotoričnih funkcij kot tudi na socialno-čustvenem področju, 

pri tem pa upošteva otrokove specifične potrebe. Pomembno je, da otroka razumemo, 

smo mu naklonjeni in imamo do njega ustrezen pristop. Tako bo lahko otrok uspešen pri 

premagovanju svojih težav. 

 

Namen magistrskega dela je predstaviti teoretična izhodišča o dispraksiji in pripraviti 

intervencijski program za deklico z dispraksijo. 

 

Cilj magistrskega dela je pripraviti, izvesti in analizirati program razvijanja kompleksnih 

gibalnih vzorcev in razvijanja socialno-čustvenega področja. 

 

Raziskovanje področja dispraksije se nam zdi pomembno. S tem dobimo nova spoznanja 

o možnostih celostnega pristopa pri načrtovanju in izvajanju intervencijskega programa 

za obravnavanje dispraksije, ki je procesno naravnan ter z uporabo kvantitativnih in 

kvalitativnih podatkov. Model raziskave ima tudi praktično vrednost pri obravnavi otrok z 

dispraksijo.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

2.1 DEFINICIJA DISPRAKSIJE 

 

Že daljnega leta 1900 so se zdravniki in učitelji zavedali, da so težave pri gibanju velik 
problem za razvoj otrok. Nekateri otroci so videti fizično in intelektualno v redu, niso pa 
zmožni premagovati motoričnih zahtev vsakdanjega življenja (Nichola, 2005). 
 

Termin »dispraksija« je grškega izvora. »Praksis« opisuje zmožnost načrtovanja in 

izvedbe zaporednih gibov. »Dys« je predpona slab, kar pomeni slabo gibanje (Ripley in 

dr., 1997; Patrick, 2005).   

 
Dispraksija je definirana kot oškodovanost višjih kortikalnih procesov, ki vplivajo na 

načrtovanje in izvajanje naučenih in namernih  gibov, ob normalno razvitih refleksih, moči, 

tonusu, koordinaciji in čutilih. Otroci in mladostniki niso gibalno ovirani, vendar imajo kljub 

normalnim intelektualnim sposobnostim težave pri učenju motoričnih veščin, kot so 

hranjenje z vilico in nožem, z govorom, plesom, kolesarjenjem, pisanjem itd. Dispraksija 

je pogosto povezana z motnjami zaznavanja, mišljenja in jezika (Kavkler, 2003). 

 

Fundacija za dispraksijo definira dispraksijo kot poškodbo ali nezrelost motoričnega 

sistema. S tem so lahko povezani jezik, percepcija in mišljenje. Gre za nezrelo pot 

predelave informacij v možganih, posledica pa je nepravilno sporočilo ali prenos do telesa 

(Boon, 2010).  

 

Dispraksija je oslabljena sposobnost interpretacije, organizacije in izvedbe gibov. Ni 

motorična spretnost, ki bi sama po sebi vplivala na uspešno delovanje, kot je npr.  

cebralna paraliza ali mišična distrofija (veliko otrok z dispraksijo ima slabši mišični tonus 

ali hipotonijo), je pa povezana z motorično koordinacijo (Addy, 2004). 

 

Termin »dispraksija« se nanaša na težave pri načrtovanju in izvedbi motoričnih aktivnosti. 

Problem je v motoričnem načrtovanju in zaznavanju, težave pa lahko pomembno vplivajo 

na otrokove sposobnosti v razredu (Addy, 2004). 

 

Razvojna dispraksija je nevrološko pogojena motnja motoričnega načrtovanja in je 

prisotna že ob rojstvu. Osebe z dispraksijo imajo težave pri razumevanju informacij, ki jih 

sprejemajo preko čutil, pa tudi težave pri izvajanju in načrtovanju aktivnosti. Težko se 

učijo in zapomnijo gibalne dejavnosti, njihovo gibanje pa je počasno in negotovo. Vzrok 
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je neenakomeren razvoj delov velikih možganov, ki so odgovorni za motoriko, kar pa 

otežuje učinkovit prenos informacij pri izvedbi načrtovanih gibov (Brookes, 2010).  

 

S pojmom »dispraksija« označujemo neskladno izvajanje gibalnih aktivnosti. Kadar gre 

za razvojno pogojeno težavo, govorimo o razvojni dispraksijo. Pri tem gre za 

neusklajenost v razvoju možganskih struktur. Nevrološke raziskave niso pokazale 

poškodb centralnega živčnega sistema, ampak le elemente nezrelosti določenih 

možganskih regij (Bojanin, 1985).  

 

Waterhouse (2012) pravi, da gre pri dispraksiji za oslabitev ali nezrelost organizacije 

gibanja, ki vpliva na otrokovo sposobnost načrtovanja in/ali izvajanja ukrepov v različnem 

obsegu. Nekateri otroci imajo težave na obeh področjih, drugi pa samo na enem. 

 

Razvojna dispraksija je kot ena najpogostejših manifestacij motnje v senzorni integraciji, 

ki je posledica slabe organizacije taktilnih, občasno pa tudi vestibularnih in 

proprioceptivnih dražljajev. Zaradi nekaterih nepravilnosti v delovanju možganov taktilna 

informacija in natančne informacije o gibanju in položaju telesa v prostoru ne morejo 

gladko preiti iz možganov v telo in jih zato otrok ne more uporabiti. Motnja ovira 

sposobnost motoričnega načrtovanja in se navzven kaže kot slaba motorična koordinacija 

(Ayres, 2002). 

 
O dispraksiji govorimo, ko slaba motorična koordinacija, prekomerna nerodnost in razlike 

v nevrokognitivnih funkcijah pomembno vplivajo na vsakdanje življenje. Slaba motorična 

koordinacija lahko vpliva na finomotorično ali grobomotorično kontrolo ali pa na obe. 

Pomembne razlike v nevrokognitivnih funkcijah pa ponavadi vključujejo počasno vizualno 

procesiranje, kratkotrajen vidni in slušni spomin ter implicitno spominsko procesiranje 

(Grant, 2010). 

 

Nichola (2005) navaja, da Gubbay v obsežni študiji uporablja izraz “okornost” za 

označevanje stanja zmanjšane sposobnosti opravljanja zavestnih gibanj pri otrocih 

normalnih sposobnosti in brez telesnih deformacij. Ti otroci ne morejo razumeti, kaj je 

treba storiti, in niso zmožni načrtovati gibanja.  

 

Strokovnjaki v okviru posameznih strok uporabljajo različne termine za poimenovanje 

dispraksije: razvojna verbalna dispraksija, minimalna cerebralna disfunkcija, 

razvojnokoordinacijska motnja, motorično učenje, razvojna apraksija govora, minimalna 

možganska disfunkcija, senzomotorična disfunkcija, nerodnost, motnja pozornosti, 

motorike in zaznavanja ipd. Za opis razvojne dispraksije obstaja še vrsto drugih oznak, 

ne obstaja pa jasna definicija (Ripley in drugi, 1997).   
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Za opis stanja so bili uporabljeni številni pojmi, vključno z »nerodni« otroci. Vključujejo 

probleme v gibalni koordinaciji, gibalno oslabitev, težave z gibanjem, razvojno dispraksijo 

in minimalno disfunkcijo možganov. Nedavno je postal vpliven izraz »razvojna motnja 

koordinacije«, ki so ga začeli uporabljati vodilni raziskovalci s tega področja, npr. 

Henderson, Sugden, Wright (Nichola, 2005). 
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2.2 ZNAČILNOSTI 

 

Razvojna dispraksija je lahko vidna na področju grobe motorike, fine motorike ali na 

področju govora in jezika. Otrok ima lahko težave samo na enem izmed področij, običajno 

pa se znaki posameznih področij med seboj prepletajo (Ayres, 2002).  

 

Dispraksija vpliva na katerokoli področje ali na vsa področja otrokovega razvoja, od 

fizičnega, intelektualnega, emocionalnega, socialnega, jezikovnega do senzornega 

razvoja. Le-ta prizadene normalen proces učenja in povzroča učne težave. Vsakega 

otroka prizadene na drugačen način, z različno intenziteto in v različnih razvojnih obdobjih 

(Kavkler, 2003).  

 

Dejstvo je, da je dispraksija skrita ovira, saj ne moremo takoj videti, da ima nekdo 

dispraksijo, kot lahko vidimo, da ima nekdo Downov sindrom ali je uporabnik invalidskega 

vozička. Do pred kratkih je bilo veliko primerov narobe prepoznanih ali pa sploh niso bili 

prepoznani (Eckersley, 2011).   

 

Otroci z dispraksijo nimajo tako razvitih gibalnih sposobnosti, kot jih razvije večina njihovih 

vrstnikov. Ti otroci so opredeljeni kot razmeroma počasni in nenatančni v vseh vrstah 

motorike. Težave imajo pri pridobivanju spretnosti, kot so gradnja modelov, pisanje, 

skakanje, kolesarjenje in metanje ali lovljenje žoge. Pri ustrezni starosti se ne morejo 

naučiti nalog, kot so zapenjanje gumbov ali vezanje vezalk. Otroci so redko dobri pri igrah 

z žogo in so lahko nerodni pri fini ali grobi motoriki (Nichola, 2005). 

 

Boon (2010) pravi, da imajo otroci z dispraksijo lahko težave na enem ali več od 

naslednjih področij: 

 Grobomotorične spretnosti: otroci z dispraksijo so nerodni pri gibanju ter imajo 

slabo ravnotežje in koordinacijo. Pri športni vzgoji imajo težave pri plezanju po vrvi in 

lestvi navzgor, ravnotežju na klopi ali gredi ter pri hoji po ravni črti. Ti otroci niso spretni 

pri dejavnostih z žogo.  

 Finomotorične spretnosti: otroci imajo težave s prijemom pisala, zato je lahko 

njihovo pisanje in risanje slabo oblikovano. Težave jim predstavljajo tudi škarje. 

Risanje črt je precej kompleksna spretnost, ki povzroča težave. Slikanje z barvo in 

čopičem lahko povzroči zmešnjavo na papirju. Pri hranjenju težko obvladajo jedilni 

pribor. Spretnosti oblačenja kot so zapenjanje zadrge, gumbov in vezalk, so zelo težke 

ali nemogoče. Težave imajo tudi pri natikanju korald, delu z majhnimi predmeti in  

uporabo  ostalih igrač, ki potrebujejo finomotorične spretnosti.  
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 Govor in jezik: otroci imajo lahko nerazvit govor, težko ga je razumeti. Svoje misli 

težko ubesedijo. Velikokrat je videti, da zgrešijo ali ne razumejo, kar se jim reče. 

Pogosto jih ostali otroci ignorirajo ali dražijo. 

 Socialne spretnosti: vse prej našteto ima vpliv na njihove socialne spretnosti. Otroci 

z dispraksijo težko najdejo prijatelje in so del skupine. Zaradi motoričnih težave 

pogosto nimajo izbire igrati iger, kjer so potrebne omenjene spretnosti. Zaradi 

govornih in jezikovni težav jih vrstniki dražijo in ignorirajo.  

 Pozornost in koncentracija: otroci z dispraksijo težko dolgo vzdržujejo 

koncentracijo. Težko odvračajo pozornost od hrupa in stvari, ki se dogajajo okoli njih. 

Težko sedijo pri miru. Sedenje na preprogi v krogu ali pri poslušanju zgodbe je 

posebno težko. Pogosto prosijo, če gredo lahko na stranišče, da  pretegnejo noge in 

se gibajo.  

 Učenje: otroci z dispraksijo imajo težave pri branju, črkovanju in matematiki, kar je 

povezano s slabimi vizualno-zaznavnih spretnostmi. Pri branju težko prepoznajo črke 

in besede. Zaradi slabih finomotoričnih spretnosti in težav z vizualno-prostorskimi 

povezavami imajo težave pri nekaterih matematičnih nalogah ter pri pisanju. Sledenje 

sestavljenim navodilom, ki jih poda učitelj, jih zbega. 

 Vizualno-motorične spretnosti: otroci z dispraksijo težko kopirajo sliko, vzorec, 

pisavo ali gibanje, saj imajo slabo prostorsko zavedanje. Te spretnosti so bistvene pri 

branju, štetju in pisanju. Pri otroku je bistvena pripravljenost za pisanje. Če se otroci 

učijo pisati prezgodaj, postanejo frustrirani in razvijejo slabe pisalne spretnosti, ki se 

integrirajo ter se težko popravijo.   

 

Dispraksija se zaradi disfunkcije vestibularnega in proprioceptivnega sistema pogosto 

pojavi v kombinaciji s slabšo senzorno odzivnostjo. Skupino otrok s to obliko težave je 

zelo težko odkriti, saj imajo ti otroci zelo radi gibanje, ki pa je ponavadi neorganizirano. 

Pogosto so označeni kot »razredni klovni«, čeprav v resnici ne zmorejo koordinirati svojih 

gibov v skladu s senzorničnimi informacijami (Ayres, 2002). 

 

Nichola (2005) pravi, da ni jasno opredeljeno, kdaj ima otrok dispraksijo in v kolikšni meri 

soobstaja skupaj z drugimi učnimi težavami. Diagnozo je mogoče postaviti samo, če ta 

bistveno posega v učne uspešnosti ali dejavnosti vsakdanjega življenja.  

 

Dispraksija je pogosto povezana tudi s težavami percepcije, jezika in misli. Kljub temu da 

je večina otrok normalno inteligentnih, imajo lahko težave pri obdelavi podatkov in pri 

komuniciranju. Težave se razlikujejo od otroka do otroka, odvisne so tudi od starosti in 

značaja otroka (Waterhouse, 2012). 

 

Pri otrocih se kažejo težave pri opravljanju vsakodnevnih nalog, ki jih imajo mnogi za 

samoumevne (Addy, 2004). 
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Christmas (2009) navaja, da dispraksija nastane zaradi nezrelosti možganskih procesov 

in lahko vpliva na vsa področja življenja. Vključuje lahko: 

 slabo integrirane reflekse in položajne reakcije, 

 nezrele gibalne vzorce, ki vplivajo na grobo motorične in fino motorične spretnosti, 

 pomanjkanje usklajevanja in povezovanja obeh strani telesa. 

 

Dispraksija se nanaša na tiste otroke, ki imajo poleg koordinacijskih težav tudi težave pri 

načrtovanju, organizaciji in izvajanju gibov v pravem zaporedju v vsakdanjih situacijah. 

Vpliva lahko tudi na artikulacijo govora, zaznavanje in mišljenje (Dispraksija Foundation 

2013 po Patrick, 2015). 

 

Dispraksija je povezana z nerodnostjo in težavami pri gibanju. Otroci z dispraksijo 

ponavadi niso nikoli izbrani za skupinske igre, saj imajo težave pri metanju in lovljenju 

žoge. Njihovi gibi so pogosto nerodni in neusklajeni, njihovo prostorsko zavedanje pa je 

slabo (Eckersley, 2011). 

 

Sampson (2012) pravi, da gre pri dispraksiji za posledice nerazvitega dela možganov, ki 

je odgovoren za izvajanje avtomatičnih spretnosti. To nima nič opraviti z otrokovo 

inteligenco in tako otrok ne sme zamuditi morebitnih možnosti za učenje doma ali v šoli.  

 

Brookes (2010) navaja, da dispraksija lahko prizadane: 

- idejo − kako narediti načrt za doseganje gibov, 

- motorično načrtovanje – načrtovanje ukrepov za izvedbo gibov,  

- izvedbo – uspešnost načrtovanih gibov. 

 

Dispraksija lahko vpliva na nekatera ali vsa razvojna področja − senzorično, fizično, 

intelektualno, emocionalno, socialno in jezikovno. Pomanjkljivost v sprejemanju in 

prenosu informacij se lahko zgodi na katerikoli od milijonov povezav v možganih. Rezultat 

tega pa so različne manifestacije simptomov pri osebah z dispraksijo (Brookes, 2010). 

 

Boon (2010) pravi, da gre pri dispraksiji za poškodbo ali nezrelost motoričnega sistema. 

S tem so lahko povezani jezik, percepcija in mišljenje. Gre za težave pri predelavi 

informacij v možganih, posledica pa je nepravilno sporočilo ali prenos informacij do 

efektorjev.  

 

Otroci in mladostniki z dispraksijo imajo povprečne ali nadpovprečne intelektualne 

sposobnosti. Pri njih ni prisoten globalni razvojni zaostanek, zato ne dosegajo nižjih 

rezultatov na vseh področjih, ampak le na tistih, ki so povezana z določenimi motoričnimi 
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zahtevami.  Otroci imajo težave z določenimi gibalnimi dejavnostmi. Čeprav se naučijo 

osnovnih gibalnih aktivnosti, npr. hoditi, teči, govoriti, pa časovno zaostajajo za vrstniki, 

slabša je tudi kvaliteta izvedbe teh dejavnosti (Kavkler, 2003).  

 

Otroci z dispraksijo imajo težave pri učenju spretnosti, kot so hranjenje z žlico, zapenjanje 

gumbov, vožnja s kolesom ali pisanje (Ripley in drugi, 1997).    

 

Nekateri raziskovalci opisujejo, da imajo otroci z razvojno dispraksijo težave pri izvedbi 

gibov kljub povprečnim spodobnostim in so brez posebnih nevroloških stanj.  Drugi pa 

navajajo povezave med učenjem, jezikom, vizualno percepcijo in vedenjskimi težavami. 

Pomembno je spoznanje, da so otroci različni in da nekatere razlike postanejo očitne šele 

pri specifičnih nalogah, kot je npr. učenje pisanja (Ripley in drugi, 1997).   

 

Razvojna dispraksija opisuje otroke, ki imajo širok spekter težav. Poleg koordinacijskih 

težav imajo v večini primerov tudi pomembne zaznavne težave. Stopnja razvitosti se 

razlikuje od posameznika do posameznika, vendar nekateri otroci nikoli ne razvijejo 

dobrih motoričnih spretnosti (Portwood, 1999). 

 

Portwood (1999) pravi, da so otroci z dispraksijo zgodaj izpostavljeni. Pogosto so že v 

predšolskem obdobju prepoznani kot otroci, ki so drugačni. Njihove frustracije so razvidne, 

ko imajo: 

 slabo artikulacijo, 

 težave z oblačenjem in hranjenjem, 

 kratkotrajno koncentracijo, 

 težave pri sledenju navodilom, 

 povečano občutljivost na senzorne informacije, 

 slabo zaznavanje lik-ozadje, zato pogosto padajo in se zaletavajo v druge otroke,  

 nezmožnost posnemanja na papirju. 

 

Osebe z dispraksijo spadajo v skupino ljudi s skritimi primanjkljaji. Kljub povprečnemu ali 

nadpovprečnemu intelektualnemu potencialu imajo izrazite težave na področju predelave 

senzornih informacij, motorike in prostorske orientacije. Na Wechslerjevi lestvici dosegajo 

dobre rezultate, in sicer do 20 točk višje rezultate na verbalnih testih v primerjavi z 

neverbalnimi (Išpanović - Radojković, 1986). 

 

 

Patrick (2015) navaja kognitivne pomanjkljivosti, ki vplivajo na otroke z dispraksijo: 

 motnje spomina, 

 načrtovanje in organizacija, 

 koncentracija, 
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 vizualna obdelava, 

 zvočno obdelava, 

 senzorične težave. 

 

Otroci so običajno fizično videti v redu. Dispraksija ni posledica nesreče ali bolezni in je 

ni mogoče pozdraviti. Otroci pa se naučijo boljše se spopasti z nekaterimi dejavnostmi, 

ki so zanje težke (Mountstephen, 2012). 
 

Otroci z dispraksijo imajo slabe socialne veščine. Pogosto so videti mlajši in so raje v 

družbi odraslih. Ker ne zmorejo izraziti svojih čustev, se odzovejo na neprimeren način, 

kar vodi do nesporazumov. Težko načrtujejo in organizirajo svoje misli. Težave imajo pri 

sledenju nizu navodil, zato pogosto izvedejo prvega in zadnjega, vmesne pa izpustijo 

(Eckersley, 2011).  

 

Patrick (2015) navaja ključne prednosti, ki so povezane z dispraksijo: 

 verbalna inteligenca, 

 pozornost na podrobnosti, 

 ustvarjalnost,  

 celostno mišljenje, 

 strateško mišljenje, 

 konceptualno mišljenje, 

 reševanje problemov, 

 iznajdljivost,  

 empatija,  

 odločnost, 

 motivacija. 

Pomembno je, da se otroci z dispraksijo zavedajo svojih potencialov. Kljub temu da 

pogosto zelo inteligentno razmišljajo, pa se bolj zavedajo svojih negativnih učnih in 

športnih izkušenj. 
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2.3 PREPOZNAVNI ZNAKI 

 

Brookes (2010) pravi, da zaradi kompleksnega delovanja možganov pri dispraksiji ni 

običajnih simptomov. Ti vplivajo na posamezno osebo različno in v različnih stopnjah.  V 

večini primerov starši prvi opazijo razvojna odstopanja pri otroku. Otrok zaostaja na 

prehodu z ene v drugo razvojno fazo – kasneje osvoji samostojno sedenje, stojo ali hojo. 

Nekateri otroci z dispraksijo nikoli ne osvojijo plazenja, kar je najpomembnejši pokazatelj 

pri prepoznavanju dispraksije.  

 

»Pokazatelji so lahko tudi: 

 razdražljivost in slabo spanje, 

 težave pri pisanju in risanju, 

 nezmožnost mirovanja na mestu, 

 težave z vzponom na višino in spustom, 

 slab občutek za ritem, 

 kratkotrajna pozornost, 

 težave pri sledenju in reševanju opravil, 

 pogosto zaletavanje v predmete in padanje, 

 slaba telesna drža in hitra utrujenost, 

 pomanjkanje občutka za nevarnost« (Brookes, 2010, str. 21). 

 

Pri otrocih z dispraksijo starši in vzgojitelji opažajo težave in počasnejši razvoj na področju 

plazenja, sedenja, stoje, hoje in govora. Gibalne aktivnosti izvajajo počasi. Težave imajo 

tudi pri teku, skakanju, lovljenju in metanju žoge in pri tem zaostajajo za vrstniki. Pri 

gibalnih aktivnostih mnogokrat padejo in imajo težave pri hoji po stopnicah. Težko 

navezujejo stike in se ne znajo obnašati v družbi. Pogosto imajo težave z orientacijo v 

prostoru in ne razumejo prostorskih pojmov. Počasni so pri oblačenju in zapenjanju 

gumbov, pri hranjenju se mnogokrat popackajo, risanje v primerjavi z vrstniki je manj 

razvito, slabo držijo pisalo (Filipčič, 2006). 

 

»Pet kriterijev, s katerimi prepoznamo dispraksijo: 

 izrazita oslabitev razvoja motorične koordinacije, 

 okvara bistveno posega na področje učnih dosežkov ali dnevnih aktivnosti, 

 koordinacijske težave niso posledica splošnega zdravstvenega stanja, npr. 

cerebralne paralize, hemiplegije ali mišične distrofije, 

 ni pervazivna razvojna motnja, 

 večje motorične težave« (Portwood, 1999, str. 16). 

 

Elliott in Place (2012) navajata štiri merila za prepoznavanje razvojne koordinacijske 
motnje, ki jih uporablja Ameriško združenje psihiatrije (DSM-IV): 
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 velika okvara pri razvoju koordinacije gibanja, 

 stanje se odraža pri šolskih veščinah ali vsakodnevnih dejavnostih, 

 stanje ni posledica splošnega zdravstvenega stanja, kot sta cerebralna paraliza 
ali mišična distrofija, 

 stanje ni povezano z motnjo v duševnem razvoju. 
 

Otroci z dispraksijo so počasni v pogovoru, večkrat so razočarani, ker ne morejo izraziti 

svojih občutkov in želja. Pri šolskem otroku traja celo večnost, da se zjutraj obleče. Ne 

more zavezati vezalk in tega niti  ne poskuša narediti. Pozabi prinesti knjigo za branje od 

doma v šolo. Ne more si zapomniti svoje naloge. Ni prepričan, kateri dan mora vzeti 

športno opremo. Ko pride iz šole domov, je vedno videti neurejen, z neurejenimi oblačili, 

njegova majica gleda ven, ima narobe obrnjen pulover. Skuša se vplesti v pretepe in 

spore z drugimi otroki, večkrat zaradi na videz nepomembnih stvari (Boon, 2010). 

 

Sampson (2012) navaja naslednje znake: 

 Dojenčki in malčki: kot dojenček je lahko otrok mlahav in težko sedi vzravnano. 

Lahko začne kasneje sedeti ali hoditi, ne more se plaziti. Lahko je siten in ima 

težave s hranjenjem. Kasneje postane bolj mobilen, a dobi več udarcev in prask 

kot vrstniki. 

 3–5 let stari otroci: otrok je verjetno v vrtcu, kjer v primerjavi z vrstniki ne dosega 

vseh mejnikov razvoja. Težko se nauči ujeti žogo. Jesti z vilicami in nožem je zanj 

zapleteno, velikokrat polije pijačo. Velikokrat je razdražljiv in ima raje družbo 

odraslih. Ima šibke jezikovne in komunikacijske spretnosti in ne uživa v ustvarjalnih 

igrah. Pogosto se zaletava v predmete. 

 Starejši otroci: otrok nerodno drži čopič in svinčnik, težave ima z barvanjem 

znotraj omejenega prostora. Pri pisanju ga pogosto boli roka, njegova pisava ni 

povezana in čitljiva. Ima slabe sposobnosti pomnjenja, ne zmore poslušati dolgo. 

Lahko ima težave s spanjem.  

 

2.3.1 Predšolsko obdobje 

 

»Brookes navaja, da že vzgojitelji v vrtcu pravijo za otroke z dispraksijo, da: 

 se slabše vključujejo v igro, 

 so manj aktivni v primerjavi z drugimi otroci, 

 se izogibajo velikim igračam, 

 so bolj anksiozni v primerjavi z drugimi otroci, 

 imajo govorne težave, ki so lahko posledica slabe kontrole mišic govornega 

aparata, 

 so bolj občutljivi na določene dražljaje (svetloba, zvok, materiali), 

 se izogibajo telesnemu stiku, 
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 so bolj dovzetni za poškodbe, 

 imajo neobičajen način hoje, teka ali stoje, 

 imajo težave pri jedi (težave pri koordinaciji žvečenja in požiranja), 

 se počasneje učijo novih iger in pravil, 

 spretnosti, ki se jih naučijo, lahko že naslednji dan pozabijo, 

 ne razlikujejo prostorskih pojmov (pred, na, za …), 

 si zapomnijo neverjetne vsebine (npr. znamke avtomobilov), po drugi strani pa si 

ne zapomnijo informacij, ki so jih pravkar slišali« (Brookes, 2010, str. 61 – 63). 

 

»Addy navaja, da pri otrocih z dispraksijo niso vidne vse karakteristike, saj ima vsak od 

njih svoj individualni profil. Naslednje karakteristike so značilne za predšolskega otroka: 

 zamude pri razvoju motoričnih sposobnosti, 

 težave z ravnotežjem, kar vpliva na njihove sposobnosti pri igrah z žogo. 

 slaba prostorska organizacija, zaradi česar se otroci zaletavajo, saj težko natančno 

presodijo razdaljo do predmetov, 

 težave pri konstruktivni igri, npr. lego kocke. 

 neurejen videz zaradi slabe telesne sheme ter težav pri oblačenju in slačenju, 

 težave pri rokovanju z vilicami in nožem, 

 slab ekspresivni govor kljub dobremu verbalnemu razumevanju, 

 hoja po prstih pri hitri hoji zaradi slabšega mišičnega tonusa, 

 pomanjkanje ritma pri gibanju, 

 občutljivost na glasno okolje, 

 zamujanje pri osvajanju toaletnega treninga« (Addy, 2004, str. 10 – 11).  

 

Waterhouse (2012) pravi, da imajo otroci z dispraksijo na splošno zamudo pri doseganju 
mejnikov. Prvi znak je, da je dojenček neobičajno razdražljiv in/ali ima težave s 
hranjenjem in spanjem. Medtem ko so lahko dojenčki zelo aktivni in nenehno mahajo z 
rokami in nogami, lahko pride do splošne zamude pri bolj usmerjenih gibanjih. To 
upočasni njihovo sposobnost, da se naučijo prevračati, sedeti brez pomoči, stati ali hoditi. 
Otroci imajo prav tako pogosto slabe ročne spretnosti. 
 

Waterhouse (2012) pravi, da je predšolski otrok lahko neroden, kar se kaže na več 
načinov: 

 otrok je počasen in neodločen pri svojih dejanjih, 

 pogosto se zaleti v predmete, 

 grdo jé − pri tem raje uporablja prste, polije pijačo, zgreši usta, 

 težko hodi gor in dol po stopnicah, teče, skače, poskakuje, lovi in brca žogo, se 
vozi s kolesom, se obleče, uporablja konstrukcijske igrače, drži svinčnik, 

 pogosto je hiperaktiven, razdražljiv, 

 težave ima lahko pri govoru in jeziku, 

 nima pravega občutka nevarnosti, 
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 ima slab odnos s svojimi vrstniki, 

 ima malo domiselne igre, 

 slabo razume, 

 ima neprimerne reakcije na senzorne dražljaje. 
 

 

 

2.3.2 Šolsko obdobje 

 

Starši navajajo, kako dispraksija vpliva na otroke doma: 

 Tako je počasen, da ga moram še vedno oblačiti. 

 Pošljem ga zgoraj po plašč, pa se začne igrati ali pa prinese dol napačno stvar. 

 Kupim mu oblačila z zapenjanjem na »ježke«. 

 Pogosto si nadene stvari v napačnem vrstnem redu – čevlje pred nogavicami. 

 Med hranjenjem naredi velik nered. 

 Nikoli ne pride pravočasno. 

 Naravnan je na eno hitrost – »počasi«. 

 Lahko dela eno stvar naenkrat (Ripley in drugi, 1997). 

 

Učitelji pravijo: 

 Njegovi zvezki so prava zmešnjava. 

 Vedno izgubi svinčnik. 

 Nikoli ne najde strani v knjigi. 

 Je razredni klovn. 

 Ne more sedeti na stolu, ne da bi padel z njega. 

 Njegovi čevlji so vedno na narobnih nogah, majica obrnjena narobe in visi iz 

njegovih hlač. 

 Nanese več barve na papir kot prijatelji. 

 Bolj ga zanima, kaj delajo drugi ljudje. 

 Ko dela z računalnikom, vidim njegove prave sposobnosti (Ripley in drugi, 1997). 

 
Otroci pravijo: 

 Nekdo mi je zlomil svinčnik.  

 Mama mi je pozabila pripraviti opremo za športno vzgojo. 

 Nihče se ne igra z mano. 

 Ne maram športne vzgoje. 

 Imel sem nesrečo, zaletel sem se v gospo. 

 Svoje možgane sem pozabil v taksiju (Ripley in drugi, 1997). 

 
»Addy navaja značilnosti za ključno fazo 1 in 2:  
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 Težave pri zapenjanju gumbov in zavezovanju vezalk. 

 Težave pri organizaciji. 

 Nezmožnost opravljanja aktivnosti, brez da bi videl svoje roke.  

 Pogosto zaletavanje v predmete. 

 Težave pri športni vzgoji, predvsem pri skakanju, ravnotežju, spretnostih z žogo in 

plavanju. 

 Zlahka se spotakne. 

 Ne mara se igrati na otroškem igrišču. 

 Težko izvaja obojestranske aktivnosti, kot so šivanje, uporaba škarij, noža in vilic. 

 Slabo samozavedanje. 

 Zmedenost pri uporabi leve in desne. 

 Slabe risarske in konstrukcijske sposobnosti. 

 Težave pri pisanju, obračanje in slabo oblikovanje črk. 

 Branje se zdi slabše, ko otrok postaja starejši. 

 Slab razmik med besedami na papirju. 

 Težave pri računanju. 

 Slabo napisana vsebina, kljub temu da verbalno dobro opredelijo problem. 

 Slabo samospoštovanje. 

 Zmedeni, kadar se dogaja več stvari hkrati. 

 Pogosto odsotni, podvrženi so dnevnim sanjarjenjem. 

 Slab razpon pozornosti ali težave pri koncentraciji. 

 Lahko je samotar ali pa moteči v razredu. 

 Težave pri preslikavi besedila iz knjige ali table. 

 Slabe socialne spretnosti, otroci sklepajo prijateljstva z mlajšimi od sebe. 

 So bolj dovzetni za ustrahovanje in manipuliranje s strani vrstnikov. 

 Slabe prehranjevalne navade« (Addy, 2004, str. 11 – 12). 

 

»Addy navaja značilnosti za ključno fazo 3 in 4:  

 Nezmožnost hitrega pisanja in vzdrževanje tempa pisanja z vrstniki. 

 Branje postaja težje zaradi manjše velikosti črk, obsega besedila na strani in 

občasno tudi zaradi kontrasta med belim in črnim. 

 Neorganiziranost se lahko pokaže predvsem, ko otrok poskuša razumeti zapleten 

urnik, z več predmeti in različnimi lokacijami razredov.  

 Otroci z dispraksijo imajo lahko težave pri nareku ali sledenju zapletenim 

navodilom. 

 Športna vzgoja na tej stopnji vključuje več skupinskih iger, ki so lahko težavne 

zaradi potrebne prostorske organizacije in tekmovalne narave iger. 

 Zaradi slabe prostorske organizacije imajo težave pri razumevanju tretje dimenzije. 

 Težave pri izdelovanju zapiskov s table. 



  
 

INTERVENCIJSKI PROGRAM ZA CELOSTNO OBRAVNAVO DEKLICE Z DISPRAKSIJO 
  

Š. Miklavčič 

 
 

15 
 

 Ker imajo težave pri pisanju in se zahteve povečujejo, morajo pogosto naloge 

dokončati doma.  

 Otroci z dispraksijo imajo pogosto slabo samospoštovanje, kar vpliva na njihove 

učne dosežke« (Addy, 2004, str. 12). 

 

 
Slika 1:  Oris glavnih težav, ki jih imajo otroci z dispraksijo pri izobraževanju 

(Nichola, 2005, str. 4) 

 

Boon (2010) navaja, da pri šolskem otroku traja celo večnost, da se zjutraj obleče. Ne 

more zavezati vezalk in tega niti  ne poskuša narediti. V šolo pozabi prinesti knjigo za 

branje. Ne more si zapomniti svoje naloge. Ni prepričan, kateri dan mora vzeti športno 

opremo. Ko pride iz šole domov, je vedno videti neurejen, njegova majica gleda ven ali 

ima narobe obrnjen pulover. Skuša priti v pretepe in spore z drugimi otroki, večkrat zaradi 

na videz nepomembnih stvari. 

 
Boon (2010) navaja, da ima lahko otrok z dispraksijo v šoli naslednje težave: 

 Pisanje in finomotorične spretnosti 

Učitelj opazi, da je ta otrok slab pri pisanju, njegovo delo je na splošno neurejeno. 

Redko ima pri sebi svinčnik, če ga pa že ima, potrebuje šilček. Pogosto zlomi 

svinčnik, saj pri pisanju uporablja preveliko silo. Slika je slaba in neprepoznavna. 
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Velike težave ima pri uporabi škarij. Nikoli ne uspe dokončati pisnega dela v 

pravem času.  

 Športna vzgoja 

Težko meče, lovi in brca žogo. Včasih naredi čudne kompenzacijske gibe z rokami 

in rameni, na primer ko teče. Pogosto ima težave pri uporabi pojma levo in desno. 

Zmeden je pri uporabi pojmov, kot so spredaj, zadaj in poleg. Ko otroci izbirajo 

partnerja ali ekipo, je vedno izbran zadnji. Zaradi nerazumevanja težko upošteva 

pravila, saj ne posluša pozorno ali pa ne razume razlage učitelja. Včasih, ko je v 

frustraciji, krši pravila, npr. ker nikoli ne dobi žoge pri nogometu, jo pobere in 

odnese stran.    

 Ostale razredne aktivnosti 

- Zna biti neroden. Ko se premika po razredu ali ko teče zunaj, se pogosto 

zaletava v druge otroke. Je nemiren in ne more sedeti pri miru, zlasti ko mora 

sedeti na preprogi. Takrat mu je neprijetno, ne more se osredotočiti na to, kar 

govori učiteljica, in dreza v ostale otroke.  

- Ne zmore slediti ritmu v glasbi, nerodno rokuje z glasbenimi instrumenti in hoče 

igrati glasneje kot ostali otroci. Pogosto pozabi prinesi knjigo ali opremo za športno 

vzgojo ali pa le-to izgubi.  

- Včasih se začne smejati ali norčevati med uro, ko naj bi se ostali otroci 

koncentrirali na delo. Pogosto najde koga, ki se mu je pripravljen pridružiti pri 

motečem vedenju. V drugem trenutku pa se zdi, da nima veliko prijateljev.  

- Ima veliko specifičnih težav, ki jih sošolci in učitelji težko razumejo. Postane 

frustriran, ko ga ne razumejo, oponašajo ali se mu smejijo. Včasih se ne more 

spomniti besede, ki jo želi povedati.  Težave pri diskriminaciji in slušnem zaporedju 

lahko vplivajo na branje. Svoje ideje težje napiše, kot jih ubesedi. Težave ima z 

zaporednimi in časovno vezanimi aktivnostmi, kot so učenje dnevov v tednu, 

mesecev, letnih časov ter pojmov prej in potem.  

- Pogosto ima težave z numeričnimi koncepti. Reševanje matematičnega 

delovnega lista je lahko problem, saj ima težave pri oblikovanju številk in izvajanju 

preprostih preslikav, ki vsebujejo vlečenje črt od predmeta do predmeta. Zelo težko 

uporablja ravnilo, njegove črte so nenatančne in krive.  

- Ker ne more delati stvari, ki bi  jih želel, in slabega samospoštovanja, je 

razdražljiv in nagnjen k izbruhom jeze. Lahko je razdražljiv in težko sedi pri miru. 

Pogosto se  izmika nalogam, ki so zanj težke.  

 
Waterhouse (2012) navaja, da šolski otrok na splošno doživlja vse stvari, ki jih doživlja 

predšolski otrok, z malo ali brez izboljšanja, razen če je bil izveden program pomoči. Tak 

otrok je še vedno: 

 počasen pri oblačenju in slačenju, 

 grdo je, ima težave pri uporabi jedilnega pribora in pogosto polije pijačo, 

 neroden pri gibanju, 
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 ima težave pri prilagajanju na bolj strukturirano učilnico, 

 ima slabe pisalne spretnosti, 

 ima težave pri risanju in kopiranju, 

 ima težave s kratkoročnim spominom (vizualnim in verbalnim), 

 ima težave pri ohranjanju in posploševanju znanja, 

 ima slabo orientacijo, zlasti levo in desno, 

 slabo razume abstraktne pojme, npr. v, pred, zadaj itd., 

 ima težave pri razumevanju jezika, 

 je slab v razredu in doseže več, če dela individualno, 

 ima slabo koncentracijo, 

 je na splošno neorganiziran. 
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2.4 POJAVNOST 

 
DSM-V in Svetovna zdravstvena organizacija navajata pojavnost med 5 % in 6 %. Bolj 

konservativna je številka v študiji, ki je bila izvedena na populaciji otrok, starih od 7 do 8 

let. Ob upoštevanju  strožjih meril študija poroča o stopnji prevalence 1,8 %. Delež otrok, 

ki prejemajo uradne diagnoze od zdravnikov, je dejansko veliko manjši, delno tudi zaradi 

pomanjkanja strokovnega znanja (Elliott in Place, 2012).   

 

Dispraksija je pogostejša pri dečkih. Podatki kažejo, da je štirikrat več dečkov napotenih 

na diagnostiko in terapijo (Addy, 2004).  

 

Incidenca dispraksije je 4 %, od tega 70 % v moški populaciji. Točno število otrok v šoli 

ni znano, saj je ponavadi ustrezna diagnoza postavljena le pri otrocih z večjimi težavami. 

Veliko otrok, katerih težave niso jasno vidne, imajo za nespretne. V zadnjem času menijo, 

da ima 75 % otrok s težavami pri gibanju dispraksijo. Moški so bolj podvrženi temu, da 

bodo prizadeti. Stanje postane manj razširjeno v odrasli dobi, čeprav pa težave pri ljudeh 

z dispraksijo vztrajajo (Brookes, 2010).  

 

Raziskave so pokazale, da ima 3,5 % populacije otrok težave z razvojno koordinacijsko 

motnjo in ne dosežejo svojih učnih potencialov (Maeland, 1992; Henderson, Hall, 1982 

po Addy 2004).  

 

Nichola (2005) navaja, da je pojavnost dispraksije ocenjena na 6 % za otroke, stare med 

5 in 11 let. Druge raziskave (Iloeje, 1987; Marks, 1994, Portwood, 1996 in dr. po Nichola, 

2005) navajajo pogostost med 5 in 6 %. Problem je pogostejši pri dečkih v razmerju 3− 

4 : 1, kar pomeni, da je v vsakem razredu potencialno vsaj en otrok z dispraksijo.   

 

Mountstephen (2012) navaja, da je v celotni populaciji do 10 % otrok, ki imajo dispraksijo. 

Štirikrat pogostejša je pri dečkih. Deklice so natančnejše pri finomotoričnih dejavnostih, 

medtem ko so dečki pri tem hitrejši in manj natančni, zato se pogosteje poslužujejo 

grobomotoričnih iger.  

 

Waterhouse (2012) pravi, da se številke razlikujejo, vendar naj bi imelo 10 odstotkov 

prebivalcev nekaj simptomov dispraksije, 2 odstotka pa sta hudo prizadeta. Statistično 

verjetno je, da bo v vsakem razredu tridesetih otrok en otrok z dispraksijo. Ni znano, ali 

je porast števila otrok z dispraksijo rezultat boljše diagnostike ali resničnega povečanja 

števila.  

 

Dispraksija je razširjena med šest in deset odstotkov prebivalstva, kar vodi v verjetnost, 

da obstaja vsaj en učenec z dispraksijo v vsakem razredu (Patrick, 2015).   
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2.5 KOMORBIDNOST  

 

Raziskave potrjujejo, da obstaja visoka korelacija med dispraksijo, disleksijo, motnjo 
pozornosti in hiperaktivnosti ter z motnjo avtističnega spektra. Med disleksijo in 
dispraksijo je potrjena visoka stopnja komorbidnosti,  približno 45 % (Portwood, 1999; str. 
85). 
 

Christmas (2009) navaja, da se dispraksija pogosto prekriva z drugimi motnjami: 

 motnjo pozornosti, 

 ADHD, 

 disfunkcijo senzorne integracije, 

 avtističnim spektrom, 

 težavami komunikacije, 

 disleksijo.  

 

Kavkler (2003) navaja, da je v šolski populaciji 8 do 10 % otrok in mladostnikov z določeno 

stopnjo dispraksije, 2 % jih je s težjo dispraksijo. Štirikrat več je dečkov kot deklic, pri 

deklicah je pogostejša težja oblika motnje. Polovica jih ima tudi disleksijo. Več kot 40 do 

45 odstotkov je komorbidnosti z avtizmom, z ADHD in disleksijo. 

 

Otroci z motoričnimi težavami pogosto kažejo lastnosti drugih motenj, kot so Aspergerjev 

sindrom, disleksija, motnje pozornosti. Komorbidnost z drugimi motnjami naj bi bila bolj 

pravilo kot izjema. Študija otrok z ADHD, ki sta jo izvedla Kadesjo in Gillberga (2001), je 

pokazala, da  je imelo 47 %  otrok dispraksijo. Kaplan (1998) je ugotovil, da je 69 % otrok 

z ADHD in 63 % otrok z disleksijo imelo dispraksijo. Miller (2001) je ugotovil, da je bila v 

vzorcu otrok na kliniki v Kanadi prisotna komorbidnost z dispraksijo, in sicer je imelo 41 % 

otrok motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, 38 % otrok učne težave, 3 % otrok razvojne 

zaostanke in 18 % otrok druge motnje (Elliott in Place, 2012).   

 

Dyscovery Center (University of Wales) je nedavno izvedel raziskavo, v katero je bilo 

zajetih petdeset otrok z dispraksijo. Ugotovljeno je bilo, da ima samo 14 % otrok 

dispraksijo kot samostojno motnjo, medtem ko imajo preostali tudi disleksijo, ADHD ali 

kombinacije teh motenj. Otroci z dispraksijo imajo lahko težave tudi pri učenju, s 

pozornostjo in pri socialni interakciji (Mountstephen, 2012). 

 

Dispraksija je pogosto povezana z drugimi težavami, in sicer s težavami s pozornostjo 

in/ali hiperaktivnostjo, disleksijo in Aspergerjevim sindromom (Waterhouse, 2012; Patrick, 

2015). 
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2.5.1 Aspergerjev sindrom 

Patrick (2015) pravi, da The National Autistic Society razlikuje med vzroki za slabe 

socialne spretnosti, ki jih imajo otroci z dispraksijo in otroci z Aspergerjevim sindromom. 

Socialne težave za otroke z dispraksijo niso bistvene, so pa rezultat fizičnih težav, ki 

vodijo do izolacije. Otroci z dispraksijo so zmožni empatije, medtem ko je za otroke z 

Aspergerjevim sindromom lahko kognitivna empatija oslabljena. Tudi motorične težave 

so značilne tako za otroke z Apergerjevim sindromom kot otroke z dispraksijo. Kljub temu 

da med dispraksijo in avtizmom obstajajo podobnosti, obstajajo tudi ključne razlike. 

 

2.5.2 Disleksija  

Obstaja vidna povezava med dispraksijo in disleksijo. Komorbidnost se pojavlja pri 

organizacijskih težavah in pisanju. Otroci z dispraksijo imajo lahko disleksijo ali pa imajo 

težave s pisanjem, ne da bi imeli disleksijo. Otroci z dispraksijo in disleksijo imajo težave 

s kratkoročnim spominom (Patrick, 2015). 

 

2.5.3 ADHD 

Obstaja nekaj komorbidnosti med dispraksijo in ADHD, saj imajo vsi ti otroci težave s 

pozornostjo in koncentracijo, poslušanjem in sledenjem navodilom ter organizacijo. 

Vendar pa otroci z ADHD ne kažejo fizičnih težav ali mnogih drugih kognitivnih prednosti 

in slabosti, ki so povezane z dispraksijo (Patrick, 2015).  

 

Nekateri otroci z ADHD imajo tudi dispraksijo. Večina teh otrok ima težave z 

finomotoričnimi spretnostmi, kot so pisanje, barvanje in zavezovanje vezalk. Drugi tudi z 

grobomotoričnimi spretnostmi, kot so tek, lovljenje žoge in vožnja s kolesom. Pogosto se 

zaletavajo v stvari in padajo. Vendar niso vsi otroci z dispraksijo hiperaktivni (Eckersley, 

2011).   
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2.6 VRSTE DISPRAKSIJE 
 

Brookes (2010) in Mountstephen (2012) navajata tri tipe dispraksije, in sicer: 

- oralna dispraksija – otrok ne more ponoviti ali spontano izvesti gibanje jezika, 

- verbalna dispraksija – otrok zaradi nezrelega področja, ki je odgovorno za 

motoriko govora, težko izgovarja glasove ali besede, 

- motorična dispraksija – otrok težko uskladi in izvede gibe. 

 

Boon (2010) deli dispraksijo na: 

- Verbalna dispraksija – otrok ima težave z gibi, ki so potrebni za jasen govor. 

Težje posnema govor kot spontano govori. Lahko ima težave z uporabo prave 

besede ob pravem času ali s postavitvijo besed v pravilno zaporedje. 

- Disfunkcija senzorne integracije – otrok ima težave s senzorno integracijo, kar 

pomeni, da težko organizira informacije, ki jih dobi preko čutil. Slaba senzorna 

integracija pomeni, da je lahko otrok preobčutljiv na hrup ali različne teksture.  

- Ideacijska in ideomotorična dispraksija – otrok z ideacijsko dispraksijo ima 

težave pri načrtovanju zaporednih gibov. Otrok z ideomotorično dispraksijo ve, kaj 

mora narediti, vendar ima težave s samo izvedbo načrta. 

 

Elliott in Place (2012) navajata, da Dewey in Kaplan ponujata nov pogled in razlikovanje 

med tremi glavnimi skupinami otrok z dispraksijo, in sicer med tistimi, ki:  

 imajo težave z ravnotežjem, usklajevanjem in izvajanjem vsakodnevnih gibalnih 

dejavnosti,  

 imajo težave pri načrtovanju in kasneje potrebujejo pomoč pri vseh vrstah gibanj, 

 spadajo v obe skupini.  
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2.7 VZROKI 

 

Vzroka ne moremo iskati v slabem fizičnem stanju, saj dispraksija ni deformacija. Niti ni 

vidna pri nevrološkem pregledu. Kljub vsem raziskavam v zadnjih letih vzrok dispraksije 

še vedno ni jasno definiran. Eden od vzrokov je lahko prirojena dispozicija v družini. V 

primeru, da je obstajala možnost dedovanja z mamine strani, je verjetnost 1 : 3. Če se 

prenaša po očetovi strani, pa je verjetnost večja, in sicer 2 : 3. Obstajajo pa tudi drugi 

dejavniki, ki so lahko vzrok dispraksije. Možen vzrok je lahko pomanjkanje kisika pri 

porodu ali bolezni in stres matere v času nosečnosti. Novejše raziskave kažejo, da 

dispraksija verjetneje nastane zaradi nezrelosti določenih predelov v možganih kot zaradi 

poškodbe možganov (Brookes, 2010). 

 

Kaj je vzrok dispraksije, ni jasno znano. Pojavi se kot razvojni zaostanek na področju 

psihomotoričnih funkcij, ki vključujejo grobo in fino motoriko ter artikulacijske spretnostih. 

Nekateri otroci z dispraksijo imajo tudi učne težave, čeprav so lahko povprečno ali 

nadpovprečno inteligentni. Trenutne raziskave domnevajo, da dispraksija prej nastane 

zaradi nezrelosti razvojnega nevrona v možganih kot poškodbe možganov. Ljudje z 

dispraksijo nimajo kliničnih znakov, ki bi pojasnjevali njihovo stanje (Boon, 2010).  

 

Čeprav vzroki niso znani, na splošno velja, da vključujejo več dejavnikov, ki izhajajo iz 
nerazvitosti možganov ali njihovega atipičnega razvoja. Raziskave na tem področju so 
precej manj napredne kot na drugih področjih (Elliott in Place, 2012).   
 
Addy (2004) pravi, da vzrok dispraksije ni jasen, vendar so bistvene nevrološke težave, 
ki izhajajo iz nezrelosti možganov. Obstajajo številni razlogi, zakaj lahko pride do tega: 

 Pomanjkanje kisika med porodom, zgodnje virusne infekcije ali alkoholni sindrom 
(Lee and French, 1994 po Addy, 2004). 

 Dokazi, da prezgodnje rojstvo vodi do okvare nevronov, ki tvorijo ustrezne 
povezave v možganih. To lahko vpliva na zmožnost predelave informacij (Brook-
Gunn, 1992; Padsman, 1998 po Addy, 2004). 

 Dispraksija je lahko posledica nezmožnosti prenašanja čutnih informacij, kar vpliva 
na razvoj telesne sheme.  

 Nekatere raziskave so našle genetske ali družinske povezave, vendar ni dokazov 
za kromosomske nepravilnosti (Johnstone, 1987 po Addy, 2004). 

 

Boon (2010) pravi, da običajno ni prepoznavnih nevroloških znakov, ki bi kazali na 

dispraksijo, tudi razlogi so nekoliko dvomljivi. Nekaj otrok z dispraksijo ima težave s 

senzorno integracijo. Otroci preko občutkov prejmejo različne informacije, npr. s tem, kar 

vidijo, slišijo ali občutijo z dotikom in s svojim telesom. Vse te občutke bi morali vključiti 

za načrtovanje in izvedbo gibov.     

Majhni otroci se učijo motoričnih spretnosti s pomočjo vzroka in posledic, npr. če se 

dotakne igrače, ki visi njegovi posteljici, se nekaj zgodi. Igrača se lahko premakne ali 
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povzroči hrup. To je na začetku naključni odgovor, ki kasneje postane naučen. Nato pa 

je odvisno od otrokovih sposobnosti otroka, kako vidi, doseže in usklajuje z rokami.  Če 

imajo otroci težave pri vključevanju informacij, prejetih od svojih čutov, je njihova 

sposobnost, da se učijo preko vzroka in posledice, zamujena. Ti otroci so opredeljeni kot 

učenci z učnimi težavami. Če se njihove gibalne sposobnosti izboljšajo, to občutno vpliva 

na vsa področja izobraževanja.  

 

Kremžar (1977) navaja, da strokovnjaki iščejo vzroke v motnjah možganskega delovanja, 

saj vsi možganski centri ne zorijo tako, kot je pričakovati. Pri otrocih z dispraksijo je 

zorenje delov, ki uravnavajo gibanje, nekoliko počasnejše. Nekateri centri za gibanje ne 

dozorijo popolnoma, ker so utrpeli poškodbo.  

Vzroki so lahko v prenatalnem, natalnem in postnatalnem obdobju. 

 Prenatalno obdobje: jemanje drog in nekaterih zdravil, Rh faktor matere, infekcije 

v času nosečnosti, pa tudi širina porodnega kanala lahko napove kasnejše gibalne 

motnje otroka. 

 Natalno obdobje: predolg porod, prezgodnji ali zakasneli porod, predozirana 

količina anestetika, način rojevanja − pri otrocih, ki se porodijo z ritko ali nogicami, 

obstaja večja verjetnost za kasnejše gibalne motnje. 

 Postnatalno obdobje: vročična obolenja in kronična obolenja, še posebej v 

zgodnjem otroštvu. Gibalna nespretnost ima lahko tudi resne bolezenske vzroke. 

Možganske poškodbe ter mišična obolenja povzročajo hujše motnje gibalnih 

sposobnosti. Zastrupitve z zdravili so lahko vzrok, da postane sicer spreten otrok 

nenadoma neroden.  

 

Kremžar (1977) pravi, da so nekateri od možnih vzrokov: 

 dedna nagnjenja k podobnim nevrološkim motnjam, 

 manjše težave v razvoja plodu ali pri porodu (bolezen, rahla poškodba, trenutno 

pomanjkanje kisika itd.), ki so pustile poškodbe na nekaterih celicah, 

 napake pri rasti in razvoju dendritov ali v stikih – sinapsah ali nevrotransmitorjih – 

med celicami, 

 v mnogih primerih so otroci z dispraksijo rojeni prezgodaj ali prepozno. 

 

Dejavniki tveganja, ki lahko povzročijo dispraksijo, lahko vključujejo prezgodnje rojstvo, 

podaljšano nosečnost, težave pri porodu ali pa je dispraksija že prisotna v družini. 

Možnost povezave med prezgodnjim rojstvom, zapleti med porodom in pojavom 

dispraksije je bila deležna velikih razprav (Mountstephen, 2012). 

 

Pogosto je vzrok dispraksije fiziološki problem, ki je lahko posledica nezrelega razvoja 

možganov. Možgani ne morejo pravilno obdelati podatkov, tako da se sporočila ne 
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prenašajo pravilno. Otrok ima težave pri načrtovanju in izvedbi gibanj v pravilnem 

zaporedju, kar mu onemogoča, da bi dosegel svoj polni potencial (Waterhouse, 2012). 

 

Fondacija za dispraksijo pojasnjuje, da pri večini otrok z dispraksijo ni “kliničnih 

nevroloških posebnosti”. Vendar so raziskave pokazale, da je dispraksija lahko povezana 

z osrednjim živčnim sistemom in nezrelostjo pri razvoju nevronov. Slednje lahko povzroči 

fizične in kognitivne težave (Patrick, 2015).   

 

Raziskovalci so preučevali dejavnike v nosečnosti, ki bi lahko vplivali na nastanek 

razvojnih motenj. Mislili so, da obstaja povezava pri prezgodaj rojenih otrocih ali otrocih, 

majhnih ob rojstvu. Neonatolog profesor Neil Marlow pa pravi, da vzrok za dispraksijo 

ostaja nejasen. Kljub temu da ima veliko prezgodaj rojenih otrok motorične težave, jih 

vsekakor nimajo vsi (Eckersley, 2011).  
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2.8  RAZISKAVE  

 

V dveh študijah (Losse,1991 in Cantell, 1994 po Elliott in Place, 2012), ki sta vključevali 

10-letno spremljanje otrok, pri katerih se je pojavila koordinacijska motnja pri starosti med 

5 in 6 let, je bilo ugotovljeno, da se motorične težave, podobno kot ADHD in disleksija, 

nadaljujejo tudi v odraslo dobo (Elliott in Place, 2012).  

 

»Študije otrok z dispraksijo so pokazale, da obstaja močna korelacija med slabo 

usklajeno motoriko ter socialnimi in čustvenimi težavami. Otroci se zavedajo, da jim 

primanjkuje gibalnih sposobnosti, še posebej v primerjavi s svojimi vrstniki. To pa pogosto 

vodi do tega, da so nepripravljeni sodelovati pri številnih dejavnostih. Pomanjkanje 

otrokovega zaupanja v svoje psihomotorične sposobnosti lahko vpliva tudi na opravljanje 

drugih dejavnosti. Otroci z gibalnimi težavami pogosto menijo, da so socialno manj 

sposobni ter so bolj introvertirani in zaskrbljeni kot njihovi vrstniki« (Nichola, 2005, str. 

4−5)«. 

 

Raziskave kažejo, da imajo študenti z dispraksijo pogosto starše, brate, sestre ali 

sorodnike, ki imajo podobne lastnosti. Dispraksija je bolj verjetna pri nedonošenčkih in 

otrocih z nizko porodno težo ter pri zapletenih porodih (Patrick, 2015).  

 

Študije so pokazale, da obstaja močna korelacija med slabo usklajeno motoriko ter 

socialnimi in čustvenimi težavami. Otroci se zavedajo, da jim primanjkuje fizičnih 

sposobnosti, še posebej, če so med svojimi vrstniki,. To pogosto vodi do tega, da so 

nepripravljeni sodelovati pri številnih dejavnostih. Pomanjkanje otrokovega zaupanja v 

svoje fizične sposobnosti lahko vpliva tudi na opravljanje drugih dejavnosti. Ti otroci 

pogosto sodijo sami sebe, so bolj introvertirani in zaskrbljeni kot njihovi vrstniki (Nichola, 

2005). 
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2.9 OCENJEVANJE IN DIAGNOSTIKA 

 

 

Prvi diagnostiki so vsekakor starši. Čeprav morda ne vedo, kaj točno je dispraksija, prvi 

opazijo razvojna odstopanja. Eden od zgodnjih znakov je običajno slab refleks sesanja. 

Otrok deluje zdrav in živahen, tako da ni jasne razlage za težave, s katerimi se starši 

srečajo. Dispraksija je lahko samostojna ali pa ji sledijo še druge težave, kar še dodatno 

otežuje njeno diagnostiko. Pogosto se zgodi, da je jasno opredeljena ob začetku šolanja 

otroka (Brookes, 2010). 

 

Dokazano je, da starši ponavadi prvi opazijo, da imajo njihovi otroci težave, vendar 

potrditev začetnih skrbi težko sprejmejo. Nekateri starši aktivno iščejo oznako otrokovih 

težav, medtem ko so drugi ob tem vznemirjeni. Starši se zavedajo, da je razvoj njihovega 

otroka individualen, a imajo pričakovanja o tem, kaj naj bi otrok v določeni starosti zmogel. 

Nekateri starši imajo izkušnje glede normalnega razvoja od starejših bratov in sester. Če 

opazijo, da otrok zastaja v doseganju razvojnih ciljev, postanejo zaskrbljeni in začnejo 

izmenjevati svoje strahove z drugimi starši (Ripley in dr., 1997).  

 

Mnogi starši se zavedajo, da ima njihov otrok težave, od starosti treh let naprej, vendar 

dispraksija pogosto ni diagnosticirana, dokler otrok nima 6 let ali celo več. Po navadi 

dokler otrok ne gre v šolo, saj je takrat mogoče videti razliko med tem, kaj doseže njihov 

otrok in kaj drugi otroci njegove starosti. Takrat težave postanejo veliko bolj očitne 

(Eckersley, 2011). 

 

Starši se pogosto zgodaj zavedajo težav, bodisi zaradi svoje izkušnje s starejšimi brati in 

sestrami, ker »enostavno vedo« ali pa jih na to opozorijo drugi družinski člani. Ena od 

težav pri zgodnjem prepoznavanju dispraksije je, da nekateri zdravstveni delavci ne 

jemljejo resno starševskih skrbi, zato pa nastajajo velike zamude. Tako imajo ključno 

vlogo pri prepoznavanju težav strokovni delavci, če so le pozorni na zgodnje kazalnike 

(Mountstephen, 2012). 
 

Zgodnje prepoznavanje in ocenjevanje motoričnih težav pri otrocih je izrednega pomena. 

Ne samo, da se lahko uvede različne oblike terapije, prav tako je pomembno, da se lahko 

vsi tisti, ki živijo in delajo z otrokom, pripravijo na širše težave, pomagajo spremeniti 

otrokovo okolje in prepoznajo potrebe po zmanjšanju potencialnih groženj za otrokovo 

dobro počutje (Elliott in Place, 2012). 

 

Pomembno je, da se dispraksijo prepozna čim bolj zgodaj. Otroci z motoričnimi težavami 

so lahko označeni kot moteči, saj so njihova dejanja nepremišljena in brez kontrole. 

Zaradi čustvenih stisk lahko otroci postanejo jezni ali se umaknejo. Prepoznavanje 
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zgodnjih znakov in razumevanje otrokovega razvoja je dolgoročno veliko bolj pozitivno 

(Mountstephen, 2012). 
Na splošno je pomembno, da se dispraksija diagnosticira čim prej, kot je to mogoče. Če 

le-ta ni odkrita, to vpliva na otrokov intelektualni, socialni in čustveni razvoj. Otroke, ki se 

gibljejo samozavestno in se počutijo sposobni za nove naloge in raziskovanje novih 

področij, ni strah neuspeha. Otroci, ki tega nimajo, pogosto hitro odnehajo, kar pa lahko 

privede do izostajanja od pouka in prestopništva (Eckersley, 2011). 
 

Vsi otroci se ne razvijajo enako hitro. Zdravstveni delavci običajno pravijo staršem, naj ne 

skrbijo, da bo njihov otrok dohitel vrstnike. Dispraksija ni vedno vidna v najzgodnejšem 

otroštvu, še posebej, če ima otrok lažjo obliko. Vendar starši teh otrok pogosto pravijo, 

da so imeli občutek, da stvari niso bile, kot bi morale biti, kljub temu da pogosto nimajo 

nobenih standardov za primerjavo in ne vedo, kaj naj bi njihov otrok naredil ob določeni 

starosti (Eckersley, 2011).   

 

Diagnosticiranje dispraksije je zapleteno in težavno. Otrok se določenih aktivnosti lahko 

nauči, tako da te postanejo avtomatizirane. V tem primeru otrok z dispraksijo deluje med 

vrstniki sproščeno, naučene aktivnosti pa ne izstopajo. Razlike postanejo očitne šele, ko 

se pojavijo nove, nepoznane naloge. Zato je nujno, da otroka ocenijo in diagnosticirajo 

strokovnjaki (delovni terapevti, fizioterapevti, logopedi, učitelji, psihologi in pediatri), ki 

lahko z uporabo diagnostičnih testov potrdijo dispraksijo. Osnovni kriterij za ocenjevanje 

je motorična koordinacija, ki je pod pričakovano ravnijo glede na starost in intelektualni 

razvoj otroka. (Brookes, 2010). 

 

Addy (2004) deli ocenjevanje na: 

 Neformalno ocenjevanje: temelji na opazovanju otroka. Učitelj ali starš odgovori 

na vprašanja, ki se navezujejo na področje branja, pisanja, računanja, športne 

vzgoje in socialnih spretnosti. Iz odgovorov je razvidno, kako verjetno je, da ima 

otrok dispraksijo. 

 Formalno ocenjevanje: obstaja veliko standardiziranih testov za prepoznavanje 

motoričnih in zaznavnih težav, ki jih uporabljajo terapevti in fizioterapevti. Nekaj 

testov lahko uporabljajo tudi učitelji, posebno pa tisti, ki so usposobljeni za delo z 

otroki s posebnimi potrebami. 

 

Pri diagnosticiranju dispraksije si lahko pomagamo tudi z različnimi testi, ki ocenjujejo 
otrokove motorične, senzorične in zaznavne sposobnosti: Bruininks-Oseretsky test 
motoričnih sposobnosti, Test ABC gibanje, Razvojni test vidno-motorične integracije, Test 
sposobnosti vidnega zaznavanja idr. (Portwood, 1999). 
 
Psihologi uporabljajo Wechslerjevo lestvico inteligentnosti za oceno verbalnih in 
neverbalnih sposobnosti. V kolikor verbalni IQ pomembno odstopa v primerjavi z 
neverbalnim, se sumi na dispraksijo (Brookes, 2010 in Portwood, 1999).  
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Otroci naredijo stvari različno ob različnih priložnostih, kar je odvisno od časa dneva, ali 

so utrujeni ter od številnih drugih dejavnikov. Zato je potrebna serija opazovanj, ki potrdi 

stopnjo težav pri gibanju. Preveriti je treba tudi, da drugi vidiki otrokovega razvoja ne 

vplivajo na gibanje (npr. izguba sluha ali vida).  Pomembno je vedeti, da težave vida, 

sluha ali govora, ki lahko nastanejo zaradi počasnejših odzivov, niso vedno znak 

dispraksije (Mountstephen, 2012).  

 

Ripley in dr. (1997) navajajo prednosti in slabosti diagnostične etikete »dispraksija«:  

Prednosti: 

 Starši lahko glede otrokovih težav in pomoči doma vzpostavijo stik s strokovnjaki. 

 Informacije o stanju lahko delijo z družino, prijatelji, učitelji. 

 Strokovnjaki problem vzamejo resneje.  

 To pomaga pri otrokovemu samospoštovanju, da ve, da ni neumen, ampak ima 

težave in mu bodo drugi pomagali. 

Slabosti: 

 Otrok je prepoznan kot dispraktičen namesto kot edinstven posameznik s svojim 

lastnim vzorcem prednosti in pomanjkljivosti. 

 Nalepka dispraksija lahko omeji pričakovanja, ki jih imajo odrasli do otrokovega 

razvoja. 

 Etiketa lahko vpliva na otrokovo samozavedanje in samopričakovanje. Lahko mu 

pomaga ali ga omejuje. 

 

Addy (2004) navaja, da otroci z dispraksijo pritegnejo pozornost strokovnjakov takrat, ko 

začnejo z izobraževanjem. Učitelj hitro vidi, da je pri nekaterih otrocih motorična 

koordinacija slaba in njihove verbalne spretnosti odstopajo od njihovih sposobnosti. 

Učitelj poišče informacije pri šolskem specialnem pedagogu. Ta pa se o otrokovih 

potrebah posvetuje z učiteljem in starši. Če je potrebno nadaljnje svetovanje, lahko 

razpravlja o otrokovem napredku z drugimi strokovnjaki in se obrne na zunanje institucije. 

V zunanjih institucijah za oceno stanja uporabljajo standardizirane teste. 

 

Boon (2010) navaja, da je treba ocenjevanje izvesti v razumno kratkem času, saj otroci 

hitro postanejo utrujeni. Po oceni je treba čim prej podati priporočila in jih posredovati 

ustreznim osebam. Če vsi, ki delajo z otrokom, niso obveščeni o oceni in priporočljivem 

programu, bo ta posledično manj učinkovit.  

 

Nichola (2005) pravi, da uradna ocena zagotavlja povratne informacije in izboljšuje 
načrtovanje. Področju ocenjevanja motoričnega razvoja otroka je namenjeno bistveno 
manj pozornosti v primerjavi s kognitivnim področjem. Testi morajo zagotoviti osnovne 
informacije o uspešnosti učencev in spremljanju napredka. Otroke, ki imajo posebne 
potrebe, je treba obravnavati skozi ves čas šolanja. 
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Pri otrocih, ki imajo težave pri vzpostavljanju kontrole telesa, se težave ponavadi 
pokažejo tudi pri govoru. Zato dispraksijo ponavadi prvi prepoznajo logopedi. Otroke s 
težavami pri pisanju pa včasih prepoznajo zdravniki in terapevti (Ripley in dr., 1997).  
 
Za večino otrok s koordinacijskimi težavami v predšolskem obdobju je malo verjetno, da 
imajo diagnozo dispraksija, saj je v zgodnji starosti težko razlikovati med dispraksijo in 
razvojnim zaostankom. S starostjo in različnimi dejavnostmi se lahko povečajo možnosti 
za razvoj teh veščin (Mountstephen, 2012). 
 
 
2.9.1 Prepoznavni znaki pri otroci do treh let 
 
Portwood po Mountstephen (2012) navaja simptome, ki so pogosto prepoznani v starosti 
do treh let: : 

- težave pri hranjenju: izbirčni pri teksturi hrane, grdo jedo in slabo napredujejo pri 
teži, 

- slabe spalne navade, 
- zapozneli zgodnji razvoj: sedenje, kotaljenje, se ne plazijo, 
- občutljivi na hrup in svetlobo, 
- težave z osvojitvijo toaletnega treninga, 
- zakasneli govorni razvoj, 
- hitra vznemirjenost, 
- šibka koncentracija, 
- starši opazijo, da je otrok “drugačen”, 
- težko sedijo na stolu, 
- ne zmorejo poskakovati po eni nogi, 
- barvico držijo s celo pestjo. 

 
 
2.9.2 Prepoznavni znaki pri otrocih od treh do sedmih let 
 
Mountstephen (2012) navaja simptome, ki so v tem obdobju značilni za grobomotorični 
razvoj: 

- spotikanje pri teku, neroden stil teka, 
- težko ocenjevanje hitrosti: kako hitro sem potoval?, 
- težko ocenjevanje razdalje: kako daleč ali blizu so ljudje ali predmeti, 
- ravnotežje, 
- skakanje, 
- poskakovanje, 
- preskakovanje, 
- plezanje, 
- spretnosti z žogo: metanje žoge v smeri, 
- lovljenje žoge, 
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- pomanjkanje ritma, 
- nerodna hoja po stopnicah, 
- težave pri športni vzgoji. 

 
Mountstephen (2012) navaja težave pri finomotoričnih spretnostih: 

- izdelava oznak na papirju, 
- striženje s škarjami, 
- izdelava modelov, 
- nerodno manipuliranje z igračami, 
- nezreli izdelki. 

 
Mountstephen (2012) navaja še druge prepoznavne znake: 

- slaba prostorska organizacija, 
- občutljivost na hrupno okolje, 
- težave pri oblačenju in slačenju, 
- težave pri hranjenju, 
- moteče vsakodnevne senzorične stimulacije: interaktivne table ali živahni stenski 

zasloni, 
- slaba pozornost, 
- hitro zmedeni, 
- tesnobni, razdražljivi in hitro vznemirjeni, 
- slabe socialne spretnosti. 

 

Dispraksija je stanje z zdravstvenim in izobraževalnim vplivom. Kot posledica njene 

telesne in duševne narave obstajajo različne poti za oceno dispraksije. Zdravniki bodo 

napotili svoje paciente k delovnemu terapevtu, ki se lahko osredotoči le na fizične vidike 

dispraksije, ali psihologu, ki lahko oceni kognitivne vidike dispraksije. Z diagnozo se lahko 

obrnejo tudi na nevrologa. Učitelj lahko oceni dispraksijo v izobraževalnem kontekstu 

(Patrick, 2015).  

 

Ljudje še vedno zmotno verjamejo, da če je otrok preprosto neroden ali ima nečitljivo 

pisavo, da ima dispraksijo. Otroci so v fazi razvoja, kjer so lahko na trenutke nerodni, 

pozabljivi ali neorganizirani. To pa ne pomeni, da imajo dispraksijo. Zato je za 

strokovnjake je pomembno, da se zavedajo vseh vidikov dispraksije (Patrick, 2015).   

 

Sampson (2012) pravi, da je pri otroku, mlajšem od pet let, diagnoza malo verjetna, 

vendar ne nemogoča. Otroci različno osvajajo razvojne stopnje, zato je težko reči, ali so 

njihove težave del običajnih razvojnih zamud ali so le-te dolgotrajne. Diagnoza ni 

zajamčena in pri tem ne gre za označevanje otroka. Je kot pomoč, kako pomagati otroku 

doseči njegove mejnike in uživati v življenju in učenju, tako kot to počne vsak drug otrok. 

Diagnoza je lahko koristna tudi pri iskanju podpore strokovnjakov. 
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2.10  POMOČ 

 

Po tem, ko je pri otroku prepoznana dispraksija, je treba pripraviti intervencijski program 
pomoči, ki upošteva otrokove specifične potrebe. Cilj tega programa je prilagojeno 
preverjanje in spodbujanje razvoja otrokovih sposobnosti. Šola je lahko v veliko pomoč 
staršem, če jim zagotovi podporo ter jim da vedeti, da niso osamljeni pri nudenju pomoči 
svojemu otroku (Brookes, 2010). 
 
Portwood (1999) pravi, da je zgodnja pomoč za otroka velika prednost, saj so mnogi 
simptomi razvidni že v starosti treh let.  
 
Zgodnja pomoč otrokom lahko prepreči razvoj sekundarnih težav, vključno z nizkim 
samospoštovanjem in vedenjskimi težavami. Zgodnje diagnosticiranje in ustrezne 
intervencije lahko izboljšajo možnosti za otroke s posebnimi potrebami in zmanjšajo 
potrebe po kasnejših dragih intervencijah (Nichola, 2005).   
 
Mountstephen (2012) navaja, da lahko zgodnja intervencija pomaga pri preprečevanju 
frustracij, anksioznosti in slabe samopodobe. 
 
Kavkler (2003) navaja, da se posamezniki z enako stopnjo težav ne odzivajo vedno enako, 

saj nekateri najdejo priložnosti za ugodne rešitve sami, drugi pa so nemočni in potrebujejo 

intenzivno pomoč. Pri dispraksiji sprememba ene dimenzije razvoja vpliva na spremembo 

ostalih dimenzij ter pozitivno vpliva na vedenje. Prej ko se pomoč začne, učinkovitejša je. 

 

Otrok s težavami pri gibanju potrebuje pomoč pri načrtovanju in posnemanju gibov. Lahko 

gre nazaj v izvajanje zelo enostavnih gibov, ki mu zagotavljajo uspešno izvedene dnevne 

dejavnosti, ki so zanj pomembne (Mountstephen, 2012). 

 

Ripley in dr. (1997) navajajo, da se strategije pomoči delijo v dve skupini: 

 strategije, ki pomagajo otroku obvladovati spretnosti, 

 strategije, ki omogočajo otroku, da na nek način nadomesti svoje težave. 

 

»Portwood deli aktivnosti pomoči na: 

 gibi prstov, dlani in rok, 

 koordinacija oko-roka, 

 koordinacija oko-noga, 

 ravnotežje, 

 koordinacija telesa, 

 zvok in gibanje« (Portwood, 1999, str. 120). 

 

Izbrane morajo biti take aktivnosti, ki gradijo nova znanja. Ne sme se izbrati aktivnosti, pri 

katerih otrok na začetku ni uspešen. Program aktivnosti se dnevno izvaja 15 do 20 minut. 
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Mlajši šolski otroci lahko ponavadi spremljajo največ osem dejavnosti, starejši pa med 

deset in petnajst (Portwood, 1999).  

 

Kavkler (2002) pravi, da specifične vaje za razvoj govora, motorike in učenje 

kompenzacijskih strategij otrokom nudijo fizioterapevti, logopedi, specialni in 

rehabilitacijski pedagogi ter drugi usposobljeni strokovni delavci. Nespecifične vaje pa 

izvajajo starši in učitelji po nasvetu strokovnjakov.  

 

Večji del pomoči izvajajo visoko usposobljeni fizioterapevti in delovni terapevti. 

Pomembno je, da tudi ostali, ki so v vsakodnevnem stiku z otrokom, pomagajo pri 

izvajanju programov. Poleg izvajanje terapij se morajo starši in učitelji osredotočiti tudi na 

to, ali je treba spremeniti otrokovo okolje. Tako je manjša verjetnost pojava sekundarnih 

težav (Elliott in Place, 2012).   

 

Elliott in Place (2012) navajata nekaj ključnih načel pri izbiri pristopov pomoči: 

 Dejavnost mora biti funkcionalna in temeljiti na vsakodnevnih opravilih. Mora biti 

smiselna za otroka, njegove starše, učitelje in druge ključne osebnosti v njegovem 

življenju. 

 Otrok ima aktivno vlogo pri tem, da ugotovi elemente pomoči. To vključuje izbiro, 

prednostne naloge in cilje ter spremljanje njegovega napredka v daljšem 

časovnem obdobju. 

 Ključne odrasle osebe v življenju otroka je treba spodbujati, da pomagajo pri 

posploševanju in uporabi znanj v vsakdanjem življenju. 

 Pomoč mora biti naravnana vsebinskemu življenju družine (npr. čas, opravki, 

finance), kar je treba upoštevati pri načrtovanju dejavnosti. 

 

Mountstephen (2012) pravi, da morajo strokovnjaki vedeti in biti prepričani v to, kako 

pomagati otroku, ki ne izpolnjuje mejnikov motoričnega razvoja ob pričakovanem času. 

 

2.10.1 Vzgojitelji v vrtcu 

 
»Brookes pravi, da imajo v predšolski dobi vzgojitelji pomemben vpliv na razvoj spretnosti, 

ki so pomembne za kasnejši splošni razvoj: 

 Enostavne aktivnosti, kot so rime ali pesmice, razvijajo slušno pozornost, spomin 

in zavedanje telesa. Odrasli morajo biti pozorni na hitrost predvajanja teh vsebin, 

tako da ima otrok z dispraksijo dovolj časa, da ponovi besede in gibe. 

 Prstne igre, k jih spremlja melodija, vplivajo na fino motoriko prstov ter razvijajo 

govor. 

 Igre domišljije se uporabljajo za motivacijo opravljenih nalog. 
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 Otroka je treba večkrat opozoriti, da prehaja z ene aktivnosti na drugo – otrok z 

dispraksijo mora ozavestiti te prehode. 

 Otrokom najbolj ustrezajo predvidene in strukturirane situacije. 

 Hoja po stopnicah ali preko nizkih ovir deluje bolj stimulativno kot hoja po ravnih 

površinah. 

 Igre, ki vključujejo prostorske pojme, razvijajo občutek za prostor. 

 Prosite otroka, da skupaj z vami postavi poligon z ovirami: načrtovanje in 

postavljanje pomaga razvijati organizacijske sposobnosti, ocenjevanje 

oddaljenosti ter razvija motoriko. 

 Vključujte se v otrokovo igro – ne postavljajte pravil, ampak dovolite, da jih otrok 

postavi vam. 

 Otroku vedno omogočite ponavljanje aktivnosti, da bi usvojil določeno spretnost« 

(Brookes, 2010, str. 64 – 65). 

 

2.10.2 Starši 

 

Boon (2010) pravi, da so starši tisti, ki prvi opazijo, da z otrokovim razvojem ni tako, kot 

bi pričakovali. Pri majhnih otrocih razlika med razvojnimi zamudami ni tako pomembna. 

Ko otrok odrašča in začne obiskovati šolo, težave postanejo bolj očitne. Mnogi starši na 

podlagi nuje in izkušenj razvijejo številne oblike pomoči svojemu otroku, še preden 

poiščejo pomoč strokovnjakov. Zavedajo se, da je zgodnja pomoč najpomembnejša. Zato 

doma izvajajo mnoge aktivnosti še pred vstopom v šolo.  

 

Starši so odlični opazovalci svojih otrok in opazijo otrokove prednosti in slabosti, kljub 

temu da nimajo formalnega znanja o otrokovem normalnem razvoju. Starši otroka vidijo 

pri dnevnih dejavnostih in hitro opazijo, da je bolj neroden od svojih vrstnikov. V primeru, 

da otrok nima specifičnih zdravstvenih težav, so prav starši tisti, ki pred zdravniki ali učitelji 

izražajo svojo zaskrbljenost o otrokovem razvoju in funkcioniranju (Mountstephen, 2012). 

 

Boon (2010) navaja nekaj načinov, kako pomagati otroku pri razvoju spretnosti: 

 Uporabljati nedrseče podloge pod krožniki in skodelicami. 

 Uporabljati pribor z večjim ročajem. Druga možnost je, da se na ročaj običajnega 

pribora namesti pena.  

 Ne polniti skodelic do vrha. 

 Uporabljati  krožnike in sklede z robom, tako da hrana manj verjetno konča na mizi.  

 Zagotoviti, da otrok pravilno sedi pri mizi, najboljše z nogami na tleh in komolci v 

višini mize ter z dovolj prostora ob strani, da nevede ne moti ostalih članov družine. 
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 Poskrbeti, da so vsi pakirani obroki enostavni za odpiranje in uporabo. 

Predpakirani jogurti se težko odprejo, ne da bi se umazali. Karbonirana pijača je 

kot »eksplozija«. Hrustljavi paketi se težko odprejo, ne da bi stvari padale ven.  

 Kruh, ki ni narezan, je uporaben kot prigrizek za otroke s težavami pri žvečenju. 

Ker ga ne morejo jesti hitro, otroka prisilijo, da žveči in razgibava svoje čeljusti, lica 

in mišice jezika. 

 

2.10.3 Učitelji v šoli 

 

Za otroke z dispraksijo obstaja nekaj ključnih spretnosti, ki so posebno težke in 

neposredno vplivajo na šolski uspeh. To so pisanje, računanje in športna vzgoja. Poleg 

tega imajo ti otroci lahko težave z branjem, umetnostjo in organizacijo. Imajo tudi slabe 

socialne spretnosti. Rezultati teh težav se pogosto kažejo čustveno, otroci so lahko 

hiperaktivni in nepremišljeni ali pa umirjeni in jim primanjkuje samozavesti. Imeti v razredu 

takega otroka je lahko frustrirajoče za učitelja in za otroka. Vendar lahko podporne 

strategije olajšajo delo v razredu (Addy, 2004).  

 

Učitelj lahko bistveno pomaga otroku z dispraksijo, če dobro pozna dispraksijo in težave, 

ki so povezane z njo. Vloga učitelja je ponuditi otroku strokovno pomoč in podporo. Včasih 

so učitelji posredniki med otrokom, starši in okoljem (Brookes, 2010).  

 

Učitelj lahko otroku ponudi splošne vaje za razvoj fine motorike, ki so povezane z 

otrokovimi interesnimi področji, pri tem naj otrok uporablja prilagojena pisala. Posebne 

vaje oziroma treninge pri urah individualne pomoči izvajajo specialni pedagogi, dolžnost 

učitelja pa je, da otroku ustrezno prilagodi proces poučevanja. Nikoli ne zadostuje le 

individualna pomoč, ampak je nujno upoštevati posebne potrebe tudi v procesu 

poučevanja in preverjanja znanja. Učitelj mora razumeti težave otroka, namesto da jih 

pripisuje lenobi in površnosti (Kavkler, 2002) 

 

V šolah je treba zagotoviti ustrezne prilagoditve ter tudi podporo in usposabljanje učiteljev. 

Dve področji, ki pogosto dajeta učiteljem razlog za skrb, sta športna vzgoja in pisanje 

otrok. Šole se morajo soočiti s tema področjema in za te učence zagotoviti ustrezno okolje 

(Nichola, 2005). 

 

 

»Brokes navaja predloge pomoči pri poučevanju otroka z dispraksijo: 

 Učitelj mora zagotoviti, da so navodila poenostavljena in razdeljena na krajše dele. 

Pri podajanju individualnih navodil mora učitelj gledati otroka v oči – to mu pomaga, 

da se lažje skoncentrira. 
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 Navodila za naloge mora učitelj podati vedno na enak način. 

 Učitelj lahko vsako vsebino razdeli na manjše dele, ki so logično povezani – to 

koristi vsem otrokom v razredu. 

 Učitelj mora biti pripravljen na pogosto ponavljanje navodil, kar je lahko posebej 

učinkovito tudi za mlajše otroke.  

 Učitelj naj bo jasen pri zahtevah in vprašanjih – preveriti mora, če je otrok razumel 

navodilo« (Brookes, 2010, str. 81 - 82). 

 

»Brookes navaja, kako lahko učitelj pomaga otroku med poukom: 

 Otroka mora med reševanjem nalog spodbujati. 

 Otroku z dispraksijo pomagajo trdne smernice in predvidljiv način dela. 

 Poenostaviti mora izbor, saj lahko otroka z dispraksijo možnost izbire zmede.  

 Otroku omogoči časovno spremljanje poteka ure, posebno pri pisanju testa (npr. 

še 10 minut je do konca, počasi zaključuj s pisanjem). V učilnici naj bo na vidnem 

mestu ura. 

 Otrok z dispraksijo bo mogoče potreboval podaljšan čas za reševanje nalog. 

 Kadar otrok potrebuje pomoč, se mora učitelj takoj odzvati. 

 Skuša naj odstraniti moteče dejavnike – učilnica naj bo urejena brez nepotrebnih 

vsebin. 

 Zaželeno je, da otrok sedi blizu table. 

 Učitelj mora imeti v mislih tudi emocionalno občutljivost otroka z dispraksijo.« 

(Brookes, 2010, str. 82 – 83). 

 

Dobra povezava med šolo in domom lahko pozitivno vpliva na otroka z dispraksijo. Vsi, 

ki delajo skupaj,  lahko dajo otroku veliko podporo. Sigurno pa to pomaga staršem v 

zavedanju, da niso ostali sami. Učitelji lahko s svojimi izkušnjami, znanjem in 

senzibilnostjo pomagajo staršem, da ne postanejo depresivni. Pozitivna povezanost z 

družino lahko pomaga pri dodatnem ocenjevanju otroka in zato, da bi dosegli kakovostno 

podporo v šolskem okolju. Pomembno je poudariti, da starši niso krivi za stanje svojega 

otroka. Učitelji lahko staršem pomagajo tako, da jim svetujejo in pokažejo, kako naj delajo 

z otrokom, ki ima dispraksijo (Brookes, 2010). 

»Addy navaja strategije, ki jih učitelji lahko uporabijo za pomoč otroku z dispraksijo: 

 Razred ne sme biti preveč stimulativen. Vidni dražljaji lahko zasenčijo otroka, 

posebno če ima težave z diskriminacijo lik-ozadje. Če tega ni mogoče doseči, bo 

mirno območje pomagalo otroku, da se bo lahko skoncentriral. 

 Če je mogoče, naj otrok sedi v razredu spredaj. Hkrati poskusite zagotoviti, da 

otrok sedi v pravilnem položaju, na celotnem stolu, z nogami na tleh ter da ni 

upognjen ali počiva na mizi. 
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 Zmanjšanje hrupa in motečih dejavnikov, ko otroku sprejema navodila po slušni 

poti. 

 Otrok potrebuje čas, da organizira in načrtuje svoje aktivnosti, posebno ko piše 

zgodbo ali daljšo nalogo. 

 Otrok uporablja strategije, da bi se izognil izvajanju nalog, ko mu je težko. 

 Otrok potrebuje vsaj eno pohvalo za delo na dan. 

 Zahtevati je treba tako ustno kot pisno delo. 

 Pokazati je treba spoštovanje do stvari, v katerih je dober. 

 Čim prej je treba uvesti pisane črke za razvoj tekočnosti in prostora med besedami 

pri pisanju. 

 Delovni listi naj bodo natisnjeni na papir pastelnih barv. 

 Treba je spremeniti učne pristope in metode. Praktično delo z demonstracijo in 

eksperimentiranje pomagata otrokom z dispraksijo. 

 Podati je treba majhno količino ustnih ali pisnih informacij naenkrat in zmanjšati 

glasnost pri nareku. 

 Če ima otrok slabe sposobnosti načrtovanja in organizacije, je treba razdeliti 

vsako nalogo na manjše dele.  

 Če je le mogoče, naj se pri športni vzgoji izvajajo dejavnosti, pri katerih otrok uživa. 

 Otrok potrebuje več časa za slačenje in oblačenje pred in po športni vzgoji. 

 Otrok bo boljši pri posnemanju risanja, če se namesto dejanskega predmeta 

uporablja fotografija. To velja samo za samoportrete. 

 Otrok potrebuje napotke o prostorskih pojmih pri športni vzgoji, da se ga spomni, 

da je na vrhu, spodaj, znotraj, spredaj, levo in desno. 

 Zavedanje, da se težave lahko ponovno pokažejo, posebno med izbruhom 

nenadne rasti« (Addy, 2004, str. 55). 

 

Waterhouse (2012) pravi, da je treba otroku z dispraksijo narediti prijazen razred. Če je 

le mogoče, se dogovorimo za učilnico na dostopni in mirni lokaciji, pohištvo naj bo 

postavljeno tako, da so ovire čim manjše. Otrok naj sedi blizu table. 

 

Učitelji so z otrokom 6 ur dnevno, kar pomeni več kot 1170 ur vsako šolsko leto. So 

odličen vir informacij in lahko uporabljajo preproste strategije za delo s tem otrokom v šoli. 

Prav tako so hvaležni za vse informacije, na podlagi katerih dobijo boljšo sliko o otroku in 

mu tako lažje pomagajo (Sampson, 2012). 
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3 PROBLEM IN CILJ 

 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Otroci z dispraksijo imajo zaradi težav na področju senzorne integracije, načrtovanja in 

izvajanja psihomotoričnih dejavnosti težave pri učenju. Težave se lahko pojavljajo na 

področju grobomotoričnih in finomotoričnih spretnosti, govora in jezika, socialnih 

spretnosti, pozornosti in koncentracije, vizualno-motoričnih spretnosti ali kot učne težave 

(Boon, 2010). 

 

Kot pomoč otrokom z dispraksijo je treba zagotoviti celostno obravnavo, ki temelji na 

razvoju psihomotoričnih spretnosti in spodbujanju razvoja pozitivne samopodobe ter 

socialnih spretnosti ob upoštevanju otrokovih specifičnih potreb. 

 

 

3.2 CILJ RAZISKOVANJA 

 

Cilj raziskave so: 

 ugotoviti učinek obravnave v intervencijskem programu na dekličine 

psihomotorične spretnosti ter njeno socialno-čustveno področje, 

 preveriti psihomotorične spretnosti (psihomotorične, senzomotorične, vidno-

motorične, grobomotorične spretnosti itd.) in socialno čustveno področje 

(samopodoba, socialni status, sprejetost med vrstniki itd.) z uporabo 

psihometričnih testov, 

 pripraviti specifičen intervencijski program za spodbujanje psihomotoričnega in 

socialno-čustvenega področja, ki bo temeljil na dekličinih specifičnih potrebah in 

celostnem pristopu, 

 zmanjšati težave na področju učenja, načrtovanja in izvedbe gibov, 

 spodbujati razvoj pozitivne samopodobe in socialnih spretnosti. 
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3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

 

V raziskavi bomo poskusili dobiti odgovore na naslednja vprašanja: 
 
RV1: Na katerih psihomotoričnih področjih se bodo po izvedenem intervencijskem 

programu pojavile spremembe? 
 

RV2: Na katerem socialno-čustvenem področju se bodo po izvedenem intervencijskem 
programu pojavile spremembe? 

 
RV3: Kakšne spremembe se bodo pojavile na področju učenja, načrtovanja in izvedbe 

gibov? 
 
RV4: Kako se bosta z izvajanjem intervencijskega programa pomoči spremenili dekličina 

socialna vključenost in samopodoba? 
 
RV5: Kakšne bodo spremembe samoreprezentacije deklice na področjih samopodobe, 

socialne vključenosti in psihomotoričnih dejavnosti? 
 
RV6: Kakšne spremembe na psihomotoričnem in socialno-čustvenem področju bodo po 

izvedenem programu opažali dekličini učitelji in starši? 
 

 

3.4 RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODA 
 

Kvalitativna raziskava je bila izvedena kot singularna študija primera. Metoda 

raziskovanja je deskriptivna. Raziskava je bila načrtovana kot intervencijska študija z 

uporabo psihometričnih testov, vprašalnikov, opazovalne sheme in intervjujev. 
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4 METODE DELA 
 

 

4.1 VZOREC OSEB 
 

V študijo primera je vključena oseminpolletna deklica, katere ime je spremenjeno. 

 

4.1.1 Podatki o otrokovem razvoju 

 

Anja je stara 8,5 let. Rojena je bila v 38. tednu kot zahirana, z nizko porodno težo 2730 

g, dolžino 50 cm ter obsegom glave 33,5 cm, Apgar 9/9. Imela je poporodno zlatenico. 

Nosečnost je potekala normalno. Do četrtega leta je prebolela pogoste respiratorne 

infekte. Od otroških bolezni je prebolela vodene koze in oslovski kašelj. Cepljena je bila 

po programu. 

Anja je pri desetih mesecih začela uporabljati kahlico ter prvič rekla besedo ''mama''. Pri 

enajstih mesecih je začela kobacati po vseh štirih ter se je prvič postavila na noge. Pri 

trinajstih mesecih ji je zrastel prvi zob (enica levo zgoraj). Pri štirinajstih mesecih je stala 

sama brez opore ter naredila prve samostojne korake. Samostojno je začela hoditi pri 

osemnajstih mesecih. 

 

4.1.2 Podatki o družini 

 

Anja je prvorojeni otrok, ima sedemletno sestrico, ki obiskuje drugi razred, in štiriletnega 

bratca, ki obiskuje vrtec. Starša sta izobražena. Mama je specialna pedagoginja in dela 

v osnovni šoli z učenci z učnimi težavami. Oče je delavec, zaposlen je v mizarskem 

podjetju. Socialno-ekonomski status družine je povprečen. Deklica ima zelo spodbudno 

domače okolje, ki ji nudi veliko možnosti za razvijanje področij, kjer ima težave. Starša 

sta zelo skrbna, poleg obravnav v razvojni ambulanti jo vključujeta tudi v druge terapije 

(hipoterapija). 

 

4.1.3 Zgodovina obravnave v predšolskem in šolskem obdobju 

 

4.1.3.1 Predšolsko obdobje 

 

Anja je bila od četrtega meseca dalje vodena v razvojni ambulanti zaradi obporodnih 

dejavnikov tveganja. Pri deklici se je pojavljalo blago kasneje v motoričnem razvoju s 

pomanjkljivimi komponentami rotacij v gibalnih vzorcih. Zato so pri starosti 7,5 mesecev 

pričeli z nevrofizioterapevtskimi obravnavami. Razvojno nevrološka obravnava po metodi 
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Bobath se je zaključila pri starosti 18 mesecev, ko je deklica samostojno hodila. Pri 

starosti 4,4 let je pričela z obiskovanjem delovne terapije. Obiskovala jo je eno leto. Pred 

vstopom v šolo, pri starosti 5,6 let, sta deklico pregledali psihologinja in specialna 

pedagoginja. 

 

4.1.3.2 Šolsko obdobje 

 

V šoli so se kmalu pojavile težave z usmerjanjem in ohranjanjem pozornosti. Pri delu je 

bila počasna, hitro se je utrudila. Težave je imela z uporabo naučenega znanja v drugih 

situacijah. V šoli je imela individualno in skupinsko pomoč ter obiskovala dopolnilni pouk. 

Doma je z njo vsak dan delala mama. Ker so se težave nadaljevale, so staršem v šoli 

predlagali, da deklica pridobi odločbo o usmeritvi ter s tem prilagoditve, ki so bile nujno 

potrebne.  

 

4.1.3.3 Prepoznavni znaki 

 
Starša sta navedla naslednje prepoznavne znake, ki so bili oz. so prisotni pri deklici: 

 

Prepoznavni znaki med 6. in 8. letom: 

 težave pri prilagajanju pravilom v šoli, 

 velike težave pri športni vzgoji, 

 počasnost pri oblačenju in slačenju, ne zna zavezati vezalk, 

 omejena pozornost in slabe veščine poslušanja, 

 raba jezika ni vedno slovnično ustrezna, 

 nezmožnost, da si zapomni več kot dve do tri navodila naenkrat, 

 počasnost pri šolskem delu, 

 nemirnost, 

 mahanje z rokami ali ploskanje ob razburjenosti, 

 hitra razdražljivost in čustvena občutljivost, 

 težave pri sočasni uporabi vilice in noža, 

 težave pri navezovanju stikov z vrstniki, 

 težave s spanjem – nespečnost, nočne more. 

 

Prepoznavni znaki po 8. letu: 

 nerodnost, gibalna okornost, 

 težave pri lovljenju in metanju žoge, težave pri skakanju, preskakovanju, stanju na 

eni nogi, 

 slab kratkoročni spomin – pozabi zahteve in naloge prejšnjega dne, 

 slabša orientacija na lastnem telesu, slabša prostorska orientacija, 
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 težave pri branju in pisanju – težko čitljiv rokopis, počasnost pri branju, 

 težave pri odgovarjanju na preprosta vprašanja kljub poznavanju odgovora, 

 težave pri izražanju – težave pri priklicu besed, slabše komunikacijske veščine, 

 fobije in obsesivna vedenja, 

 nepotrpežljivost, 

 težave pri prepisovanju besedila s table ali iz knjige, 

 težave pri organizaciji in načrtovanju, 

 težave pri sledenju in upoštevanju navodil, 

 čustvena nedozorelost, težave pri vključevanju v družbeno okolje. 
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4.2 MERSKI INSTRUMENTI 
 

4.2.1 ABC test 

 

Baterija za oceno otrokovega gibanja (v originalu Movement Assessment Battery for 

Children) je edinstvena kombinacija kvalitativne in kvantitativne ocene, saj ima 

opazovanje med izvedbo testa enako vrednost kot podatki, ki jih dobimo s testom. Test 

vsebuje dva merska pripomočka, in sicer test ABC gibanja in vprašalnik ABC gibanja. 

Vsebuje tudi priročnik, po katerem je povzet opis testa (Henderson in Sugden, 2005). 

 

Naloge vključujejo tudi smernice za kvalitativno opazovanje otroka med testiranjem 

(opazovanje otrokove drže, nadzora intenzitete gibanja, spreminjanje tempa gibanja ipd.) 

ter smernice za povzemanje sprotnih ugotovitev. Na koncu zabeležimo otrokovo vedenje, 

koncentracijo in odzivanje na uspeh in neuspeh. 

 

Vprašalnik je namenjen vpogledu v otrokovo delovanje v običajnih, vsakodnevnih 

situacijah. Izpolnijo ga učitelji, starši in drugi strokovni delavci, ki otroka poznajo. 

Sestavljen je iz 48 postavk, razdeljenih na štiri dele, ki so razporejeni od lažjih proti težjim 

interakcijam z okoljem.   

 

Test in vprašalnik se dopolnjujeta in uporabljata na različne načine. Kadar imamo omejen 

čas in sredstva, uporabimo kot presejalni test vprašalnik, test pa kot podrobnejši 

diagnostični inštrument. Kadar pa nimamo omejitev, lahko uporabimo test za pridobitev 

bolj objektivne ocene otrokovih zmožnosti in vprašalnik kot način zunanje ocene 

kompetentnosti, ki jo otrok pokaže pri testiranju.  

 

Baterijo za oceno otrokovega gibanja lahko uporabljajo strokovnjaki z različnih področij 

in z različnimi izkušnjami. Na področju izobraževanja lahko koristi psihologom, učiteljem 

športne vzgoje, specialnim pedagogom in razrednim učiteljem, v zdravstvu pa pediatrom, 

psihologom, fizioterapevtom, delovnim terapevtom in logopedom. Za uporabo testa v 

Veliki Britaniji in v ZDA ni potrebno posebno usposabljanje. Pri nas je za uporabo testa 

potrebno usposabljanje, predvsem zaradi različnega predznanja bodočih uporabnikov 

testa. Nekateri strokovnjaki so dobro usposobljeni za opazovanje, ne pa za izvajanje testa, 

in obratno. Predvsem pa je pomembno, da uporabnik ABC testa pozna etična načela 

testiranja in mednarodne smernice za uporabo testov ter ima osnovna znanja o 

psihometričnih inštrumentih. V Sloveniji so test ABC gibanja prvič izdali leta 2005. Z 

dovoljenjem so ga priredili Jana Kodrič, Andreja Mikuž, Katja Groleger Sršen in Hermina 

Damjan, založili in izdali pa so ga v Centru za psihodiagnostična sredstva d. o. o. v 

Ljubljani. Obstaja tudi novejša različica testa, ABC-2, ki je bila izdana leta 2015.  
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Testni preizkus izvedemo individualno in traja od 20 do 40 minut, kar je odvisno od starosti 

otroka, motivacije in težavnosti nalog. Za izvedbo potrebujemo poleg testnega gradiva 

tudi ustrezen prostor. Otrok mora na standarden način izvesti različne gibalne naloge. 

Test je sestavljen iz 32 nalog, ki so razporejene v štiri skupine po osem nalog. Vsaka je 

namenjena otrokom druge starosti. V prvo starostno skupino spadajo otroci od 4. do 6. 

leta, v drugo otroci od 7. do 8. leta starosti, v tretjo otroci od 9. do 10. leta in v četrto 

starostno skupino otroci med 11. in 12. letom.  

 

 

Preizkusi preverjajo tri področja: 

 spretnost rok, 

 spretnosti z žogo, 

 statično in dinamično ravnotežje. 

 

Testne naloge za drugo starostno skupino so za lažje razumevanje empiričnega dela 

opisane podrobneje. 

 

 

Tabela 1: Testne naloge za drugo starostno skupino 7 in 8 let 
 

Spretnosti rok  

Vstavljanje čepkov 
Ploščo položimo na podlago, poleg nje na stran prednostne roke 
položimo 12 čepkov. Razporedimo jih v štiri vrstice po tri čepke, 
razdalja med vrsticami in stolpci naj bo približno 2,5 cm. Za testiranje 
druge roke zamenjamo položaj plošče in čepkov. Otrok z eno roko 
trdno drži ploščo, z drugo pa prime čepek. Na znak začne otrok čim 
hitreje vstavljati čepke v luknje na plošči. Na koncu štiri luknje v plošči 
ostanejo prazne. Za vajo je na voljo en poskus z vsako roko. Če v 
prvem poskusu ni izpolnil kriterija, nalogo izvede z vsako roko 
dvakrat. Neuspešen poskus je, če otrok vzame dva ali več čepkov 
naenkrat ali med izvajanjem dejavnosti menja roko ali uporablja obe 
roki.  

Vdevanje vezalke 
Ploščo in vezalko položimo pred otroka tako, da je plošča z daljšo 
stranico obrnjena proti otroku. Otrok vzame v roke ploščo in vezalko, 
sam se odloči, s katero roko bo držal vezalko. Na znak začne vdevati 
vezalko skozi luknje v plošči, kot bi šival. Za vajo otrok vdene vezalko 
v dve luknji. Neuspešen poskus je, če otrok spelje vezalko okoli roba 
plošče ali zgreši luknjo. 

Sledenje poti okoli rože 
Otrok naj sedi pri mizi z obema nogama na tleh, roki naj udobno 
počivata na mizi. Predenj položimo predlogo za sledenje poti okoli 
rože in pisalo. Otrok sledi poti tako, da vleče neprekinjeno črto, pri 



  
 

INTERVENCIJSKI PROGRAM ZA CELOSTNO OBRAVNAVO DEKLICE Z DISPRAKSIJO 
  

Š. Miklavčič 

 
 

44 
 

čemer ne sme prečkati robov poti.  Če dvigne pisalo, tega ne štejemo 
kot napako, če nadaljuje z iste točke. Položaj predloge lahko nekoliko 

spremeni (do največ 45), da lažje vleče črto. Testiramo samo 
prednostno roko. Za vajo ima na voljo en poskus, in sicer pol poti 
opravi testator kot prikaz, otrok pa dokonča pot. Kot napaka se šteje, 
kolikokrat gre črta čez zarisano mene. Dotikanje meje ni napaka. 
Neuspešen poskus je, če otrok med risanjem menja smer ali dvigne 
pisalo in začne vleči črto od druge točke.   

Spretnosti z 
žogo 

Odbijanje in lovljenje žoge z eno roko 
Otrok naj stoji stran od pohištva in sten, tla naj bodo ravna in gladka. 
Žogo naj odbije desetkrat ob tla in jo z isto roko ulovi. Testiramo obe 
roki. Za vajo je na voljo pet poskusov z vsako roko. Poskus ni 
uspešen, če otrok ujame žogo z obema rokama ali si pri lovljenju 
pomaga s telesom ali oblačili.  

Metanje vrečke s fižolom v škatlo 
Škatlo za ciljanje postavimo na tla s krajšo stranjo proti otroku. 
Izmerimo razdaljo 2 m od sprednjega roba škatle in jo označimo s 
kosom lepilnega traku. Otrok mora z eno roko desetkrat vreči vrečko 
v škatlo. Testiramo samo eno roko. Za vajo je na voljo pet poskusov. 
Med vajo lahko otrok menja roko, s katero meče. Za zadetek se šteje, 
če vsaj del vrečke pristane v škatli. Neuspešen poskus je v primeru, 
da otrok pri metu stopi čez črto ali meče z obema rokama. 

Statično 
ravnotežje 

Ravnotežje na eni nogi 
Otrok naj stoji stran od pohištva in sten. Za nalogo mora do 20 sekund 
stati na eni nogi. Druga noga je pokrčena, s podplatom na notranji 
strani kolena noge, ki je na tleh. Roke so v bokih s prsti obrnjenimi 
naprej. Merjenje časa se začne, ko otrok najde držo, v kateri je v 
ravnotežju. Testiramo obe nogi. Za vajo ima na voljo en poskus z 
vsako nogo. Poskus ni uspešen, če otrok premakne nogo, na kateri 
stoji, premakne stopalo pokrčene noge s kolena ali premakne roke z 
bokov.  

Dinamično 
ravnotežje 

Skakanje v kvadrate 
Z lepilnim trakom naredimo na tla šest kvadratov, velikih 45 x 45 cm, 
ki v dolžino merijo 2,7 m. Otrok stoji v prvem kvadratu s stopali skupaj 
in izvede pet sonožnih skokov iz kvadrata v kvadrat, v zadnjem se 
ustavi. Če otrok ohrani ravnotežje, doskok upoštevamo tudi, če stopali 
nista povsem skupaj. Zadnjega skoka ne upoštevamo, če ga otrok ne 
zaključi v uravnoteženi drži. Za vajo je na voljo en poskus. Za pravilno 
izvedbo je potrebnih pet pravilnih zaporednih skokov. Poskus ni 
uspešen, če je otrok pristal na traku ali zunaj kvadrata, skočil v en 
kvadrat več kot enkrat ali pristal z nogama daleč narazen. 

Hoja peta – prsti 
Na tla nalepimo 4,5 m dolg kos lepilnega traku. Med izvedbo je treba 
dobro opazovati otrokova stopala. Otrok naj naredi po traku 15 
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korakov tako, da se pri vsakem koraku ob dostopu s peto noge 
dotakne prstov noge, ki je na tleh. Za vajo je na voljo en poskus s 5 
koraki. Poskus ni uspešen, če otrok pusti prostor med peto in prsti ali 
stopi s traku.  

 

 

Tabela 2: Testne naloge za drugo starostno skupino 9 in 10 let 
 

Spretnosti rok  

Prestavljanje čepkov 
Ploščo položimo na podlago. Čepke razporedimo v drugo, tretjo in 
četrto vrsto od zgoraj navzdol, prva ostane prazna. Otrok z eno roko 
trdno drži ploščo, z drugo pa prime prvi čepek, ki ga bo prestavil. Na 
znak začne otrok čim hitreje prestavljati čepke iz druge vrste v prvo, 
iz tretje v drugo in iz četrte v tretjo. Za vajo otrok prestavi eno vrstico 
čepkov z vsako roko. Testiramo obe roki.  Poskus ni uspešen, če 
otrok prestavi dva ali več čepkov naenkrat ali med izvajanjem 
dejavnosti menja roko ali uporablja obe roki.  

Privijanje matic na vijak 
Vijak s pritrjeno matico položimo na podlogo z glavico proti otroku. 
Matice razporedimo v vodoravno vrsto pravokotno na vijak. Otrok sam 
izbere, s katero roko bo prijel vijak. V eni roki drži vijak, v drugi pa eno 
od matic. Za vajo otrok privije eno matico na vijak. Poskus ni uspešen, 
če otrok privije več kot eno matico naenkrat ali matic ne uspe priviti 
do konca. 

Sledenje poti okoli rože 
Otrok naj sedi pri mizi z obema nogama na tleh, roki naj udobno 
počivata na mizi. Predenj položimo predlogo za sledenje poti okoli 
rože in pisalo. Otrok sledi poti tako, da vleče neprekinjeno črto, pri 
čemer ne sme prečkati robov poti.  Če dvigne pisalo, tega ne štejemo 
kot napako, če nadaljuje z iste točke. Položaj predloge lahko nekoliko 

spremeni (do največ 45), da lažje vleče črto. Testiramo samo 
prednostno roko. Za vajo ima na voljo en poskus, in sicer pol poti 
opravi testator kot prikaz, otrok pa dokonča pot. Kot napaka se šteje, 
kolikokrat gre črta 12 mm zunaj poti. Dotikanje meje ni napaka. 
Neuspešen poskus je, če otrok med risanjem menja smer ali dvigne 
pisalo in začne vleči črto od druge točke.   

Spretnosti z 
žogo 

Lovljenje z obema rokama 
Izmerimo razdaljo 2 m od gladke stene in jo označimo s kosom 
lepilnega traku. Otrok stoji za črto in desetkrat vrže žogo ob steno in 
jo lovi z obema rokama. Za vajo je na voljo pet poskusov. Poskus ni 
uspešen, če pri metu žoge stopi čez črto ali si pri lovljenju pomaga s 
telesom ali oblačili. 

Metanje vrečke s fižolom v škatlo 
Škatlo za ciljanje postavimo na tla s krajšo stranjo proti otroku. 
Izmerimo razdaljo 2,5 m od sprednjega roba škatle in jo označimo s 
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kosom lepilnega traku. Otrok mora z eno roko desetkrat vreči vrečko 
v škatlo. Testiramo samo eno roko. Za vajo je na voljo pet poskusov. 
Med vajo lahko otrok menja roko, s katero meče. Za zadetek se šteje, 
če vsaj del vrečke pristane v škatli. Neuspešen poskus je v primeru, 
da otrok pri metu stopi čez črto ali meče z obema rokama. 

Statično 
ravnotežje 

Ravnotežje na plošči 
Dejavnost izvajamo v praznem prostoru, stran od pohištva in sten, na 
površini, ki ne drsi. Ploščo položimo na tla z letvico navzdol. Testator 
mora opazovati, če se med testiranjem robovi plošče dotikajo tal ali 
ne. otrok stoji na plošči na eni nogi 20 sekund, testiramo obe nogi. Za 
vajo je na voljo en poskus z vsako nogo, ki naj traja največ 10 sekund. 
Poskus ni uspešen, če otrok nagne ploščo tako, da se dotika tal, se z 
nogo, ki je v zraku, dotakne tal, plošče ali druge noge.  

Dinamično 
ravnotežje 

Skakanje v kvadrate 
Z lepilnim trakom naredimo na tla šest kvadratov, velikih 45 x 45 cm, 
ki v dolžino merijo 2,7 m. Otrok stoji v prvem kvadratu na eni nogi in 
naredi pet zaporednih skokov iz kvadrata v kvadrat, v zadnjem se 
ustavi. Za vajo je na voljo en poskus z vsako nogo. Za pravilno 
izvedbo je potrebnih pet pravilnih zaporednih skokov. Poskus ni 
uspešen, če je otrok pristal na traku ali zunaj kvadrata, skočil v en 
kvadrat več kot enkrat ali se z drugo nogo dotaknil tal. 

Ravnotežje z žogo 
Podstavka s količkoma postavimo na tla v razdalji 2,7 m. Ploščo in 
teniško žogico damo na mizo. Otrok se postavi na polovico razdalje 
med obema podstavkoma. Ploščo z luknjami navzdol položi na 
iztegnjeno dlan in na sredino položi žogo.  Ploščo mora uravnovesiti 
tako, da se žoga ne premika. Noben del roke ne sme biti nad ploščo. 
Nato se otrok sprehodi okoli podstavkov s količkoma in se vrne na 
izhodiščno točko. Če žoga pade na tla, jo testator pobere in vrne 
otroku, le-ta pa jo ponovno namesti na ploščo. Ko se žoga umiri, 
nadaljuje pot od točke, na kateri mu je padla na tla. Testiramo samo 
eno roko. Za vajo je na voljo en poskus. Časa se ne meri, zato je 
pomembno, da otrok hodi počasi in umirjeno. Zapisuje se, kolikokrat 
otroku pade žogica na tla. Poskus ni uspešen, če otrok napačno drži 
ploščo (npr. s palcem na plošči), ko mu žoga pade s plošče, ne 
nadaljuje hoje z iste točke ali z drugo roko lovi ali ustavlja žogo.  

 

Kot zaključek testiranja dobimo oceno gibalne oškodovanosti, ki je seštevek dosežkov pri 

osmih nalogah, ki jih otrok izvede. Oceno interpretiramo s pomočjo percentilnih norm, ki 

označujejo delež otrok nad in pod določenim surovim dosežkom. Na testu ABC gibanja 

višji dosežek pomeni manjšo učinkovitost. Torej je otrok, ki doseže 25 od možnih 40 točk, 

precej manj učinkovit od otroka, ki jih doseže 12. 
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Percentilne 
norme 

Oškodovanost 

< 5 Najtežja motnja koordinacije 

5−15 Mejna motnja koordinacije 

> 15 Ni večjih odstopanj 

 

V naši raziskavi je test opravila in interpretirala specialna pedagoginja s Centra za 

duševno zdravje ZD Ljubljana, ki ima za to opravljena ustrezna usposabljanja.  

 

 

4.2.2 ACADIA test 

 

Avtorji Atkinson, Johnston in Lindsay iz Univerze Acadia, Wolfville, Canada so 

standardiziran test razvoja sposobnosti Acadia (v originalu The Acadia Test Of 

Developmental Activities) razvili z željo po hitrem in ekonomičnem načinu odkrivanja 

osnovnošolskih otrok s težavami pri učenju. Prvenstveno naj bi ga uporabljali pedagogi 

in specialno-rehabilitacijski pedagogi (defektologi) za šolske pogoje. Za naše razmere in 

uporabo so ga priredili na Fakulteti za defektologijo Univerze v Zagrebu. Vsebuje tudi  

priročnik, po katerem je povzet opis testa (Atkinson, Johnston in Lindsey, 1981). 

 
Acadia test sposobnosti je sestavljen iz 13 podtestov, ki so med seboj neodvisni. Vsak 
od njih je namenjen merjenju nekaterih vidikov razvojnih sposobnosti, ki so potrebni za 
uspešno sodelovanje pri šolskih aktivnostih. Uporablja se lahko za posameznega otroka 
ali cel razred. Namen testa je določiti, kateri otroci bodo imeli težave pri učenju. Lahko se 
uporablja tudi za prepoznavanje otrok, za katere bi bilo treba organizirati dodatno 
diagnostično testiranje. 
 
V naši raziskavi so bili uporabljeni naslednji podtesti: 

 Test II: Vidno-motorična koordinacija in sposobnost sledenja: od otroka se zahteva, 
da s svinčnikom sledi liniji ali dokonča oblike. Pri tem testu so poglavitni 
koordinacija oko-roka in kontrola drobnih gibov. 

 Test III: Vidna diskriminacija: otrok mora izbrati eno od štirih sličic, ki so si podobne, 
ali eno od štirih podobnih besed, od katerih samo ena ustreza besednemu 
predložku. 

 Test IV: Risanje oblik: otrok mora narisati oblike, ki so bolj ali manj zapletene. 
Pomembna percepcija s sočasno kontrolo drobnih gibov. 
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4.2.3 SNAP  

 

SNAP ponuja sistematičen in obsežen pregled otrokovih specifičnih učnih težav. Gre le 

za opis težav in ne za diagnozo, vendar je natančen, uporaben in učinkovit. Šolam in 

staršem omogoča prve korake k razumevanju težav.  

 

SNAP ni »test«, kar pomeni, da primarno ni psihometrični instrument. Je sredstvo, s 

katerim zberemo in uredimo vse, kar je znanega o učencu. Daje nam preprost klinični 

vpogled v to, ali ima otrok težave z določeno spretnostjo.  

 

Namenjen je otrokom, starim od 5 do 14 let. Uporabljajo ga specialni in rehabilitacijski 

pedagogi, logopedi in psihologi. Le-ti zbirajo informacije o učencu in izvedejo potrebne 

preizkuse. Pri izpolnjevanju vprašalnikov pa sodelujejo z učitelji, starši in otrokom.  

 

Obsega vprašalnik za starše (Družinski podatki) in učitelje (Vprašalnik za oceno 

učenca) ter petnajst dodatnih diagnostičnih preizkusov, ki pomagajo dobiti potrebne 

informacije. Vsebuje tudi priročnik, po katerem je povzet opis testa (Weedon in Reid, 

2009). 

 

SNAP vsebuje 140 vprašanj v 16 skupinah. Na večino vprašanj je mogoče odgovoriti zelo 

hitro. Vprašanja za področje, kjer ni opaznih težav, se lahko preskoči. Ni potrebe, da je 

SNAP v celoti izpolnjen, saj je predvsem sredstvo zbiranja, urejanja in analiziranje tistega, 

kar je o otroku pogosto že znano. Bolj temeljiti in informativni kot so podatki, tem boljša 

je kakovost dobljenih rezultatov in celovite ocene. Vsa vprašanja so prikazana na 

računalniškem zaslonu, pa tudi na treh vprašalnikih. Enega izpolnijo starši, drugega 

učitelji, ki otroka dobro poznajo, tretjega pa učenec sam oz. s pomočjo odraslih.  

Področja SNAP vprašanj: 

 branje, 

 zapisovanje, 

 pisava in izgled izdelka, 

 delo s številkami/računanje, 

 govorjenje in poslušanje, 

 govor in izgovorjava, 

 mišljenje in organizacija, 

 socialne in medosebne veščine, 

 čustvovanje in osebnost, 

 vedenje, 

 pozornost in hiperaktivnost, 

 spomin, 

 telesne in gibalne veščine, 

 hitrost dela, 
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 vidna in zaznavna sposobnost, 

 družinski podatki. 

 

Dodatni diagnostični preizkusi omogočajo vpogled v tista vprašanja, za katera nimamo 

informacij ali so težko dostopne. Ti preizkusi so kratki in preprosti za uporabo. Dajejo le 

približne klinične vpoglede. Njihov cilj ni razvrščanje in natančno razlikovanje med ravnmi 

funkcioniranja, tudi standardizirani niso bili s tem namenom. 

 

Diagnostični preizkus SNAP: 

 časovno omejeno branje, 

 fonološko zavedanje, 

 branje nebesed, 

 časovno omejeno zapisovanje po nareku (ortografski preizkus), 

 prerisovanje likov, 

 časovno omejeno prepisovanje besedila, 

 priklic besed, besedna tekočnost, 

 pomnjenje besede nazaj, 

 vidni spomin, 

 naravna zaporedja in štetje nazaj, 

 ravnotežje, 

 združevanje leve in desne strani, 

 poimenovanje slik, 

 vidno razločevanje, 

 prilagajanje oči razdalji in vidno sledenje. 

 

V naši raziskavi je test opravila in interpretirala specialna pedagoginja s Centra za 

duševno zdravje, ki ima za to opravljena ustrezna usposabljanja. 

 

 

4.2.4 Test imitacije gibov 

 

Test imitacije gibov (Bergès in Lézine, 1972) napove dispraksijo in je zelo uporaben za 

oceno doživljanja telesne integritete. Za uspešno izvedbo nalog je treba prepoznati in 

posnemati gibe. Za zmožnost posnemanja gibov so nujno potrebni poznavanje delov 

telesa in stranskosti na sebi in drugem. Za pojav dispraksije so še posebej pomembne 

diskriminatorne naloge bilateralne koordinacije, pri katerih mora otrok izvesti gib preko 

sredinske telesne črte, kot je razvidno s slike 2. Pri ocenjevanju testov se uporabljajo 

originalne norme (Išpanovič - Radojković, 1986).  
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Slika 2: Naloge Testa imitacije gibov 10, 12, 17 (Išpanovič-Radojković, 1986) 

 

Test je sestavljen iz dveh delov: 

 Test imitacije enostavnih gibov (3 do 6 let) 

Test je sestavljen iz 20 nalog, ki jih izvajamo z zgornjimi okončinami velikih sklepov 

ali z gibi pesti. S temi nalogami ocenjujemo občutek za smer v prostoru in za smer 

v odnosu na svojo telesnost. Za uspešno izvajanje je potrebno dobro poznavanje 

delov telesa, stranskosti na sebi in na drugem. 

 Test imitacije sestavljenih gibov (6 do 10 let) 

Test vsebuje 20 nalog, ki se nanašajo na sestavo različnih oblik s pomočjo prstov. 

Prvi del nalog ocenjuje poznavanje svojih prstov in zrelost njihove motorike, drugi 

del nalog ocenjuje občutek za smer v prostoru, kontrolo posameznih segmentov 

udov in zmožnost asimetrične uporabe roke, tretji del nalog zahteva dobro 

poznavanje prstov, ki služijo kot osnova za izvajanje globalnega modela. 

 

Za namen naše raziskave smo uporabili samo drugi del testa (Test imitacije sestavljenih 

gibov). 

 

4.2.5 Presejalni testi 

 

Na začetku je treba zbrati informacije o otrokovih motoričnih sposobnostih in ročnih 

spretnostih, ki so lahko koristne pri boljšem razumevanju otrokovih potreb. Neformalno 

ocenjevanje se lahko opravi na podlagi opazovanja z izpolnjevanjem check list za 

ugotavljanje specifičnih gibalnih težav (Addy, 2004). 

 

Check liste izpolnjujejo starši ali učitelj. Če so odgovori med 1 in 16 pogosto »da« in 

odgovori 17 do 26 pogosto »ne«, je zelo verjetno, da ima otrok dispraksijo. Za 

ugotavljanje težav na področju pisanja, računanja, športne vzgoje, branja in socialnih 

spretnosti so uporabne check liste, ki so namenjene specifičnim področjem. 

 

 

Tabela 3: Primer check liste za opazovanje začetnega stanja (Addy, 2004; str. 24) 
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OPAZOVANJE DA NE 

Otrok ima težave z držanjem svinčnika.   

Otrok ima težave z oblikovanjem črk.   

Otrokova risba je popačena ali nezrela.   

Otrok je neroden.   

Otrok je raztresen.   

Otrok se ne zaveda svojega telesa.   

Otrok ima slabo pozornost.   

Otrok ima težave pri pripravi na delo.   

Otrok ima težave pri rokovanju s predmeti.   

Otrok pogosto zgleda zmeden in frustriran.   

Otrok ima nizko samospoštovanje in slabo samozavest.    

Obstaja neusklajenost med otrokovim verbalnim in pisnim izražanjem.   

Otrokove črke so različnih velikosti.   

Otrok ima težave s komunikacijo.   

Otrokov govor je slabši pod pritiskom (npr. ko mora odgovoriti na 
vprašanje). 

  

…   

 

 

4.2.6 Pregled motoričnih sposobnosti 

 

S pomočjo pregleda motoričnih spretnosti ocenjevalec v 20 minutah prepozna otroke z 
motoričnimi težavami, ki so starejši od 7 let. Rezultati lahko poleg kognitivne ocene in 
zgodovine razvoja, potrdijo tudi diagnozo dispraksija (Potrwood, 1999). 
 
Ocenjevalec lahko med opazovanjem beleži vedenja, ki jih opazi. Pomembno je, da vse 
navedbe podrobno opiše, tako da je kasneje mogoče pripraviti učinkovit intervencijski 
program. Pozoren mora biti na vsa gibanja, ki so s tem povezana, in na druge telesne 
znake, kot so tremor ali molenje jezika iz ust. 
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Pregled vsebuje naslednje spretnosti: 
1. hoja po prstih naprej in nazaj, 
2. hoja po petah naprej in nazaj, 
3. hoja po notranji strani stopala, 
4. hoja po zunanji strani stopala, 
5. prepoznavanje skritih prstov, ki jih pokažemo, 
6. zaporedno dotikanje prstov, 
7. rotacija zapestja, 
8. ravnotežje na eni nogi, 
9. dotikanje konca nosu s kazalcem roke, 
10. sonožno skakanje. 

 

                           
 

Slika 2: Naloge Pregleda motoričnih sposobnosti 2, 6, 8, 9  (Portwood, 1999) 

 
 
4.2.7 Lestvica samopodobe za otroke od 8 do 16 let 

 

Piers-Harrisova lestvica samopodobe meri, kako posameznik vrednoti sebe. Leta 1964 

sta jo na podlagi otroških stališč in izjav o sebi sestavila Pier in Harris. Sestavljena je iz 

80 različnih trditev, ki so napisane kot preprosti stavki in na katere mora otrok odgovoriti, 

ali so značilne zanj ali ne. Namenjena otrokom od 8. do 16. leta (Lamovec, 1999).  

 

Lestvica meri precej širok obseg pojma sebe: telesni videz, socialno vedenje, intelektualni 

status, zadovoljstvo s samim seboj, priljubljenost in anksioznost. To so hkrati tudi faktorji, 

ki jih je pokazala faktorska analiza. Generalni faktor se ni pojavil, čeprav sta avtorja 

nameravala meriti splošni pojem sebe.   

 

Tabela 4 Razdelitev lestvice po šestih področjih in pripadajoče postavke 

PODROČJA 
POSTAVKE, KI DOLOČAJO POSAMEZNO 

PODROČJE 

Telesni izgled in počutje  
(možnih 13 točk) 

8, 15, 19, 29, 41, 44, 46, 47, 55, 60, 64, 73, 77 
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Socialno vedenje  
(možnih 26 točk) 

3, 9, 12, 14, 18, 20, 25, 27, 31, 32, 34, 35, 42, 48, 
51, 56, 57, 58, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 79 

Intelektualni status  
(možnih 10 točk) 

5, 21, 23, 24, 26, 39, 42, 45, 66, 70 

Zadovoljstvo s samim seboj  
(možnih 23 točk) 

2, 4, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 30, 36, 39, 43, 44, 
46, 50, 52, 52, 54, 67, 75, 76, 80 

Priljubljenost  
(možnih 15 točk) 

1, 3, 9, 11, 17, 27, 33, 35, 40, 49, 57, 58, 59, 62, 
69 

Anksioznost  
(možnih 22 točk – več točk kot doseže, 
manj anksioznih elementov je prisotnih) 

4, 6, 7, 10, 13, 20, 22, 28, 34, 36, 37, 38, 40, 45, 
53, 58, 61, 74, 75, 77, 78, 79 

 

Vsak odgovor, ki se sklada s ključem, dobi 1 točko. Odgovore pod DA in NE seštejemo. 
Visoko število točk pomeni ugoden pojem sebe oz. visoko samospoštovanje. 
 

Tabela 5 Ključ za točkovanje  

DA 
2, 5, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 33, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 
49, 51, 52, 54, 55, 57, 60, 63, 67, 69, 70, 72, 73, 76, 80 

NE 
1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 
47, 48, 50, 53, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 71, 74, 75, 77, 78, 79 

 

Merske karakteristike so dokaj ugodne. Zanesljivost je 0,7. Notranja konsistentnost za 8, 

11 in 15 let stare otroke znaša od 0,78 do 0,93. Korelacije z inteligentnostjo so pozitivne, 

vendar nizke. Z anksioznostjo je korelacija negativna, in sicer −0,69. Razlike med 

spoloma ni.  

 

 

 

 

4.2.8 Sociometrične tehnike 

 

S sociometričnimi tehnikami izmerimo družabne odnose v neki skupini (povezanost med 

posamezniki v skupini) in položaj vsakega posameznika v neki skupini. Z njo opredelimo, 

koliko je nek posameznik v skupini priljubljen ali morda iz skupine izločen, osamljen, v 

kolikšni meri se s člani skupine ne razume in ali se z njimi rad druži ali ne. Posameznik s 

svojim obnašanjem in značilnostmi vpliva in s tem sooblikuje celostno podobo skupine, 

skupina pa prav tako s svojimi značilnostmi, navadami, pravili in normami vpliva na 

posameznika − na njegova prepričanja, razmišljanje, obnašanje. Metoda je uporabna za 

ugotavljanje povezanosti nekega razreda in je tako koristna v pedagoških znanostih. 
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S sociometričnim preizkusom ugotavljamo socialno strukturo skupine, sociogram pa je 

grafična predstavitev preizkusa, v katerem natančno vidimo socialne strukture v skupini 

in položaj vsakega posameznika.  

 

Podatki o učencih bodo obdelani z računalniškim programom Group Dynamics, verzija 

1.0.1 z dne 16. 1. 2012. 

 

 

4.2.9 Intervju z deklico 

 

Za našo raziskavo smo oblikovali polstrukturiran intervju, ki temelji na prepoznavanju 

dekličinih močnih in šibkih področij ter njeni samopodobi. Uporabili smo polstrukturiran 

intervju, saj smo želeli vnaprej omejiti določene možnosti in ker je intervju bolj prožna 

oblika od drugih raziskovalnih metod. V stiku s sogovornikom se lahko usmerja pogovor 

in ob pozornem poslušanju sogovorniku postavlja še dodatna vprašanja, ki so zanimiva 

za raziskovanje.  

 

Pri polstrukturiranem intervjuju si raziskovalec poleg splošnih ciljev, ki naj bi jih dosegel, 

vnaprej pripravi tudi nekaj bistvenih vprašanj, navadno odprtega tipa. Ostala vprašanja  

oblikuje sproti med potekom intervjuja. Polstrukturiran intervju je zelo prožna tehnika 

zbiranja podatkov, pri tem se lahko uporabi zaprti ali odprti tip vprašanj. Odgovori 

izpraševalca so lahko kratki ali pa odgovarja v obliki pripovedi. Uporaben je pri študiji 

primera, lahko tudi pri večjih vzorcih. Uporabi se lahko kot samostojna tehnika zbiranja 

podatkov ali v kombinaciji z drugimi tehnikami (Vogrinc, 2008).  

 

Pri postopku analize intervjuja bom sledila naslednjim korakom: 

1. urejanje gradiva (transkripcija intervjuja), 

2. določitev enot kodiranja (večkratno branje intervjuja, določitev vsebinsko 

pomembnih delov besedila), 

3. odprto kodiranje, 

4. izbor in definiranje pojmov in kategorij. 

 

Najprej bomo naredili transkripcijo oz. prepis intervjuja. Zaradi lažje berljivosti bomo 

popravili le večje slovnične napake. Po večkratnem branju intervjuja in določitvi vsebinsko 

pomembnih delov besedila bomo določili enote kodiranja. Informacije, ki bodo pomembne 

za našo raziskavo, bomo v nadaljevanju analizirali. Kode bom pripravili na osnovi 

besedila. Najprej jim bom pripisali kode drugega reda, ki predstavljajo skrajšan zapis 

pomembnih delov besedila. Te kode bomo nato povzeli v kode prvega reda, ki so že bolj 

specifične. Tako bomo dobili končne kategorije, ki jih bomo v nadaljnji obdelavi primerjali 

in nam bodo pomagale pri interpretaciji intervjuja.  
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4.2.10 Analiza dokumentov o deklici 

 

V raziskavi smo uporabili naslednje dokumente o deklici, ki so nam jih posredovali starši: 

 izvide iz obravnav v razvojni ambulanti, 

 strokovno mnenje in odločbo o usmeritvi, 

 individualizirani program, 

 evalvacijska poročila o izvajanju dodatne strokovne pomoči. 
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4.3 INTERVENCIJSKI PROGRAM POMOČI 
 

Po ocenjenem začetnem stanju smo za deklico glede na močna in šibka področja 
pripravili intervencijski program, ki je vseboval naslednja področja:  

 koordinacija,  

 ravnotežje,  

 telesna drža,  

 socialno-čustveno področje.  
 
Z intervencijskim programom smo skušali omiliti težave na področju učenja, načrtovanja 
in izvedbe gibov ter izboljšati samopodobo in socialno-čustveno področje.  
 
Pri vadbi, ki je potekala individualno 20 do 30 minut dnevno, je deklica utrjevala osnovne 
in kompleksne gibalne vzorce. Enkrat tedensko je bila 15 min skupinska vadba (v 
razredu) in je bila namenjena razvijanju socialno-čustvenih spretnosti ter izboljšanju 
samopodobe.  
 
Vadba je potekala po programu od januarja do junija 2013. Dnevno so z njo delali starši, 
dvakrat mesečno se je srečevala z njo avtorica raziskave in izvedla 10 srečanj po 45 min. 
Program se je izvajal na dekličinem domu. Vadbo v razredu je izvajala dekličina 
razredničarka v času razredne ure.  
 
Spremembe in napredek med izvajanjem aktivnosti smo ugotavljali s pomočjo 
opazovanja vedenja in doživljanja deklice po opazovalni shemi. 
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4.4 POSTOPEK PRIDOBIVANJA PODATKOV 
 

Podatke smo v začetku januarja 2013 zbirali s testi za preverjanje psihomotoričnih 

spretnosti deklice, testi za preverjanje socialno-čustvenega področja, intervjuji, 

opazovanjem in analizo dokumentov (izvidi, spričevala, strokovno mnenje, poročila 

strokovnjakov ipd.). 

 

Začetno stanje smo ugotavljali z naslednjim instrumentarijem: 

 ABC test (Henderson in Sudgen, 2005), 

 Acadia test (Atkinson in drugi, 1981), 

 SNAP test (Weedon in Reid, 2009), 

 Test imitacije gibov (Bergès in Lézine, 1972 v Išpanovič - Radojković,1986), 

 Presejalni testi (Addy, 2004), 

 Pregled motoričnih sposobnosti (Portwood, 1999), 

 Lestvica samopodobe za otroke od 8 do 16 let (Piers in Harris, 1964 v Lamovec, 1994) 

 sociometrične tehnike (sociogram), 

 intervju z deklico, 

 analiza dokumentov o deklici. 
 
Končno stanje smo preverili z instrumentarijem, ki smo ga uporabili že na začetku. Na 
ta način smo ugotavljali spremembe oz. napredek deklice na psihomotoričnem in 
socialno-čustvenem področju.  
 
Večjo zanesljivost raziskave smo dosegli s triangulacijo metod (opazovalna shema, 
vprašalnik, intervju) in virov (deklica, starši, strokovni delavci v šoli, raziskovalka).  
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4.5 OBDELAVA PODATKOV 
 

Pri obdelavi podatkov smo uporabili kvalitativno vsebinsko analizo gradiv, uporabili smo 
odprti način kodiranja in oblikovanja kategorij.  
 
Za analizo začetnega in končnega stanja smo pri podatkih, dobljenih s psihometričnimi 
testi, rezultate primerjali z normami.  
 
Zaključna evalvacija temelji na sintezi analiz podatkov, dobljenih iz različnih virov in z 
različnimi metodami. 
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

 

5.1 OCENA ZAČETNEGA STANJA 
 

5.1.1 ABC test 

 

Pri oceni začetnega stanja je bil izveden testni preizkus za drugo starostno skupino, saj 

je bila deklica stara 8,5 let.  

 

Tabela 6: Rezultati testnih nalog 
 

SPRETNOSTI ROK 

Vstavljanje čepkov 5 

Vdevanje vezalke 5 

Sledenje poti okoli rože 0 

Skupaj: 10 

SPRETNOSTI Z ŽOGO 

Odbijanje in lovljenje žoge 3 

Metanje vrečke s fižolom 0 

Skupaj: 3 

STATIČNO  IN DINAMIČNO RAVNOTEŽJE 

Ravnotežje na eni nogi 4 

Skakanje v kvadrate 0 

Hoja peta − prsti 0 

Skupaj: 4 

Skupna ocena oškodovanosti: 17  
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Pri kronološki starosti 8,5 let je skupna ocena oškodovanosti 17, tako da dekličini dosežki 

spadajo v kategorijo 2 percentil. To kaže na težjo stopnjo gibalne oškodovanosti oz. na 

razvojno motnjo koordinacije. Odstopanja (navzdol) se kažejo na naslednjih področjih: 

spretnosti rok (koordinacija oko-roka), spretnosti z žogo (vidno-motorična koordinacija) 

ter statičnega ravnotežja (slabši nadzor telesa oz. telesne drže). Časovna omejitev vpliva 

na rezultat testiranja. Opazna je slabša ocena razdalje med elementi v prostoru.  

 

5.1.2 Acadia test 

 

Tabela 7: Rezultati testnih nalog 

Podtest 
Bruto  
točke 

Standardizirane 
točke 

II. Vidno-motorična koordinacija in   
    sposobnost sledenja 

11 48 

III. Vidna diskriminacija 12 41 

IV. Risanje oblik 6 40 

 

Deklica je pri testu Vidno-motorična koordinacija in Sposobnost sledenja dosega 11 bruto 

točk, kar pomeni 48 standardiziranih točk. Pri testu Vidna diskriminacija je dosegla 12 

bruto točk in s tem 41 standardiziranih točk. Tudi pri testu Risanje oblik je s 6 bruto 

točkami dosegla 40 standardiziranih točk. Deklica se pri vseh testih nahaja pod 

aritmetično sredino, a se rezultat ne nahaja pod dvema standardnima deviacijama in njen 

učinek ni tako nizek, da bi potrebovala defektološki tretma.  

 

5.1.3 SNAP 

 

Tabela 8: Profil deklice 
 

          Težave z delovnim spominom 

           Težave s hitrostjo obdelave 

           Težave s slušno obdelavo 
informacij 

          Neverbalne specifične učne 
težave 

          Težave s pismenostjo/disleksije 

           Težave z vidno obdelavo 
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          Fonološke težave 

           Diskalkulija 

          Disgrafija 

          Razvojne motnje koordinacije / 
dispraksije 

          Specifične govorno-jezikovne in 
komunikacijske težave 

          Hiperleksija 

          Motnja pozornosti in 
komunikacije 

           Hiperaktivnost 

          Težave s socialnim zavedanjem 
in komuniciranjem 

          Pomanjkanje nujnih maščobnih 
kislin 

 

V negativno smer odstopajo sledeča področja: delovni spomin, hitrost obdelave pisnih, 

vidnih in slušno podanih informacij, neverbalno učenje, računanje (diskalkulija), 

grafomotorni zapis (disgrafija) in razvojne motnje koordinacije (dispraksija). Na učno 

uspešnost vpila tudi dekličina pomanjkljiva pozornost ter slabše socialno zavedanje in 

komuniciranje.  

 

Specialna pedagoginja: 

Prisotne so specifične učne težave na področjih delovnega spomina, hitrosti obdelave 

pisnih gradiv, vidnih in slušno podanih informacij, neverbalnega učenja, računanja 

(diskalkulija) in grafomotornega zapisa (disgrafija). Na učno uspešnost vpliva dekličina 

pomanjkljiva pozornost. Na motoričnem področju so prisotna odstopanja, ki kažejo na 

razvojno motno koordinacije.  

 

 

5.1.4 Test imitacije gibov 

 

Tabela 9: Skala ocene Testa imitacije gibov 

 Q1 Q2 Q3 

6 LET 8 9 12 

7 LET 9 11 13 

8 LET 10 14 16 
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9 LET 12 15 18 

10 LET 14 16 18 

 

Na testu imitacije zapletenih gibov je deklica od 20 zapletenih gibov pravilno ponovila 9 

gibov, in s tem dosegla 9 točk. Ker rezultata ne moremo uvrstimo med Q1 in Q2, to ni 

dober rezultat. 

 

 

5.1.5 Presejalni testi 

 

 

Check listo je izpolnila mama. Pokazalo se je, da ima deklica težave na področju gibanja 

(športne vzgoje), računanja, branja in pisanja. Velike težave se kažejo tudi na področju 

socialnih spretnosti in komunikacije. Le na področju verbalne dispraksije ni zaznati težav. 

Odgovori pri začetnem stanju so med 1 in 16 pogosto »da«, kar kaže na to, da ima deklica 

zelo verjetno dispraksijo.  

 

5.1.5.1 Začetno stanje 

 

Pri začetnem stanju se kažejo naslednje težave: 

 Otrok ima težave z oblikovanjem črk. 

 Otrok je neroden. 

 Otrok je raztresen. 

 Otrok se ne zaveda svojega telesa. 

 Otrok ima slabo pozornost. 

 Otrok ima težave pri pripravi na delo. 

 Otrok ima težave pri rokovanju s predmeti. 

 Otrok pogosto izgleda zmeden in frustriran. 

 Otrok ima nizko samospoštovanje in ni samozavesten. 

 Obstaja neusklajenost med otrokovim verbalnim in pisnim izražanjem. 

 Otrokove črke so različnih velikosti. 

 Otrok ima težave s komunikacijo. 

 Otrokov govor je slabši pod pritiskom (npr. ko mora odgovoriti na vprašanje). 

 Otrok ne vzdržuje ravnotežja na eni nogi. 

 Otrok ne uporablja spretno ravnila. 

 Otrok ne zna uporabljati pripomočkov za športno vzgojo (bradlja, koza ...). 
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5.1.5.2 Pisanje 

 

Na področju pisanja se kažejo naslednje težave: 

 Otrok med pisanjem pravilno sedi na stolu. 

 Otrok pade skupaj, ko sedi v klopi. 

 Otrok ima premočan pritisk na podlago. 

 Otrok ustrezno oblikuje črke. 

 Otrok obrača črke. 

 Težave ima pri ustreznem združevanju črk. 

 Pisanje je počasno in oteženo. 

 Piše počasi. 

 Otrok ima pri pisanju slabo samozaupanje. 

 

5.1.5.3 Računanje 

 

Na področju računanja se kažejo naslednje težave: 

 Otrok je zmeden, ko mora rešiti več kot en problem na listu ali ko so na listu 

dodatne informacije, kot so slike in vzorci. 

 Otrok ne računa ustno starosti primerno. 

 Otrok je zmeden zaradi nekaterih matematičnih simbolov. 

 Otroka zmedejo matematični izrazi, ki pomenijo enako, npr. krat in pomnožimo. 

 Otrok si pri štetju pomaga s prsti ali konkretnim materialom. 

 Otrok ima težave pri štetju zaradi slabe organizacije. 

 Otrok je sposoben oceniti ali predlagati približno številko, ko opazuje sklop 

različnih stvari. 

 Otrok zna učinkovito razvrščati enostavne matematične pripomočke (matematične 

palčke – številka, dolžina, barva). 

 

 

5.1.5.4 Športna vzgoja 

 

Na področju športne vzgoje se kažejo naslednje težave: 

 

 Otrok se med gibanjem zaleti v skupino otrok. 

 Pri nadzorovanem gibanju je otrok preobremenjen z gibanjem, npr. ko tečejo v 

krogu po telovadnici, ob besedi »stop« še vedno teče. 

 Otrok ne preskoči ovire. 

 Pri metanju žoge ima težave s kontrolo in smerjo. 

 Otrok ne vzdržuje ravnotežja na enem kolenu, da se ne bi prevrnil. 
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 Otrok nerad uporablja opremo, ki je na tleh, npr. hoja vzdolž po klopi. 

 Otrokova koordinacija pri gibanju je slaba. 

 Otrok ima rajši dejavnosti na tleh. 

 

5.1.5.5 Branje 

 

Na področju branja se kažejo naslednje težave: 

 Otrok se med branjem utrudi. 

 Otrok si med branjem pogosto mane oči. 

 Otrok se med branjem hitro izgubi. 

 Otrok pogosto ponavlja besede, saj ni zmožen preslikati celotne vrstice. 

 Otrok med branjem preskoči vrstice. 

 Otrok ima težave pri branju majhnih črk. 

 Otrok ima težave, kadar je na eni strani veliko informacij. 

 Otrok črkuje besede. 

 Otrokova koncentracija pri branju je dolga le nekaj minut. 

 Otrok drži glavo pod kotom. 

 Otrok se skuša izogniti branju. 

 

 

5.1.5.6 Socialne spretnosti in komunikacija 

 

Na področju socialnih spretnosti in komunikacije se kažejo naslednje težave: 

 Otrok ima težave začeti pogovor. 

 Otrok ima težave s prilagajanjem na novo, nepoznano situacijo. 

 V nepredvidljivih situacijah se odzove z eksplozivnim jokom ali ostro kritiko. 

 Otrok ima težave z zaznavanjem in razumevanjem neverbalnih znakov. 

 Otrok kaže težave slušnega razumevanja, ko ga nekaj zmoti. 

 Otrok se odloči, da ne bo sodeloval, ko stvari postanejo zanj težke. 

 Otrok je občutljiv na neuspeh. 

 Otrok ima težave z razumevanjem nekaterih vrst humorja, zlasti sarkazma. 

 Otrok ima v obdobjih večjega stresa čustvene izbruhe. 

 Otrok ima težave z ocenjevanjem stališča drugih. 

 Otrok težko poišče spekter rešitev za problem. 

 Otrok je neodločen zaradi slabega samospoštovanja in samozaupanja. 

 Otrok posega v osebni prostor drugih. 

 Otrok neprimerno ali pretirano uporablja glas in gibe. 

 Otrok se agresivno odzove na dražljaje. 
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 Otrok prekinja pogovore. 

 Otrok ima težave z uporabo vilice in noža, pogosto si pomaga z rokami. 

 Otrok ima pri sedenju slabo držo. 

 Otrok je občutljiv na hrup. 

 

5.1.5.7 Verbalna dispraksija 

 

Na področju verbalne dispraksije ni opaziti vidnejših težav. 

 

 

5.1.6 Lestvica samopodobe za otroke 

 

Tabela 10 Lestvica samopodobe, razdeljena po področjih s pripadajočimi odgovori  
                in točkami (ključi) 
 

PODROČJA / POSTAVKE 
PRIPAD. 

ODGOVOR 
TOČKE 
(KLJUČ) 

TELESNI IZGLED 

8. Skrbi me moj zunanji videz. NE 1 

15. Sem močan/a. DA 1 

19. Dobro mi uspeva narediti kako stvar s svojimi  
       rokami. 

DA 1 

29. Imam lepe oči. DA 1 

41. Imam lepe lase. DA 1 

44. Ponoči dobro spim. NE 0 

46. Pri telovadbi sem med zadnjimi. DA 0 

47. Precej sem bolan/a. DA 0 

55. Imam mnogo energije. NE 0 

60. Imam privlačen obraz. DA 1 

64. Sem neroden/na. NE 1 

73. Imam skladno telo. DA 1 

77. Drugačen/na sem od drugih ljudi. NE 1 

 Skupaj  9 

SOCIALNO VEDENJE 

3. Težko dobim prijatelje. DA 0 
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9. Ko odrastem, bom postal/a pomembna oseba. DA 1 

12. V šoli se lepo obnašam. DA 1 

14. Svoji družini povzročam težave. NE 1 

18. Navadno želim stvari narediti po svoje. DA 1 

20. Hitro opustim svoja prizadevanja. NE 1 

25. Doma se grdo obnašam. NE 1 

27. Sem pomemben/na član/ica našega razreda. DA 1 

31. V šoli precej sanjarim. DA 0 

32. S svojimi brati in sestrami sem neprijazen/na. NE 1 

34. Pogosto se znajdem v težavah. DA 0 

35. Doma sem ubogljiv/a. NE 0 

42. V šoli se prostovoljno javim. DA 1 

48. Do drugih sem pogosto hudoben/na. NE 1 

51. Imam mnogo prijateljev. NE 0 

56. Veliko se pretepam. NE 1 

57. Pri dečkih sem priljubljen/na. NE 0 

58. Ljudje me zafrkavajo. NE 1 

63. Pri športu in igrah sem vodja. NE 0 

65. Pri športu in igrah gledam, namesto, da bi igral/a. NE 1 

67. Z mano je lahko shajati. NE 0 

68. Hitro se razjezim. DA 0 

69. Pri dekletih sem priljubljen/na. DA 1 

71. Raje delam sam/a kot v skupini. NE 1 

72. Rada imam svoje brate in sestre. DA 1 

79. Zlahka se zjočem. DA 0 

 Skupaj  16 

INTELEKTUALNI STATUS 

5. Sem bister/ra. DA 1 

21. Pri šolskem delu sem dober/ra. DA 1 

23. Dobro rišem. DA 1 
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24. Pri glasbi sem dober/ra. DA 1 

26. Pri šolskem delu sem počasen/na. DA 0 

30. Dobro znam govoriti (nastopiti) pred celim razre- 
       dom. 

DA 1 

42. V šoli se prostovoljno javim. DA 1 

45. Sovražim šolo. NE 1 

66. Kar se naučim, hitro pozabim. NE 1 

70. Dobro berem. DA 1 

 Skupaj  9 

ZADOVOLJSTVO S SAMIM SEBOJ 

2. Srečen/na sem. DA 1 

4. Pogosto sem žalosten/na. DA 0 

14. Svoji družini povzročam težave. NE 1 

16. Imam dobre zamisli. DA 1 

19. Dobro mi uspeva narediti kako stvar s svojimi  
       rokami. 

DA 1 

21. Pri šolskem delu sem dober/ra. DA 1 

22. Sram me je mnogih stvari, ki jih počnem. NE 1 

23. Dobro rišem. DA 1 

24. Pri glasbi sem dober/ra. DA 1 

30. Dobro znam govoriti (nastopiti) pred celim razre- 
      dom. 

DA 1 

36. Navadno imam srečo. NE 0 

39. Rad/a sem tak/a kakršen/na sem. DA 1 

43. Želim si, da bi bil/a drugačen/na. DA 0 

44. Ponoči dobro spim. NE 0 

46. Pri telovadbi sem med zadnjimi. DA 1 

50. Nesrečen/na sem. NE 1 

52. Vesel/a sem. DA 1 

53. Pri večini stvari sem neuspešen/na. NE 1 

54. Pri večini stvari sem dober/ra. DA 1 

67. Z mano je lahko shajati. NE 0 
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75. Vedno mi kaj pade iz rok ali pa se polomi. DA 0 

76. Sem vreden/na zaupanja. DA 1 

80. Sem dober človek. DA 1 

 Skupaj  17 

PRILJUBLJENOST 

1. Sošolci se norčujejo iz mene. DA 0 

3. Težko dobim prijatelje. DA 0 

9. Ko odrastem, bom postal/a pomembna oseba. DA 1 

11. Sem nepriljubljen/a. DA 0 

17. Sem pomemben/na član/ica svoje družine. DA 1 

27. Sem pomemben/na član/ica našega razreda. DA 1 

33. Mojim prijateljem so všeč moje zamisli. DA 1 

35. Doma sem ubogljiv/a. NE 0 

40. Pri mnogih stvareh se počutim odrinjenega/no. NE 0 

49. Moji sošolci menijo, da imam dobre zamisli. NE 0 

57. Pri dečkih sem priljubljen/na. NE 0 

58. Ljudje me zafrkavajo. NE 1 

59. Moja družina je razočarana nad mano. NE 0 

62. Doma me zafrkavajo. NE 1 

69. Pri dekletih sem priljubljen/na. DA 1 

 Skupaj  7 

ANKSIOZNOST 

4. Pogosto sem žalosten/na. DA 0 

6. Sem plašen/na. DA 0 

7. Ko me učitelj pokliče k tabli, postanem živčen/na. NE 1 

10. Zaskrbljen/a sem, kadar v šoli pišemo teste ali  
      naloge. 

NE 1 

13. Kadar gre kaj narobe, je to navadno moja krivda. DA 0 

20. Hitro opustim svoja prizadevanja. NE 1 

22. Sram me je mnogih stvari, ki jih počnem. NE 1 

28. Živčen/na sem. DA 0 



  
 

INTERVENCIJSKI PROGRAM ZA CELOSTNO OBRAVNAVO DEKLICE Z DISPRAKSIJO 
  

Š. Miklavčič 

 
 

69 
 

34. Pogosto se znajdem v težavah. DA 0 

36. Navadno imam srečo. NE 0 

37. Precej sem zaskrbljen/a. DA 0 

38. Moji starši preveč pričakujejo od mene. NE 1 

40. Pri mnogih stvareh se počutim odrinjenega/no. NE 1 

45. Sovražim šolo. NE 1 

53. Pri večini stvari sem neuspešen/na. NE 1 

58. Ljudje me zafrkavajo. NE 1 

61. Kadar poskušam kaj narediti, gre vedno kaj na- 
       robe. 

DA 0 

74. Pogosto me je strah. DA 0 

75. Vedno mi kaj pade iz rok ali pa se polomi. DA 0 

77. Drugačen/na sem od drugih ljudi. NE 1 

78. Po glavi mi gredo hudobne misli. NE 1 

79. Zlahka se zjočem. DA 0 

 Skupaj  11 

 

 

Tabela 11 Lestvica samopodobe, razdeljena po  področjih s številom  možnih in  
                   doseženih točk 
 

Področja  
Število 

možnih točk 
Število 

doseženih točk 

Telesni izgled 13 9 

Socialno vedenje 26 16 

Intelektualni status 10 9 

Zadovoljstvo s samim seboj 23 17 

Priljubljenost 15 7 

Anksioznost  22 11 

 

Iz tabele je razvidno, da je deklica dosegla visok rezultat na področju telesnega izgleda 

in zadovoljstva s samim seboj, kar pomeni, da ni pretirano obremenjena s svojim 

videzom, se ocenjuje kot srečno, uspešno in zanesljivo osebo. Dober rezultat je dosegla 
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tudi pri intelektualnem statusu, saj se čuti uspešno pri šolskem delu. Slabši rezultat se 

kaže na področju socialnega vedenja in priljubljenosti, kar pomeni, da ima težave pri 

navezovanju stikov z vrstniki in pri vrstnikih ni priljubljena. Slab rezultat je dosegla tudi na 

področju anksioznosti, saj je deklica zaskrbljena, plašna, žalostna, se počuti neuspešno 

in joka za malenkosti.  

 

 
Tabela 12 Lestvica samopodobe glede na pozitivne in negativne odgovore 

 

 
Število 

možnih točk 
Število 

dobljenih točk 

DA 38 28 

NE 42 24 

Skupaj 80 52 

 
Iz tabele je razvidno, da je deklica na Lestvici samopodobe od možnih 80 točk dosegla le 

52 točk, kar ne kaže na ugoden pojem sebe oz. na nizko samospoštovanje.  
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5.1.7 Sociometrične tehnike 

 

Slika 2  Socialni vpliv (Tarčni grafikon) 

 

 
 

Legenda: 

A) Priljubljen 

B) Zavrnjen 

C) Zapostavljen 

D) Sporen 

E) Povprečen  

 

Iz grafa je razvidno, da deklica (rdeč okvirček) spada v razdelek povprečnih kot večino 
njenih sošolcev. Nihče od sošolcev je ni označil za najboljšo sošolko ali sošolko, ki rada 
pomaga. Niti ni bila omenjena kot sošolka, ob kateri se ne bi počutili dobro. Kljub temu 
da je deklica povprečna, pa v razredu ni neopazna za druge sošolce.  
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Slika 3 Sociogram (pozitivne izbire, negativne izbire) 

 

 
 

 
 

Legenda: 

Prva izbira 

Druga izbira 

Tretja izbira ali več 

Sprejemanje (pozitivna izbira) 

Zavračanje (negativna izbira) 

 

Iz sociograma je prav tako razvidno, da deklica ni bila nikoli izbrana s strani sošolcev. 

Sama je navedla tri najljubše sošolke, vendar nobena od njih ni izbrala nje.   
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5.1.8 Intervju z deklico (Priloga 4) 

 

Močna področja: ples, domača opravila, gibanje, računalniške igrice, živali, jahanje. 

Težave: preskakovanje kolebnice, branje. 

Deklica ima najraje matematiko, kjer se veliko učijo in pogovarjajo. Rada ima tudi 

slovenski jezik, ker rada bere in piše. Pri likovni vzgoji pa ji je všeč, ker slikajo. Ne mara 

glasbene vzgoje, ker se učijo o glasbi, kar ji ni všeč. Pri športni vzgoji ji ni všeč, ker delajo 

stvari, ki se ji zdijo težke. Ne mara kolebnice in skakanja čez kozo. Do boljšega uspeha ji 

pomagata učenje in vaja. Potrebuje veliko vaje. Pri šolskem delu ji večinoma pomaga 

mami. Skupaj se učita in bereta. Razume jo tudi, kadar ima slab dan. V razredu ima veliko 

prijateljev. Z Zalo, Saro in Katjo se skupaj igrajo. Sošolci in sošolke ji le včasih pomagajo 

pri šolskem delu. Včasih bi si želela, da bi bilo te pomoči več. 

 

Intervju sem tudi kvalitativno analizirala.  

 

Tabela 13 Pregled vsebinskih področij 
 

Intervju Kode 2. reda Kode 1. reda Kategorije 

Katera so tvoja močna 
področja, kar rada delaš? 
 
Rada rišem, plešem in 
pomagam pri domačih 
opravilih, rada kuham. Rada 
imam gibanje, vendar samo 
takrat, ko me pri tem nihče ne 
usmerja. Všeč so mi 
računalniške igrice, živali in 
jahanje. 

Rada rišem, 
plešem, 
pomagam pri 
domačih 
opravilih, se 
gibam.  
Všeč so mi 
računalniške 
igrice, živali in 
jahanje. 

Ples, domača 
opravila, 
gibanje, 
računalniške 
igrice, živali, 
jahanje. 

MOČNA 
PODROČJA IN 

INTERESI 
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Kateri predmet imaš v šoli 
najraje in zakaj? 
 
Najraje imam matematiko, 
slovenski jezik in likovno 
vzgojo. Matematiko, ker se 
lahko veliko učimo in se 
pogovarjamo. Slovenski 
jezik, ker beremo in pišemo, 
pa imam to zelo rada. 
Likovno vzgojo, ker slikamo. 

Matematika, 
ker se veliko 
učimo in 
pogovarjamo. 
Slovenski 
jezik, ker rada 
berem in 
pišem.  
Likovna 
vzgoja, ker 
slikamo. 

Matematika, 
slovenski 
jezik, likovna 
vzgoja. 

NAJLJUBŠI 
PREDMET V 

ŠOLI 

Katerega predmeta v šoli 
ne maraš in zakaj? 
 
Ne maram glasbene vzgoje, 
ker se učimo o glasbi, kar mi 
ni všeč. Pa športna vzgoja mi 
ni všeč, ker delamo stvari, ki 
so mi težke. Ne maram 
kolebnice, skakanja čez kozo 
in še drugih stvari.  
 

Glasbena 
vzgoja, ker se 
učimo o glasbi.  
Športa vzgoja, 
ker mi je težko. 
Ne maram 
kolebnice in 
skakanja čez 
kozo. 

Glasbena 
vzgoja, 
športna 
vzgoja. 

NEPRILJUBLJENI 
PREDMET V 

ŠOLI 

Kaj ti v šoli povzroča 
največ težav? 
 
Pri športni vzgoji imam 
največ težav s 
preskakovanjem kolebnice. 
Pri slovenskem jeziku mi 
težave povzroča branje. 
 

Preskakovanje 
kolebnice pri 
športni vzgoji. 
Branje pri 
slovenskem 
jeziku. 

Preskakovanje 
kolebnice, 
branje. 

TEŽAVE PRI 
ŠOLSKEM DELU 

Kaj ti pomaga do boljšega 
rezultata? 
 
Pomaga mi to, da se neko 
stvar naučim. Po navadi 
veliko vadim, kar mi ne gre. 
 

Neko stvar se 
naučim, po 
navadi veliko 
vadim. 

Učenje, vaja. 
POT DO 

BOLJŠEGA 
REZULTATA 

Kdo te podpira in ti 
pomaga? 
 
Podpirata me oči in mami. 
Vendar mi mami pomaga pri 

Mami mi je v 
veliko pomoč 
pri nalogah, 
skupaj bereva 
in se učiva, me 

Pomoč pri 
nalogah, 
učenje, 
razumevanje. 

POMOČ PRI 
DOMAČIH 

NALOGAH IN 
UČENJU 
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nalogah. Skupaj se tudi učiva 
in bereva. Mami mi je res v 
veliko pomoč. Me razume 
tudi, kadar mi res ne gre in 
imam slab dan. 
 

razume, ko 
imam slab 
dan. 

Ali imaš v razredu veliko 
prijateljev? 
 
Ja, moje prijateljice so Zala, 
Sara in Kaja. Skupaj se 
igramo. 
 

Moje 
prijateljice so 
Zala, Sara in 
Kaja, skupaj 
se igramo. 

Prijateljice, 
igra. 

PRIJATELJSTVO 
(SPREJETOST) 

Ali ti sošolci pomagati pri 
pouku? 
 
Ne, pri pouku mi sošolci ne 
pomagajo. 
 

Sošolci mi ne 
pomagajo pri 
pouku. 

Sošolci, 
pomoč. 

POMOČ 
SOŠOLCEV  

 

 

5.1.9 Analiza dokumentov o deklici 

 

5.1.9.1 Izvidi iz obravnav v razvojni ambulanti 

 

Starost: 4 meseci 

Deklica nima očitnejših abnormnosti v nevrološkem kliničnem statusu. Razvojni status je 

primeren starosti. Zaradi malce poudarjene distalne fiksacije je staršem svetovano glede 

pravilnega rokovanja pri negi, hranjenju, pestovanju in igri. Dobijo tudi navodila za 

spodbujanje gibalnega razvoja. Zaradi obporodnih dejavnikov tveganja, je smiselno 

intenzivnejše sledenje razvoja. 

 

Starost: 7,5 mesecev 

Zaradi blagega kasnenja v motoričnem razvoju s pomanjkljivimi komponentami rotacij v 

gibalnih vzorcih, prisotna je tudi blažja distalna fiksacija, se začne izvajati NFTH. Starši 

so seznanjeni s pravilnim spodbujanjem nadaljnjega gibalnega razvoja.  

 

Starost: 10 mesecev 

Deklica je deležna redne NFTH. Sedaj bolje sprejema položaj na trebuhu. Sedi stabilno. 

Ne sprejme pa še obremenitev na nogi. Pojavlja se malce izrazitejša asimetrija pod 

vplivom ANTR, s slabšo levo stranjo. Napotena je na UZ glave in k oftalmologu.  
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Starost: 12,5 mesecev 

Deklica v zadnjih mesecih razvojno dobro napreduje. Osvojila je štirinožno plazenje. 

Poizkuša vstajati. Opažamo še blage nevrološke disfunkcije, s slabšo levo stranjo. 

Opažena je tudi asimetrija vida, svetovana je vidna stimulacija. Deklica nadaljuje s NFTH. 

Staršem je svetovano glede spodbujanja finomotoričnih spretnosti, za pridobivanje 

diferenciacije prstov rok. 

 

Starost: 14,5 mesecev 

Pri deklici se nadaljuje z redno NFTH obravnavo, predvsem zaradi opažene minimalno 

slabše leve strani. Deklica v prijemu z levico še ni povsem razvila pincetnega prijema, z 

desnico pa. Sicer v gibalnih vzorcih za gibanje po prostoru uporablja predvsem plazenje. 

Ob vstajanju se pojavljajo predvsem izrazitejše distalne fiksacije, ob malce slabši 

centralni stabilnosti. Deklica bo nadaljevala z redno RNO, vsaj do stabilne samostojne 

hoje.  

 

Starost: 18 mesecev 

Po tem, ko je deklica samostojno shodila, se postopno zaključi NFTH obravnava. Glede 

na opažene blažje nerodnosti, z nekaj pomanjkljivimi komponentami rotacije, se 

dogovorimo še za ponovitev vaj za vadbo v domačem okolju, predvsem z uporabo 

terapevtske žoge.  

 

Starost: 2 leti 5 mesecev 

Dekličin razvojno nevrološki status je primeren starosti. Blažje kasnjene v ekspresivnem 

govornem razvoju uspeva nadoknaditi. Ima dobro razumevanje. V izreki je še nekaj 

nejasnosti. Vključila se je v vrtec, kar je spodbudno tudi za nadaljnji govorni razvoj. Zaradi 

ploskosti stopal je svetovana vadba v domačem okolju.  

 

Starost: 4 leta 3 meseci 

Ob opaženih težavah v smislu razvojno koordinacijske motnje tako na grobomotoričnem 

kot finomotoričnem področju je predlagana delovnoterapevtska obravnava. Smiselno je 

tudi  timsko sodelovanje z vrtcem, kamor je deklica vključena. Pregled pri okulistki je 

pokazal normalen vid. Ocena sluha je normalna.  

 

Starost: 4 leta 9 mesecev 

Pri deklici perzistirajo razvojno koordinacijske težave v grobomotoričnih aktivnostih. V 

celoti ocenjene dekličine gibalne sposobnosti na področju fine motorike, statičnega in 

dinamičnega ravnotežja ter iger z žogo so pod pričakovanimi za starost. Nadaljuje se z 

individualno delovnoterapevtsko obravnavo, jeseni se po potrebi priključi še specialno- 

pedagoški obravnavi. Mamici je svetovano o možnosti vključitve v motopedagoške 

programe pri prof. Petelinu v Ljubljani. 
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Starost: 5 let 3 mesece 

Pri deklici je glede na persistentne razvojno koordinacijske težave na področju grobe kot 

tudi na področju grafomotoričnih aktivnosti še indicirana specialno-pedagoška obravnava, 

morda v sodelovanju delovne terapevtke in specialne pedagoginje. Deklica namreč ob 

obravnavah dobro  napreduje, zmore opraviti več nalog, naučila se je vožnje s pomožnimi 

koleščki, osvojila triprstni prijem, ima pa še nekaj težav zaradi nepopolno izdelane 

lateralizacije. Mama pove, da bo deklico vključevala tudi v športne reaktivne aktivnosti za 

predšolske otroke v smislu poligonske športne vadbe. Smiselna je kontrola pri klinični 

psihologinji pred všolanjem naslednje šolsko leto. 

 

Starost: 5 let 6 mesecev: 

Deklica je bila pregledana pri psihologinji in specialni pedagoginji. 

Ob psihološkem pregledu je ugotovljeno, da dekličin psihomotorični razvoj poteka izrazito 

neskladno. Dekličine sposobnosti miselnega rezoniranja so verjetno v okviru normalnega 

razpona, prav tako njena splošna poučenost, a je mentalna učinkovitost pomembno 

okrnjena zaradi primanjkljajev oz. nezrelosti na področju percepcije, pozornosti in pri 

načrtovanju dejavnosti. 

Deklica ima težave tudi na področju koordinacije ter občutenja lastnega telesa. Pri 

izvajanju finomotoričnih in grafomotoričnih aktivnosti na ploskvi je opazna asimetrija, 

slabša opora na noge ter povečana napetost v zgornjih okončinah. Vse navedeno 

onemogoča učinkovito izvedbo omenjenih aktivnosti. 

Iz vsega navedenega sledi, da je deklica lahko uspešnejša pri učenju novih dejavnosti in 

izkazovanju svojih sposobnosti in znanj, če pri delu z njo upoštevamo naslednje 

prilagoditve: 

- pomoč pri načrtovanju in izvedbi aktivnosti, 

- pomoč pri organizaciji misli in gradiv, 

- ustrezni pripomočki pri izvajanju grafomotoričnih aktivnosti (odebeljena pisala, 

večje površine, različni položaji), 

- prilagojen delovni prostor (stol, ki omogoča dobro oporo na stopala, miza v višini 

komolcev), 

- načrtno vzpodbujanje dekličinim močnih področij. 

Istočasno prilagoditve pomenijo tudi pomemben preventivni dejavnik pri dekličinem 

nadaljnjem osebnostnem razvoju. 

 

5.1.9.2 Strokovno mnenje 

 

Deklica ima v šoli težave z usmerjanjem in ohranjanjem pozornosti, pri delu je počasna, 

hitro se utrudi, težave ima z uporabo naučenega v novih situacijah. 

Anja je astenične konstitucije, nežna in občutljiva deklica. Je lepo pogovorljiva, sodeluje 

prizadevno, trudi se biti sistematična. Prostorska organizacija se kaže nekaj slabša. V 
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nevrološkem pregledu je prisotna blaga hiperlaksnost velikih sklepov ter blage motnje 

koncentracije. 

Izkazuje znake neizravnanega intelektualnega razvoja, pri čemer je ob povprečnih 

potencialih njeno funkcioniranje pomembno znižano, predvsem na račun motenj 

zapomnivosti in koncentracije, slabše percepcije ter počasnejšega procesiranja informacij. 

Njeno močno področje so konstrukcijske sposobnosti. 

Deklica ima zaradi dislektične simptomatike težave s fonološkim zavedanjem ter 

specifične motnje pri računanju. Težko prepozna in pomni podobne glasove v besedah. 

Naloge, ki so povezane s fonetiko, natančnostjo, zaporedjem in spominom, jo zelo 

utrudijo. Pri matematiki ima težave pri prepoznavanju simbolov, s posnemanjem in 

razčlenjevanjem le-teh, vrstnem redu števil v računski operaciji, motnje v funkcijah 

računanja. Ima slab kratkotrajni spomin ter težave s pozornostjo in koncentracijo. 

 

Prilagoditve: 

Potrebuje multisenzorni pristop, ki vsebuje vizualne, kinestetične, slušne in taktilne 

strategije. Naj hkrati ne prejme več navodil, saj jo to zmede. Pri prikazovanju znanja in 

razumevanju pri pisnem delu ji je treba ponuditi strukturo (pomožna vprašanja) za pisanje 

ali ključne besede. Večino informacij naj dobiva tako po slušni kot vidni poti. Pri 

procesiranju informacij je pomembno, da deklici predstavimo nove informacije na njej 

najljubši učni stil po majhnih korakih in na različne načine. Potrebuje posebno pomoč na 

področju učnih veščin zaradi organizacijskih težav (komunikacijske veščine). Deklici je 

treba dvigovati samozavest in motivacijo. Naloge naj temeljijo na razumevanju (izločimo 

abstraktne, kompleksne pojme), pozornost naj se osredotoči na problem in pomen 

vprašanja. Zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti potrebuje različne učne 

strategije. Vse mora potekati na konkretnem primeru in na podlagi konkretne potrebe pri 

vseh učnih predmetih. Učitelj naj se poveže s svetovalnim delavcem šole, saj učenka 

potrebuje tako preverjanje znanja, ki zahteva predvsem razumevanje naučenega (in ne 

le pomnjenje). A ta način lahko osmisli uporabi učnih strategij. Predlagamo tudi vse 

prilagoditve za učence z ADHD (podaljšan čas reševanja, naloge po delih, konkretni 

material, manj nalog, preverjanje razumevanja navodil …). 

 

5.1.9.3 Odločba o usmeritvi 

 

Deklica se usmeri v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. Opredeljena je kot otrok s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja. Z dokončnostjo odločbe se deklici zagotavlja dodatna strokovna pomoč v obsegu 

3 ur na teden, ki je namenjena premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Pomoč 

izvaja individualno v oddelku ali izven oddelka specialni pedagog. Deklici se zagotavljajo 

prilagoditve pri organizaciji, načinu preverjanja in ocenjevanja znanja. 
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Deklici se z dokončnostjo odločbe zagotavljajo naslednje prilagoditve pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja: 

 Poudarek na ustnem ocenjevanju (napovedano in dogovorjeno preverjanje). 

 Podaljšan čas pisanja, pisanje po delih. 

 Pomoč pri branju in razumevanju navodil. 

 Neupoštevanje specifičnih napak pri preverjanju in ocenjevanje (pri branju, 

pisanju). 

 Količinsko prilagojene naloge – tudi kadar gre za prepisovanje, branje, pisanje. 

 Pomoč pri organizaciji zapiskov. 

 

5.1.9.4 Individualizirani program 

 

Podatki so iz Individualiziranega programa za šolsko leto 2012/2013. 

 

GLOBALNA OCENA 

 

Fina motorika, grafomotorika, groba motorika: 

 deklica je desničarka, 

 dominantno oko: desno, dominantno uho: desno, dominantna noga: leva, 

 težave ima pri načrtovanju in izvedbi novih, zapletenih gibov. 

 

Percepcija in koordinacija: 

 opazi detajle, nato celoto, 

 pri podajanju informacij bolje sledi nebesednemu delu. 

 

Pozornost in koncentracija: 

 ima odkrenljivo pozornost (zlasti selektivno pozornost, kjer je potrebno izmed 

podanih informacij izbrati najpomembnejšo in se organizirati pri izvedbi zadane 

naloge), 

 lahko je dalj časa pozorna na učenje, če jo snov zanima, 

 če je utrujena, ji pozornost pade, a še vedno sodeluje pri nalogi. 

 

Količinska orientacija: 

 pri štetju predmetov uporablja kombinacijo materialne in miselne strategije 

(predmetov se dotika, zraven ustno šteje), 

 pomaga si s prsti na roki (zraven glasno računa, šteje) – pri tem je spretna, 

 štetje na glas je počasno, a pravilno (šteje tudi nazaj). 

 

Govor in jezik: 

 potrebuje spodbude (vprašanja), da samostojno pripoveduje, 
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 tvori skromne povedi (npr. ne pozna določenih nadpomenk), 

 pri samostojnem govoru ima skromen besednjak. 

 

Besedno izražanje: 

 potrebuje spodbude oz. dodatna vprašanja pri pripovedovanju, 

 pri samostojnem pisanju ima skromen besednjak, 

 pri govornem izražanju v razredu je zelo tiha, odmaknjena, v individualni situaciji 

pa več pripoveduje. 

 

Šolska znanja in spretnosti: 

Branje: 

 ima težave na področju vidnega razločevanja (zamenja vidno podobne črke), 

 bere počasi: vleče zloge, bere sekano, 

 nima  usvojenega fonološkega zavedanja pri določenih besedah (npr. na koncu 

glagolov bere črko l kot glas l, a se že sama popravi, npr. potoval), 

 menja črki b/d (vsakič mora pogledati kartonček, kar je zelo zamudno), 

 menja črke v besedi (npr. kolt – klot), 

 besede popači oz. jih naglasi po svoje, občasno maliči besede, sklepa, ugiba, 

 bere le začetni del besede (ne prebere do konca), 

 občasno ne upošteva ločil, 

 ne razume prebranega, 

 ko bere, izrazito gleda na besedilo z levim očesom.  

Pisanje: 

 rokopis je dober, 

 male pisane črke je avtomatizirala, 

 pri pisanju po nareku izpusti črke, pozabi strešico (pozornost), 

 vidno razčlenjevanje je šibko, 

 piše počasi, med pisanjem se ustavlja in si črkuje, 

 prepis – transformacijo iz velikih tiskanih črk v male pisane obvlada (potrebuje 

malo več časa), 

 samostojni zapisi so skromni. 

 

Računanje: 

 ima slabo številsko predstavljivost, 

 samostojno reši enostavne besedilne naloge (kompleksno nalogo reši, če ji učitelj 

nalogo prebere in jo skupaj analizirata), 

 loči znak + in −, 

 moti se pri seštevanju in odštevanju čez desetico, 

 slabo razume matematični jezik. 
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Delovne in učne navade: 

 sodeluje pri urah – potrebuje dodatne spodbude, 

 vestno si označi, kaj ima za domačo nalogo, 

 naredi domačo nalogo (s pomočjo staršev). 

 

Eksekutivne funkcije: 

 potrebuje spodbudo, da organizira načrtovanje določenega dela, dejavnosti, 

 potrebuje več časa in nadzor, kajti zaradi slabe pozornosti in počasnega tempa 

občasno ne sledi poteku dejavnosti – ne tako pogosto. 

 

Vedenjske in odzivne značilnosti: 

 izpolni zadane naloge, 

 je stanovitnega razpoloženja in smotrno aktivna, 

 je prijazna in komunikativna (npr. začne govoriti o stvareh, ki niso v zvezi z učno 

snovjo). 

 

Socialno in čustveno področje: 

 med odmori se igra s sošolkami ali pa riše pri svoji mizi, 

 pri urah opazuje sošolce in njihove izdelke. 

 

Močna področja: 

 delovne in učne navade, 

 slušno zaznavanje. 

 

Področja, pri katerih ima težave: 

 pozornost, 

 branje, 

 številska predstavljivost,  

 čustveno področje (plaha), 

 razumevanje,  

 logično sklepanje, 

 gibanje. 

 

 

NAČRT DELA 

 

Pisanje: 

 daljšo besedo si ob zapisu glasno črkuje – zloguje, zapomni si enoto pri nareku, 

 pri samostojnem zapisu je pozorna na oblikovanje, organiziranje oz. urejanje 

pisnega sporočila (obnova zgodbe, opis dogodka), zaporedja dogodkov, detajle, 
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 loči vizualno podobne črke: a-o, u-v, m-n, k-h, t-d v zapisu, 

 piše male tiskane črke, 

 piše male pisane črke, 

 piše velike pisane črke ter jih zna uporabiti pri imenih, priimkih, krajih, ulicah, gorah, 

rekah, državah …, 

 upošteva veliko začetnico, vejico, ločila na koncu povedi, 

 naredi odstavek, upošteva pravila (uvod, jedro, zaključek), 

 piše po nareku, 

 piše na računalnik,  

 uči se urejati zapiske v zvezku. 

 

Branje: 

 uporablja pomožno tehniko (bralni karton ali kazalec desne roke), 

 vsak dan vadi branje nekaj minut – bere glasno, 

 obnovi prebrano besedilo – razumevanje, 

 branje določenih črk v besedilu, odkrivanje razlik, 

 daljše besede z več soglasniškimi sklopi bere počasi. 

 

Pozornost: 

 izvaja določene vaje po Brain Gymu za boljšo pozornost, 

 se zna sprostiti pred psihičnimi obremenitvami, 

 usmerja pozornost na določene detajle, 

 vztraja pri nalogah. 

 

 

 

Računanje: 

 vadi računanje z razumevanjem, 

 se uči posploševanja in uvida v situacijo, 

 utrdi orientacijo na številskem traku, tabeli, 

 izboljša številsko predstavljivost, 

 uporablja računske znake v vsakdanjih situacijah, 

 potrebuje več časa pri reševanju besedilnih nalog (razmišlja, katero računsko 

operacijo bo uporabila, pomaga si z risanjem), 

 učenje strategij reševanja besedilnih nalog, 

 izuri oz. avtomatizira strategije računanja posameznih računskih operacij, 

 zna celo poštevanko, 

 uči se matematične terminologije.  
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Socialno in čustveno področje: 

 sodeluje pri igri vlog, 

 sodeluje z vrstniki pri izvedbi določene naloge oz. skupinskih nalogah.  

 

Motorika: 

 izvaja določene vaje po Brain Gymu, 

 izvaja vaje za grobo motoriko, fino motoriko, grafomotoriko in vaje za koordinacijo 

oko-roka, 

 taktilno zaznava različne materiale.  

 

Pomembne informacije o učenki: 

 kadar je pod stresom, slabo funkcionira vizualno in komunikativno, 

 najbolje se uči z vidnim osredotočanjem na slušni dražljaj in z analizo podrobnosti 

informacij, 

 ustreza ji urejen vrstni red informacij, 

 poučevanju je sposobna je slediti »korak za korakom«, 

 razmišlja, preden se odloči za gibanje oz. kaj stori, 

 lahko ima težave s stilom pisave in aktivnostmi, ki zahtevajo koordinacijo oko-roka, 

 pozitivne, prijetne senzomotorične izkušnje ji bodo pomagale razviti spretnosti, ki 

so nujne za razvoj domišljije, ustvarjalnosti in pogled v lastno notranjost – 

introspekcijo, 

 s kretnjami, dotiki oz. ročnim raziskovanjem lažje organizira in izraža informacije.  

 

 

PRILAGODITVE 

 

Prostorske:  

 deklica naj sedi blizu učiteljice, tako lažje sledi njenemu delu  (npr. kaj je že 

prepisala). 

Časovne:  

 na voljo naj ima dovolj časa za izvedbo vseh dejavnosti oz. aktivnosti (npr. pri 

utrjevanju znanja), 

 preverjanje znanja naj bo individualno, 

 upočasniti tempo podajanja snovi. 

Snovne:  

 deklico se spodbuja, da osvoji pri slovenščini in matematiki tudi višje cilje, kot so 

opredeljeni v minimalnih standardih znanja, 

 količinska prilagoditev domačih nalog. 
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Metodične: 

 poudarjeno naj bo multisenzorno učenje s poudarkom na slušnem in vidnem 

zaznavanju pa tudi taktilnem zaznavanju (deklica se zelo razveseli iger oz. učenja 

preko iger, rada ima delo s konkretnim materialom), 

 pri manj strukturiranih nalogah (prosti spisi, obnova) učenki pomagati z opornimi 

točkami, 

 uporabiti enostavnejšo jezikovno strukturo, znano besedišče, načrtovano 

ponavljanje, 

 pomoč pri usmerjanju – zadrževanju pozornosti, 

 možnost branja in razlage navodil, 

 možnost fotokopiranja zapiskov. 

Ostale prilagoditve: 

 pri športni vzgoji se je ne izpostavlja pri vajah, kjer ima težave, 

 ne bere glasno pred celim razredom (bere navodila in krajše besedilo), 

 

Oblike dela: najučinkovitejša je individualna oblika dela (jasna, kratka navodila). 

 

5.1.9.5 Šolske ocene (izpis iz spričevala ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja − 3. razred) 

 

SLOVENŠČINA 

Govorno nastopi z vnaprej pripravljeno temo. Tvori smiselno, 
povezano in zaokroženo besedilo. 

DOSEGA 

Obvlada temeljna načela pogovarjanja. DOSEGA 

Loči umetnostno besedilo od neumetnostnega. DOSEGA 

Smiselno se odzove na govorjenje drugega. DOSEGA 

Po branju s celimi povedmi odgovori na učiteljeva pisna vprašanja o 
besedilu.  

DELNO DOSEGA 

Bere pravilno, glasno, vezano in gladko. ŠE NE DOSEGA 

Piše čitljivo in pravilno. DELNO DOSEGA 

MATEMATIKA 

Loči osnovne geometrijske like. DOSEGA 

Nariše trikotnik, ga poimenuje ter mu označi oglišča. DOSEGA 
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Prepozna in nariše skladne like. DOSEGA 

Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100 s prehodom. DELNO DOSEGA 

Izvaja postopek množenja in pozna do avtomatizma večkratnike števil 
2, 4, 5, 10. 

DOSEGA 

Izvaja postopek deljenje in pozna do avtomatizma količnike 
poštevanke števil 2, 4, 5, 10. 

DOSEGA 

Prepozna simetrijo pri predmetih in likih ter nariše simetrične like in 
vzorce s pomočjo mreže. 

DELNO DOSEGA 

Primerja in ureja števila do 100. DOSEGA 

LIKOVNA VZGOJA 

Razlikuje pojem risba, slika, kip in grafika. DOSEGA 

Pojasni svetljenje in temnenje barvnih ploskev. DOSEGA 

Po oblikovanih merilih pojasni pravilnost izvedene likovne naloge. DELNO DOSEGA 

Z različnimi risarskimi materiali nariše risbo po postopku od celote k 
detajlom. 

DOSEGA 

Narisane površine obogati s črtami. DOSEGA 

Se neposredno in sproščeno likovno izrazi. DOSEGA 

Pri upodobitvi motiva izkaže likovno domišljijo, spomin in predstave. DELNO DOSEGA 

GLASBENA VZGOJA 

Na Orffovih glasbilih igra spremljave in krajše instrumentalne vsebine. DELNO DOSEGA 

Poje enoglasne in ljudske pesmi. DOSEGA 

Razume in uporablja načrtovan glasbeni besednjak. DELNO DOSEGA 

Pozorno posluša krajše skladbe. DOSEGA 

Ritmično izreka otroška besedila.  DOSEGA 

Pozorno sledi glasbeni prireditvi in glasbenemu sporedu. DOSEGA 

Razlikuje pevsko in instrumentalno glasbo. DOSEGA 
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SPOZNAVANJE OKOLJA 

Opiše lastnosti in napove spremembe snovi. DOSEGA 

Zna poiskati podatke v razpredelnici. DELNO DOSEGA 

Pozna potrebe živali in rastlin za rast in razvoj. DELNO DOSEGA 

Našteje vzroke za onesnaženost zraka. DOSEGA 

Pozna različna praznovanja in njihov pomen. DOSEGA 

Pozna kulturnozgodovinske značilnosti in znane osebe svojega kraja. DOSEGA 

Zna poimenovati padavine. DOSEGA 

ŠPORTNA VZGOJA 

Pravilno izvaja preval naprej. DELNO DOSEGA 

Upošteva pravila elementarnih, moštvenih in drugih iger. DOSEGA 

Preplava petindvajset metrov. DOSEGA 

Vodi žogo, jo meče v daljino in v cilj. DELNO DOSEGA 

Sonožno petkrat preskoči kolebnico. ŠE NE DOSEGA 

Sproščeno in skladno z navodili izvaja naravne oblike gibanja v 
različnih pogojih.  

DELNO DOSEGA 

 

5.1.10 Mnenje učiteljice in staršev 

 

Učiteljica: 

Deklica je prijazna in komunikativna, vedno izpolni zadane naloge. Pri pouku je pogosto 

opaziti odkrenljivo pozornost, zlasti ko je utrujena. Večje težave ima na področju branja, 

saj bere počasi, menja vizualno podobne črke, popači besede in ne razume prebranega. 

Pri pisanju po nareku ali samostojnem zapisu izpušča črke. Piše počasi. Samostojni 

zapisi so skromni, s prepisom nima težav. Pri matematiki se kaže slaba številska 

predstavljivost, slabo razume matematični jezik, težave pa ima tudi pri reševanju 

besedilnih nalog. Pri športni vzgoji ni spretna, izogiba se dejavnostim, ki so zanjo težke. 

Težave ima predvsem pri novih, zapletenih nalogah (kolebnica). Pri tem potrebuje 

ogromno spodbud, časa in vaje. Deklica ima težave tudi pri organizaciji in pripravi na delo. 
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Občasno zaradi počasnega tempa ne sledi poteku dejavnosti v razredu. Domačo nalogo 

naredi s pomočjo staršev. V razredu nima prijateljev. Pogosto se igra sama in opazuje 

druge otroke pri igri.  

 

Starši: 

Starša povesta, da ima deklica težave z gibanjem. Od četrtega meseca dalje je bila 

vodena v razvojni ambulanti. Pri starosti sedem mesecev in pol so pričeli z 

nevrofizioterapevtskimi obravnavami po metodi Bobath. Deklica je shodila pri 

osemnajstih mesecih. V predšolskem obdobju je obiskovala delovno terapijo, starša pa 

sta jo vozila tudi na hipoterapijo. Deklica rada riše, se igra in pomaga pri domačih opravilih. 

Rada ima živali in jahanje. Zelo rada ima gibanje in ples, če pri tem ni vodena in je 

uspešna. Deklica je nerodna, slabša je njena leva stran telesa. Težave ima pri gibanju, 

predvsem pri osvajanju novih, zapletenih gibov (npr. preval, kolebnica, zavezovanje 

vezalk). Potrebuje več časa in ponavljanj, da osvoji nek gibalni vzorec (npr. vožnja s 

kolesom). Slabša je tudi orientacija v prostoru in na drugem. Težave ima na področju 

motorike, pozornosti in organizacije; preden zboli, so na teh področjih težave še večje.  

Deklica ima tudi šibko delovno pomnjenje in slabši kratkoročni spomin. Vznemiri se ob 

neuspehu oz. ko začuti, da ji nekaj ne gre (mahanje z rokami ali ploskanje ob 

razburjenosti). Težave ima pri organizaciji in načrtovanju. Deklica potrebuje ogromno 

razumevanja in pomoči pri šolskem delu.  
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5.2 INTERVENCIJSKI PROGRAM POMOČI 
 

Pri načrtovanju programa pomoči smo upoštevali dekličina močna področja in 

primanjkljaje. Program je bil usmerjen v izboljšanje koordinacije, ravnotežja, telesne drže 

in socialno-čustvenega področja. 

Program je bil razdeljen na dva dela, in sicer na individualno delo doma in skupinsko delo 

v šoli. Delo doma je potekalo vsako dnevno s starši na področju koordinacije, ravnotežja 

in telesne drže. V šoli je vadba potekala 15 min tedensko pod vodstvom razredničarke in 

je bila namenjena razvijanju socialno-čustvenih spretnosti.  

Vadba je potekala po programu od januarja do junija 2013. Dnevno so z njo delali starši, 
dvakrat mesečno se je z njo srečevala in izvedla 10 srečanj po 45 min. Program se je 
izvajal na dekličinem domu. Vadbo v razredu je izvajala dekličina razredničarka v času 
razredne ure.  
 
Med izvajanjem programa so bili uporabljeni različni pripomočki, ki so deklico še dodatno 
motivirali pri izvajanju gibalnih dejavnosti. Pred vsako uro je bil deklici predstavljen potek 
ure ter cilji, ki smo jih poskušali doseči. Po koncu vadbe je sledila evalvacija in usmeritve 
za nadaljnje delo. 
 
Zaporedje dejavnosti v vsaki vadbeni enoti je bilo sledeče: 

1. Pripravljalni del: uvod in splošno ogrevanje 

Deklica si obuje športne copate, sledi ples na glasbo, ki si jo sama izbere. 

2. Glavni del: 

Vsebuje aktivnosti na enem izmed naslednjih področjih: 

- koordinacija, 

- ravnotežje, 

- telesna drža, 

- socialno-čustveno področje. 

3. Zaključni del: umirjanje 

Za umirjanje se izvedejo dejavnosti za umirjanje in vizualizacijo. 

 
Pri evalvaciji srečanj nam je pomagalo opazovanje vedenja in doživljanja deklice med 
izvajanjem aktivnosti s pomočjo opazovalne sheme. 
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5.2.1 PREDSTAVITEV PROGRAMA 

 
V nadaljevanju so predstavljene vaje. Navedeni so cilji in pripomočki, ki so bili pri tem 
uporabljeni. 
 
 
KOORDINACIJA  

 
Splošni cilji: 

 izboljšati koordinacijo celega telesa, 

 hitro se učiti in izvajati kompleksne motorične naloge, 

 izvajati gibe v ritmu, 

 reorganizirati stereotipne in utirjene gibe, 

 izboljšati koordinacijo oko-roka, 

 izboljšati koordinacijo oko-noga. 
 

DEJAVNOSTI PRIPOMOČKI 

Metanje naravnega materiala. V naravi izkoristimo 
priložnost za utrjevanje meta z metanjem naravnih 
materialov. Pri tem smo pozorni na to, da pri igri utrjuje 
osnovna pravila meta (označi prostor za met, pazi na 
prestop, navaja se na pravilni prijem predmeta, ima 
pravilno krivuljo meta). 

Naravni material (storži, 
kamni, kostanj, želod 
…). 

Metanje žoge v cilj. Označimo prostor za met žogice, pri 
tem upoštevamo pravila metanja. 

Žoga. 

Balinanje z naravnimi materialom ali z balinčki. Naravni material 
(kamenčki, storži, divji 
kostanji, veje, kepe …), 
balinčki. 

Izvajanje spretnosti z žogo: 
- kotaljenje žoge, 
- ujemanje žoge po enkratnem odboju od tal, 
- soročno odbijanje žoge ob tla, 
- odbijanje z levo roko, nato z desno roko na mestu, 
- odbijanje z desno roko med hojo, nato z levo, 
- izmenično odbijanje z levo in desno roko, 
- tek po prostoru in odbijanje žoge od tal (vodenje), 
- zadevanje kvadrata na steni z žogo (1 m nad tlemi iz 

oddaljenosti 2,4 m), 
- podajanje žoge v paru, 
- udarjanje žoge s palico, 
- ciljanje žoge na gol, 

Žoga, palica, gol. 
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- brcanje žoge. 

Izvajanje dejavnosti z nogami (pobiranje predmetov, 
sestavljanje stolpa iz kock …). 

Drobni predmeti 
(svinčnik, drevesna 
vejica, robček, svinčnik 
…), kocke. 

Premagovanje umetnih in živih ovir z naravnimi oblikami 
gibanja (poligon). 

Ovire za poligon (škatle, 
posode, klopi …). 

Skakanje čez obroče na različne načine. Obroči. 

Skakanje s kolebnico (sonožno z vrtenjem naprej in nazaj, 
prekrižano, z dvakratnim vrtenjem). 

Kolebnica. 

Izvajanje prevala (naprej, nazaj). Blazina. 

Zavezovanje vezalk na čevljih. Čevlji z vezalkami. 

Reševanje labirintov. Delovni listi z labirinti. 

Uporabljanje programov in poučnih iger na računalniku. Programi in poučne igre 
(Miškin potep; Stavnica; 
Polžkovi koraki v svet 
glasov, črk, besed; 
Potovanje s črkami; 
Mala vasica; Igrajmo se; 
Svet številk). 

 
 
RAVNOTEŽJE 

 
Splošni cilji: 

 izboljšati statično ravnotežje, 

 izboljšati dinamično ravnotežje, 

 izboljšati balansiranje s predmeti, 

 obvladovati nadzor drže med gibanjem. 
 

DEJAVNOSTI PRIPOMOČKI 

Skakanje in odrivanje na kenguru žogi, trampolinu. Kenguru žoga, trampo-
lin. 

Zibanje, zamahovanje, krožno gibanje v različnih oseh in 
ohranjanje ravnotežja v različnih telesnih položajih. 

 

Vožnja na različnih orodjih (vožnja na kolenih, stoje, 
vlečenje v paru). 

Rolka. 

Izvedba treh ali več hitrih obratov in nato trden sestop v 
stojo. 

Blazina. 

Izvajanje vaj na ravnotežni deski, pobiranje predmetov 
stoje na ravnotežni deski. 

Ravnotežna deska, 
različni predmeti. 
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Stoja (miže, ne eni nogi). Blazina. 

Dviganje na prste z zaprtimi očmi, odprtje oči in 
zadrževanje položaja. 

Blazina. 

Dviganje na prste z zaprtimi očmi, pri čemer so noge 
prekrižane, odprte oči in vzpostavljanje in zadrževanje 
pokončnega položaja (pomoč z rokami). 

Blazina. 

Stoja na eni nogi z odprtimi ali zaprtimi očmi, prosta noga 
pritisnjena k drugi ali prijeta z roko zadaj (noga se tudi 
zamenja). 

Blazina. 

Z odprtimi očmi skok z eno nogo naprej in zadrževanje 
položaja. 

Blazina. 

Nizek seskok s klopi z eno nogo in zadrževanje položaja 
toliko časa, da se prešteje do tri. 

Klop, blazina.  

Posnemanje hoje štorklje, goske, žabe.  

Hoja po nizki gredi čelno, bočno, nazaj, stoja n eni nogi. Nizka greda. 

Valjanje po veliki žogi naprej in nazaj, izvajanje plavalnih 
gibov.  

Velika žoga. 

Hoja in nošenje plastičnih obročkov na glavi z dodano 
vrečko prestopanje ovir na poti. 

Plastični obročki, vrečka 
(čutna blazinica). 

Polaganje vrečke na klop med hojo in pobiranje ob vrnitvi. Klop, vrečka (čutna 
blazinica).  

Metanje žoge ob tla in ujemanje med hojo po klopi. Klop, žoga. 

Odbijanje balona z vodoravno usmerjeno palico. Balon, palica. 

Nošenje žogice za namizni tenis na loparju s pokrčeno in 
iztegnjeno roko.  

Lopar za namizni tenis, 
žogica za namizni tenis. 

Balansiranje balona na plastenki. Balon, plastenka. 

 
 
TELESNA DRŽA 

 
Splošni cilji: 

 izboljšati telesno držo, 

 izboljšati trebušne mišice, 

 izboljšati hrbtne mišice, 

 spoznati sprostitev in napetost. 
 

DEJAVNOSTI PRIPOMOČKI 

Prekrižanje dlani na zatilju s komolci v stoječem položaju, 
vdih in hkrati močno stisnjenje lopatic nazaj, zadrževanje v 
položaju, kjer je čim bolj stisnjen zgornji del hrbta ob 
lopaticah.  
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Dvigovanje roke in nasprotne noge v stoječem položaju z 
nogami v širini ramen. 

 

Vrtenje rok nazaj z iztegnjenimi rokami in dlanmi, obrnjenimi 
navzgor. 

 

Ležanje na tleh, s hrbtenico potisnjeno ob tla, dvignjeno 
glavo od tal, rokami uprtimi v stran, dvignjenimi nogami, 
izmenično menjuje položaj nog (stimulacija vožnje s  
kolesom). 

 

Hoja (prosta, med ovirami, po stopnicah, po spremenjenem 
naklonu, po zmanjšani podporni površini …). 

Vrv, ovire (škatle). 

Nošenje predmetov na glavi. Papir, plastični obročki. 

Ležanje na tleh z iztegnjenimi rokami in nogami, valjanje.  

Izvajanje vaj z različnimi orodji.  Žoge, palice, kiji, vrvi. 

Napenjanje določene mišice ali mišične skupine (npr. 
naredi se močnega). 

 

Izvajanje iger napetosti in popuščanja: 
- v sproščeni pokončni drži počasno vdihovanje in 

prehajanje v zravnan in napet položaj, zadrževanje 
položaja nekaj časa in počasno izpuščanje zraka, 

- ležanje na hrbtu na tleh in predstavljanje, da so v rokah 
in nogah gumijaste trakovi, ki se jih vleče narazen in 
popušča, 

- predstavljanje, da z vsakim vdihom zraste za en 
centimeter, dokler se ne usede in se povsem zravna, 

- stresanje posameznih delov telesa v pokončni stoji. 

 

 
 

SOCIALNO-ČUSTVENO PODROČJE 

 
Splošni cilji: 

 pridobivati pozitivne izkušnje o samem sebi, 

 prijetno in uspešno doživljati sebe, 

 sprejemati sebe, 

 izboljšati samopodobo, 

 počutiti se sprejetega v skupini, 

 učiti se sproščenega navezovanja stikov z vrtniki. 
 

DEJAVNOSTI PRIPOMOČKI 

Izražanje občutenj: 
- predstavljanje, da je zelo mrzlo in da ga zebe, zato 

tresenje in šklepetanje z zobmi, prestopanje na 
mestu, pihanje v roke, 
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- predstavljanje, da je na vročem soncu, čutenje žeje, 
brisanje znoja, pihanje za majico in stokanje od 
vročine, 

- kazanje, kako se vede pred vrstnikom, ki ga ne mara 
– zagrozi mu s pestjo, da bi ga ustrahoval, pokaže, 
kako je jezen, 

- kazanje jeze s celotnim telesom: jezen obraz, usta, 
pogled; roke stisne v pest jezno cepetanje, trda hoja 
naokrog. 

Izvajanje pantomime: 
- posnemanje živalskih glasov: lajanje psa, rjovenje 

leva, mijavkanje mačka, cviljenje miši, sikanje kače 
…, 

- izvajanje glasov veselja, jeze in prošnje: kako se 
oglaša ob hrani, ki je ne mara, in ob hrani, ki jo ima 
rad, 

- kazanje nekaterih športov s pantomimo: badminton, 
hokej, namizni tenis, nogomet, rokoborbo, plavanje, 
boks …, 

- kazanje, kako prečka cesto starejši možakar, ki 
okleva, in kako otrok, ki steče in ne pogleda na cesto. 

 

Sodelovanje v skupini: 
- posnemanje gibov, ki jih izvaja eden izmed otrok 

(ogledalo), 
- vodenje po prostoru z dotikom prsta na hrbtu (zaprte 

oči), 
- iskanje sovrstnika z mežikanjem in hojo po prostoru, 

če ta soglaša, oba sedeta po turško, sicer gresta 
dalje, in iskanje drugega vrstnika. 

 

Sodelovanje pri socialnih igrah. Pripomočki za socialne 
igre. 

Sodelovanje pri sproščanju in vizualizaciji. Blazina.  

 
 

5.2.2 OPIS SREČANJ Z DEKLICO 
 
Deklica je imela v času izvajanja intervencijskega programa 10 srečanj z avtorico 
raziskave. Srečanja so se izvajala na dekličinem domu in so trajala eno šolsko uro (45 
min). Pri vadbi je deklica utrjevala osnovne in kompleksne gibalne vzorce. Spremembe 
in napredek med izvajanjem aktivnosti smo ugotavljali s pomočjo opazovanje vedenja in 
doživljanja deklice po opazovalni shemi. 
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V tabeli so navedena področja in dejavnosti, ki so bile izvedene na srečanjih. Nekaj 
srečanj je tudi podrobno opisanih. 
 
 

SREČANJE PODROČJE CILJI 

5. 1. 2013 Koordinacija 
 izboljšati koordinacijo telesa 

 izboljšati koordinacijo oko-roka 

19. 1. 2013 Ravnotežje  izboljšati dinamično ravnotežje 

2. 2. 2013 Telesna drža  izboljšati telesno držo 

16. 2. 2013 Koordinacija 
 hitro se učiti in izvajati kompleksne 

motorične naloge 

 izvajati gibe v ritmu 

2. 3. 2013 Ravnotežje  izboljšati balansiranje s predmeti 

16. 3. 2013 Telesna drža  izboljšati trebušne mišice 

6. 4. 2013 Koordinacija  izboljšati koordinacijo oko-noga 

20. 4. 2013 Ravnotežje  izboljšati statično ravnotežje  

4. 5. 2013 Telesna drža  izboljšati hrbtne mišice 

18. 5. 2013 
Koordinacija, telesna 

drža, ravnotežje 

 reorganizirati stereotipne in utirjene gibe 

 obvladovati nadzor drže med gibanjem 

 spoznati sprostitev in napetost 

 

 

3. SREČANJE (Telesna drža) – 2. 2. 2013 

 

Trajanje: 45 min  

Učne metode: pogovor, praktično delo, demonstracija 

Pripomočki: ovire (škatle, palice), debela vrv, papir, plastični obročki 

Cilji srečanja: 

 izboljšati telesno držo 

 

Pripravljalni del: 

Deklica si obuje športne copate. Sledi ples na glasbo, ki jo sama izbere (Ansambel bratov 

Avsenik – Na Golici). 
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Glavni del: 

Deklica v stoječem položaju prekriža dlani na zatilju. Ob vdihu močno stisne lopatice 

nazaj in vzdržuje položaj. V stoječem položaju dviguje roko in nasprotno nogo v višini 

ramen, pri tem je pozorna na pravilno telesno držo. Z iztegnjenimi rokami in dlanmi, 

obrnjenimi navzgor, vrti roke nazaj. Nato deklica hodi prosto, med ovirami, po stopnicah, 

spremenjenem naklonu (po hribu) ter zmanjšani podporni površini (po vrvi).  Na koncu 

hodi po ravni površini in na glavi nosi različne predmete (papir, plastični obročki), pri tem 

pa pazi, da ji pripomočki ne padejo na tla.  

 

Zaključni del: 

Deklica se uleže na podlago, zapre oči in sledi vodeni vizualizaciji ''Ko postaneš balonček''. 

 

EVALVACIJA SREČANJA: 

Deklica se v pripravljalnem delu dobro počiti. Aktivno sodeluje in je sproščena. 

V glavnem delu je aktivna. Pri izvajanju različnih vaj z rokami nima večjih težav, pri tem 

jo je treba opozarjati na pravilno telesno držo. Podobno je pri hoji. Pri hoji po zmanjšani 

podporni površini (po vrvi) ima težave z lovljenjem ravnotežja. Pri nošenju predmetov na 

glavi ni najbolj uspešna, zato občasno pride do konfliktne situacije in upada motivacije.  

V zaključnem delu se sprosti in sledi navodilom. Na koncu vadbe je zadovoljna in vesela, 

da je dejavnosti uspešno opravila.  

 
 
5. SREČANJE (Ravnotežje) – 2. 3. 2013 

 
Trajanje: 45 min  
Učne metode: pogovor, praktično delo, demonstracija 
Pripomočki: čutna blazinica, ovire za poligon (škatle, posode, klopi), žogica za namizni 

tenis, lopar za namizni tenis, plastenka, balon 

 

Cilji srečanja: 

 izboljšati balansiranje s predmeti 

 

Pripravljalni del: 

Deklica si obuje športne copate. Sledi ples na glasbo, ki jo sama izbere (Modrijani – Ti 

moja rožica). 

 

Glavni del: 

Deklica si na glavo položi čutno blazinico in hodi po prostoru, nato skuša med hojo 

prestopiti različne ovire. Žogico za namizni tenis nosi na loparju najprej s skrčeno in nato 

s stegnjeno roko. Na plastenki poskuša balansirati balon. 
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Zaključni del: 

Deklica se uleže na podlago, zapre oči in se prepusti masaži ''Rdeča kapica''. 

 

EVALVACIJA SREČANJA: 

Deklica v pripravljanjem delu aktivno sodeluje. Zelo dobro se počuti, ko lahko brez pravil 

in navodil pleše na glasbo, ki jo je izbrala sama.  

V glavnem delu sodeluje aktivno, vendar ji med dejavnostmi (ko ji je težko) pade 

pozornost, na trenutke tudi motivacija. S pomočjo spodbud se trudi, da doseže zastavljeni 

cilj. Pri tem upošteva pravila. V tem delu se ne počuti zelo dobro, tudi njena samopodoba 

ob neuspehu ni dobra. Največje težave ima pri nošenju žogice za namizni tenis na loparju 

z iztegnjeno roko in balansiranju balona na plastenki. Pri tem se občasno jezi na predmete, 

ki jih uporablja.  

V zaključnem delu aktivno sodeluje, sledi zgodbici in uživa v masaži. Sprosti se in se na 

koncu počuti dobro, zadovoljna je s seboj in z vadbo, ki jo je opravila. 

 

 

7. SREČANJE (Koordinacija) – 6. 4. 2013 

 

Trajanje: 45 min  

Učne metode: pogovor, praktično delo, demonstracija 

Pripomočki: žoge različnih velikosti, teže in odbojnosti, balon, škatle za poligon, žogice iz 

papirja, pripomočki za pobiranje (balinček, robček, drevesna vejica, svinčnik, radirka), 

kocke 

 

Cilji srečanja: 

 izboljšati koordinacijo oko-noga 

Pripravljalni del: 

Deklica si obuje športne copate. Sledi ples na glasbo, ki jo sama izbere (Ansambel 

Lojzeta Slaka − Čebelar). 

 

Glavni del: 

Deklica se samostojno poigrava z brcanjem žog različnih velikosti, teže in odbojnosti v 

steno. Z raziskovalko si z brcanjem podajata balon, žogo in zelo težko žogo. Po 

pripravljenem poligonu brca žogo. Nato z nogo poskuša pobrati žogice iz papirja ter druge 

majhne pripomočke in jih skuša dati v koš. Pri tem predmetov ne sme spustiti na tla. Na 

koncu se usede na tla in z nogami naredi stolp iz kock.  

 

Zaključni del: 

Deklica se uleže na podlago, zapre oči in sledi vodeni vizualizaciji ''Sonce ti želi lep dan''. 
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EVALVACIJA SREČANJA: 

Deklica se v pripravljalnem delu počuti sproščeno in aktivno sodeluje. 

V glavnem delu je aktivna, pri tem upošteva pravila in navodila. Občasno ji ob težkih 

nalogah nekoliko upade motivacija, zato jo je treba ves čas spodbujati. Pri prostem 

brcanju ni spretna pri lovljenju žoge, ki se odbije od stene. Prav tako ima težave pri 

brcanju žoge po poligonu. To jo spravlja v konfliktno situacijo – začne se jeziti sama nase. 

Pri podajanju žoge z brcanjem v paru je uspešnejša in zato tudi motivirana. Pri 

dejavnostih, kjer mora z nogami pobirati predmete oz. sestaviti stolp, ima tudi težave, 

vendar ji s trudom uspe doseči postavljene cilje.  

V zaključnem delu se sprosti in sledi navodilom. Na koncu vadbe je zadovoljna in vesela.  

 

Mnenje raziskovalke: 

Deklica se je veselila skupnih srečanj. Ob prihodu raziskovalke na njen dom je bila že 

pripravljena (oblečena v športno opremo). Potem je pomagala pripraviti prostor in 

pripomočke za vadbo. Vedno je bila pripravljena sodelovati in izvajati naloge, tudi če ji je 

bilo pri tem kdaj težko. V izvajanje nalog je vlagala ogromno truda. Med dejavnostmi sta 

ji večkrat upadli pozornost in motivacija. Takrat jo je bilo treba spodbuditi in je nadaljevala 

z delom. Pri evalvaciji je vedno povedala, katere dejavnosti so ji bile všeč in katere ne. 

Najbolj všeč sta ji bila po navadi uvodni in zaključni del, kjer je bila sproščena, saj se od 

nje ni zahtevalo različnih gibalnih vzorcev. Znala je pojasniti, pri katerih nalogah je imela 

težave in kaj bo morala še vaditi. Vedno je povedala, včasih tudi pokazala, katere 

dejavnosti izvaja pri vsakodnevni vadbi s starši.  
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5.3 OCENA KONČNEGA STANJA 
 

5.3.1 ABC test 

 

Pri oceni končne ga stanja je bil izveden testni preizkus za tretjo starostno skupino, saj je 

bila deklica stara 9,2 let.  

 

 

Tabela 14: Rezultati testnih nalog 

 

SPRETNOSTI ROK 

Prestavljanje čepkov 3 

Privijanje matic na vijak 3 

Sledenje poti okoli rože 0 

Skupaj: 6 

SPRETNOSTI Z ŽOGO 

Lovljenje z obema rokama 0 

Metanje vrečke s fižolom v 
škatlo 

2 

Skupaj: 2 

STATIČNO  IN DINAMIČNO RAVNOTEŽJE 

Ravnotežje na plošči 3,5 

Skakanje v kvadrate 0 

Ravnotežje z žogo 0 

Skupaj: 3,5 

Skupna ocena oškodovanosti: 11,5 
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Pri kronološki starosti 9,2 let je skupna ocena oškodovanosti 11,5 točk, tako da njeni 

dosežki spadajo v kategorijo 9 percentil. To kaže na mejno stopnjo gibalne oškodovanosti 

oz. na razvojno motnjo koordinacije. Odstopanja (navzdol) se še vedno kažejo na 

sledečih področjih: spretnosti rok (koordinacija oko-roka), spretnosti z žogo (vidno-

motorična koordinacija) ter statično ravnotežje (slabši nadzor telesa oz. telesne drže).  

 

5.3.2 Acadia test 

 

Tabela 15: Rezultati testnih nalog 
 

Podtest 
Bruto  
točke 

Standardizirane 
točke 

II. Vidno-motorična koordinacija in   
    sposobnost sledenja 

17 55 

III. Vidna diskriminacija 16 51 

IV. Risanje oblik 7 39 

 

Deklica je pri testu Vidno-motorična koordinacija in Sposobnost sledenja dosegla 17 bruto 

točk, kar pomeni 55 standardiziranih točk. Pri testu Vidna diskriminacija je dosegla 16 

bruto točk in s tem 51 standardiziranih točk. Pri testu Risanje oblik je s 7 bruto točkami 

dosegla 39 standardiziranih točk.  

 

 

5.3.3 SNAP 

 

Tabela 16: Profil deklice 

          Težave z delovnim spominom 

           Težave s hitrostjo obdelave 

           Težave s slušno obdelavo 
informacij 

          Neverbalne specifične učne težave 

          Težave s pismenostjo/disleksije 

           Težave z vidno obdelavo 

          Fonološke težave 

           Diskalkulija 
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          Disgrafija 

          Razvojne motnje 
koordinacije/dispraksije 

          Specifične govorno-jezikovne in 
komunikacijske težave 

          Hiperleksija 

          Motnja pozornosti in 
komunikacije 

           Hiperaktivnost 

          Težave s socialnim zavedanjem 
in komuniciranjem 

          Pomanjkanje nujnih maščobnih 
kislin 

 

V negativno smer še vedno odstopajo sledeča področja: delovni spomin, hitrost obdelave 

pisnih, vidnih in slušno podanih informacij, neverbalno učenje, računanje (diskalkulija), 

grafomotorni zapis (disgrafija) in razvojne motnje koordinacije (dispraksija). Na učno 

uspešnost vpila dekličina pomanjkljiva pozornost ter slabše socialno zavedanje in 

komuniciranje.  

 

Specialna pedagoginja: 

Prisotne so specifične učne težave na področjih hitrosti obdelave pisnih gradiv, vidnih in 

slušno podanih informacij, delovnega spomina, neverbalnega učenja, računanja in zapisa. 

Na učno uspešnost vpliva tudi pomanjkljiva pozornost.  

 

 

5.3.4 Lestvica samopodobe za otroke 

 

Tabela 17 Lestvica samopodobe, razdeljena po področjih s pripadajočimi odgovori  
                in točkami (ključi) 
 

PODROČJA / POSTAVKE 
PRIPAD. 

ODGOVOR 
TOČKE 
(KLJUČ) 

TELESNI IZGLED 

8. Skrbi me moj zunanji videz. NE 1 

15. Sem močan/a. DA 1 

19. Dobro mi uspeva narediti kako stvar s svojimi  
       rokami. 

DA 1 

29. Imam lepe oči. DA 1 

41. Imam lepe lase. DA 1 
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44. Ponoči dobro spim. NE 0 

46. Pri telovadbi sem med zadnjimi. DA 0 

47. Precej sem bolan/a. NE 1 

55. Imam mnogo energije. NE 0 

60. Imam privlačen obraz. DA 1 

64. Sem neroden/na. DA 1 

73. Imam skladno telo. DA 1 

77. Drugačen/na sem od drugih ljudi. DA 0 

 Skupaj  9 

SOCIALNO VEDENJE 

3. Težko dobim prijatelje. NE 1 

9. Ko odrastem, bom postal/a pomembna oseba. DA 1 

12. V šoli se lepo obnašam. DA 1 

14. Svoji družini povzročam težave. NE 1 

18. Navadno želim stvari narediti po svoje. NE 0 

20. Hitro opustim svoja prizadevanja. DA 0 

25. Doma se grdo obnašam. DA 0 

27. Sem pomemben/na član/ica našega razreda. NE 0 

31. V šoli precej sanjarim. NE 1 

32. S svojimi brati in sestrami sem neprijazen/na. NE 1 

34. Pogosto se znajdem v težavah. NE 1 

35. Doma sem ubogljiv/a. DA 1 

42. V šoli se prostovoljno javim. DA 1 

48. Do drugih sem pogosto hudoben/na. DA 0 

51. Imam mnogo prijateljev. DA 1 

56. Veliko se pretepam. NE 1 

57. Pri dečkih sem priljubljen/na. NE 0 

58. Ljudje me zafrkavajo. NE 1 

63. Pri športu in igrah sem vodja. NE 0 

65. Pri športu in igrah gledam, namesto da bi igral/a. NE 1 
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67. Z mano je lahko shajati. DA 1 

68. Hitro se razjezim. DA 0 

69. Pri dekletih sem priljubljen/na. DA 1 

71. Raje delam sam/a kot v skupini. NE 1 

72. Rada imam svoje brate in sestre. DA 1 

79. Zlahka se zjočem. DA 0 

 Skupaj  17 

INTELEKTUALNI STATUS 

5. Sem bister/ra. NE 0 

21. Pri šolskem delu sem dober/ra. DA 1 

23. Dobro rišem. DA 1 

24. Pri glasbi sem dober/ra. DA 1 

26. Pri šolskem delu sem počasen/na. DA 0 

30. Dobro znam govoriti (nastopiti) pred celim razre- 
       dom. 

NE 0 

42. V šoli se prostovoljno javim. DA 1 

45. Sovražim šolo. NE 1 

66. Kar se naučim, hitro pozabim. NE 1 

70. Dobro berem. NE 0 

 Skupaj  6 

ZADOVOLJSTVO S SAMIM SEBOJ 

2. Srečen/na sem. NE 0 

4. Pogosto sem žalosten/na. DA 0 

14. Svoji družini povzročam težave. NE 1 

16. Imam dobre zamisli. DA 1 

19. Dobro mi uspeva narediti kako stvar s svojimi  
       rokami. 

DA 1 

21. Pri šolskem delu sem dober/ra. DA 1 

22. Sram me je mnogih stvari, ki jih počnem. DA 0 

23. Dobro rišem. DA 1 

24. Pri glasbi sem dober/ra. DA 1 
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30. Dobro znam govoriti (nastopiti) pred celim razre- 
      dom. 

NE 0 

36. Navadno imam srečo. DA 1 

39. Rad/a sem tak/a kakršen/na sem. DA 1 

43. Želim si, da bi bil/a drugačen/na. DA 0 

44. Ponoči dobro spim. NE 0 

46. Pri telovadbi sem med zadnjimi. DA 0 

50. Nesrečen/na sem. NE 1 

52. Vesel/a sem. DA 1 

53. Pri večini stvari sem neuspešen/na. DA 0 

54. Pri večini stvari sem dober/ra. DA 1 

67. Z mano je lahko shajati. DA 1 

75. Vedno mi kaj pade iz rok ali pa se polomi. NE 1 

76. Sem vreden/na zaupanja. DA 1 

80. Sem dober človek. DA 1 

 Skupaj  15 

PRILJUBLJENOST 

1. Sošolci se norčujejo iz mene. NE 1 

3. Težko dobim prijatelje. NE 1 

9. Ko odrastem, bom postal/a pomembna oseba. DA 1 

11. Sem nepriljubljen/a. DA 0 

17. Sem pomemben/na član/ica svoje družine. DA 1 

27. Sem pomemben/na član/ica našega razreda. NE 0 

33. Mojim prijateljem so všeč moje zamisli. NE 0 

35. Doma sem ubogljiv/a. DA 1 

40. Pri mnogih stvareh se počutim odrinjenega/no. DA 0 

49. Moji sošolci menijo, da imam dobre zamisli. NE 0 

57. Pri dečkih sem priljubljen/na. NE 0 

58. Ljudje me zafrkavajo. NE 1 

59. Moja družina je razočarana nad mano. NE 1 

62. Doma me zafrkavajo. NE 1 
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69. Pri dekletih sem priljubljen/na. DA 1 

 Skupaj  9 

ANKSIOZNOST 

4. Pogosto sem žalosten/na. DA 0 

6. Sem plašen/na. DA 0 

7. Ko me učitelj pokliče k tabli, postanem živčen/na. DA 0 

10. Zaskrbljen/a sem, kadar v šoli pišemo teste ali  
      naloge. 

NE 1 

13. Kadar gre kaj narobe, je to navadno moja krivda. DA 0 

20. Hitro opustim svoja prizadevanja. DA 0 

22. Sram me je mnogih stvari, ki jih počnem. DA 1 

28. Živčen/na sem. DA 0 

34. Pogosto se znajdem v težavah. NE 1 

36. Navadno imam srečo. DA 1 

37. Precej sem zaskrbljen/a. DA 0 

38. Moji starši preveč pričakujejo od mene. NE 1 

40. Pri mnogih stvareh se počutim odrinjenega/no. DA 0 

45. Sovražim šolo. NE 1 

53. Pri večini stvari sem neuspešen/na. DA 0 

58. Ljudje me zafrkavajo. NE 1 

61. Kadar poskušam kaj narediti, gre vedno kaj na- 
       robe. 

DA 0 

74. Pogosto me je strah. DA 0 

75. Vedno mi kaj pade iz rok ali pa se polomi. NE 1 

77. Drugačen/na sem od drugih ljudi. DA 0 

78. Po glavi mi gredo hudobne misli. NE 1 

79. Zlahka se zjočem. DA 0 

 Skupaj  9 
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Tabela 18 Lestvica samopodobe, razdeljena po  področjih s številom  možnih in  
                   doseženih točk 
 

Področja  
Število 

možnih točk 
Število 

doseženih točk 

Telesni izgled 13 9 

Socialno vedenje 26 17 

Intelektualni status 10 6 

Zadovoljstvo s samim seboj 23 15 

Priljubljenost 15 9 

Anksioznost  22 9 

 

Iz tabele je razvidno, da je deklica dosegla dober rezultat na področju telesnega izgleda 

in zadovoljstva s samim seboj, kar pomeni, da še vedno ni pretirano obremenjena s 

svojim videzom, se ocenjuje kot srečno, uspešno in zanesljivo osebo. Nekoliko slabši 

rezultat je dosegla pri intelektualnem statusu, saj se pri šolskem delu ne čuti več tako 

uspešno. Slabši rezultat se še vedno kaže na področju socialnega vedenja in 

priljubljenosti, kar pomeni, da ima težave pri navezovanju stikov z vrstniki in pri vrstnikih 

ni priljubljena. Slab rezultat je dosegla tudi na področju anksioznosti, saj je deklica 

zaskrbljena, plašna, žalostna, se počuti neuspešno in joka za malenkosti.  

 
Tabela 19 Lestvica samopodobe glede na pozitivne in negativne odgovore 
 

 
Število 

možnih točk 
Število 

dobljenih točk 

DA 38 22 

NE 42 22 

Skupaj 80 44 

 
Iz tabele je razvidno, da je deklica na Lestvici samopodobe od možnih 80 točk dosegla le 

44 točk, kar ne kaže na ugoden pojem sebe oz. na nizko samospoštovanje.  
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5.3.5 Sociometrične tehnike 

 

Slika 4  Socialni vpliv (Tarčni grafikon) 

 

 
 

Legenda: 

A) Priljubljen 

B) Zavrnjen 

C) Zapostavljen 

D) Sporen 

E) Povprečen  

 

Iz grafa je razvidno, da je deklica (rdeč okvirček) še vedno spada v razdelek povprečnih, 
kot večino njenih sošolcev. Dve sošolki sta jo izbrali kot drugo oz. tretjo izbiro, kar pomeni, 
da je pridobila dve sošolki, ki se dobro počutita ob njej. Ni bila pa omenjena kot sošolka, 
ob kateri se ne bi počutili dobro. Kljub temu da je deklica povprečna, še vedno v razredu 
ni neopazna za večino sošolcev.  
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Slika 5 Sociogram (pozitivne izbire, negativne izbire) 

 
 

 
 

Legenda: 

Prva izbira 

Druga izbira 

Tretja izbira ali več 

Sprejemanje (pozitivna izbira) 

Zavračanje (negativna izbira) 

 

Iz sociograma je prav tako razvidno, da je bila deklica dvakrat izbrana s strani sošolk. 

Sama je navedla tri najljubše sošolke in dve od njih sta izbrali njo. Sošolci je niso označili 

kot negativno izbiro.   
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5.3.6 Intervju z deklico (Priloga 5) 

 

Močna področja: ples, domača opravila, pomoč v hlevu, živali, narava. 

Težave: težave pri reševanju nalog. 

Deklica ima najraje likovno vzgojo, ker rada riše in slika. Pri tem je uspešna. Ne mara 

slovenščine, ker ji je  težko, če mora sama kaj napisati. Tudi pri branju ima težave. Pri 

športni vzgoji ji ni všeč, ko delajo stvari, ki so ji težke. Pa pri igrah z žogo ji večkrat uide 

žoga.  Do boljšega uspeha ji pomagata učenje in vaja. Doma veliko vadi. V šoli ji pomaga 

kakšna sošolka, doma pa večinoma mami. V razredu ima prijateljice Kajo, Zalo in Saro, 

s katerimi se igra, včasih ji tudi pomagajo. Sošolci ji včasih pomagajo, včasih pa tudi ne.  

 

Intervju sem tudi kvalitativno analizirala.  

 

 

Tabela 20  Pregled vsebinskih področij 
 

Intervju Kode 2. reda Kode 1. reda Kategorije 

Katera so tvoja močna 
področja, kar rada delaš? 
 
Rada rišem, včasih rada 
pomagam doma. Pomagam 
v hlevu, pa tudi živali imam 
rada. Rada sem v naravi.  

Rada plešem, 
pomagam 
doma, v hlevu.  
Rada imam 
živali. Pa v 
naravi sem 
rada. 

Ples, domača 
opravila, 
pomoč v 
hlevu, živali, 
narava. 

MOČNA 
PODROČJA IN 

INTERESI 

Kateri predmet imaš v šoli 
najraje in zakaj? 
 
Najraje imam likovno vzgojo, 
ker rada rišem in slikam. Pri 
tem sem dobra. 

Likovna 
vzgoja, ker 
slikamo in 
rišemo. Pri 
tem sem 
dobra. 

Likovna 
vzgoja. 

NAJLJUBŠI 
PREDMET V 

ŠOLI 

Katerega predmeta v šoli 
ne maraš in zakaj? 
 
Ne maram slovenščine. 
Težko mi je, če moram kaj 
sama napisati. Tudi branje mi 
ne gre. Pri športni vzgoji mi ni 
všeč, ko delamo stvari, ki so 

Slovenščina, 
ker mi je težko 
pisati in brati. 
Športna 
vzgoja, ker so 
mi stvari težke, 
uide mi žoga. 

Slovenščina, 
športna 
vzgoja. 

NEPRILJUBLJENI 
PREDMET V 

ŠOLI 
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mi težke. Pa pri igrah z žogo 
mi večkrat uide žoga. 
 

Kaj ti v šoli povzroča 
največ težav? 
 
Težko mi je, ko moram brati 
in pisati, ko delamo naloge.  
 

Težko mi je, ko 
delamo 
naloge. 

Težave pri 
reševanju 
nalog. 

TEŽAVE PRI 
ŠOLSKEM DELU 

Kaj ti pomaga do boljšega 
rezultata? 
 
Pomaga mi to, da se učim in 
vadim. Doma veliko vadim. 
 

Učim se, doma 
veliko vadim. 

Učenje, vaja. 
POT DO 

BOLJŠEGA 
REZULTATA 

Kdo te podpira in ti 
pomaga? 
 
V šoli kakšna sošolka. Doma 
pa večinoma mami, včasih 
tudi oči. 
 

V šoli sošolka, 
doma mami. 

Pomoč pri 
nalogah, 
učenje, 
razumevanje. 

POMOČ PRI 
DOMAČIH 

NALOGAH IN 
UČENJU 

Ali imaš v razredu veliko 
prijateljev? 
 
Ja, moje prijateljice so Kaja, 
Zala in Sara. Včasih mi 
pomagajo ali pa se skupaj 
igramo. 
 

Moje 
prijateljice so 
Kaja, Zala in 
Sara, skupaj 
se igramo. 

Prijateljice, 
pomoč, igra. 

PRIJATELJSTVO 
(SPREJETOST) 

Ali ti sošolci pomagati pri 
pouku? 
 
Sošolci mi včasih pomagajo, 
včasih pa ne.  

Sošolci včasih 
pomagajo pri 
pouku.  

Sošolci, 
pomoč. 

POMOČ PRI 
ŠOLSKEM DELU 

 

 

5.3.7 Analiza dokumentov o deklici 

 

5.3.7.1 Evalvacijsko poročilo o izvajanju dodatne strokovne pomoči 

 

Pri deklici se še vedno kažejo težave na področju grobe motorike − pri načrtovanju in 

izvedbi novih, zapletenih gibov. Ima odkrenljivo pozornost. Težave ima pri vključevanju v 
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skupino otrok, zato pogosto le opazuje sošolce. Deklica je za delo motivirana, saj si želi 

biti uspešna. Večkrat kaže utrujenost in naveličanost, saj v svoje dosežke vlaga ogromno 

truda. Bere počasi in sekano, vleče zloge. Menja vizualno podobne črke v besedi, besede 

popači ali si jih izmisli. Težave ima z razumevanjem prebranega ter pri smiselni obnovi 

le-tega. Ločil pri branju ne upošteva vedno. Pri pisanju občasno izpušča črke, upošteva 

veliko začetnico in ločila. Piše počasi, vmes se še ustavlja in si črkuje. Težave ima pri 

zapisu daljših in težjih besed. Samostojni zapis je skromen. Zaradi slabše pozornosti pri 

pisanju po nareku izpusti črke, pozabi na strešice. Pri matematiki ima zaradi slabih 

številskih predstav še vedno težave z računanjem do 100. Pri delu potrebuje konkreten 

material in ponazoritve. Pri računanju si pomaga tudi s prsti. Poštevanko in deljenje je 

usvojila. Težave ima pri reševanju besedilnih nalog, saj iz naloge ne zna ugotoviti, katero 

računsko operacijo naj uporabi.  

 

 

5.3.7.2 Šolske ocene (izpis iz spričevala ob koncu šolskega leta – 3. razred) 
 

SLOVENŠČINA 

Tekoče, glasno in razločno nastopi, uporablja knjižni jezik. DOSEGA 

V umetnostnem besedilu prepozna namen, temo in bistvene podatke. DOSEGA 

Napiše krajše neumetnostno besedilo. DELNO DOSEGA 

Obvlada osnovna pravopisna pravila.  DELNO DOSEGA 

Loči umetnostno besedilo od neumetnostnega. DOSEGA 

Posluša, bere in razume umetnostna in neumetnostna besedila. DELNO DOSEGA 

Loči pravljico in realistično pripoved. DOSEGA 

Zaznava in doživlja zvočnost pesmi. DOSEGA 

MATEMATIKA 

Loči med geometrijskim telesom, likom in črto. DOSEGA 

Prepozna simetrijo. DOSEGA 

Oceni, primerja, meri in računa z enoimenskimi merskimi enotami; 
zapiše meritev z merskim številom in enoto. 

DOSEGA 
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Šteje in uredi po velikosti števila do 1000. DOSEGA 

Sešteva in odšteva naravna števila do 100 s prehodom. DOSEGA 

Sešteva in odšteva naravna števila do 1000 (najpreprostejše primere 
brez prehoda). 

DOSEGA 

Zna poštevanko v obsegu 10 x10 in uporablja količnike. DOSEGA 

Pri reševanju problemov uporablja računske operacije. DELNO DOSEGA 

Podatke zbere in predstavi s preglednico, s figurnim prikazom in 
prikazom s stolpci. 

DELNO DOSEGA 

LIKOVNA VZGOJA 

Opazuje in prepozna likovne elemente na predmetih in pojavih. DOSEGA 

Razlikuje pojme risba, slika, kip in grafika. DOSEGA 

Se neposredno in sproščeno likovno izrazi. DOSEGA 

Pri upodobitvi motiva izkaže likovno domišljijo, spomin in predstave. DOSEGA 

Prepozna posebnosti osnovnih risarskih, slikarskih in kiparskih 
materialov. 

DOSEGA 

Si krepi spretnost in občutek za uporabo različnih likovnih materialov 
in orodij. 

DOSEGA 

Po oblikovanih merilih pojasni pravilnost izvedene likovne naloge. DOSEGA 

V umetniških delih in izdelkih učencev prepozna osnovna izrazna 
sredstva.  

DOSEGA 

GLASBENA VZGOJA 

Izvaja načrtovan izbor pesmi in instrumentalnih vsebin. DOSEGA 

Ustvarja in izvaja spremljave za pesmi, besedila in lastne zvočne 
vsebine. 

DELNO DOSEGA 

Razume in uporablja načrtovan glasbeni besednjak. DELNO DOSEGA 

Pozorno posluša krajše skladbe in sledi glasbenemu sporedu. DOSEGA 

Prepozna načrtovan izbor skladb. DOSEGA 

Ustvarjalno izraža glasbena doživetja in predstave. DOSEGA 
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Se orientira v likovnih glasbenih zapisih. DOSEGA 

Stopnjuje kakovost glasbenega posluha in spomina.  DOSEGA 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Razlikuje in opiše značilna življenjska okolja v ožji in širši okolici. DOSEGA 

Opiše spremembe v naravi, razlaga in povezuje opažanja. DOSEGA 

Na danem primeru opiše osnovne potrebe živih bitij, njihove začetke, 
razvoj in smrt. 

DOSEGA 

Se zaveda pomembnosti ohranjanja naravnega okolja. DOSEGA 

Opiše skrb za svoje zdravje in ve, da nekatere bolezni preprečujemo 
s cepljenjem. 

DOSEGA 

Pozna delo svojih staršev in druge pogoste poklice. DOSEGA 

Razlikuje naselja in pozna ustanove in druge dejavnosti v kraju. DOSEGA 

Ve, da je Slovenija država, in pozna njene simbole ter pomembne 
praznike. 

DOSEGA 

Pozna slovensko denarno enoto in ve, da obstajajo tudi druge. DOSEGA 

Zna skicirati in izdelati preproste izdelke. DOSEGA 

Uporablja uro, pozna smeri neba in se orientira.  DOSEGA 

ŠPORTNA VZGOJA 

Sproščeno in skladno z navodili izvaja naravne oblike gibanja v 
različnih pogojih. 

DOSEGA 

Neprekinjeno teče do šest minut, pozna elemente visokega štarta, 
skače v daljino z mesta in s kratkim zaletom z enonožnim odrivom in 
sonožnim doskokom. 

DOSEGA 

Pravilno izvaja preval naprej, hodi po nizki gredi, obvlada naskok na 
skrinjo, prepleza dva metra, sonožno preskoči kolebnico osemkrat. 

DELNO DOSEGA 

Vodi, meče, lovi, podaja žogo, jo meče v daljino in cilj. DELNO DOSEGA 

Pozna pravila varne hoje v gore. DOSEGA 

Upošteva pravila elementarnih, moštvenih in drugih iger. DOSEGA 
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Preplava petindvajset metrov. DOSEGA 

 

5.3.8 Mnenje učiteljice in staršev 

 

Učiteljica 

Deklica v šolsko delo vlaga ogromno truda, pri tem je motivirana. Večkrat se kažeta 

utrujenost in naveličanost, takrat je pogosto opaziti tudi odkrenljivo pozornost. Uspešna 

je pri likovni vzgoji, tam se sprosti in rada ustvarja. Večje težave ima še pri branju. Bere 

počasi in sekano, pri tem menja vizualno podobne črke, besede si izmisli in popači. 

Težave ima tudi z razumevanjem prebranega in pri obnovi vsebine. Pri prepisu je 

natančna, upošteva ločina in veliko začetnico. Težave ima pri samostojnem zapisu daljših 

in težjih besed ter besedila po nareku. Zaradi slabe pozornosti pogosto pozabil na ločila, 

strešice in pikice. Pri matematiki se kažejo slabe številske predstave, posledično ima 

težave pri računanju do 100. Osvojila je poštevanko in deljenje. Zaradi slabega 

razumevanja prebranega ima težave pri reševanju besedilnih nalog. Pri športni vzgoji ni 

spretna, vendar nima več strahu pred novimi gibalnimi nalogami. Vse naloge je 

pripravljena preizkusiti, tudi če so nove in zapletene. Še vedno potrebuje več časa, da 

osvoji neko gibalno nalogo. V razredu nima veliko prijateljev. Nekaj sošolk se z njo 

občasno igra ali ji pomaga pri pouku. Še vedno pa se pogosto igra sama in opazuje druge 

otroke pri igri.  

Starši: 

Starša povesta, da ima deklica še vedno težave z organizacijo in pripravo na šolsko delo. 

Zaradi utrujenosti je pogosto njena pozornost odkrenljiva, med delom odplava stran. 

Doma potrebuje več vaj in utrjevanja snovi. Pri slovenskem jeziku ima težave z branjem 

in pisanjem, pri matematiki z računanjem in reševanjem besedilnih nalog. Pri športni 

vzgoji je še vedno nespretna. Pri osvajanju gibalnih nalog nima več odpora in strahu, zato 

se je pripravljena učiti novih gibalnih vzorcev. Kljub vsemu pa pri tem potrebuje veliko več 

časa in ponavljanj, da osvoji gibalni vzorec. V šoli nima veliko prijateljev, ki bi se z njo 

igrali in ji pomagali.  
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5.4 DOLGOROČNI UČINKI 
 

Deklica sedaj obiskuje 6. razred. Po zaključenem intervencijskem programu je imela 

dodatno strokovno pomoč specialnega pedagoga v obsegu 3 ur na teden tudi v 4. in 5. 

razredu ter jo ima tudi v letošnjem šolskem letu. Zanimalo nas je, kakšen dolgoročni 

učinek se kaže po izvedenem intervencijskem programu na področju psihomotoričnih 

spretnosti in socialno-čustvenem področju. 

 

 

5.4.1 Šolske ocene  

 

Izpis iz spričevala ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja – 6. razred 
 

PREDMET OCENE 

Slovenščina 5  2  3  5 

Matematika 2  3  3 

Angleščina 3  3  5  4   

Likovna umetnost 5 

Glasbena umetnost 5 

Geografija 5 

Zgodovina 4  5 

Naravoslovje 3  3  3 

Tehnika in tehnologija 4  5 

Gospodinjstvo 5  5 

Šport  5  4  5 

 

Deklica ima zelo dobre ocene pri vseh predmetih, kar nakazuje, da je intervencijski 

program med drugim pripomogel tudi k boljšemu učnemu uspehu. 
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5.4.2 Intervju z deklico 

 

Deklica pravi, da rada riše in pomaga pri domačih opravilih. Rada ima živali. Všeč ji je 

narava, saj se v njej sprosti. Od šolskih predmetov ima najraje likovno vzgojo, saj je dobra 

pri risanju in slikanju. Ne mara slovenščine, saj težko napiše spis in tudi brati ne mara. 

Zaradi branja in pisanja ji je težko tudi pri reševanju različnih nalog. Pri angleščini ima 

ogromno težav zaradi besed, ki se zapisujejo drugače, kot se preberejo. Tudi z 

razumevanjem besed ima težave. Pri drugih predmetih nima težav. Športno vzgojo ima 

rada, ker igrajo odbojko ali pa med dvema ognjema. Pri tem zna ujeti žogo, včasih pa ji 

uide. Pri tem se nihče več ne norčuje iz nje. Do boljših rezultatov ji pomaga učenje. Uči 

se tako, da si na list naredi povzetek, potem pa si zapomni snov in jo ima v glavi. Pri 

šolskem delu ji pomaga kakšna sošolka, doma pa mami. V razredu nima prijateljic, so le 

sošolke. Res dobra prijateljica je Neža iz 6. b razreda. V šoli ji je težko poslušati in slediti 

razlagi. Če je snov naporna in težka, se pogosto zasanja in gleda skozi okno. Pri tem bi 

najraje zaspala, ker ji odplavajo misli. Učitelji jo pustijo, da sanja. Opaža, da je drugačna 

od sošolk. Predstavlja si, kot da je v nekem drugem svetu. 

 

5.4.3 Mnenje učiteljev 

 

Učitelji povedo, da je učenka pridna in delovna ter da v šolsko delo vlaga ogromno truda.  

Ima izrazite učne težave na področju branja in pisanja, ki jih uspešno premaguje s 

pomočjo dodatne strokovne pomoči, prilagoditev in dela doma. Pri gibanju ne izstopa več 

tako izrazito, saj se po nekaj vajah nauči nove gibalne vzorce. Občasno se še pojavijo 

težave pri organizaciji gibanja kot ostalih stvari. V razredu ima zelo malo prijateljic oz. 

sošolk, ki se družijo z njo in ji pomagajo. 

 

5.4.4 Mnenje staršev 

 

Starša povesta, da deklica v šolsko delo vlaga veliko časa in truda, pa ima kljub temu 

težave. Zmore se naučiti za pozitivne ocene. Na področju gibanja ni več opaziti tako 

velikih težav, deklica se rada giba, pri tem je sproščena. Nima več strahu in odpora pred 

novimi gibalnimi nalogami (smučanje, drsanje), kljub vsemu pa pri tem potrebuje veliko 

več časa, da se gibanja nauči. V razredu se ne počuti sprejeto, pogosto toži, da se sošolci 

norčujejo iz nje in ji niso pripravljeni pomagati. Ima le eno prijateljico iz sosednjega 

razreda. Starša si želita, da bi bila deklica sprejeta in podobna ostalim.  

 

 



  
 

INTERVENCIJSKI PROGRAM ZA CELOSTNO OBRAVNAVO DEKLICE Z DISPRAKSIJO 
  

Š. Miklavčič 

 
 

116 
 

5.4.5 Mnenje raziskovalke 

 

Deklica je od tretjega razreda zelo napredovala tako na psihomotoričnem kot tudi na 

socialno-čustvenem področju. Pri gibanju je postala bolj sproščena in samozavestna, 

nima več tako velikega odpora in strahu pred novimi gibalnimi nalogami. V 5. razredu se 

je v naučila plavati, v letošnjem šolskem letu pa smučati. Zelo rada ima skupinske igre 

(med dvema ognjema, odbojka), pri čemer se še vedno kažejo težave s kontrolo in smerjo 

metanja žoge. Prisotne so tudi še težave na področju ravnotežja. Deklica je postala bolj 

samozavestna, saj ve, da z vajo in trudom lahko doseže dober rezultat. Na področju 

samopodobe je postala deklica bolj  kritična do sebe, saj se zaveda svojih težav in tega, 

da je drugačna od ostalih. Kljub vsemu pa je razvila že toliko različnih strategij, da kljub 

temu v šoli dobro funkcionira. 
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5.5 PREGLED RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ IN RAZPRAVA 
 

5.5.1 Raziskovalna vprašanja 

 

Za deklico sem predstavila začetno stanje, program pomoči in končno stanje. Učinke 

intervencijskega programa pomoči bom predstavila po posameznih raziskovalnih 

vprašanjih.  

 

RV1: Na katerih psihomotoričnih področjih se bodo po izvedenem  
     intervencijskem programu pojavile spremembe? 

 

Graf 1 Primerjava rezultatov ABC testa 
 

 

 

Iz grafa je razvidno, da se je po izvedenem intervencijskem programu rezultat izboljšal 

na vseh področjih, največ pa na področju spretnosti rok. Kljub temu se še vedno kažejo 

odstopanja (navzdol) na vseh treh področjih. Skupna ocena oškodovanosti se je tako 

znižala iz 17 točk na 11,5 točke. To pomeni, da so dekličini dosežki na začetku spadali v 

kategorijo 2 percentil, kar je kaže na najtežjo motnjo koordinacije (pod 5 percentil). Po 

izvedenem programu pa dosežki spadajo v kategorijo 9 percentil, kar kaže na mejno 

motnjo koordinacije (med 5 in 15 percentil).  
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Graf 2 Primerjava rezultatov Acadia testa 
 

 

 

Graf prikazuje testne rezultate Acadia testa po področjih glede na začetno in končno 

stanje. Razvidno je, da je deklica izboljšala rezultat na področju vidno motorične 

koordinacije in sposobnosti sledenja za 7 standardiziranih točk. Za 10 točk je izboljšala 

tudi rezultat na področju vidne diskriminacije. Oba omenjena rezultata se sedaj nahajata 

nad aritmetično sredino. Na področju risanja oblik se je rezultat zmanjšal za 1 točko, kar 

pripisujemo večji zahtevnosti glede na njeno starost. Kljub vsemu pa se rezultat še vedno 

ne nahaja pod dvema standardnima deviacijama in ni tako nizek, da bi potrebovala 

defektološki tretma.  

 

Iz zgoraj prikazanih podatkov lahko vidimo, da se je rezultat izboljšal na področju 

koordinacije oko-roka, pri vidno motorični koordinaciji, vidni diskriminaciji ter ravnotežju. 

Na področju risanja oblik pa se je nekoliko poslabšal. Tako lahko na rečemo, da se je 

dekličino gibanje izboljšalo, kar dokazuje skupna ocena oškodovanosti na ABC testu. 

Izboljšanje gibanja opažajo tudi starši, učiteljica in raziskovalka.  
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RV2: Na katerem socialno-čustvenem področju so se po izvedenem    
     intervencijskem programu pojavile spremembe? 

 
 
Graf 3 Rezultati Lestvice samopodobe po področjih  
 

 
 
Graf prikazuje rezultate lestvice samopodobe po področjih glede na začetno in končno 
stanje. Iz grafa je razvidno, da se je rezultat izboljšal na področju socialnega vedenja, 
priljubljenosti in anksioznosti (slabši rezultat kaže na to, da je deklica manj anksiozna). 
Na področju intelektualnega statusa in zadovoljstva s samim seboj je rezultat nekoliko 
nižji. Enak pa ostaja rezultat na področju telesnega izgleda.  
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Graf 4 Rezultati Lestvice samopodobe gleda na pozitivne in negativne odgovore 

 

 
 
 
Graf prikazuje število odgovorov DA in NE glede na začetno in končno stanje. Razvidno 
je, da se je število možnih točk za DA in NE nekoliko zmanjšalo od začetnega do 
končnega stanja. To pomeni, da se je ugoden pojem sebe oz. samospoštovanje pri deklici 
nekoliko znižalo. 
 
Rezultati kažejo na to, da je deklica postala bolj priljubljena in socialno vključena. Slabši 
rezultat je dosegla pri intelektualnem statusu in zadovoljstvu s samim seboj, slabše je tudi  
samospoštovanje. Vse to kaže na to, da se je deklica začela zavedati svojih težav. Enako 
so potrdili tudi starši, dekličina učiteljica in raziskovalka. 
 
 
 
RV3: Kakšne spremembe so se pojavile na področju učenja, načrtovanja in  

     izvedbe gibov? 
 
Deklica ima še vedno težave pri učenju novih, zapletenih gibov. Vendar pri tem nima več 
odpora in tako velikega strahu. Tako je pripravljena preizkusiti in se učiti novih in 
zapletenih gibalnih nalog. Pri tem še vedno potrebuje več časa, da osvoji nek gibalni 
vzorec. Ko ga osvoji, nima več težav z izvedbo (npr. smučanje, drsanje). Za učenje novih 
gibalnih vzorcev potrebuje spodbudno okolje in pozitivna čustva. Pri tem pa se še vedno 
pojavljajo težave pri organizaciji gibanja, prav tako pa tudi pri organizaciji drugih 
dejavnosti. 
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RV4: Kako sta se z izvajanjem intervencijskega programa pomoči spremenili  
     dekličina socialna vključenost in samopodoba? 

 
Iz prej navedenih podatkov vidimo, da je deklica postala bolj priljubljena in socialno 
vključena. Na to kažejo tudi rezultati sociograma. Deklica sicer še vedno spada v 
povprečje, kot večina njenih sošolcev, pridobila pa je dve sošolki, ki se ob njej dobro 
počutita in sta jo izbrali.  
 
Rezultati Lestvice samopodobe pa kažejo na to, da je deklica dosegla na področju 
samopodobe slabši rezultat. To pripisujemo temu, da se je deklica začela zavedati svojih 
težav. 
 
Boljšo socialni vključenost je potrdila tudi dekličina učiteljica. Starši pa opažajo, da so se 
začele pri deklici pojavljati težave s samopodobo in samospoštovanjem. 
 
 
 
RV5: Kakšne so spremembe samoreprezentacije deklice na področjih  

     samopodobe, socialne vključenosti in psihomotoričnih dejavnosti? 
 
Deklica se pri psihomotoričnih dejavnostih počuti močnejšo in suvereno. Rada ima 

športno vzgojo, predvsem kadar igrajo odbojko in med dvema ognjema. Pri tem ima še 

občasno težave z lovljenjem žoge. Pove, da se sošolci nič več ne norčujejo iz nje.  

 

Na področju socialne vključenosti se deklica po koncu izvajanja intervencijskega 

programa počuti sprejeto, v razredu ima tri sošolke, s katerimi se igra in ji pomagajo pri 

delu. Dolgoročni učinki pa kažejo, da v razredu nima več prijateljic. Sicer ji pri šolskem 

delu pomaga sošolka, vendar ima prijateljico le v drugem razredu.  

 

Pri deklici se je zmanjšalo zadovoljstvo s samo seboj, slabše je postalo tudi 

samospoštovanje. Vse to kaže na to, da deklica odrašča in se je začela zavedati svojih 

težav. Zaveda se, da je drugačna od ostalih – pogosto je zasanjana in v svojem svetu. 

 
 
 
RV6: Kakšne  spremembe na psihomotoričnem in socialno-čustvenem področju  

     po izvedenem programu opažajo dekličini učitelji in starši? 
 
Učiteljica in starši opažajo, da deklica pri športni vzgoji še vedno ni spretna. Nima več 

strahu in odpora pred novimi gibalnimi nalogami, pri tem je sproščena. Pripravljena je 

preizkusiti in se učiti gibalnih nalog, tudi če so nove in zapletene. Še vedno potrebuje več 

časa, da osvoji neko gibalno nalogo. 
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Deklica v razredu nima veliko prijateljev. Nekaj sošolk se z njo občasno druži ali pa ji 

pomaga pri pouku. Še vedno je pogosto sama in opazuje druge otroke. V razredu se ne 

počuti sprejeto, pogosto toži, da se sošolci norčujejo iz nje in ji niso pripravljeni pomagati. 

Ima le eno prijateljico iz sosednjega razreda. Starša si želita, da bi bila deklica v razredu 

sprejeta. 

 

 

 

5.5.2 Razprava 

 

Rezultati deklice, ki je sodelovala v raziskavi, potrjujejo, da je bil intervencijski program 
učinkovit tako na psihomotoričnem kot socialno-čustvenem področju. Deklica je s 
pomočjo staršev dnevno urila osnovne in kompleksne gibalne vzorce na področju 
koordinacije, ravnotežja in telesne drže. Dvakrat mesečno se je z njo srečevala tudi 
avtorica raziskave. Enkrat tedensko je bila skupinska vadba v razredu,  namenjena je bila 
razvijanju socialno-čustvenih spretnosti ter izboljšanju samopodobe. Program je potekal 
intenzivno in tako dolgo (4 mesece), da se je deklica naučila nekaterih gibalnih vzorcev 
in strategij učenja zapletenih gibov ter se počuti bolj sprejeto v družbi vrstnikov. 
Spremembe in napredek smo med izvajanjem aktivnosti ugotavljali s pomočjo 
opazovanja vedenja in doživljanja deklice po opazovalni shemi. 
 

V raziskavi smo pridobivali podatke s pomočjo triangulacije metod (testi, opazovalna 

shema, intervju) in virov (deklica, starši, učitelji, raziskovalka). S tem smo skušali dobiti 

večjo zanesljivost raziskave. Izkazalo se je, da najboljšo diagnostično oceno dobimo prav 

s testi. Le-ti so tudi najbolj zanesljivi pokazatelji napredka. Prav tako pa je za spremljanje 

napredka pomemben kvalitativni pristop. 

 

Že Brookes (2010) je omenil, da je prepoznavanje dispraksije zapleteno in težavno. Vsak 

otrok se lahko nauči določenih aktivnosti in le-te postanejo avtomatizirane. Tako lahko 

tak otrok med vrstniki deluje sproščeno in ne izstopa. Razlike pa postanejo očitne šele, 

ko so pred njim nove, nepoznane naloge. Tako je tudi v naši raziskavi deklica določena 

gibanja izvaja suvereno, brez opaznih težav. Zato učitelji v šoli pogosto niso opazili 

odstopanj od vrstnikov. So pa starši opazili težave pri učenju novih in zapletenih gibalnih 

vzorcev, saj je deklica potrebovala veliko časa, da se je naučila npr. vožnje s kolesom, 

lovljenja in metanja žoge ipd. Pri oceni začetnega stanja s pomočjo ABC testa  so se 

pokazale težave pri koordinaciji oko-roka, vizualno-motorični koordinaciji ter slabšem 

nadzoru telesa oz. telesni drži.  

 

Zgodnja pomoč je nujna za preprečitev razvoja sekundarnih težav pri otroku, vključno z 

nizkim samospoštovanjem in vedenjskimi težavami (Nichola, 2005). Na podlagi ocenjenih 

težav je treba za otroka pripraviti intervencijski program pomoči, ki upošteva otrokove 

specifične potrebe (Brookes, 2010). V naši raziskavi smo za deklico pripravili 
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intervencijski program pomoči, ki je poleg psihomotoričnega področja zajemal tudi 

socialno-čustveno področje. Vsekakor pa je k izboljšanju psihomotoričnega razvoja 

vplivala zgodnja obravnava v razvojni ambulanti in vse dejavnosti, v katere so jo 

vključevali starši. Deklica je tako učila zapletenih gibalnih vzorcev, predvsem pa je 

izgubila strah in odpor pred učenjem novih gibanj.  

 

Pri pregledu raziskav zasledimo, da obstaja močna korelacija med slabo usklajeno 

motoriko ter socialno-čustvenimi težavami (Nichola, 2005). Ker se otroci zavedajo, da jim 

v primerjavi z vrstniki primanjkuje gibalnih sposobnosti, pogosto niso pripravljeni 

sodelovati pri številnih dejavnostih. Zaradi pomanjkanja zaupanja v svoje psihomotorične 

sposobnosti ti otroci pogosto menijo, da so socialno manj sposobni ter so bolj 

introvertirani in zaskrbljeni kot njihovi vrstniki. V naši raziskavi se je pokazalo, da je deklica 

postala bolj vključena v razred. To je vsekakor rezultat izvajanja programa na socialno-

čustvenem področju v razredu. Učenci so jo začeli sprejemati takšno, kot je, in jo sploh 

opazijo (prej je bila v razredu neopazna). Kljub temu pa se je dekličina samopodoba 

poslabšala. Deklica odrašča in se je začela zavedati svojih težav in drugačnosti. 

 

Za otroka z dispraksijo je pomembno, da mu učitelji, ki so z njim, ponudijo pomoč in 

podporo. Brookes (2010) pravi, da je zato pomembno, da učitelji dobro poznajo 

dispraksijo in težave, ki so povezane z njo. Pomembna je tudi pozitivna povezanost šole 

in družine. V praksi pa žal pogosto vsi učitelji nimajo razumevanja za otroke s težavami.  

Tudi v našem primeru je opaziti, da vsi učitelji nimajo posluha za dekličine težave. Ko je 

zasanjana in v svojem svetu, jo pustijo in je ne spodbujajo, da bi sledila pouku. Zato 

pogosto ne ve nič o šolski snovi, doma pa jo tako čaka še več dela. Na srečo ji pri učenju 

in nalogah znajo pomagajo starši.  
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6 SKLEP 

 

 

V magistrskem delu predstavljamo izvedbo in vrednotenje intervencijskega programa za 

celostno obravnavo deklice z dispraksijo. Pri deklici smo ocenili začetno in končno stanje, 

v času izvajanja progama pa spremljali deklico, beležili dejstva in izpolnjevali opazovalno 

shemo. V raziskavi smo pridobivali podatke s pomočjo triangulacije metod (testi, 

opazovalna shema, intervju) in virov (deklica, starši, učitelji, raziskovalka). S tem smo 

skušali dobiti večjo zanesljivost. Raziskava je potekala od januarja do junija 2013 s takrat  

oseminpolletno deklico.  

 

Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti učinek obravnave v intervencijskem programu na 

dekličine psihomotorične spretnosti ter njeno socialno-čustveno področje. Pozitivni učinki 

so se pokazali na psihomotoričnem kot tudi na socialno-čustvenem področju. Na osnovi 

rezultatov lahko zaključimo, da je intervencijski program za celostno obravnavo deklice z 

dispraksijo učinkovit. 

 

Na področju gibanja se je rezultat izboljšal pri koordinaciji oko-roka, vidno-motorični 

koordinaciji, vidni diskriminaciji ter ravnotežju. Vse to dokazuje tudi boljša skupna ocena 

oškodovanosti. Iz težje oškodovanosti koordinacije je deklica prešla v mejno 

oškodovanost. Na socialno-čustvenem področju se kaže napredek v boljši priljubljenosti 

in socialni vključenosti deklice. Pokazalo pa se je slabše zadovoljstvo s samim seboj oz. 

slabša samopodoba. 

 

Na izvedeno raziskavo pa poglejmo še s kritičnega vidika. Raziskovanje bi lahko potekalo 

daljši čas. Tako bi verjetno dobili še boljši rezultat, saj je uspeh odvisen predvsem od 

vsakodnevnega urjenja gibalnih veščin. Prav tako pa bi bilo treba bolj poudariti razvoj 

pozitivne samopodobe. Z deklico bi bilo treba delati individualno, v smislu pogovorov, 

svetovanja in opolnomočenja. 

 

Ker rezultati kažejo na to, da je program učinkovit, bi ga bilo smiselno pripraviti za vse 

otroke z dispraksijo oz. večjimi odstopanji na psihomotoričnem področju. Najprej bi bilo 

treba narediti oceno začetnega stanja, nato pa pripraviti načrt pomoči. Program bi bilo 

treba začeti izvajati čim bolj zgodaj, ko se otroci še učijo osnovnih gibalnih vzorcev. S tem 

ne bi doživljali toliko neuspehov in bi pridobivali večje zaupanje v svoje psihomotorične 

sposobnosti ter imeli boljšo samopodobo. 
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8 PRILOGE 
 

8.1  PRILOGA 1 
 

LESTVICA SAMOPODOBE ZA OTROKE OD 8 DO 16 LET (Piers-Harris, 1964 po 

Lamovec, 1999) 
 

Navodilo: Pred tabo so različne trditve, na katere moraš odgovoriti, ali so značilne zate 
ali ne.  
 

1.  Sošolci se norčujejo iz mene. DA NE 

2.  Srečen/na sem. DA NE 

3.  Težko dobim prijatelje. DA NE 

4.  Pogosto sem žalosten/na. DA NE 

5.  Sem bister/ra. DA NE 

6.  Sem plašen/na. DA NE 

7.  Ko me učitelj pokliče k tabli, postanem živčen/na. DA NE 

8.  Skrbi me moj zunanji videz. DA NE 

9.  Ko odrastem, bom postal/a pomembna oseba. DA NE 

10.  Zaskrbljen/a sem, kadar v šoli pišemo teste ali naloge. DA NE 

11.  Sem nepriljubljen/a. DA NE 

12.  V šoli se lepo obnašam. DA NE 

13.  Kadar gre kaj narobe, je to navadno moja krivda. DA NE 

14.  Svoji družini povzročam težave. DA NE 

15.  Sem močan/a. DA NE 

16.  Imam dobre zamisli. DA NE 

17.  Sem pomemben/na član/ica svoje družine. DA NE 

18.  Navadno želim stvari narediti po svoje. DA NE 

19.  Dobro mi uspeva narediti kako stvar s svojimi rokami. DA NE 

20.  Hitro opustim svoja prizadevanja. DA NE 

21.  Pri šolskem delu sem dober/ra. DA NE 

22.  Sram me je mnogih stvari, ki jih počnem. DA NE 

23.  Dobro rišem. DA NE 

24.  Pri glasbi sem dober/ra. DA NE 

25.  Doma se grdo obnašam. DA NE 

26.  Pri šolskem delu sem počasen/na. DA NE 

27.  Sem pomemben/na član/ica našega razreda. DA NE 

28.  Živčen/na sem. DA NE 

29.  Imam lepe oči. DA NE 

30.  Dobro znam govoriti (nastopiti) pred celim razredom. DA NE 

31.  V šoli precej sanjarim. DA NE 

32.  S svojimi brati in sestrami sem neprijazen/na. DA NE 

33.  Mojim prijateljem so všeč moje zamisli. DA NE 

34.  Pogosto se znajdem v težavah. DA NE 

35.  Doma sem ubogljiv/a. DA NE 

36.  Navadno imam srečo. DA NE 
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37.  Precej sem zaskrbljen/a. DA NE 

38.  Moji starši preveč pričakujejo od mene. DA NE 

39.  Rad/a sem tak/a kakršen/na sem. DA NE 

40.  Pri mnogih stvareh se počutim odrinjenega/no. DA NE 

41.  Imam lepe lase. DA NE 

42.  V šoli se prostovoljno javim. DA NE 

43.  Želim si, da bi bil/a drugačen/na. DA NE 

44.  Ponoči dobro spim. DA NE 

45.  Sovražim šolo. DA NE 

46.  Pri telovadbi sem med zadnjimi. DA NE 

47.  Precej sem bolan/a. DA NE 

48.  Do drugih sem pogosto hudoben/na. DA NE 

49.  Moji sošolci menijo, da imam dobre zamisli. DA NE 

50.  Nesrečen/na sem. DA NE 

51.  Imam mnogo prijateljev. DA NE 

52.  Vesel/a sem. DA NE 

53.  Pri večini stvari sem neuspešen/na. DA NE 

54.  Pri večini stvari sem dober/ra. DA NE 

55.  Imam mnogo energije. DA NE 

56.  Veliko se pretepam. DA NE 

57.  Pri dečkih sem priljubljen/na. DA NE 

58.  Ljudje me zafrkavajo. DA NE 

59.  Moja družina je razočarana nad mano. DA NE 

60.  Imam privlačen obraz. DA NE 

61.  Kadar poskušam kaj narediti, gre vedno kaj narobe. DA NE 

62.  Doma me zafrkavajo. DA NE 

63.  Pri športu in igrah sem vodja. DA NE 

64.  Sem neroden/na. DA NE 

65.  Pri športu in igrah gledam, namesto, da bi igral/a. DA NE 

66.  Kar se naučim, hitro pozabim. DA NE 

67.  Z mano je lahko shajati. DA NE 

68.  Hitro se razjezim. DA NE 

69.  Pri dekletih sem priljubljen/na. DA NE 

70.  Dobro berem. DA NE 

71.  Raje delam sam/a kot v skupini. DA NE 

72.  Rada imam svoje brate in sestre. DA NE 

73.  Imam skladno telo. DA NE 

74.  Pogosto me je strah. DA NE 

75.  Vedno mi kaj pade iz rok ali pa se polomi. DA NE 

76.  Sem vreden/na zaupanja. DA NE 

77.  Drugačen/na sem od drugih ljudi. DA NE 

78.  Po glavi mi gredo hudobne misli. DA NE 

79.  Zlahka se zjočem. DA NE 

80.  Sem dober človek. DA NE 
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8.2  PRILOGA 2 
 

SOCIOGRAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MOJE IME: _________________________ 
 

 

 

 

A. MOJ NAJLJUBŠI SOŠOLEC/SOŠOLKA JE:  

(Upoštevaj tudi tiste, ki danes manjkajo.) 
 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 
 

 

 

B. KDO TI VEDNO POMAGA? ________________________________ 

OB KOM SE NE POČUTIŠ DOBRO? __________________________ 
 



  
 

INTERVENCIJSKI PROGRAM ZA CELOSTNO OBRAVNAVO DEKLICE Z DISPRAKSIJO 
  

Š. Miklavčič 

 
 

133 
 

8.3  PRILOGA 3 
 

INTERVJU Z DEKLICO 

 

 

NEKAJ O MENI 

 

Pogovorili se bova o tvojem šolskem delu in težavah, ki jih imaš.  

 

1. Katera so tvoja močna področja. Kaj rada delaš? 

___________________________________________________________________ 

 
2. Kateri predmet imaš v šoli najraje? Zakaj? 

___________________________________________________________________ 
 

3. Katerega predmeta ne maraš? Zakaj? 

___________________________________________________________________ 
 

4. Kaj ti v šoli povzroča največ težav? 

___________________________________________________________________ 
 

5. Kaj ti pomaga do boljšega rezultata? 

___________________________________________________________________ 
 

6. Kdo te podpira in ti pomaga? 

___________________________________________________________________ 
 

7. Imaš v razredu veliko prijateljev? 

___________________________________________________________________ 
 

8. Ali ti sošolci pomagajo pri pouku? 

___________________________________________________________________ 
 

9. Bi želela še kaj dodati? 

___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Hvala za sodelovanje! 
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8.4  PRILOGA 4 
 

TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA – ZAČETNO STANJE 
 

Anja, pogovorili se bova o tvojem šolskem delu in težavah, ki jih imaš. V čem si ti res 

dobra? Kaj so tvoja močna področja? Kaj rada delaš? Rada rišem, plešem in pomagam 

pri domačih opravilih. Kaj imaš še rada? Rada imam gibane. Gibanje? Ja, takrat, ko 

me pri tem nihče ne usmerja. Ti je še kaj všeč? Hm, računalniške igrice, živali in 

jahanje.  

Kateri predmet v šoli imaš najraje? Zakaj? Najraje imam matematiko, slovenski jezik 

in likovno vzgojo. Zakaj matematiko? Ker se veliko učimo in pogovarjamo. Kaj ti je 

všeč pri slovenščini? Zelo rada berem in pišem. Kaj pa likovna vzgoja? Všeč mi je, ker 

slikamo.  

Katerega predmeta pa v šoli ne maraš? Ne maram glasbene vzgoje. Zakaj ne maraš 

glasbene vzgoje? Zato ker se učimo o glasbi, kar mi ni všeč. Še katerega predmeta 

ne maraš? Ja, pa športna vzgoja mi ni všeč. Aha. Zakaj pa ti ni všeč športna vzgoja? 

Ker delamo stvari, ki so mi težke. Kaj ti je težko? Ne maram kolebnice, pa skakanja 

čez kozo in še druge stvari. 

Kaj ti v šoli povzroča največ težav? Hm. Kaj ti je težko, ti ne gre? Pri športni vzgoji imam 

največ težav s preskakovanjem kolebnice. Aha. Ti je to težko? Ja.  Še kaj? Pri 

slovenščini mi težave povzroča branje.  

Kaj ti pomaga do boljšega uspeha? To, da se neko stvar naučim. Kako se naučiš? 

Ponavadi veliko vadim, pa mi potem kar gre. 

Kdo te podpira in ti pomaga pri šolskem delu? Mami in oči. Oba? Bolj mami. Aha. Kako 

ti pomaga mami? Mami mi večinoma pomaga pri nalogah. Skupaj se tudi učiva in 

bereva. Se ti zdi, da ti je mami v pomoč? Ja, mami mi je res v veliko pomoč. Razume 

me tudi, kadar mi res ne gre in imam slab dan.  

Kaj bi rekla, imaš v razredu veliko prijateljev? Ja. Katere? Zalo, Saro in Kajo. Zakaj so 

to tvoje prijateljice? Skupaj se igramo. Aha. 

Ti sošolke in sošolci pomagajo pri pouku? Hm, po navadi ne. Pa bi kdaj želela, da ti več 

pomagajo? Včasih. 

Bi želela še kaj dodati glede šole, šolskega dela?  Ne. 

Potem se ti pa najlepše zahvaljujem za pogovor. 

 

(Deklica potrebuje v intervjuju veliko dodatnih spodbud, razlage vprašanj, pri odgovorih 

je negotova). 
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Intervju Kode 2. reda Kode 1. reda Kategorije 

Katera so tvoja močna 
področja, kar rada delaš? 
 
Rada rišem, plešem in 
pomagam pri domačih 
opravilih, rada kuham. 
Rada imam gibanje, vendar 
samo takrat, ko me pri tem 
nihče ne usmerja. Všeč so 
mi računalniške igrice, živali 
in jahanje. 
 

Rada rišem, 
plešem, 
pomagam pri 
domačih 
opravilih, se 
gibam.  
Všeč so mi 
računalniške 
igrice, živali in 
jahanje. 

Ples, domača 
opravila, 
gibanje, 
računalniške 
igrice, živali, 
jahanje. 

MOČNA 
PODROČJA IN 

INTERESI 

Kateri predmet imaš v šoli 
najraje in zakaj? 
 
Najraje imam matematiko, 
slovenski jezik in likovno 
vzgojo. Matematiko, ker se 
lahko veliko učimo in se 
pogovarjamo. Slovenski 
jezik, ker beremo in pišemo, 
pa imam to zelo rada. 
Likovno vzgojo, ker 
slikamo. 
 

Matematika, ker 
se veliko učimo 
in pogovarjamo. 
Slovenski jezik, 
ker rada berem 
in pišem.  
Likovna vzgoja, 
ker slikamo. 

Matematika, 
slovenski jezik, 
likovna vzgoja 

NAJLJUBŠI 
PREDMET V 

ŠOLI 

Katerega predmeta v šoli 
ne maraš in zakaj? 
 
Ne maram glasbene vzgoje, 
ker se učimo o glasbi, kar mi 
ni všeč. Pa športna vzgoja 
mi ni všeč, ker delamo 
stvari, ki so mi težke. Ne 
maram kolebnice, skakanja 
čez kozo in še drugih stvari.  
 

Glasbena 
vzgoja, ker se 
učimo o glasbi.  
Športa vzgoja, 
ker mi je težko. 
Ne maram 
kolebnice in 
skakanja čez 
kozo. 

Glasbena 
vzgoja, športna 
vzgoja 

NEPRILJUBLJENI 
PREDMET V 

ŠOLI 

Kaj ti v šoli povzroča 
največ težav? 
 
Pri športni vzgoji imam 
največ težav s 
preskakovanjem kolebnice. 

Preskakovanje 
kolebnice pri 
športni vzgoji. 
Branje pri 
slovenskem 
jeziku. 

Preskakovanje 
kolebnice, 
branje. 

TEŽAVE PRI 
ŠOLSKEM DELU 
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Pri slovenskem jeziku mi 
težave povzroča branje. 
 

Kaj ti pomaga do boljšega 
rezultata? 
 
Pomaga mi to, da se neko 
stvar naučim. Po navadi 
veliko vadim, kar mi ne gre. 
 

Neko stvar se 
naučim, po 
navadi veliko 
vadim. 

Učenje, vaja. 
POT DO 

BOLJŠEGA 
REZULTATA 

Kdo te podpira in ti 
pomaga? 
 
Podpirata me oči in mami. 
Vendar mi mami pomaga pri 
nalogah. Skupaj se tudi 
učiva in bereva. Mami mi je 
res v veliko pomoč. Me 
razume tudi, kadar mi res 
ne gre in imam slab dan. 
 

Mami mi je v 
veliko pomoč pri 
nalogah, skupaj 
bereva in se 
učiva, me 
razume, ko 
imam slab dan. 

Pomoč pri 
nalogah, učenje, 
razumevanje. 

POMOČ PRI 
DOMAČIH 

NALOGAH IN 
UČENJU 

Ali imaš v razredu veliko 
prijateljev? 
 
Ja, moje prijateljice so Zala, 
Sara in Kaja. Skupaj se 
igramo. 
 

Moje prijateljice 
so Zala, Sara in 
Kaja, skupaj se 
igramo. 

Prijateljice, igra. 
PRIJATELJSTVO 
(SPREJETOST) 

Ali ti sošolci pomagati pri 
pouku? 
 
Ne, pri pouku mi sošolci ne 
pomagajo. 
 

Sošolci mi ne 
pomagajo pri 
pouku. 

Sošolci, pomoč 
POMOČ 

SOŠOLCEV  
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8.5  PRILOGA 5 
 

 

TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA – KONČNO STANJE 
 

Anja, pogovorili se bova o tvojem šolskem delu in težavah, ki jih imaš pri šolskem delu. 

Kaj bi zase rekla, v čem si ti res dobra? Kaj so tvoja močna področja? Kaj rada delaš? 

Rada rišem, včasih rada pomagam doma. Torej rišeš in pomagaš doma. Kaj še rada 

počneš? Pomagam v hlevu, pa tudi rada imam živali. Kaj pa v naravi, si rada? Ja.  

Kateri predmet v šoli imaš najraje? Zakaj? Moj najljubši predmet je likovna vzgoja, 

zato ker rada rišem, pa ker sem pri tem dobra. Se ti zdi, da ti gre dobro risanje, 

slikanje? Ja.  

Katerega predmeta pa v šoli ne maraš? Slovenščine. Zakaj ne maraš slovenščine? Zato 

ker je učiteljica včasih grozna. Ja, zakaj ti je pa tako težko pri slovenščini? Težko mi 

je, če moram sama kaj napisati. Torej težko sama pišeš. Kaj pa branje, ti je v redu? Ne 

čisto. Torej, če te prav razumem, imaš ti težave pri branju in pisanju, zato ti slovenščina 

ni všeč? Aha. Je še kakšen predmet, da ti ni všeč? Športna vzgoja. Zakaj? Ni mi všeč, 

ko delamo stvari, ki so mi težke. Pa pri igrah mi večkrat uide žoga. 

Sedaj me pa zanima, kaj ti v šoli povzroča največ težav? Kaj je tisto, kar ti je najbolj težko? 

Poslušati včasih. Poslušati razlago in ji slediti? Jaz bi najraje zaspala takrat. O, a ti 

malo misli odplavajo takrat? Aha. To ti je najbolj težko, poslušati razlago? Kaj pa to, ko 

delate vaje, ko moraš kaj prebrati in napisati, je to tudi težko? Hm, se mi zdi, da tudi.  Se 

pravi, da tudi, ko je treba kaj reševati, ti je težko. Aha. 

Kaj ti pa v šoli pomaga, da si bolj uspešna? Da imaš boljše rezultate? To, da se učim in 

vadim. Doma veliko vadim.  

Kdo te podpira in ti pomaga pri delu v šoli? Hm. Kdo ti pomaga? Kakšna sošolka. Kaj 

pa doma? Mami pa oči. Mami pa oči, a res? Se mi je zdelo, da ti oči ti res zelo pomaga.  

Kaj bi zase rekla, imaš v razredu veliko prijateljev? Ne. Imaš kakšno res zelo dobro 

prijateljico? Ja, iz b razreda. Nežo. Aha, v svojem razredu pa ne moreš reči, da imaš 

zelo dobre prijateljice, so le sošolke? Aha.  

Ti sošolke, sošolci pomagajo pri pouku? Hm, včasih ja, včasih pa ne. Pa bi kdaj želela, 

da ti več pomagajo? Ne, saj znam sama. Aha, to je res. 

Bi želela še kaj dodati glede šole, šolskega dela?  Hm, ne vem. Pa če se primerjaš s 

sošolci. So oni boljši, bolj spretni, hitrejši? Ja, jaz sem drugačna od njih. Drugačna si. 

Kako drugačna? Se ti zdi, da si bolj nerodna? Ne. Jaz si predstavljam, kot da sem v 

nekem drugem svetu. V katerem svetu pa si? Včasih se malo zasanjam.  

Zahvaljujem se ti za pogovor. Želim ti veliko uspeha v šoli. 

 

(Deklica potrebuje v intervjuju veliko dodatnih spodbud, vendar je pri odgovorih bolj 

suverena). 
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Intervju Kode 2. reda Kode 1. reda Kategorije 

Katera so tvoja močna 
področja, kar rada delaš? 
 
Rada rišem, včasih rada 
pomagam doma. Pomagam 
v hlevu, pa tudi živali imam 
rada. Rada sem v naravi.  

Rada plešem, 
pomagam doma, 
v hlevu.  
Rada imam 
živali. Pa v 
naravi sem rada. 

Ples, domača 
opravila, pomoč 
v hlevu, živali, 
narava. 

MOČNA 
PODROČJA IN 

INTERESI 

Kateri predmet imaš v šoli 
najraje in zakaj? 
 
Najraje imam likovno vzgojo, 
ker rada rišem in slikam. Pri 
tem sem dobra. 

Likovna vzgoja, 
ker slikamo in 
rišemo. Pri tem 
sem dobra. 

Likovna vzgoja. 
NAJLJUBŠI 
PREDMET V 

ŠOLI 

Katerega predmeta v šoli 
ne maraš in zakaj? 
 
Ne maram slovenščine, ker 
je učiteljica včasih grozna. 
Težko mi je, če moram kaj 
sama napisati. Tudi branje mi 
ne gre. Pri športni vzgoji mi ni 
všeč, ko delamo stvari, ki so 
mi težke. Pa pri igrah z žogo 
mi večkrat uide žoga. 
 

Slovenščina, ker 
mi je težko pisati 
in brati. Športna 
vzgoja, ker so mi 
stvari težke, uide 
mi žoga. 

Slovenščina, 
športna vzgoja. 

NEPRILJU-
BLJENI 

PREDMET V 
ŠOLI 

Kaj ti v šoli povzroča 
največ težav? 
 
Poslušanje, saj bi med 
razlago najraje zaspala. Misli 
mi odplavajo drugam. Pa 
težko mi je, ko moram brati in 
pisati, ko delamo naloge.  
 

Poslušanje, med 
razlago mi misli 
odplavajo 
drugam, zaspala 
bi. Težko mi je, 
ko delamo 
naloge. 

Poslušanje, misli 
odplavajo stran, 
težave pri 
reševanju nalog. 

TEŽAVE PRI 
ŠOLSKEM 

DELU 

Kaj ti pomaga do boljšega 
rezultata? 
 
Pomaga mi to, da se učim in 
vadim. Doma veliko vadim. 
 

Učim se, doma 
veliko vadim. 

Učenje, vaja. 
POT DO 

BOLJŠEGA 
REZULTATA 
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Kdo te podpira in ti 
pomaga? 
 
V šoli kakšna sošolka. Doma 
pa večinoma mami, včasih 
tudi oči. 
 

V šoli sošolka, 
doma mami. 

Pomoč pri 
nalogah, učenje, 
razumevanje. 

POMOČ PRI 
DOMAČIH 

NALOGAH IN 
UČENJU 

Ali imaš v razredu veliko 
prijateljev? 
 
Ne. Zares dobra prijateljica je 
Neža iz b razreda. V svojem 
razredu so le sošolke. 
 

Prijateljica Neža 
iz b razreda, v 
svojem razredu 
nimam prijateljic. 

Prijateljica, 
sošolke. 

PRIJATELJSTV
O 

(SPREJETOST) 

Ali ti sošolci pomagati pri 
pouku? 
 
Sošolci mi včasih pomagajo, 
včasih pa ne. Ne želim si, da 
bi mi več pomagali, saj znam 
sama. 
 

Sošolci včasih 
pomagajo pri 
pouku. Ne želim 
si njihove 
pomoči. 

Sošolci, pomoč 
POMOČ PRI 
ŠOLSKEM 

DELU 

Bi želela še kaj dodati? 
 
Drugačna sem od sošolcev. 
Predstavljam si, kot da sem v 
nekem drugem svetu. Včasih 
se malo zasanjam. 

Drugačna od 
sošolcev, v 
drugem svetu, 
zasanjana. 

Drugačnost, 
drug svet. 

DRUGAČNOST 
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8.6  PRILOGA 6 
 

OPAZOVALNA SHEMA 
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8.7 PRILOGA 7 
 

 

ZGODBE ZA VODENO VIZUALIZACIJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO POSTANEŠ BALONČEK  

 

Otroke vodimo: 

»Dihaj mirno in globoko, balon si, ki se v vetru giblje sem in tja.  

Povsem lahek plavaš v višino. Čutiš, kako se dvigaš više in više. Vedno lažji si.  

Veter se poigrava s teboj, kot bi bil peresce. Prijetno ti je.  

Zadeneš ob mehak oblaček. Kar skozenj te nosi veter in čutiš njegovo puhasto mehkobo. Vse naokoli 

je tišina. Kako se počutiš? Ti je prijetno? 

Počasi se začneš spuščati proti zemlji. Pod seboj zagledaš travnik.  

Ker si lahek kot pero, povsem mehko pristaneš na zeleni travi. 

Počasi odpri oči, zazehaj in se pretegni.« 

 

 

 

 

 

 

(Srebot in Menih, 1996 − str. 125) 

 

SONCE TI ŽELI LEP DAN  

 

Zapri oči in bodi nekaj časa pozoren na dihanje. Popolnoma si sproščen. Čutiš, kako se ti pri vdihu 

dvigne prsni koš, pri izdihu pa se ti prsni koš spusti. 

Ležiš na lepem zelenem travniku, kjer je popolna tišina. Okoli tebe so le cvetlice. Modre, ki te spominjajo 

na morje. Rdeče, ki dišijo po sladki liziki. Rumene, katerih vonj te spominja na sladek bonbon. 

Mimo tebe prileti metulj. S svojimi krili te nežno poboža po nosu. Prijetno ti je. Dihaš počasi, 

enakomerno, kakor je metuljevo gibanje. 

Izza visokega griča vzide sonce. Čutiš toploto, ki te obdaja. Obdaja te popoln mir. Le ti in toplo sonce. 

Tišina … 

Sonce te s svojimi žarki nežno poboža po nogah, po trebuhu, po prsnem košu, po rokah, po vratu, po 

bradi, po nosu, po licih, po čelu, po ušesih, po laseh. Njegovo toplino čutiš po celem telesu. Toplo ti je. 

Zavedaš se, da te bo sonce grelo vsak dan. Četudi ga ne boš videl, bo vedno sijalo v tvojem srcu. 

Vedno bo s tabo. Toplo ti bo vsak dan. 

Na nos ti prileti metulj. Zdrzneš se. Streseš z glavo. Odpreš oči in si tu, v svojem domu. 

 

 

(Schmidt, 2006 − str. 97) 
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   V  

 

RDEČA KAPICA  

 

Rdeča kapica gre v gozd k babici na obisk k babici –  

s kazalcem in sredincem se sprehajamo po hrbtu. 

Med potjo zagleda lepe rožice, zato jih odtrga –  

s prsti nežno ščipamo hrbet. 

Nabere tudi nekaj gob –  

s prsti nežno ščipamo hrbet, pri tem na rahlo zavrtimo s prsti in zapestjem. 

Nasproti ji prihaja volk – 

z dlanmi se naslonimo na hrbet in se sprehajamo naokoli. 

Volk in rdeča kapica gresta del poti skupaj proti babici –  

z eno roko smo naslonjeni na hrbet z dlanjo, z drugo pa se po hrbtu sprehajamo s prsti. 

Volk steče naprej –  

z dlanmi se naslonimo na hrbet in se z njimi hitro sprehajamo naokoli. 

In k babici pride pred Rdečo kapico, v hiši je ropot in nemir –  

z dlanmi gladimo hrbet. 

K hiši pride Rdeča kapica in potrka na vrata –  

potrkavamo po hrbtu. 

Vstopi v hišo –  

s kazalcem in sredincem se sprehaja po hrbtu. 

Vpraša, zakaj ima tako velike oči – 

na hrbtu narišemo oči. 

Zakaj ima tako velika ušesa –  

na hrbet narišemo velika ušesa. 

Zakaj pa ima tako velika usta – 

na hrbet položimo dlan in po hrbtu dvigujemo in spuščamo prste (uprizorimo usta). 

Volk poje še Rdečo kapico. K hiši pride lovec –  

po hrbtu izmenično premikamo pesti. 

Volku izreže trebuh –  

s stranskim delom dlani pritiskamo na hrbet gor in dol. 

In ga napolni z velikimi kamni – 

otroka, ki leži, rahlo požgečkamo. 

Volk vstane in gre pit vodo – 

z dlanmi se naslonimo na hrbet in se z njimi sprehajamo naokoli. 

In zaradi teže v trebuhu ''čofne'' v vodo –  

dlani iz sredine na hitro potegnemo v stran in rečemo: ''ČOF!''. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Videmšek, et al., 2006 − str. 64−65) 


