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Ni zadosti le hotenje, 

ni zadosti hrepenenje,  

da se izravna razlika,  

treba je duha in drže, 

da se svet s tečajev vrže! 
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POVZETEK 

Za uspešno sodelovanje pri konstrukcijskih in računskih geometrijskih nalogah so 

pomembne dobre spretnosti vidno-motorične koordinacije, fine motorike, 

vidno-prostorske predstavljivosti in orientacije, vidno-prostorskega pomnjenja, 

verbalnih sposobnosti, proceduralnega učenja in obvladovanja zaporedij ter 

metakognitivne spretnosti, ki nadzorujejo postopke reševanja geometrijskih nalog. 

Učenci z razvojno motnjo koordinacije imajo primanjkljaje na vseh zgoraj omenjenih 

področjih, kar pomembno omejuje njihov proces učenja in sodelovanja pri pouku 

geometrije. Različne študije (Cheng idr., 2011; Lingam, Golding, Jongmans, Hunt in 

Ellis, 2010) so pokazale, da primanjkljaji, vezani na razvojno motnjo koordinacije, 

učencem oteţujejo uspešno opravljanje aktivnosti v vsakdanjem ţivljenju ter 

napredovanje tudi na drugih predmetnih področjih, kot so aritmetika, tehnika, 

naravoslovje, fizika ipd. Ti učenci zato potrebujejo specifične treninge urjenja 

različnih spretnosti, pomembnih za področje geometrije, ki jim bodo nudili prenos 

naučenih strategij tudi na druga predmetna področja ter v vsakodnevne ţivljenjske 

situacije. 

Namen magistrskega dela je bil oblikovanje specifičnega treninga geometrijskih 

spretnosti, ki bi učencem omogočil razvoj geometrijskih spretnosti in jim hkrati nudil 

oporo pri sledenju pouku geometrije znotraj dejavnosti razreda. Trening je bil izveden 

z učencem šestega razreda rednega programa osnovne šole. Začetna ocena 

učenčevega funkcioniranja je pokazala primanjkljaje, podobne razvojni motnji 

koordinacije, ki so jih potrdili tudi rezultati vprašalnikov, namenjenih staršem in 

učitelju matematike. Učenec je bil izbran izmed devetih učencev 2. in 3. triletja, 

prepoznanih kot rizičnih za razvojno motnjo koordinacije s strani razrednih učiteljev, 

učiteljev matematike in šolskih svetovalnih delavcev. Učenec je bil v trening vključen 

na osnovi najniţjih rezultatov, dobljenih v procesu začetnega prepoznavanja in 

ocenjevanja posebnih potreb, vezanih na področje geometrije. Z namenom 

ugotavljanja učinkovitosti pripravljenega treninga geometrijskih spretnosti je bil 

učenec ponovno ocenjen po koncu desettedenskega treninga.  

Rezultati raziskave kaţejo na izboljšanje spretnosti, pomembnih za področje 

geometrije, in tako povečanje učinkovitosti učenca z razvojno motnjo koordinacije pri 

reševanju geometrijskih konstrukcijskih in besedilnih nalog. Izrazit napredek se je 

pokazal na področju vidnega pomnjenja, metakognitivnih strategij uravnavanja 

procesa reševanja geometrijskih nalog in na področju vidno-prostorske 

predstavljivosti. Nekoliko manjši napredek se je pokazal na področju vidno-motorične 

koordinacije in fine motorike. Za uspešnejšo korekcijo primanjkljajev na področju 

vidno-motorične koordinacije in finomotoričnih spretnosti bi potrebovali daljše 

obdobje in specifični trening, namenjen izključno razvoju omenjenih spretnosti, na 

samem začetku procesa opismenjevanja. Pri učencu, vključenem v trening, se je 

pokazal izrazit napredek predvsem pri rabi strategij, ki mu bodo omogočale nadzor in 

upravljanje lastnega učenja ter strukturirale postopke reševanja geometrijskih 

besedilnih nalog. Strukturiran in kontinuiran trening geometrijskih spretnosti lahko 



 
 

 
 

izboljša funkcioniranje učencev z razvojno motnjo koordinacije na področju 

geometrije tako v skupinskih kot tudi individualnih učnih situacijah. Rezultati 

raziskave kaţejo na pomembnost predhodnega ali vsaj sočasnega urjenja 

geometrijskih spretnosti ob predstavitvi določene geometrijske učne enote, 

predvsem, kadar so te vezane na področja primanjkljajev učencev z razvojno motnjo 

koordinacije.  

 

Ključne besede: razvojna motnja koordinacije, geometrija, trening geometrijskih 

spretnosti, kontinuum pomoči  



 
 

 
 

ABSTRACT 

Successful participation in constructional and computational activities at geometry 

class requires good visual-motor coordination skills, fine motor sills, visual-spatial 

ability and orientation, visual-spatial memory, verbal skills, procedural learning skills 

and mastering mathematical sequences, as well as meta-cognitive skills, which 

control the processes of solving geometry problems. Students with developmental 

coordination disorder have shortcomings in all of the abovementioned areas, which 

significantly limits their ability to learn and participate in geometry class. Various 

studies (Cheng et al., 2011; Ling Golding, Jongmans, Hunt and Ellis, 2010) have 

shown that shortcomings connected to the developmental coordination disorder 

make it more difficult for students to successfully carry out everyday activities as well 

as to progress in other subject areas, such as arithmetic, technology, science, 

physics, etc. These students therefore require specific training of skills relevant to the 

subject of geometry, which would also enable them to transfer knowledge of learned 

strategies to other subjects as well as everyday life situations. 

 

The purpose of this Master’s thesis was to design a specific type of training that 

would enable students to develop their geometry skills, as well as provide them with 

support in following the subject matter taught at school geometry class. Training was 

conducted by including a sixth grade student from the regular primary school 

programme. The initial assessment of the student’s functioning had revealed 

shortcomings similar to those of the developmental coordination disorder, which were 

then confirmed by the results of the questionnaires filled out by for parents and 

teachers of mathematics. The student was selected out of a group of nine other 

students from the 2nd and 3rd triennial, identified as being at risk of developmental 

coordination disorder by their homeroom teachers, mathematics teachers and school 

counsellors. The student was included in this training on the basis of achieving the 

lowest results obtained in the initial process of identifying and evaluating specific 

needs related to the subject of geometry. In order to determine the efficiency of the 

prepared geometry skills training, the student was re-evaluated after the end of the 

ten week training period. 

 

Results of the analysis show an improvement in the student’s skills relevant to the 

subject of geometry, and thus an increase in the effectiveness of the student with 

developmental coordination disorder in solving geometry constructional and written 

activities. Significant progress has also been shown in the area of visual memory, 

metacognitive strategies of regulating the process of solving geometry problems and 

in the area of possessing visual-spatial ability. Slightly less progress has been 

detected in the area of visual-motor coordination and fine motor skills. For a 

successful correction of shortcomings in visual-motor coordination skills and fine 

motor skills, a longer period and a more specific type of training would be required, 

designed exclusively for the development of the aforementioned skills, and carried 

out at the very beginning of the process of acquiring literacy skills.  



 
 

 
 

 

The student involved in the training showed significant levels of progress, particularly 

in the use of strategies that will enable him to gain control and management of his 

own learning process, and will structure the processes of tackling written geometry 

exercises. Structured and continuous training of geometry skills can improve the 

functioning of students with developmental coordination disorder in the subject of 

geometry in both group and individual learning situations. Research results highlight 

the importance of preliminary or at least simultaneous activities for enhancing 

geometry skills when presenting specific learning units of this subject, especially 

when the latter are related to the area of students’ shortcomings connected to the 

developmental coordination disorder. 

 

Keywords: developmental coordination disorder, geometry, geometry skills training, 

continuum of help 
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1. Uvod 

Številne razvojne motnje se povezujejo s teţavami na področju motorike, 

koordinacije in motoričnega učenja. Ena izmed njih je tudi razvojna motnja 

koordinacije (v nadaljevanju RMK), katere glavna značilnost so teţave motoričnega 

učenja, avtomatizacije gibalnih spretnosti ter splošno pomanjkljivo koordinirano 

gibanje. Kljub temu se posamezniki z RMK na vseh ostalih področjih razvoja in 

delovanja le redko na prvi pogled razlikujejo od večinske populacije. Strokovnjaki 

(Kavkler, 2003; Addy, 2012) jo pogosto opisujejo tudi kot skriti primanjkljaj, saj 

specifične učne teţave na prvi pogled niso vidne, vendar kljub temu pomembno 

ovirajo posameznikovo funkcioniranje v šolskem okolju in pri vsakdanjih opravilih.  

Prve opazne teţave se pojavijo ţe v zgodnjem otroštvu pri usvajanju osnovnih 

gibalnih spretnosti. Zaradi teţav s telesno shemo, motoriko ter koordinacijo so otroci 

z RMK pri različnih motoričnih aktivnostih in igrah, ki zahtevajo dobro koordinacijo in 

natančen motorični izid, manj spretni v primerjavi z vrstniki. Ob vstopu v 

osnovnošolsko izobraţevanje se zahteve po natančni motorični izvedbi fino- in 

grobomotoričnih dejavnosti še dodatno stopnjujejo, s tem pa se povečujejo tudi 

teţave učencev z RMK. Opismenjevanje, risanje, samostojno rezanje s škarjami, 

uporaba ravnila in šestila so le nekatere izmed dejavnosti, ki učencem z RMK 

pogosto predstavljajo velik izziv. Dobro prepoznavanje posebnih potreb učencev z 

RMK ter skrbno načrtovana pomoč in podpora z upoštevanjem petstopenjskega 

modela pomoči in podpore pripomore k uspešnemu sodelovanju učencev z RMK pri 

različnih motoričnih aktivnostih.  

V diplomskem delu (Trček, 2013) sem analizirala strokovno literaturo s področja 

posebnih potreb, povezanih z RMK, in različnih strategij ter metod dela z učenci z 

RMK. Zbrane in podrobno predstavljene so bile številne strategije in metode dela z 

učenci z RMK, prilagojene za razvijanje geometrijskih znanj in spretnosti. Na podlagi 

raziskav različnih slovenskih in tujih raziskovalcev sem izpostavila nujnost uporabe 

petstopenjskega modela pomoči učencem z učnimi teţavami pri delu z učenci z RMK 

ter pomembnost sistematičnega razvijanja finomotoričnih spretnosti in postopnega 

načrtovanja motorične dejavnosti za uspešno sodelovanje učencev z RMK pri pouku 

geometrije, na drugih šolskih področjih in v vsakdanjem ţivljenju.  

Geometrija je področje znotraj šolskega predmeta matematike, ki od učencev 

zahteva finomotorično natančnost, doslednost, dobro vidno-motorično koordinacijo, 

zmoţnosti prostorske in ploskovne orientacije ter metakognitivne spretnosti, ki 

omogočajo fleksibilno reševanje geometrijskih problemov. Učenci z RMK imajo 

teţave na vseh omenjenih področjih, kar oteţuje samostojno delo in sodelovanje 

tako pri pouku geometrije kot tudi na drugih področjih šolskih spretnosti, kot so 

pisanje, organizacija in načrtovanje, štetje in druge aritmetične spretnosti. Za 

uspešno sodelovanje pri pouku geometrije učenci z RMK potrebujejo specifične 

oblike pomoči, ki bodo v skladu z njihovimi posebnimi potrebami, izraţenimi na 
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kontinuumu. Ciljno usmerjena in skrbno načrtovana pomoč in podpora učencem z 

RMK pri pouku geometrije zahteva dobro poznavanje specifike same motnje in 

zahtev predmetnega področja geometrije, saj bodo le tako načrtovane strategije v 

pomoč učencem pri pouku geometrije v razredu in doma, hkrati pa bodo prenosljive 

tudi na druga predmetna področja, kot so tehnika in tehnologija, fizika itd. 

V teoretičnem delu magistrskega dela so obravnavane značilnosti RMK in specifična 

področja razvoja, ki pomembno vplivajo na spretnosti, pomembne za področje 

geometrije, ob tem pa so predstavljene metode dela in strategije, primerne za 

direktno uporabo v specifičnih treningih pomoči na peti stopnji po petstopenjskem 

modelu pomoči učencem z učnimi teţavami. V empiričnem delu magistrskega dela 

pa je predstavljen intenzivni 12-urni specifični trening, načrtovan in izveden z 

učencem z RMK, ki obiskuje 6. razred. Trening je bil zasnovan upoštevajoč posebne 

potrebe, individualne značilnosti, interese in močna področja učenca, vključenega v 

trening. 

Načrtovana raziskava spodbuja specialno pedagoško stroko k razvoju specifičnih 

treningov za učence z RMK ter spodbuja k razmisleku o primernih prilagoditvah 

poučevanja za učence z RMK. Hkrati pa avtorsko zasnovan trening ponuja konkretne 

ideje za delo z učenci z RMK in s tem prispeva k razvoju dobre poučevalne prakse 

na področju poučevanja geometrije. 
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2. Teoretični del 

2.1. Učne težave 

Pojem učne teţave je obširen pojem, ki zdruţuje zelo heterogeno skupino otrok z 

učnimi teţavami, pri katerih so opazne raznolike kognitivne, socialne, emocionalne in 

druge značilnosti. Skupne so jim pomembno večje teţave pri učenju kot pri njihovih 

vrstnikih brez učnih teţav. Učne teţave so kompleksen pojav in se raztezajo na 

kontinuumu od laţjih do zahtevnejših, od kratkotrajnih ali prehodnih, trajajočih le v 

obdobju šolanja, do obseţnejših, vseţivljenjskih teţav, ki posameznika spremljajo 

tudi na drugih področjih ţivljenja (Kavkler, 2007). 

Učne teţave glede na obseţnost in vzroke nastanka delimo na splošne in specifične 

učne teţave. 

 

2.1.1. Splošne učne težave 

Na manjšo učno uspešnost lahko vplivajo različni okoljski dejavniki (manj spodbudni 

ekonomski in kulturni pogoji, večjezičnost in kulturna različnost, pomanjkljivo ali manj 

ustrezno poučevanje), nekateri notranji dejavniki (mejne intelektualne sposobnosti, 

upočasnjen razvoj splošnih kognitivnih sposobnosti, čustveno-vedenjske motnje ali 

druge osebnostne posebnosti posameznika) ali manj ustrezne vzgojno-izobraţevalne 

interakcije med posameznikom in okoljem (strah pred neuspehom, manjša zrelost, 

pomanjkanje učnih navad in motivacije) (Magajna, Kavkler in Košir, 2011). Omenjene 

teţave pripisujemo splošnim ali nespecifičnim učnim teţavam. 

 

2.1.2. Specifične učne težave 

Kadar vzroki za kvalitativno spremenjeno in upočasnjeno učno napredovanje na 

določenih področjih učenja (npr. pri usvajanju tehnike branja, računanja, časovnih in 

prostorskih pojmov itd.) izvirajo iz notranjih oziroma nevrofizioloških posebnosti, 

govorimo o specifičnih učnih teţavah (v nadaljevanju SUT). Pri teţjih pojavnih oblikah 

SUT uporabljamo izraz primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju 

PPPU). Teţave učencev s SUT in PPPU so nevrofiziološke narave in navadno 

osredotočene le na nekatera področja učenja (Magajna idr., 2011).  

Zakon o osnovni šoli (2006, 11. člen) in Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2011, 2. člen) med otroke s posebnimi potrebami uvrščata tudi učence s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Skupino specifičnih učnih teţav lahko glede na vrsto teţav razdelimo na dve glavni 

skupini: 

 specifične učne teţave na ravni slušno-vizualnih procesov, kamor uvrščamo 

teţave branja (disleksija), pravopisa (disortografija) in druge učne teţave, 

vezane na področje jezika (nekatere oblike specifičnih primanjkljajev so 

opazne tudi pri aritmetiki); 
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 specifične učne teţave na ravni vizualno-motoričnih procesov, kamor spadajo 

teţave pisanja (disgrafija), matematike (specialna diskalkulija), načrtovanja in 

izvajanja praktičnih dejavnosti (RMK) in tudi socialnih spretnosti (Magajna, 

Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008). 

 

2.1.3. Učne težave pri matematiki 

Učne teţave na področju matematike se razprostirajo na kontinuumu od laţjih do 

izrazitejših, kratkotrajnih do trajajočih celo ţivljenje. Učenci z učnimi teţavami pri 

matematiki dosegajo niţje izobraţevalne doseţke zaradi splošne matematične 

neuspešnosti (npr. razvojna akalkulija) ali specifičnih učnih teţav (matematičnih učnih 

teţav, prisotnih le na posameznem matematičnem področju, npr. aritmetiki, 

geometriji). Učne teţave pri matematiki imajo učenci, ki pomembno odstopajo od 

vrstnikov v matematičnem znanju in obvladovanju strategij, teţave so obseţne in dlje 

časa trajajoče (Kavkler, 2007). 

Matematične učne teţave so raznolike in se pri vsakem učencu odraţajo na 

drugačen način, npr. oteţene osnovne spretnosti računanja, manj primerne in manj 

zrele strategije, upočasnjen tempo dela, nenatančno računanje, pomanjkljivo 

poznavanje matematičnih konceptov itd. (Berch in Mazzocco, 2007). 

2.1.3.1. Splošne učne težave pri matematiki 

Pri učencih s splošnimi učnimi teţavami lahko opazimo teţave tudi na področju 

matematike. Odraţajo se v niţjih matematičnih izobraţevalnih doseţkih, njihov vzrok 

pa lahko najdemo v (Kavkler, 2007): 

- počasnejšem tempu usvajanja znanja, mejnih ali podpovprečnih intelektualnih 

sposobnosti, zaradi česar imajo lahko teţave pri usvajanju novih abstraktnejših 

pojmov, matematičnih simbolov, reševanju problemov, usvajanju različnih 

strategij dela in generalizaciji naučenih znanj; 

- pomanjkljivih jezikovnih zmoţnostih ali pomanjkljivem obvladovanju jezika, zato 

imajo teţave s sledenjem verbalnim navodilom, usvajanjem matematičnega 

besednjaka, razumevanjem in reševanjem besedilnih nalog ter usvajanjem 

definicij; 

- manj spodbudnem okolju, zaradi česar imajo manj priloţnosti za razvijanje 

pred-matematičnih znanj, poleg tega so deleţni manj spodbud in pomoči na 

izobraţevalnem področju; 

- pomanjkljivi pozornosti in okrnjeni zbranosti, kar vodi v nenatančno branje 

navodil, spregled podrobnosti (npr. računski znak, orientacija vizualno podobnih 

števil); 
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- čustvenih teţavah, povezanih z učenjem matematike, saj lahko strah pomembno 

zmanjša učinkovitost matematičnega učenja in izkazovanja naučenega znanja; 

- pomanjkljivih metakognitivnih spretnostih, zato so učenci lahko slabše 

organizirani, imajo pomanjkljive zmoţnosti načrtovanja in samonadzora pri 

reševanju matematičnih problemov; 

- niţji motivaciji za učenje. 

2.1.3.2. Specifične učne težave pri matematiki 

Različne definicije na različen način opredeljujejo specifične učne teţave učencev pri 

matematiki. Opredelitve so najpogosteje osredotočene na teţave, povezane z 

obvladovanjem osnovnih aritmetičnih sposobnosti in računskih spretnosti, kot so 

seštevanje, odštevanje, mnoţenje in deljenje. Navadno ne zajemajo abstraktnejših 

matematičnih sposobnosti in spretnosti, potrebnih za področja algebre, trigonometrije 

in geometrije. Kljub temu imajo učenci s specifičnimi učnimi teţavami pri matematiki 

teţave, ki jim onemogočajo uspešno sodelovanje tudi na omenjenih področjih 

(Kavkler, 2007). Vsem definicijam pa je skupna opredelitev, zapisana v DSM 5 

(American Psyciatric Association, v nadaljevanju APA, 2013), učencev s specifičnimi 

učnimi teţavami kot učencev, ki dosegajo pomembno niţje matematične rezultate in 

doseţke glede na vrstnike brez primanjkljajev na področju matematike. Pri učencih s 

specifičnimi učnimi teţavami so opazna odstopanja med njihovimi izobraţevalnimi 

doseţki, sposobnostmi in vloţenim trudom. Vključujejo primanjkljaje aritmetičnih 

sposobnosti in spretnosti, katerih vzrok niso motnje v duševnem razvoju ali 

neustrezno poučevanje. 

Pri učencih s specifičnimi učnimi teţavami pri matematiki opazimo posebne 

vzgojno-izobraţevalne potrebe na področju (Lewis in Doorlang, 1987, v Kavkler, 

2007): 

- organizacije, kar se kaţe v pomanjkljivo urejenih zapisih v zvezkih, slabšem 

načrtovanju časa pri pisnem preverjanju znanja, pri odmerjanju časa za 

reševanje določene naloge, pri učenju v domačem okolju, pomanjkljivo urejeni 

šolski torbi, manjkajočih pripomočkih; 

- motorike, predvsem fine motorike, zaradi česar so ovirani pri geometriji, pisanju 

(npr. zapisu števil, računov), pri aktivnostih, ki zahtevajo spretno manipulacijo z 

drobnimi pripomočkih, pri dejavnostih preštevanja itd.;  

- socialne integracije, kar jih omejuje pri vključevanju v socialno okolje, 

sodelovanju v skupini vrstnikov ali pri dejavnostih, ki zahtevajo delo v paru, saj 

imajo teţave z razumevanjem socialnih pravil, odnosov, neverbalnih znakov; 

- matematičnih izobraţevalnih doseţkov, povezanih z deklarativnim, 

konceptualnim, proceduralnim in problemskim matematičnim znanjem. Dodatno 
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jim uspešnost omejujejo še pomanjkljive verbalne sposobnosti (abstraktno 

besedišče, matematični jezik, zahtevna navodila), pozornost in koncentracija, 

primanjkljaji perceptivnih sposobnosti, motivacija za učenje matematike in 

negativne emocije, povezane s strahom pred doţivljanjem neuspeha na področju 

matematike. 

 

Slika 1: Področja posebnih vzgojno-izobraţevalnih potreb učencev s specifičnimi učnimi teţavami pri 

matematiki (Kavkler, 2007, str. 82) 

 

Geary (2003, v Swanson in Jerman, 2006) specifične učne teţave pri matematiki 

glede na vrsto teţav deli v tri skupine:  

1. skupina: teţave s semantičnim spominom dodatno ovirajo učence na področju 

matematike. Primanjkljaje opazimo kot teţave pri priklicu dejstev iz dolgoročnega 

spomina in oteţene povezave znotraj pojmovnih mreţ.  

2. skupina: proceduralne teţave, ki zdruţujejo teţave s postopki in spominom in 

pogojujejo manj uspešno rabo strategij in postopkov računskih operacij, kljub 

sicer dobrim številskim predstavam. Tako je oteţena zapomnitev različnih 

postopkov, teţave so opazne tudi pri ohranjanju in manipulaciji informacij v 

delovnem spominu ter kot pomanjkljivo reševanje enostavnih aritmetičnih 

problemov.  

3. skupina: vizualno-prostorske teţave in posledično teţave, povezane s prostorsko 

predstavljivostjo numeričnih informacij (npr. številske vrste), mestnih vrednosti, 

geometrije. Skupina teţav vizualno-prostorske narave se povezuje tudi s slabšimi 

predstavami o zaporedjih ter korakih in pomanjkljivimi sposobnostmi 

prepoznavanja in samokorekcije napak, vezanih na naloge vidno-prostorskega 

tipa (Geary, Hoard, Byrd - Craven in DeSoto, 2004, v Swanson in Jerman, 2006).  
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Matematične specifične učne teţave ne vplivajo le na niţje izobraţevalne doseţke 

učencev v času šolanja, temveč tudi na niţjo raven matematične pismenosti po 

končanem šolanju v odrasli dobi. Tako je pomembno, da so specifične učne teţave 

pri matematiki prepoznane zgodaj v procesu šolanja in da so učenci deleţni ustreznih 

oblik pomoči in podpore na petstopenjskem modelu pomoči. 

2.2. Razvojna motnja koordinacije 

Razvojna motnja koordinacije se uvršča v skupino specifičnih učnih teţav, kjer se 

primanjkljaji kaţejo predvsem na ravni vizualno-motoričnih procesov. Gre torej za 

skupino neverbalnih specifičnih učnih teţav, ki izvirajo iz nevroloških različnosti, 

vezanih na spremembe v desni moţganski hemisferi. V tuji in domači strokovni 

literaturi se poleg pojma razvojne motnje koordinacije uporablja še izraz dispraksija. 

Gre za sinonima, vendar izraz dispraksija izhaja iz medicinske terminologije (Gibbs, 

Appleton in Appleton, 2007) in je zato manj primeren za rabo v šolskem kontekstu. 

Pojavlja se pri 5–6 % otrok šolske populacije (Zwicker, Missiuna, Harris in Boyd, 

2012). Avtorici M. Kavkler in M. Košak Babuder (2011) navajata, da gre za skupek 

različnih spretnosti in primanjkljajev, ki niso učne teţave v tradicionalnem pogledu, 

temveč so teţave, vezane na motnje ţivljenjskega učenja. 

Najnovejša definicija APA (DSM 5, 2013) RMK opredeljuje kot skrite motorične 

primanjkljaje, ki nastanejo kot posledica razvojnih nevroloških motenj. APA navaja 

štiri kriterije, ki natančneje opredeljujejo primanjkljaje, opazne pri RMK: 

1. kriterij: Usvajanje in izvajanje koordiniranih motoričnih spretnosti je pri otrocih z 

RMK pomembno niţje, glede na pričakovane spretnosti pri določeni kronološki 

starosti in glede na priloţnosti za učenje in rabo določene spretnosti. Teţave se 

kaţejo kot nerodnost (npr. padanje predmetov iz rok, pogostejše zaletavanje v 

predmete), počasnost in manj natančna izvedba motoričnih nalog (npr. lovljenje 

predmetov, uporaba škarij, pisanje, voţnja s kolesom ali različno športno 

udejstvovanje). 

2. kriterij: Primanjkljaji na področju motorike so persistentni in pomembno vplivajo 

na aktivnosti v vsakdanjem ţivljenju glede na določeno kronološko starost (npr. 

skrb zase) in vplivajo na izobraţevalno produktivnost, poklicno usposabljanje, 

igro in prosti čas. 

3. kriterij: Značilnosti teţav, povezanih z RMK, se pojavijo zgodaj v razvojnem 

obdobju. 

4. kriterij: Primanjkljajev na motoričnem področju ne moremo pripisati drugim 

teţavam, kot so motnje v duševnem razvoju ali vidni primanjkljaji. Prav tako teţav 

ne moremo pojasniti kot primanjkljaje, povezane z nevrološkimi stanji, ki vplivajo 

na gibanje, kot so cerebralna paraliza, mišična distrofija ali druge degenerativne 

motnje. 
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Opredelitev APA (prav tam) je osredotočena na opaznejši motorični vidik teţav RMK 

in nekoliko izpušča primanjkljaje kognitivnih in psiholoških funkcij, ki prav tako 

pomembno vplivajo na funkcioniranje posameznika. Tako je v slovenskem specialno 

pedagoškem prostoru trenutno v uporabi opredelitev RMK, ki celostno opisuje teţave 

s pomočjo petih kriterijev za opredelitev specifičnih učnih teţav (Magajna, Kavkler, 

Košak Babuder, Zupančič Danko, Seršen Fras in Rošer Obretan, 2015): 

1. kriterij: Pri učencih z RMK je opazno neskladje med njihovimi povprečnimi ali 

nadpovprečnimi intelektualnimi sposobnostmi in dejansko šolsko uspešnostjo. 

Največji razkorak je opazen med visokimi verbalnimi sposobnostmi in pomembno 

niţjimi rezultati pri motoričnih nalogah ali pisnem izkazovanju znanja. Izredno 

razgibani testni profili WISC-a potrjujejo nesorazmerno razporeditev različnih 

sposobnosti, na nekaterih področjih povprečne ali nadpovprečne sposobnosti in 

specifične primanjkljaje na drugih področjih.  

2. kriterij: Izraziti primanjkljaji na grobo- in finomotoričnem področju, kot so 

grafomotorika, pisno izraţanje, različno športno udejstvovanje, učencem z RMK 

kljub velikemu trudu onemogočajo uspešno napredovanje v procesu 

izobraţevanja.  

3. kriterij: Učenci z RMK kaţejo pomanjkljive kognitivne (zaporedno predelovanje 

vizualnih informacij, analiziranje grafov, zemljevidov, tabel, upoštevanje 

pravilnega zaporedja črk, števil …) in metakognitivne strategije (teţave na 

področju načrtovanja in organizacije motoričnih dejavnosti, počasnejši tempo 

pisanja, teţave pri samoocenjevanju, samoregulaciji in fleksibilnosti izvedbe 

motorične dejavnosti …).  

4. kriterij: Učenci z RMK kaţejo pomanjkljivo delovanje enega ali več psiholoških 

procesov, kot sta pozornost in koncentracija (sopojavljanje motenj pozornosti in 

koncentracije pri 40–45% učencev z RMK (Ripley, 2001)), spomin (teţave z 

zapomnitvijo zaporedij, slušnim pomnjenjem in priklicem dejstev), perceptivne 

sposobnosti, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, koordinacija, organizacija 

informacij ...  

5. kriterij: Teţav pri učencih z RMK ne moremo pojasniti s senzornimi okvarami, 

motnjami v duševnem razvoju, čustvenimi in vedenjskimi teţavami, kulturno 

različnostjo in manj ustreznim poučevanjem kot najpogostejšimi vzroki specifičnih 

učnih teţav. Kljub temu se lahko v kombinaciji z RMK pojavljajo različne čustvene 

stiske, vedenjske posebnosti in manj ustrezni načini poučevanja, ki kaţejo na 

pomanjkljivo prepoznavanje in razumevanje teţav učencev z RMK.  

Vidne in skrite primanjkljaje pri RMK najbolj slikovito prikaţe Grant (2010), s 

primerjavo teţav z ledeno goro. Vidni del ledene gore predstavlja opazni del teţav, 

povezanih s pomanjkljivo motorično izvedbo in slabšo koordinacijo. Skriti del ledene 

gore, ki je občutno obseţnejši, pa predstavljajo teţave, povezane z motoričnim 

načrtovanjem, psihološkimi, kognitivnimi, metakognitivnimi, perceptivnimi, socialnimi 
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primanjkljaji itd. Vidni del primanjkljajev, povezanih s pomanjkljivo grobo in fino 

motoriko, postopoma izginja, medtem ko skriti primanjkljaji RMK ostajajo vse 

ţivljenje.  

Teţave, povezane z RMK, kot jih opišejo kriteriji za opredelitev specifičnih učnih 

teţav (Magajna idr., 2015), so obseţne in pomembno vplivajo na posameznikov 

razvoj in delovanje na področju motorike, kognicije, jezika, senzorike in na 

psihosocialnem področju. Primanjkljaji so pri vsakem posamezniku izraţeni 

individualno in se razlikujejo glede na stopnjo razvoja, intenziteto in obseg. RMK je 

tako specifična učna teţava, ki pomembno vpliva tudi na druga področja 

posameznikovega udejstvovanja izven šolskega konteksta. Skladno z raznolikostjo 

izraţenih posebnih vzgojno-izobraţevalnih potreb posameznikov z RMK, morajo biti 

zagotovljene tudi raznolike in specifične oblike pomoči in podpore zgodaj v procesu 

vzgoje in izobraţevanja, kar zagotavlja petstopenjski model pomoči učencem z 

učnimi teţavami (Magajna idr., 2008). 

 

2.3. Posebne potrebe učencev z razvojno motnjo koordinacije pri 

pouku geometrije  

Učenci z RMK imajo skrite primanjkljaje, zaradi česar so njihove posebne potrebe 

pogosto spregledane ali napačno razumljene (Kavkler, 2003; Addy, 2012). 

Najopaznejša značilnost učencev z RMK je pomanjkljiva motorična koordinacija, 

manjša motorična spretnost, počasnejše usvajanje in pomanjkljiva avtomatizacija 

motoričnih spretnosti. RMK je stanje, ki ima lahko zaradi svoje specifičnosti negativen 

vpliv na različna področja posameznikovega razvoja ter na procese učenja in 

usvajanja novih motoričnih spretnosti. RMK vpliva na eno ali več področij 

posameznikovega razvoja in usvajanja novih spretnosti in tako povzroča učne 

teţave.  

Specifični primanjkljaji na ravni vizualno-motoričnih procesov imajo pri učencih z 

RMK vpliv na procese načrtovanja in izvajanja praktičnih motoričnih aktivnosti 

(Christmas, 2009; Elliott in Place, 2012; Portwood, 2000). Poleg tega se pogosteje 

pojavljajo primanjkljaji na področju grobe in fine motorike, vizualno-motorične 

koordinacije, percepcije, motorične izvedbe govora, organizacije ter na področju 

socialnega vključevanja (Gamser, 2011). Vsi omenjeni primanjkljaji imajo velik vpliv 

na razvoj šolskih spretnosti in posledično na doţivljanje uspeha na izobraţevalnem 

področju. Le dobro poznavanje primanjkljajev in posebnih potreb, vezanih na RMK, 

lahko vsem vpletenim v vzgojno-izobraţevalni proces nudi celostno razumevanje 

učenca z RMK in vpliva motnje na njegova socialno-emocionalna doţivljanja. 

Specifične učne teţave učencev z RMK so pri matematiki vezane na primanjkljaje 

vizualno-motorične koordinacije ter vizualno-prostorskih predstav. Kaţejo se kot 

pomanjkljiva prostorska predstavljivost numeričnih in dvo- ter tridimenzionalnih 

informacij, teţave na področju mestnih vrednosti ter geometrije (Geary, 2003, v 
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Swanson in Jerman, 2006). Posebne potrebe učencev z RMK pri pouku geometrije 

so vezane na primanjkljaje na področju motorike, percepcije, načrtovanja in 

organizacije ter doseţke na izobraţevalnem področju. Nekatere izmed spretnosti so 

še posebej pomembne za uspešno sodelovanje pri pouku geometrije, učencem z 

RMK pa pogosto predstavljajo še dodatne omejitve. To so: 

- finomotorične spretnosti in vidno-motorična koordinacija (Christmas, 2009; 

Gamser, 2007; Elliott in Place, 2012; Kavkler, 2002),  

- vidno-prostorska orientacija na ploskvi in v prostoru ter vizualno-prostorska 

predstavljivost (Addy, 2012),  

- vidni spomin (Cheng, Chen, Tsai, Shen in Cherng, 2011), 

- verbalne sposobnosti opisovanja prostorskih odnosov ter usvajanja abstraktnih 

pojmov (Moody, 2007),  

- sledenje navodilom ter izvajanje in zapomnitev zaporedij kompleksnejših 

dejavnosti (Boon, 2010; Grant, 2010; Moody, 2007),  

- metakognitivne spretnosti geometrijskega načrtovanja, prilagajanja, evalvacije, 

samokorekcije izvajanja postopkov (Dixon in Addy, 2004, v Farrell, 2006, Kurtz, 

2008, Toussaint-Thorin, Marchal, Benkhaled, Pradat-Diehl, Boyera in 

Chevignard, 2013). 

V nadaljevanju bodo za boljše razumevanje primanjkljajev učencev z RMK pri pouku 

geometrije podrobno predstavljene omenjene spretnosti. Poleg tega pa bodo 

predlagane nekatere strategije dela in dejavnosti, ki so lahko v pomoč specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom pri načrtovanju ter izvajanju specifičnih treningov 

pomoči na peti stopnji po petstopenjskem modelu pomoči učencem z učnimi 

teţavami. 

2.3.1. Finomotorične spretnosti 

Učenci z RMK se srečujejo z omejitvami primanjkljajev finomotoričnih spretnosti pri 

opravljanju dnevnih aktivnosti, ki zahtevajo spretne gibe prstov in rok, kot so 

zapenjanje gumbov ali zadrge ipd. Poleg tega je omejeno tudi njihovo uspešno 

sodelovanje na izobraţevalnem področju, kjer jim izziv predstavljajo šolske aktivnosti, 

kot so pisanje, risanje, rezanje s škarjami, uporaba geometrijskih pripomočkov. 

Pomanjkljive grafomotorične spretnosti so najpogosteje opaţeni primanjkljaji s strani 

staršev ter učiteljev in so navadno povod za vključitev učencev z RMK v postopek 

poglobljene diagnostične ocene in kasneje v dodatno specialno pedagoško pomoč 

(Prunty, Barnett, Wilmut in Plumb, 2013).  

Področje motoričnih spretnosti v povezavi z RMK je najbolj raziskano področje 

primanjkljajev učencev z RMK, vendar je večina raziskav usmerjena predvsem na 
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področje grobe motorike in s tem funkcioniranje učencev z RMK pri športnih 

aktivnostih in preţivljanju prostega časa. Številne raziskave se osredotočajo tudi na 

finomotorične spretnosti, predvsem v povezavi z grafomotoričnimi spretnostmi in 

obvladovanjem spretnosti pisanja. Proces pisanja zahteva visoko stopnjo 

koordinacije, spretne drobne gibe prstov in rok ter veliko mero natančnosti, zato je 

pogosto predmet raziskav pri učencih z RMK (Smits-Engelsman, Niemeijer in Van 

Galen, 2001). Podobne spretnosti, potrebne za obvladovanje pisanja, zahteva tudi 

geometrijsko konstruiranje in risanje geometrijskih risb, zato je zanimivo, da je 

problematika finomotoričnih spretnosti v povezavi z geometrijskimi spretnostmi 

učencev z RMK v strokovni literaturi največkrat prezrta. Poleg spretnosti pisanja pa 

so pri učencih z RMK pogosto pomanjkljive tudi naslednje spretnosti, ki še posebej 

vplivajo na njihovo uspešnost pri pouku geometrije (Best Resources for Achievement 

and Intervention re Neurodiversity in Higher Education, 2006; Resources for Special 

Needs, b.d.; Smits-Engelsman idr., 2001; Rosenblum in Livneh-Zrinski, 2008): 

- nekontroliran pritisk pisala ali šestila na podlago, 

- manj primerna drţa pisala, ravnila ali šestila, 

- veliko radiranja, črtanja, popravljanja ţe narisanega ali napisanega, 

- nekoordinirana raba ravnil in geotrikotnika, 

- manj natančno merjenje dolţinskih mer, 

- manj natančno merjenje in risanje kotov, 

- manj spretna raba ali nezmoţnost uporabe šestila, 

- manj spretno manipuliranje z didaktičnimi pripomočki, 

- pomanjkljivo konstruiranje in risanje geometrijskih likov, teles in drugih oblik, 

- manj spretne zmoţnosti skiciranja in predhodnega grafomotoričnega načrtovanja 

izvedbe geometrijske naloge, 

- počasno izvajanje različnih nalog, ki zahtevajo natančno motorično izvedbo ali 

izdelek, 

- teţave z uporabo tipkovnice in miške pri delu z računalnikom. 

Z zgoraj navedenimi teţavami se učenci z RMK srečujejo na različnih izobraţevalnih 

področjih, še posebej pa pri pouku geometrije, kjer konstrukcijske naloge temeljijo na 

spretni rabi geometrijskega orodja in natančnem risanju različnih geometrijskih oblik. 
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Finomotorične spretnosti in geometrija 

Zahtevnost izvedbe geometrijskih konstrukcijskih nalog, ki vključujejo finomotorično 

risanje geometrijskih oblik in izračun manjkajočih podatkov, so pomembni vidiki, ki bi 

jih bilo treba raziskati pri populaciji učencev z RMK. Za natančno in hitro izvedbo 

omenjenih nalog so pomembni določeni kognitivni in motorični faktorji, ki 

napovedujejo uspešnost izvedbe. Pred samo izvedbo motorične komponente 

geometrijske konstrukcijske naloge na kognitivni ravni potekajo procesi aktivacije 

namena risanja in izračuna, razvijanje ideje, načrtovanja posameznega koraka 

motorične izvedbe, urejanja zaporedja korakov, priklica ustreznega računskega 

obrazca, vizualizacije geometrijske konstrukcije itd. Raziskave (Prunty idr., 2013) 

spretnosti pisanja pri učencih z RMK so pokazale zanimive ugotovitve, da je proces 

pisanja pri omenjenih učencih upočasnjen, vendar ne zaradi počasnejše aktivnosti 

grafomotorike. Proces pisanja pri učencih z RMK zahteva daljši čas zaradi pojavljanja 

fenomena premorov, ki nakazujejo na primanjkljaje kognitivnih procesov, ki potekajo 

pred in med pisanjem. Omenjene ugotovitve so gotovo prenosljive tudi na področje 

geometrije in z njim povezane naloge konstruiranja geometrijskih oblik.  

Številni procesi se odvijajo pred samo finomotorično izvedbo v obliki pisanja, 

izračuna in geometrijske skice. Vsak od omenjenih procesov učencem z RMK 

predstavlja velik izziv in prav na vsakem koraku lahko pride do teţav, ki so vzrok za 

pomanjkljivo in manj urejeno finomotorično izvedbo geometrijske naloge. Zato učenci 

z RMK potrebujejo pomoč in podporo pri načrtovanju in izvedbi finomotorične naloge. 

Dobrodošle so naslednje strategije in metode dela: 

- veliko verbalizacije ob načrtovanju in izvajanju finomotorične dejavnosti, 

- veliko različnih načinov ponavljanja in utrjevanja novih finomotoričnih spretnosti,  

- prilagojeni načini skiciranja geometrijskih konstrukcij z uporabo različnih 

materialov iz vsakdanjega ţivljenja (polenta, vţigalice, zobotrebci itd.), 

- uporaba Geoboarda kot pripomočka za prilagojeno skiciranje in pripomočka za 

vizualizacijo geometrijskih konstrukcij, 

- specifični treningi rabe geometrijskega orodja, razdeljeni na posamezne korake, 

- učenje rabe prilagojenih geometrijskih pripomočkov. 

Primanjkljaji pri pisanju in risanju na področju geometrije niso zgolj posledica 

omejitev fine motorike pri učencih z RMK. Omejitve pogosto leţijo tudi v kognitivnih 

procesih, ki se izvajajo pred in med samim pisanjem in vplivajo na končni izdelek 

učencev z RMK. Tako so vidni spomin, vidno-prostorska organizacija, primanjkljaji 

motoričnega programiranja in primanjkljaji hitrosti predelave kinestetičnih informacij 

pogosto omejitve, ki še dodatno vplivajo na finomotorično izvedbo naloge 

(Rosenblum in Livneh-Zrinski, 2008).  
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Primanjkljaji na področju fine motorike so večplastni in vplivajo tudi na druge šolske 

spretnosti. Najnovejše raziskave (Pieters, Roeyers, Rosseel, Van Waelvelde in 

Desoete, 2015) kaţejo na visoko stopnjo povezanosti med primanjkljaji na področju 

fine motorike in aritmetičnih spretnosti, ki se kaţejo kot teţave s štetjem in 

računanjem, številsko predstavo ter podpisovanjem in branjem števil. Poleg tega 

nekateri strokovnjaki (Rosenblum, 2015) v raziskavah ugotavljajo povezanost med 

primanjkljaji na področju motorike, še posebej finomotoričnih spretnosti, in 

pomanjkljivimi organizacijskimi spretnostmi pri učencih z RMK. Zgodnje 

prepoznavanje primanjkljajev na področju fine motorike ter ustrezno izbrani pristopi 

bodo učencem z RMK pripomogli k uspešnejšem sodelovanju tako pri pouku 

geometrije kot tudi na drugih izobraţevalnih področjih, ki zahtevajo natančne drobne 

gibe rok in prstov.  

 

2.3.2. Vidno-motorična koordinacija  

Kontrola in koordiniranost gibanja sta dve izmed najbolj raziskanih področij 

funkcioniranja oseb z RMK. Teţave na področju grobe in fine motorike ter 

koordiniranosti gibanja so najbolj prepoznavni znaki teţav učencev z RMK in 

pomembno omejujejo njihovo uspešnost tako na izobraţevalnem področju kot tudi pri 

vsakodnevnih aktivnostih. APA (2013) v svoji klasifikaciji DSM 5 v prvem kriteriju 

navaja, da so teţave izvajanja koordiniranih motoričnih spretnosti pri otrocih z RMK 

pomembno niţje glede na pričakovano kronološko starost. Prav tako različne študije 

(Ferguson, Duysens in Smits - Engelsman, 2015) kot pomembno omejitev navajajo 

primanjkljaje na področju vidno-motorične koordinacije, ki se kaţejo kot pomanjkljiva 

koordiniranost motoričnih gibov oko – roka in oko – noga.  

Vidno-motorična koordinacija ali koordinacija oko – roka je sposobnost 

koordiniranega gibanja roke do določenega vidnega cilja. Gre za perceptualno 

sposobnost, ki se razvije v zgodnjem otroštvu, okoli tretjega meseca starosti in se 

skozi otroštvo izpopolnjuje z izpopolnjevanjem prostorske organizacije in 

motoričnega načrtovanja. Teţave vidno-motorične koordinacije se pojavijo ob 

neusklajenosti proprioceptivnih informacij in vestibularne povratne informacije. Tako 

sistem dobiva neustrezne informacije o poloţaju lastnega telesa ali vidnega cilja in s 

tem osebi onemogoča natančno izvajanje motorične dejavnosti (Addy, 2012).  

Dobra sposobnost vidno-motorične koordinacije je pomembna za razvoj številnih 

šolskih spretnosti, kot so branje, pisanje, risanje (Smits-Engelsman, Niemeijer in van 

Galen, 2001) uporaba geometrijskega orodja, geometrijsko načrtovanje itd. 

Pomanjkljiva vidno-motorična koordinacija je ena izmed glavnih omejitev učencev z 

RMK za uspešno sodelovanje pri pouku geometrije, ki navadno od učencev zahteva 

natančno načrtovanje in risanje geometrijskih kompozicij, koordinirano manipulacijo z 

geometrijskimi pripomočki ter spretno prilagajanje finomotoričnim nalogam. Teţave 

se kaţejo kot: 
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- slabše berljiva pisava in prostorsko pomanjkljivo organiziran zapis (Huau, Velay in 

Jover, 2015),  

- teţave prepisovanja in prerisovanja (npr. s table, knjige, z ene na drugo stran 

zvezka, z lista v zvezek ipd.), katerega rezultat so pomanjkljivi prepisi in risbe, 

pogosto nedokončani ali pomanjkljivo organizirani (Prunty idr., 2013), 

- manj spretna raba različnih pripomočkov, kot so ravnilo, šestilo, geotrikotnik,  

- teţave sledenja črti s pisalom in ostajanja znotraj omejitev črt, 

- teţave z vzpostavitvijo dominantnega očesa, kar pri učencih z RMK povzroča 

teţave pri procesiranju vidnih informacij in posledično bralno-napisovalne teţave 

ter pomanjkljive zmoţnosti opazovanja (Christmas, 2009, Macintyre, 2001) itd. 

Omenjene teţave omejujejo uspešno sodelovanje učencev z RMK na različnih 

izobraţevalnih področjih, še posebej pa pri pouku geometrije. Predvsem raba 

geometrijskega orodja in geometrijsko načrtovanje zahtevata dobro koordinacijo oko 

– roka, zaradi česar so učenci z RMK pogosto manj uspešni pri pouku geometrije v 

primerjavi s svojimi vrstniki. Teţave se navadno še dodatno stopnjujejo pod 

časovnim pritiskom.  

Vidno-motorična koordinacija in geometrija 

Naloge geometrijskega načrtovanja, skiciranja in risanja različnih geometrijskih 

konstrukcij zahtevajo dobre koordinacijske zmoţnosti tako finomotoričnih gibov rok, ki 

omogočajo spretno manipulacijo z geometrijskimi pripomočki, kot tudi visoke 

spretnosti vidno-motorične koordinacije za natančno izvedbo nalog, ki zahtevajo 

risanje. Učenci z RMK zato potrebujejo veliko različnih vaj, ki urijo vidno-motorično 

koordinacijo. Tako so za učence z RMK še posebej primerne naslednje dejavnosti: 

- grafomotorične vaje Hane Tymichove (Bogdanowicz, 2005), 

- nizanje različnih materialov ali risanje leţeče osmice, 

- različne povezanke, kot so povezovanje pik, iskanje prave poti, labirinti itd.  

- nastavljanje različnih materialov (kamenčki, gumbi, vţigalice, testenine itd.) na 

predloge, 

- konstruiranje geometrijskih likov in teles iz različnih materialov (kamenčki, gumbi, 

zobotrebci, vţigalice, testenine, mehki bonboni itd.), 

- aktivnosti šivanja z volno na predlogah geometrijskih likov in teles itd. 
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Slika 2: Šivanje geometrijskih oblik po predlogah (Almost Unschoolers, 2015) 

Načrtno urjenje vidno-motorične koordinacije je pri učencih RMK ključnega pomena 

za napredovanje na vseh izobraţevalnih področjih. Učence z RMK v literaturi 

pogosto spremljajo izrazi, ki označujejo njihovo manjšo motorično spretnost, zaradi 

česar imajo pogosto teţave z vključevanjem v vrstniško sredino in domače okolje. 

Trening spretnosti vidno-motorične koordinacije lahko pomembno vpliva na socialno 

integracijo, kvalitetnejše preţivljanje prostega časa z vrstniki ter spretnejše 

opravljanje vsakodnevnih aktivnosti. 

 

2.3.3. Vidno-prostorska predstavljivost in orientacija 

Vidno-prostorsko zaznavanje je zapleten sistem, ki vključuje zmoţnosti 

prepoznavanja predmetov, njihovo lokalizacijo in umeščanje v prostor in je hkrati 

povezan z motoričnim sistemom, ki omogoča takojšnjo reakcijo. Teţave 

vidno-prostorskega sistema zaznavanja tako vodijo do primanjkljajev načrtovanja, 

korekcije in kontrole gibanja (Tsai, Wilson in Wu, 2008). Primanjkljaji vidno-

prostorskega procesiranja so eden izmed ključnih primanjkljajev učencev z RMK, ki 

imajo posledično teţave z zaznavanjem prostora, znajdenjem v prostoru in na 

ploskvi, dvo- in tridimenzionalno predstavljivostjo, opisovanjem prostorskih odnosov 

in orientacijo v prostoru.  

Razvojna motnja koordinacije se uvršča med neverbalne učne teţave, ki nastanejo 

kot posledica disfunkcije desne moţganske hemisfere. Značilnosti oseb, pri katerih je 

opazno pomanjkljivo delovanje desne moţganske hemisfere, se kaţejo kot 

vidno-prostorske teţave, konstrukcijska dispraksija, teţave z razumevanjem 

konceptov števil, z razumevanjem prebranega in predvsem ob tihem branju. Nekateri 

primanjkljaji so še posebej vidni pri osebah z RMK na področju geometrije, to so 

teţave z oblikovanjem in konstrukcijo, vidno-prostorski primanjkljaji in orientacija v 

prostoru ter pomanjkljive zmoţnosti vizualizacije, (Zieman, 2000).  
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Nekateri avtorji (Wai, 2009, in Franceschini, 2012, v Dewar, 2012) so raziskovali 

pomen vidno-prostorskih zmoţnosti – predstavljivosti, organizacije, razumevanja 

prostora in ugotovili visoko stopnjo povezanosti vidno-prostorskega mišljenja z 

doseţki na naravoslovnih področjih tehnologije, strojništva, matematike. Raziskave 

vidno-prostorskih zmoţnosti pri predšolskih otrocih so pokazale povezavo s 

kasnejšimi zmoţnostmi branja, pisanja in računanja. Poleg tega so pomembne 

ugotovitve raziskave avtorjev Wilson in McKenzie (1998), da so teţave 

vidno-prostorskega procesiranja prisotne pri učencih z RMK neodvisno od tega, ali 

naloga zahteva motorični odziv.  

Teţave na področju vidno-prostorske organizacije vplivajo na okornejše gibanje 

učencev z RMK in na pogostejše zaletavanje v predmete okoli njih. Za namen 

magistrskega dela je pomembnejše razumevanje vpliva primanjkljajev 

vidno-prostorske prestavljivosti in orientacije na finomotorične spretnosti pisanja, 

risanja in orientacije na listu. Teţave opazimo pri (Addy, 2012, Matthaei, 2008): 

- pomanjkljivi prostorski organizaciji izdelkov, kot so zapisi in shematični prikazi, ki 

se kaţe kot teţave z upoštevanjem prostora za pisanje in robov,  

- neupoštevanju smeri pri branju ali pisanju, 

- podpisovanju števil pri pisnem računanju, 

- orientaciji v koordinatnem sistemu, 

- odmerjanju količine prostora potrebnega za risanje geometrijskih konstrukcijskih 

nalog, 

- risanju tridimenzionalnih geometrijskih konstrukcij, 

- povezovanju dvodimenzionalne skice z dejanskim tridimenzionalnim objektom, 

- risanju geometrijskih skic,  

- diskriminiranju oblike, področja, vzorca, dolţine linije, velikosti (Henderson, 

Barnett in Henderson, 1994; Hulme in Lord, 1986; Hulme in Snowling, 1992, v 

Loh, Piek, Barrett, 2011) itd. 

Zgoraj zapisani primanjkljaji so le nekatere omejitve, ki učence z RMK ovirajo na 

različnih izobraţevalnih področjih, ki zahtevajo razumevanje prostorskih odnosov in 

uporabo vidno-prostorske predstavljivosti ter organizacijo za pridobivanje ter 

izkazovanje znanja. Eno izmed takšnih področij je zagotovo tudi področje geometrije, 

ki zahteva dobre sposobnosti vidno-prostorske predstavljivosti in obvladovanja 

prostora.  
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Vidno-prostorska predstavljivost, orientacija in geometrija  

Učenci z RMK lahko pri pouku geometrije doţivljajo stiske, ki jih sami le s teţavo 

premagujejo. Za samostojnejše sodelovanje učencev z RMK, ki imajo pri pouku 

geometrije teţave z vidno-prostorsko predstavljivostjo in prostorsko organizacijo, so 

dobrodošle različne strategije in metode dela, kot so: 

- omejevanje količine potrebnega prostora na listu z vnaprej pripravljenimi okvirji ali 

s sponkami za papir, ki zamejijo zadostno količino prostora; 

- označevanje začetka pisanja, risanja ali računanja z dogovorjenim simbolom; 

- reševanje in risanje konstrukcijskih geometrijskih nalog na manjši format papirja, 

ki predvideva potrebno količino prostora za reševanje naloge; 

- sestavljanje slik iz likov in drugih geometrijskih elementov po predlogi; 

- preslikovanje in zrcaljenje vzorcev preko črte ali točke in preverjanje pravilnosti 

rešene naloge z zrcalom; 

- risanje po navodilih in podajanje navodil za risanje kot druţabna dejavnost, ki se 

lahko izvaja v paru z vrstnikom; 

- različne igre, ki zahtevajo opisovanje prostorskih odnosov, npr. učenci so 

razporejeni po prostoru, vodja igre podaja izjave: »učenec, ki bo naslednji vodja 

igre, ima za seboj tablo; učenec, ki bo naslednji vodja igre, ima soseda, ki gleda 

skozi okno, itd.« – teţavnost naloge se stopnjuje s sestavljanjem posameznih 

navodil; 

- sestavljanje in risanje tridimenzionalnih teles iz različnih materialov, npr. 

zobotrebci in mehki bonboni, risanje v polento, sestavljanje iz vţigalic ipd.; 

- uporaba različnih druţabnih iger, ki krepijo vidno-prostorsko predstavljivost in 

organizacijo, npr. Sestavi in premagaj (v izvirniku Make 'n' break) (Lawson in 

Lawson, 2004); 

- Tangram; 

- specifični trening risanja tridimenzionalnih teles, ki vsebuje veliko verbalizacije in 

multisenzornega učenja. 

Ciljno usmerjeno razvijanje vidno-prostorskega razmišljanja in orientacije je izredno 

pomembno za učence z RMK in jim omogoča razvijanje geometrijskih spretnosti ter 

hkrati napredovanje na številnih drugih izobraţevalnih področjih. Pri iskanju strategij 

in metod dela, ki bodo učencem z RMK v pomoč pri razvijanju vidno-prostorskih 

spretnosti, je pomembno izhajanje iz njihovega močnega verbalnega področja in 

specifičnih interesov posameznika. Le tako osmišljen trening spretnosti bo učencem 

z RMK motivirajoč, usvojeno znanje pa prenosljivo na druga predmetna področja. 
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2.3.4. Vidno-prostorsko pomnjenje 

Baddeleyev in Hitchev (1974, v Baddeley, 1992) model delovnega spomina 

predstavlja trikomponenti delovni spomin, sestavljen iz artikulacijske zanke, 

vidno-prostorske skicirke in osrednjega izvršitelja. Artikulacijska zanka hrani in 

upravlja verbalne informacije. Vidno-prostorska skicirka je sistem, ki ohranja in 

manipulira s slikovnimi in prostorskimi informacijami, poleg tega pa upravlja tudi z 

verbalnimi informacijami, predstavljenimi v vizualni podobi. Osrednji izvršitelj usmerja 

pozornost ter koordinira različne procese in izbira strategije za začasno shranjevanje 

in manipuliranje informacij. Vidno-prostorski spomin omogoča uporabo, zapomnitev 

ter priklic informacij, pridobljenih po vidni poti. Zmogljivost vidnega spomina je 

odvisna tako od pozornosti posameznika kot tudi od količine opazovanih predmetov 

ter hitrosti obdelave informacij, pridobljenih po vidni poti (Kid Sense Child 

Development, 2013). 

Vidni spominski sistem je pomemben za hranjenje in osveţevanje neverbalnih 

informacij o prostoru in objektih. Poleg tega je pomemben za naloge primerjanja 

različnih objektov, ki niso hkrati v našem vidnem polju, ter za vzpostavljanje 

povezave med ločenimi vidnimi informacijami iz okolja. Teţave vidno-prostorskega 

pomnjenja pri učencih prepoznamo po naslednjih značilnostih (Arky, 2014; Learning 

Disabilities Association of Newfoundland and Labrador, b.d., Pediatric Vision 

Development Center, 2015): 

- teţave s priklicem vizualne podobe videnega; 

- teţave z branjem in zapomnitvijo prebranega pri tihem branju; 

- teţave s črkovanjem in pravilnim zapisom besed zaradi teţave s priklicem vidne 

podobe črk, številk in drugih simbolov; 

- teţave z zapomnitvijo in priklicem matematičnih simbolov; 

- teţave z nalogami, ki zahtevajo prepisovanje ali prerisovanje (npr. s table, knjige, 

z ene na drugo stran zvezka, z ene na drugo stran lista ipd.), rezultat so 

pomanjkljivi prepisi in risbe, pri katerih se pojavljajo obračanja in zamenjave črk 

ter simbolov; 

- daljši čas prepisovanja ali prerisovanja besede ali sheme; 

- teţave z ohranjanjem pravilnega videnega zaporedja predmetov, slik, črk ali 

simbolov; 

- teţave z uporabo ţepnega računala in tipkovnice. 

Omenjene teţave lahko zaznamo pri učencih z RMK in pomembno vplivajo na 

njihovo uspešnost na različnih učnih področjih, tudi pri pouku geometrije.  
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Vidno-prostorsko pomnjenje in geometrija 

Različni avtorji (Alloway in Temple, 2007; Asonitou, Koutsoukia in Charitou, 2010; 

Asonitou, Koutsoukia, Kourtessis in Charitou, 2012) navajajo teţave 

vidno-prostorskega ter vidno-sekvencionalnega pomnjenja pri učencih z RMK. Učne 

teme znotraj pouka geometrije zahtevajo dobro vidno-prostorsko predstavljivost ter 

obseţno kapaciteto vidno-prostorskega spomina za zapomnitev različnih 

geometrijskih oblik in manipuliranje z njihovimi vizualnimi značilnostmi pri reševanju 

geometrijskih konstrukcijskih ali računskih nalog. Strategije in metode dela, ki so 

učencem v pomoč pri zapomnitvi videnega, se pri učencih z RMK lahko opirajo na 

njihovo močno verbalno področje. Tako so za učence z RMK še posebej primerne 

naslednje strategije in dejavnosti: 

- mnemotehnike, ki temeljijo na fonetičnih značilnostih besed (rime ali ritem besed), 

povezovanje ključnih besed z različnimi zgodbami, raba akronimov; 

- opisovanje videnega in večkratna ponovitev opisa,  

- izdelovanje kartončkov in seznamov, 

- opazovanje slike, sestavljene iz geometrijskih elementov za omejen čas in 

naštevanje videnih likov po spominu, 

- opazovanje zaporedja geometrijskih elementov za omejen čas in nastavljanje 

videnega zaporedja po spominu, pri tem se teţavnost lahko stopnjuje s številom 

likov, barvami, orientacijo likov na podlagi, kompozicijo likov itd., 

- opazovanje zaporedja geometrijskih elementov za omejen čas in poimenovanje 

manjkajočega lika, ki ga specialni pedagog odstrani, 

- opazovanje predloge geometrijskih elementov za omejen čas in risanje oblike po 

spominu, 

- ugibanje skritega objekta (npr. geometrijskih elementov, likov, teles, pripomočkov) 

iz opisov (Weichman, 2013), pri tem se opisi stopnjujejo po teţavnosti glede na 

sposobnosti učenca z RMK, njegovo starost in obravnavane učne teme;  

- dopolnjevanje opazovanega zaporedja geometrijskih elementov, kateremu smo 

odstranili enega ali več elementov, 

- opazovanje dveh predlog (zaporedja geometrijskih elementov, slike, sestavljene 

iz geometrijskih likov, itd.) in iskanje razlik. 

Geometrija je učna tema znotraj pouka matematike, ki zahteva dobro razvite 

spretnosti, vezane na vidno-prostorsko in vidno-sekvencionalno pomnjenje. Hkrati pa 

so omenjene spretnosti ključnega pomena tudi v vsakdanjem ţivljenju izven šolskega 

okolja. Pomembne so tako za branje (hitro prepoznavanje besed), pisanje (priklic 

vizualne podobe črk) kot tudi za opravljanje vsakodnevnih opravil, kot so zapomnitev 
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telefonske številke, uporaba tipkovnice, ţepnega računala, hitro prepoznavanje 

videnih objektov, napisov itd. Trening vidno-prostorskega ter vidno-sekvencionalnega 

pomnjenja lahko izboljša izobraţevalne doseţke učenca pri pouku geometrije kot tudi 

njegovo uspešnost pri dnevnih opravilih v domačem okolju. 

 

2.3.5. Verbalne sposobnosti 

V literaturi (Kavkler, 2003; Portwood, 2000) avtorji pogosto navajajo veliko razhajanje 

med primanjkljaji na področju neverbalnih sposobnosti, kot so manj spretna fina 

motorika, pomanjkljive vidno-koordinacijske, vidno-prostorske spretnosti in 

orientacija, ter povprečnimi ali nadpovprečnimi verbalnimi sposobnostmi. Psihološke 

meritvene skale, kot je Wechslerjeva lestvica inteligentnosti (WISC), kaţejo na 

močan razkorak med dobrimi rezultati na testih verbalnih sposobnosti na eni strani in 

specifičnimi primanjkljaji na drugih podtestih (računanje, ponavljanje številk, šifriranje, 

sestavljanje kock in predmetov). Rezultati WISC-a potrjujejo neskladje med 

intelektualnimi sposobnostmi učencev in udejanjeno uspešnostjo na učnem področju 

(Portwood, 2000). 

Avtorji (Kavkler, 2002; Lerner, 2003; Portwood, 2000) pogosto navajajo, da imajo 

učenci z RMK dobre verbalne sposobnosti in tako močno verbalno-komunikacijsko 

področje. Učenci z RMK imajo pogosto veliko znanja in informacij o določeni temi, 

vendar imajo zaradi finomotoričnih primanjkljajev na področju pisnega poročanja 

teţave pri izkazovanju znanja. Poleg tega pisno sporočanje še dodatno ovirajo 

teţave s tvorjenjem smiselnega zaporedja, ki so pogosto opaţen znak pri RMK. 

Omenjene teţave se kaţejo v pisnih izdelkih učencev z RMK kot vsebinsko 

pomanjkljivo organiziran zapis, ki ne sledi logičnemu sosledju dogodkov. Učenci z 

RMK v daljših samostojnih zapisih pogosto skačejo s teme na temo, njihova 

pomanjkljivo razvita grafomotorika pa še dodatno oteţuje berljivost besedila. Teţave, 

povezane s pisnim izkazovanjem znanja, so za učence z RMK lahko velik vir 

frustracij, saj ocena, pridobljena na pisnem preverjanju znanja, pogosto ne odraţa 

njihovega dejanskega znanja in poznavanja določene teme (Special Eduaction 

Support Service, b.d.).  

Komunikacija je poleg motorike navadno eno izmed prvih opaznih področij, na katerih 

učenci z RMK kaţejo določeno mero odstopanj ţe v zgodnjem otroštvu. Govor je 

zavestno načrtovana dejavnost, ki zahteva natančno finomotorično aktivnost z 

upoštevanjem točno določenega zaporedja glasov, tvorjenih na točno določenih 

artikulacijskih mestih. Učenci z RMK imajo teţave na področju govora predvsem 

zaradi pomanjkljivega motoričnega načrtovanja natančnih artikulacijskih gibov (Ho in 

Wilmut, 2010). Tako teţave z zaporedji kot tudi načrtovanje in finomotorična izvedba 

so glavni povzročitelji primanjkljajev ekspresivnega jezika učencev z RMK. Kljub 

omenjenim teţavam so verbalne sposobnosti učencev z RMK njihovo močno 

področje, saj pogosto uporabljajo zapletene jezikovne strukture, imajo bogat besedni 
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zaklad in svoje misli ter ideje laţje izraţajo ustno kot pisno. Učenci z RMK so uspešni 

na področju receptivnega jezika (The Dyspraxia Support Group of New Zealand, 

b.d.). 

Kljub bogatemu besedišču in spretni rabi jezikovnih struktur imajo učenci z RMK 

lahko jezikovne primanjkljaje, ki ovirajo njihovo uspešnost pri pouku geometrije. 

Omenjeni primanjkljaji so vezani predvsem na rabo besedišča, ki opisuje prostorske 

odnose. Pogosto se pri učencih z RMK kaţejo le primanjkljaji rabe jezikovnih struktur 

pri samostojnem opisovanju odnosov med objekti, medtem ko jim razumevanje ne 

povzroča večjih teţav (Addy, 2012). Učenci z RMK tako potrebujejo veliko priloţnosti 

opisovanja prostorskih odnosov v različnih situacijah ter skozi raznolike dejavnosti. 

Kompetentna raba jezika, ki opisuje prostorske odnose, je pomembna spretnost na 

različnih predmetnih področjih, kot so geometrija, naravoslovje, tehnika, športna 

vzgoja, likovna vzgoja, poleg tega pa je ključnega pomena tudi za samostojnost v 

vsakdanjem ţivljenju, npr. voţnjo avtomobila, podajanje navodil za pot itd.  

Verbalne sposobnosti in geometrija 

Med šolanjem se učenci z RMK pri pouku geometrije srečujejo z vedno bolj 

abstraktnimi pojmi, ki poimenujejo različne geometrijske elemente in prostorske 

situacije med njimi. Primanjkljaji na področju delovnega spomina pa so lahko glavna 

ovira za zapomnitev in samostojno rabo novih pojmov pri pouku geometrije (Moody, 

2007). Kljub temu da učenci z RMK imajo konceptualno znanje o novih geometrijskih 

temah, ga zaradi spominskih teţav pogosto teţje izrazijo. Za laţjo zapomnitev novih 

geometrijskih pojmov učenci z RMK potrebujejo specifične metode dela in strategije, 

ki so pogosto dobrodošle tudi za njihove vrstnike.  

Učenci z RMK potrebujejo pomoč in podporo na področju ekspresivnega jezika in 

usvajanju novih abstraktnih pojmov za samostojnejše sodelovanje pri pouku 

geometrije. Strategije in metode dela naj se opirajo na njihovo močno verbalno 

področje, torej na govor, obseţen besedni zaklad in zmoţnosti rabe kompleksnih 

jezikovnih struktur: 
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- Sistematično in multisenzorno učenje novih pojmov. 

 

Slika 3: Povezovanje vidnih, gibalnih in slušno-govornih elementov pri usvajanju novih geometrijskih 

pojmov ploskev, rob, vrh (vir: lastni arhiv) 

- Raba različnih vrst mnemotehnik. 

- Izdelava kartic prebliska, ki so lahko opremljene z novim pojmom na eni strani in 

razlago pojma na drugi strani, za samostojno utrjevanje z uporabo kartotečne 

škatle. Razlaga novih geometrijskih pojmov je lahko tudi predstavljena zgolj 

slikovno, z besedo ali kombinirano. Na takšen način ima učenec različne 

moţnosti ponavljanja in utrjevanja novih pojmov.  

- Izdelava kartic z novimi geometrijskimi pojmi, ki se lahko uporabljajo v kompletu s 

piši-briši pisali, učenec izţreba kartico in na drugo stran zapiše razlago pojma, ki 

ga nato v paru z vrstnikom preveri. 

- Izdelava kartončkov z novim pojmom in ločeno z razlago pojma, ki jih lahko 

povezuje na različne načine, npr. kot igra črni peter, spomin itd. 

Na takšen način učencem z RMK nudimo različne načine za učenje in utrjevanje 

novih geometrijskih pojmov. Raba različnih kartončkov pa je pri učencih z RMK 

dobrodošla, saj jih lahko izdelajo samostojno in ob tem verbalizirajo tudi njihovo 

nastajanje. Tako se proces učenja začne ţe ob sami izdelavi kartic, poleg tega pa jim 

takšen način dela ponuja učenje novih učnih strategij, ki jih bodo lahko uporabili tudi 

na drugih predmetnih področjih. 
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2.3.6. Proceduralno učenje in obvladovanje zaporedij 

Proceduralno učenje na motoričnem področju je proces učenja zaporedij motoričnih 

gibov v pravilnem sosledju z namenom obvladovanja določene motorične aktivnosti. 

S številnimi ponovitvami vaj izvajanje motorične aktivnosti postaja vedno manj 

povezano z zavestno kognitivno kontrolo in postopoma avtomatizirano (Wilson, 

Maruff in Lum, 2003). Obvladovanje zaporedij različnih motoričnih dejavnosti je 

vpleteno v vse dnevne aktivnosti in rutino našega vsakdanjega ţivljenja. Poleg tega 

pa je obvladovanje zaporedij korakov različnih dejavnosti pomembno povezano tudi s 

šolskimi spretnostmi, kot so branje, pisanje, računanje, risanje, časovna organizacija, 

načrtovanje reševanja matematične ali geometrijske konstrukcijske naloge itd. 

Poznavanje in zapomnitev pravilnih korakov specifične šolske naloge je tako 

ključnega pomena za uspešno zaključevanje vseh šolskih dejavnosti na različnih 

predmetnih področjih.  

Številni avtorji (Gheysen, Van Waelvelde in Fias, 2011; Magallón, Crespo-Eguílaz in 

Narobona, 2015) navajajo, da se pri učencih z RMK pojavljajo proceduralni 

primanjkljaji, ki pogojujejo teţave na področju jezika, motorike in učenja. Omenjene 

primanjkljaje izvajanja in sledenja ustreznemu zaporedju motoričnih aktivnosti 

dokazujejo tudi ugotovitve, podprte z različnimi nevrološkimi slikovnimi tehnikami, ki 

dokazujejo spremenjeno delovanje dela moţganov, odgovornega za kontrolo gibanja 

(Bo in Lee, 2013). Medtem ko druga skupina strokovnjakov (Wilson, Maruff in Lum, 

2003; Lejeune, Catale, Willems in Meulemans, 2013) v svojih študijah zavrača 

hipotezo, da se pri učencih z RMK kaţejo teţave na področju proceduralnega 

učenja. Ti teţave, povezane z zapomnitvijo zaporedij korakov sestavljenih dejavnosti, 

pripisujejo primanjkljajem na področju pozornosti in delovnega spomina. Kljub temu 

omenjeni avtorji opozarjajo, da imajo ugotovitve raziskav tudi svoje omejitve, kot sta 

majhen vzorec ter nehomogenost mehanizma proceduralnega učenja. Tretja skupina 

avtorjev (Biotteau, Chaix in Albaret, 2015) v najnovejši študiji ugotavlja, da pri 

učencih z RMK ne obstajajo razlike v zmoţnostih proceduralnega učenja, vendar so 

razlike opazne v avtomatizaciji postopkov glede na vrstnike brez primanjkljajev. 

Proceduralno učenje in obvladovanje zaporedij ter geometrija 

Zapomnitev postopkov motoričnih dejavnosti je pomembna spretnost prav na vseh 

predmetnih področjih. Geometrija je področje, ki temelji na proceduralnem učenju in 

obvladovanju zaporedij motoričnih aktivnosti. Za uspešno izvedbo določene 

motorične naloge pa je poleg koordiniranega gibanja pomembna tudi pravočasna 

izvršitev gibov v točno določenem zaporedju. Za primer vzemimo risanje kocke z 

določeno dolţino stranice a, kjer si ustrezno zaporedje motoričnih korakov sledi tako: 

- priprava pripomočkov (geotrikotnik, svinčnik) in ustreznega prostora na delovni 

površini, 

- izpis danih podatkov in risanje skice, 
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- risanje prve ploskve kocke, torej risanje kvadrata z dano stranico a:  

 risanje osnovne horizontalne stranice dolţine a,  

 pravilna postavitev geotrikotnika za konstrukcijo pravokotnic z dolţino 

stranice a,  

 risanje zgornje horizontalne stranice a, ki povezuje vertikalni stranici, 

 označevanje oglišča in stranice a; 

- risanje širine kocke s stranico a: 

 nastavljanje geotrikotnika v spodnje oglišče B in risanje stranice a, 

 ponovitev postopka iz oglišč C in D, 

 ponovitev postopka iz oglišča A, vendar risanje stranice s prekinjeno črto, 

 označevanje oglišč E, F, G, H; 

- risanje višine kocke s stranico a: 

 nastavljanje geotrikotnika v spodnje oglišče F in risanje stranice a do oglišča 

G, pri tem smo pozorni, da je stranica vzporedna ţe narisanim stranicam AD 

in BC,  

 ponovitev postopka iz oglišča E do oglišča H, vendar risanje stranice s 

prekinjeno črto, pri tem smo pozorni, da je stranica vzporedna ţe narisanim 

stranicam AD in BC; 

- risanje dolţine kocke s stranico a: 

 nastavljanje geotrikotnika v zgornje oglišče G in risanje stranice a do oglišča 

H, pri tem smo pozorni, da je stranica vzporedna ţe narisanim stranicam AB 

in CD, 

 ponovitev postopka iz oglišča F do oglišča E, vendar risanje stranice s 

prekinjeno črto, pri tem smo pozorni, da je stranica vzporedna ţe narisanim 

stranicam AB in CD;  

- med risanjem stranic z dominantno roko, druga roka trdno drţi geotrikotnik v 

pravilnem poloţaju. 

Opisani postopek konstrukcije kocke pri vrstnikih brez primanjkljajev poteka tekoče, 

skoraj podzavestno, medtem ko imajo učenci z RMK lahko velike teţave pri 

zapomnitvi ustreznega postopka. Pri učencih z RMK se lahko teţave pojavijo na 

kateremkoli koraku. Še dodatno pa jih omejujejo šibke finomotorične spretnosti, 

pomanjkljiva vidno-motorična koordinacija ter metakognitivne spretnosti načrtovanja, 
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prilagajanja in samokorekcije napak. Najpogostejše omejitve učencev z RMK na 

področju proceduralnega znanja in obvladovanja zaporedij so (Addy, 2012): 

- teţave s sledenjem večstopenjskim sestavljenim navodilom, 

- zamenjevanje in izpuščanje posameznih korakov motorične dejavnosti, 

- teţave z začenjanjem motorične dejavnosti, 

- pomanjkljivo načrtovanje logičnega zaporedja korakov motorične dejavnosti,  

- teţave z zapomnitvijo obrazcev za izračun geometrijskih računskih nalog, 

- pomanjkljiva avtomatizacija ţe usvojenih postopkov. 

Učenci z RMK zato potrebujejo veliko priloţnosti urjenja zaporedij različnih motoričnih 

dejavnosti in njihovo utrjevanje na različne načine. Poleg tega so dobrodošle tudi 

naslednje strategije: 

- veliko opisovanja ob izvajanju specifičnega postopka, 

- zapis posameznih korakov na kartončke, ki so lahko opremljeni tudi z 

zaporednimi sličicami ali ključnimi besedami, ki ponazarjajo specifične postopke, 

- zapis vsakega koraka na svoj kartonček in urjenje zapomnitve postopka z 

urejanjem kartončkov v pravilno zaporedje, ki ga lahko učenec sam preveri 

(kartončke na zadnji strani oštevilčimo), 

- risanje po navodilih in podajanje navodil za risanje določene geometrijske 

konstrukcije, ki jo lahko učenec izvaja v paru z vrstnikom, 

- prepoznavanje geometrijskega lika ali telesa iz opisa konstrukcijskega postopka, 

- izdelava kartic z opisi konstrukcijskega postopka in geometrijskih likov ali teles, ki 

jih lahko učenec na različne načine povezuje med seboj, npr. iskanje ustreznih 

parov, itd. 

Zapomnitev postopkov motorične dejavnosti je pomembna na vseh predmetnih 

področjih, predvsem pa na področju geometrije, ki poleg pravilne izvedbe zahteva še 

natančno izvedbo dejavnosti ter kompetentno rabo različnih geometrijskih 

pripomočkov. Poleg tega pa je omenjena spretnost pomembna tudi v vsakdanjem 

ţivljenju pri aktivnostih, kot so oblačenje, kuhanje, voţnja avtomobila itd. Zato učenci 

z RMK potrebujejo veliko pomoči, spodbude ter učenje strategij, ki jim bodo koristile 

tudi v odrasli dobi. 
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2.3.7. Izvršilne funkcije  

Izvršilne funkcije so kognitivne funkcije višjega reda, ki nam pomagajo pri usmerjanju 

pozornosti, fleksibilnem izbiranju in prehajanju med nalogami, uravnavanju lastnega 

vedenja, čustev itd. Spretnosti izvršilnih funkcij vključujejo načrtovanje, organizacijo, 

uravnavanje časa, delovni spomin in metakognicijo (Barkley, 1997). Primanjkljaji na 

področju izvršilnih funkcij se povezujejo s pomanjkljivim delovanjem prefrontalnega 

korteksa. Strokovnjaki (Piek idr., 2004) so v številnih študijah raziskovali njihovo 

delovanje v povezavi z različnimi razvojnimi motnjami. Nekateri avtorji (Piek idr., 

2004; Toussaint-Thorin idr., 2013; Saban, Ornoy in Parush, 2014) v ugotovitvah 

svojih raziskav navajajo, da so pri učencih z RMK izvršilne funkcije pogosto 

pomanjkljive, kar utemeljujejo s povezavo motoričnih sposobnosti in kognitivnih 

funkcij. Pri učencih z RMK so pogosto opaţeni primanjkljaji na področju izvršilnih 

funkcij, natančneje pri načrtovanju in programiranju motoričnega odziva, rabi 

kognitivnih strategij, pomanjkljivem delovnem spominu, še posebej 

vidno-prostorskem delovnem spominu, inhibitorni kontroli, pozornosti in zmoţnostih 

samoregulacije učenja (Pratt, Leonard, Adeyinka in Hill, 2014). Avtorji Wilson, 

Ruddock, Smits-Engelsman, Polatajko in Blank (2013) so v metaanalizi izpostavili 

primanjkljaje na področju izvršilnih funkcij kot eno izmed področij teţav pri učencih z 

RMK, ki je najpogosteje omenjeno v različnih študijah. V študiji Pieka in sodelavcev 

(2004) so avtorji podali zanimivo ugotovitev, da se pri učencih z RMK pojavlja 

splošna disfunkcija izvršilnih funkcij, ki je ovirana celo bolj kot pri učencih s 

pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo (ADHD). Najpogosteje ovirane funkcije 

izvršilnih spretnosti pa so metakognitivne spretnosti, še posebej vezane na motorično 

učenje, fleksibilno prehajanje med dvema nalogama, načrtovanje in organizacijo ter 

delovni spomin.  

Strokovnjaki (Piek idr., 2004) primanjkljaje izvršilnih funkcij pri učencih RMK 

pojasnjujejo z visoko stopnjo sopojavljanja RMK in pomanjkljive pozornosti (ADD) in 

podobnimi nevrokognitivnimi mehanizmi, ki so v ozadju obeh motenj. Naslednje 

značilnosti učencev z RMK govorijo v prid zgornji hipotezi, to so povečanje teţav na 

področju motorične koordinacije, kadar gre za zahtevnejšo nalogo ali kadar naloga 

zahteva hitro in natančno izvedbo, teţave pri prepoznavanju in popravljanju napak, 

pomanjkljiv delovni spomin, pomanjkljivo načrtovanje, pomanjkljivo dolgoročno 

planiranje.  

Izvršilne funkcije in geometrija 

Primanjkljaji na področju izvršilnih funkcij ovirajo učence z RMK tudi pri pouku 

geometrije, ki zahteva natančno in ekonomično izvedbo precizne motorične naloge. 

Primanjkljaji so opazni kot teţave: 

- prepoznavanja zahtev geometrijske konstrukcijske ali računske naloge, 

- načrtovanja in sledenja zaporedju posameznih korakov geometrijske naloge, 
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- z začenjanjem reševanja geometrijske naloge, 

- z izbiro ustreznega obrazca za izračun geometrijskih računskih nalog zaradi 

omejenega prepoznavanja zahtev naloge, 

- prepoznavanja in popravljanja lastnih napak pri reševanju geometrijske naloge, 

- sistematičnega opisovanja vidno-prostorskih odnosov, 

- fleksibilnega izbiranja strategij in prehajanja med posameznimi koraki vnaprej 

izdelanega načrta za reševanje geometrijske računske ali konstrukcijske naloge. 

Omenjeni primanjkljaji na področju izvršilnih funkcij učence z RMK omejujejo pri 

samostojnem uravnavanju lastnega procesa učenja pri pouku geometrije in 

fleksibilnem odzivanju na draţljaje iz okolja, še posebej, kadar je zahtevan natančen 

in hiter motorični odziv. Dodatna strokovna pomoč učencem z RMK mora slediti 

sodobnim teorijam, ki zagovarjajo, naj specifični treningi spretnosti učencem z RMK 

omogočajo pridobivanje kontrole nad lastnim procesom učenja in jim omogoča 

transfer znanja v nove situacije (Wilson idr., 2013). Tako moramo učencem z RMK 

ponuditi naslednje metode in strategije dela: 

- rubrike z natančno opisanimi kriteriji ocenjevanja določene geometrijske naloge, 

- kognitivne strategije, ki spodbujajo metakognitivne spretnosti učencev z RMK in 

jim nudijo določeno mero nadzora nad lastnim procesom učenja, 

- kartončke z vidnimi ali verbalnimi namigi za laţjo zapomnitev izbrane strategije 

reševanja geometrijske konstrukcijske ali računske naloge, 

- spodbujanje verbalizacije pri reševanju geometrijskih nalog z namenom 

spodbujanja metakognitivnih strategij, 

- vodeno načrtovanje reševanja geometrijske naloge po korakih. 

Strokovnjaki (Rigoli, Piek, Kane, Oosterlaan, 2012) navajajo, da je pri učencih z RMK 

v postopku prepoznavanja in ocenjevanja primanjkljajev pomembno v podrobno 

diagnostično oceno zavzeti tudi izvršilne funkcije, ne le področij, vezanih na motoriko 

in vidno-prostorsko percepcijo. Izvršilne funkcije so ključne za uspešno samostojno 

učenje. Učenci z RMK potrebujejo veliko vodenja in spodbud pri učenju strategij za 

izboljšanje izvršilnih funkcij načrtovanja, organizacije, metakognitivnih strategij za 

fleksibilno in čim bolj samostojno uravnavanje reševanja geometrijskih nalog.  
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2.4. Pouk geometrije in učenci z razvojno motnjo koordinacije 

Matematika je temeljni izobraţevalni predmet v osnovni šoli, ki razvija matematično 

kompetenco v najširšem pomenu. Razdeljena je na tri glavne teme: aritmetika in 

algebra, geometrija in merjenje ter ostale teme (Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo, 2011). Ob omembi predmetnega področja matematike večina ljudi najprej 

pomisli na osrednjo temo pouka matematike, aritmetiko, ki ji je posvečeno veliko 

število ur. Področju geometrije je znotraj učnega načrta matematike v vseh treh 

triletjih devetletne osnovne šole posvečeno le majhno število ur, kar kaţe na 

zmanjšano pozornost in nezavedanje pomembnosti vsebin pouka geometrije. Poleg 

tega je področje tudi skopo raziskano, predvsem na področju učnih teţav, povezanih 

z geometrijskimi spretnostmi. 

Geometrija kot učna tema znotraj predmeta matematike se neposredno povezuje z 

vidnimi zaznavami in prostorom. Prav tako pa je z obvladovanjem prostora močno 

povezano tudi naše vsakdanje ţivljenje. Pouk geometrije tako razvija pomembne 

spretnosti vidno-prostorske predstavljivosti in orientacije, vidno-prostorskega 

pomnjenja, proceduralnega znanja in razumevanja geometrijskih pojmov ter 

konceptov. Učenci skozi računske in konstrukcijske dejavnosti spoznavajo 

matematični jezik, specifičen za področje geometrije, ki se povezuje z geometrijskimi 

pojmi, kot so posamezni geometrijski elementi in koncepti, npr. dvo- in 

tridimenzionalni prostor, merjenje (dolţine, površine, prostornine, kotov), obseg, 

ploščina, prostornina ipd. (Johnston-Wilder in Mason, 2006). Cilji in vsebine pouka 

geometrije tako presegajo zgolj rabo geometrijskega orodja in razvoja z njim 

povezanih finomotoričnih ter vidno-motoričnih spretnosti, ki so, ozko gledano, v 

ospredju pouka geometrije. Pouk geometrije namreč gradi pomembne predstave 

prostora, orientacije v njem in geometrijskega jezika, ki so sestavni del številnih 

vsakodnevnih dejavnosti, kot so: opremljanje stanovanja, premikanje pohištva znotraj 

obstoječega prostora, orientacija na zemljevidu in v drugih slikovnih prikazih, 

razumevanje perspektive v fotografiji in likovni umetnosti ipd. Na razumevanju 

osnovnih geometrijskih pojmov in konceptov pa temeljijo številna izobraţevalna 

področja, kot so: naravoslovje in tehnologija, fizika, tehnika in tehnologija, likovna 

umetnost ter druge znanosti, kot so strojništvo, arhitektura ipd.  

Učne vsebine pouka geometrije so tako neposredno povezane s problemi 

vsakdanjega ţivljenja, zaradi česar so spretnosti, ki jih razvijajo geometrijske 

konstrukcijske in računske dejavnosti pomembne za posameznikov celostni razvoj in 

občutek samostojnosti. Spretnosti, ki jih dejavnosti pouka geometrije neposredno 

razvijajo, presegajo tradicionalni pogled na pouk geometrije in s tem osredotočenost 

na finomotorične spretnosti, povezane s konstrukcijskimi geometrijskimi nalogami. 

Glavni cilji in spretnosti, ki jih pouk geometrije uri, so: vidno-prostorska predstavljivost 

in orientacija, vidno-prostorsko pomnjenje, obvladovanje postopkov, pojmov in 

konceptov, pomembnih za področje geometrije. 
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2.4.1. Zakonska podlaga zagotavljanja pomoči učencem z izrazitejšimi oblikami 

učnih težav 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami – ZUOPP-1, 2011) v omenjeno skupino otrok poleg otrok z 

motnjami v duševnem razvoju, slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih otrok, otrok z 

govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno oviranih, dolgotrajno bolnih otrok in otrok z 

avtističnimi motnjami, uvršča tudi otroke s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja (2. člen). Tako učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

kamor spadajo tudi učenci z RMK, pripadajo različne oblike pomoči in podpore glede 

na vrsto in stopnjo izraţenih primanjkljajev. Učenci z RMK so usmerjeni v program 

prilagojenega izvajanja in dodatne strokovne pomoči ter po 7. členu Zakona o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami upravičeni do organizacijskih prilagoditev, 

prilagoditev, vezanih na način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanja, 

časovnih ureditev pouka, poleg tega pa jim je zagotovljena tudi dodatna strokovna 

pomoč v obsegu največ petih ur tedensko (9. člen). 

Učenec, usmerjen v program prilagojenega izvajanja in dodatne strokovne pomoči, v 

roku 30 dni od usmeritve dobi individualizirani program, ki ga oblikuje 

vzgojno-izobraţevalna ustanova, v katero je vključen. V individualiziranem programu 

je po 36. členu opredeljen program dela, v katerem so zapisani: 

- cilji in oblike dela na vzgojno-izobraţevalnih področjih, kjer učenec potrebuje 

pomoč, 

- potrebne prilagoditve preverjanja in ocenjevanja znanja, doseganja 

standardov in napredovanja, 

- morebitno prehajanje med programi in potrebne prilagoditve pri njegovi 

organizaciji, 

- morebitno uporabo prilagojene ali pomoţne izobraţevalne tehnologije,  

- izvajanje fizične pomoči, 

- časovna razporeditev pouka, 

- strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino, 

- morebitno izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku, 

- prilagoditvene spretnosti za čim večjo samostojnost v ţivljenju in načrt 

vključitve v zaposlitev. 

 

Tako v samo pripravo kot tudi proces spremljanja in evalviranja individualiziranega 

programa so vključeni vsi vpleteni v proces vzgoje in izobraţevanja, vključno s starši 

in otrokom, upoštevajoč njegovo starost, zmoţnosti in stopnjo zrelosti. 

Individualizirani program je ţiv dokument, ki zahteva evalvacijo in morebitno 

spreminjanje programa dela glede na potrebe, interese in močna področja učenca s 

PP. 
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2.4.2. Petstopenjski model pomoči učencem z učnimi težavami 

Učne teţave se razprostirajo na kontinuumu od blaţjih do izrazitejših, prav tako se 

izraţajo tudi primanjkljaji, povezani z RMK od laţjih, enostavnejših teţav, do izrazitih 

primanjkljajev, ki pomembno ovirajo učenčevo funkcioniranje tako v šolskem kot tudi 

domačem okolju. Odvisno od izrazitosti primanjkljajev učenci z RMK potrebujejo tudi 

različno stopnjo pomoči in podpore v šolskem okolju. Učencem z blaţjimi primanjkljaji 

bo morda zadostovala ţe pomoč učitelja, ki bo z dobro poučevalno prakso učencu 

omogočil sledenje pouku znotraj razreda, medtem ko bo učenec z izrazitimi 

primanjkljaji potreboval večjo stopnjo pomoči in podpore tudi v obliki individualnih 

specifičnih treningov spretnosti zunaj razreda. 

Pomembno izhodišče za prepoznavanje, diagnostično ocenjevanje in načrtovanje 

ustrezne stopnje pomoči učencem z učnimi teţavami predstavlja Koncept dela: Učne 

teţave v osnovni šoli (Magajna idr., 2008). Petstopenjski model pomoči deli pomoč 

učencem z učnimi teţavami na naslednje stopnje: 

1. stopnja: pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ali v sklopu 

podaljšanega bivanja; 

2. stopnja: pomoč šolske svetovalne sluţbe, lahko tudi mobilne 

specialno-pedagoške sluţbe; 

3. stopnja: dodatna individualna ali skupinska učna pomoč; 

4. stopnja: mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove; 

5. stopnja: dodatna strokovna pomoč, kjer je učenec usmerjen v program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

 

Petstopenjski model pomoči učencem z učnimi teţavami nudi kontinuirano in ciljno 

naravnano pomoč za vse učence. Hkrati pa upošteva kontinuum posebnih potreb 

učencev z učnimi teţavami. Zagotavljanje različne intenzivnosti in oblike pomoči nudi 

širok spekter podpore za učence z RMK, pri čemer je zagotovljena individualiziranost 

načrtovanega programa pomoči z upoštevanjem posebnih potreb, interesov in 

močnih področij učencev z RMK. Učenci z RMK tudi pri pouku geometrije potrebujejo 

raznolik podporni sistem, ki nudi tako splošne prilagoditve kot tudi specifične oblike 

pomoči v obliki intenzivnih treningov geometrijskih znanj in spretnosti, pri katerih 

potrebujejo dodatno pomoč.  

2.4.3. Splošne in specifične strategije dela primerne za učence z razvojno 

motnjo koordinacije 

Razvojna motnja koordinacije je opazna pri celotni populaciji, ne glede na starost. 

Tako jo najprej zaznamo v predšolski dobi, pojavlja pa se tudi v osnovnošolskem 

obdobju, kot tudi kasneje v času mladostništva in v odrasli dobi. Teţave, povezane z 

RMK, so vseţivljenjske in lahko osebo ovirajo ne le v šolskem, temveč tudi v 

domačem okolju, na delovnem mestu in v prostem času. Tako je pomembno, da 
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oseba z RMK v času šolanja usvoji strategije, ki ji bodo v pomoč tudi v odrasli dobi, 

na različnih področjih njenega delovanja. V predhodnem poglavju so bile 

predstavljene nekatere specifične strategije dela z učenci z RMK na specifičnih 

področjih, pomembnih za uspešno sodelovanje pri pouku geometrije. V nadaljevanju 

so predstavljene splošne in specifične metode ter strategije dela dobre poučevalne 

prakse, dobrodošle za učence z RMK kot tudi za njihove vrstnike brez primanjkljajev. 

Strategije in metode dela, opisane v nadaljevanju, so lahko v pomoč razrednim 

učiteljem in učiteljem matematike pri načrtovanju in poučevanju geometrije znotraj 

razreda.  

Splošne strategije: 

- Multisenzorni pristop pri poučevanju dviga motiviranost za delo in hkrati omogoča 

sprejemanje informacij po različnih poteh. Pri tem je treba upoštevati učni stil 

učenca (Gamser, 2011). 

- Preverjanje razumevanja navodil, predvsem pri motoričnih nalogah. 

- Takojšnja povratna informacija krepi samopodobo učencev z RMK in jim hkrati 

nudi hitro informacijo o ustreznosti njihovega izdelka.  

- Poučevanje po principu od konkretnega k abstraktnemu nudi postopno 

stopnjevanje teţavnosti ter laţji stik z abstraktnimi vsebinami. Poleg tega je 

dobrodošlo izhajanje iz predhodnega znanja in izkušenj učencev (Dyspraxia 

Foundation, b.d.) ter raba primerov iz vsakdanjega ţivljenja, ki izpostavi vidik 

uporabnosti in aktualnosti obravnavane vsebine. 

- Spodbujanje primerne telesne drţe in poloţaja med dejavnostmi pisanja, risanja, 

geometrijskega načrtovanja (Olsen, 2003, v Gamser, 2007), ki učencu nudi 

osnovno izhodišče za primerne delovne pogoje. 

- Uporaba nedrseče podlage (Dyspraxia Foundation, b.d.). 

- Dober model opisovanja prostorskih odnosov ter veliko demonstracije in učenja 

po modelu pri postopku usvajanja novih motoričnih spretnosti (Dyspraxia 

Founadation, b.d.) ter veliko raznolikih priloţnosti utrjevanja rabe prostorskih 

pojmov. 

- Različne prilagoditve finomotoričnih in vidno-motoričnih dejavnosti, kot so 

geometrijsko načrtovanje, pisanje, likovne dejavnosti, prepisovanje s table ter 

postopno navajanje na rabo prilagojenih orodij in drugih pripomočkov (Kavkler, 

2011b).  

- Izdelava in navajanje na rabo urnikov, seznamov pripomočkov, navodil po korakih 

za specifične aktivnosti in kartice z zaporednimi sličicami, ki ponazarjajo postopke 

motoričnih dejavnosti zaradi teţav z zaporedji, organizacijo ter načrtovanjem 

(Dyspraxia Foundation, b.d.). 

- Raba karo papirja lahko učencem z RMK omili teţave, povezane z 

vizualno-prostorsko orientacijo na podlagi, ter organizacijo dela, saj učencem daje 

bolj strukturiran prostor (Dyspraxia Foundation USA, b.d.).  

- Učenci z RMK imajo zaradi prehitrega tempa dela pogosto teţave s sledenjem 

pouku znotraj razreda, zato potrebujejo dovolj časa za zaključevanje nalog, 
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predvsem kadar te zahtevajo finomotorično akcijo. Poleg tega jim je lahko v 

pomoč tudi poudarjanje in zapisovanje ključnih informacij in novih abstraktnih 

pojmov na tablo (Dyspraxia Foundation, b.d.). 

- Pri poučevanju je treba upoštevati močno verbalno področje učencev z RMK in jih 

izkoristiti predvsem pri prilagajanju načinov preverjanja in ocenjevanja znanja 

(Poustie, 2000, v Kavkler, 2011b). 

 

Specifične strategije: 

- Učenci z RMK potrebujejo sistematični postopek razlage novih pojmov, predvsem 

kadar so ti vezani na področja, kjer imajo učenci več teţav. Pri tem nam je lahko v 

pomoč multisenzorni pristop, izhajanje iz ţivljenjskih problemov in povezovanje 

izkušenj učencev z obravnavano učno temo (Kavkler, 2011a). 

- Delitev kompleksnejših nalog na posamezne korake ali manjše dele (Dyspraxia 

Fundation, b.d.). Strategijo uporabljamo tudi pri obseţnejših tematskih sklopih pri 

poučevanju, kjer z deljenjem na posamezna podpoglavja učencem z RMK nudimo 

jasno strukturo. 

- Raba konkretnih modelov ter različnih učnih pripomočkov učencem pribliţa učno 

temo ali pa jim je v pomoč pri vizualizaciji abstraktnih pojmov.  

- Pozitivna naravnanost in zmanjševanje frustracije učencem z RMK zmanjša 

količino stresa pri dejavnosti, ki jih doţivljajo kot naporne. Hkrati pa spodbude in 

pohvale ob dobri izvedbi naloge krepijo njihovo samozavest in občutek 

samostojnosti.  

- Pri preverjanju in ocenjevanju znanja ter konkretnih izdelkov učencev z RMK 

moramo upoštevati tudi dobre in slabe dneve, ki so lahko pri učencih s 

specifičnimi učnimi teţavami zaradi pomanjkljive avtomatizacije naučenih 

spretnosti in spretnosti zelo izraziti (Kavkler, 2011a). 

2.4.4. Dodatna strokovna pomoč za učence z razvojno motnjo koordinacije 

Strategije in metode dela, omenjene zgoraj, zadostujejo za premagovanje blaţjih 

oblik primanjkljajev, povezanih z RMK. V tem primeru učitelj z dobro poučevalno 

prakso lahko nudi pomoč in podporo 80 odstotkom učencev s splošnimi oblikami 

učnih teţav. Intenzivnejšo in bolj specifično obliko pomoči potrebuje 1 do 5 odstotkov 

učencev z izrazito obliko razvojne motnje koordinacije (Magajna idr., 2008). 

Omenjeni učenci so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno 

strokovno pomočjo, zaradi česar so po Zakonu o usmerjanju otrok s PP (2011) 

upravičeni do pridobitve strokovne pomoči, ki je usmerjena v korekcijo primanjkljajev. 

Glede na specifične primanjkljaje učenca, usmerjenega v program prilagojenega 

izvajanja in dodatne strokovne pomoči, se zanj predvidi ustrezen program pomoči, 

prilagoditev in tima strokovnjakov, ki mu bodo nudili dodatno strokovno pomoč. V 

strokovni literaturi (Visser, 2003 in Kurtz, 2008) je kot najpogostejša oblika pomoči 

omenjena fizioterapija in delovna terapija, ki učencem z RMK pomagata premagovati 
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primanjkljaje na področju grobe motorike in vsakodnevnih zaposlitvenih dejavnosti. 

Omenjeni obliki pomoči sta vezani bolj na področje zdravstvenega varstva, medtem 

ko so učenci z RMK na področju šolskih aktivnosti deleţni specialno rehabilitacijske 

pedagoške pomoči, ki jim nudi premagovanje primanjkljajev na področju fine 

motorike, vidno-motorične koordinacije, vidno-prostorske predstavljivosti in orientacije 

proceduralnega učenja in obvladovanja zaporedij, delovnega spomina in vidnega 

pomnjenja, organizacije časa in pripomočkov, načrtovanja, socialnih spretnosti ipd. 

Glede na specifične potrebe posameznega učenca specialno rehabilitacijski pedagog 

ali drug primeren strokovnjak oblikuje specifične treninge pomoči na področju 

učenčevih primanjkljajev (Gamser, 2011). Pri tem so lahko strokovnjakom v pomoč 

ţe obstoječi treningi ali različni pristopi, ki so večinoma usmerjeni v najbolj opazno 

značilnost učencev z RMK, to je pomanjkljiva grafomotorika:  

- grafomotorični trening avtorice H. Tymichove (Bogdanowicz, 2005),  

- grafomotorični trening »Write form the Start« (prevod »Piši od začetka«) 

avtorice L. Addy (1998), 

- kinestetični grafomotorični program »The Speed-Up!« (prevod »Pospeši!«) 

avtorice L. Addy (2004), 

- program razvijanja grafomotoričnih spretnosti »Double Doodle Play« (prevod 

»Igrivo obojeročno ustvarjanje«) avtorjev Dennison in G. E. Dennison (2010), 

ki temelji na senzomotornem programu Brain Gym,  

- trening grafomotoričnih spretnosti avtorice Gamser (2011), 

- trening vizualne percepcije avtorice Frostig (1964), primeren za učence s 

primanjkljaji na področju vidnega procesiranja, kar vključuje teţave, povezane 

z vidnim sledenjem, vidno-prostorsko orientacijo in zaznavanjem prostora, 

vidnim pomnjenjem ipd., 

- program »The Turnabout Programme« (prevod »Program preobrat«) avtorjev 

Goldfus in Korn (2004), sicer namenjen učencem s pomanjkljivo pozornostjo s 

hiperaktivnostjo, vendar so nekateri elementi programa dobrodošli tudi za 

učence z RMK, saj krepijo vidno pomnjenje in izvršilne funkcije.  

 

Spretnosti, potrebne za uspešno sodelovanje učencev z RMK na področju 

geometrije, lahko okrepimo s specifičnimi treningi, prilagojenimi glede na močna 

področja in posebne potrebe posameznega učenca. Specialno pedagoška 

obravnava naj bo načrtovana na podlagi poglobljene diagnostične ocene. Delo 

specialnega pedagoga pa naj poleg dodatne strokovne pomoči učencu vključuje tudi 

svetovanje staršem in učiteljem, iskanje ustreznih didaktičnih pripomočkov in 

prilagoditev, specifičnih glede na izobraţevalne potrebe učenca ter intenzivnega 
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utrjevanja na učencu primerne načine, ki ga bodo motivirali in mu pokazali ţivljenjsko 

uporabno vrednosti naučenih vsebin in spretnosti (Gamser, 2011).  

 

2.5. Specifične prilagoditve pri delu z učenci z razvojno motnjo 

koordinacije na področju geometrije 

Razvojna motnja koordinacije je ena izmed vrst primanjkljajev na posameznih 

področjih učenja, ki spada med neverbalne oblike učnih teţav. Specifični primanjkljaji 

učencev z RMK na področju grobe in fine motorike, vidno-motorične koordinacije, 

vidnega in senzomotoričnega zaznavanja, organizacije, načrtovanja in pogosto 

artikulacije govora pomembno ovirajo enakovredno sodelovanje učencev na 

področjih, ki zahtevajo natančen motorični odgovor (Gamser, 2011). Eno izmed 

takšnih področij je zagotovo tudi geometrija.  

Geometrija je matematično področje, ki je še posebej vezano na spretnosti 

vizualizacije, natančne rabe specifičnih geometrijskih pripomočkov, obvladovanje 

prostora, merjenja in pretvarjanja merskih enot ter specifični 

matematično-geometrijski besedni zaklad. Učenci z RMK zaradi posebnih 

vzgojno-izobraţevalnih potreb potrebujejo različne prilagoditve fizičnega, socialnega, 

didaktičnega in kurikularnega okolja, ki jim omogočajo laţje učenje in večjo 

samostojnost pri reševanju geometrijskih računskih in konstrukcijskih nalog. 

1. Prilagoditve fizičnega okolja 

- Učenec z RMK naj sedi blizu učitelja. Pri sedeţnem redu smo pozorni, da ima 

učenec neposreden pogled na tablo, ki ne zahteva dodatnih premikov glave 

pri prepisovanju s table v zvezek. Učenec naj sedi tako, da ne ovira sošolca 

pri pisanju zaradi svoje dominantne roke (Gamser, 2011).  

- Učencu z RMK zagotovimo nedrsečo podlago, da se izognemo drsenju 

zvezka, delovnih listov in drugih pripomočkov z mize, še posebej v primeru, 

kadar učenec uporablja mizo z naklonom. 

- Učenci z RMK imajo zaradi primanjkljajev na področju koordinacije, 

finomotoričnih spretnosti in organizacije pogosto nezgode, ki jih lahko 

preprečimo z lepljenjem gumijastega traku ali jeţkov na rob mize. Tako bomo 

učencu pomagali pri preprečevanju padanja pripomočkov z mize.  

- Ob uporabi dodatnih geometrijskih pripomočkov, kot so ravnilo, kotomer, 

geotrikotnik in šestilo učencu zagotovimo dovolj veliko delovno površino, ki mu 

bo omogočila organizirano delovno okolje. V tem primeru učencu ponudimo 

dodatno mizo, kamor se lahko presede, če potrebuje več prostora za 

zagotavljanje organizacije pripomočkov na mizi ali mirno okolje brez 

nepotrebnih draţljajev.  
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2. Prilagoditve didaktičnega okolja 

- Učencu z RMK lahko pomagamo z različnimi vizualnimi oporami pri 

premagovanju pomanjkljive prostorske orientacije, kot so barvne puščice, 

sponke ali paličice za omejevanje prostora pri konstrukcijski nalogi risanja ipd. 

(Gamser, 2011). 

- Uporaba konkretnih didaktičnih modelov pri spoznavanju geometrijskih oblik – 

na tak način ima učenec dostop do konkretnih vidnih spodbud in kasneje 

boljšo zmoţnost vizualizacije (Cotič, Hodnik, Manfreda, Mutič, 1996). 

- Glede na obravnavano učno snov pri pouku geometrije učenca spodbudimo, 

da izdela kartonček s seznamom pripomočkov, ki jih potrebuje za delo v 

razredu. S tem krepimo sicer šibko področje organizacije in načrtovanja pri 

učencih z RMK. 

- V primeru, da ima učenec zaradi primanjkljajev finomotoričnih spretnosti ali 

mišičnega tonusa teţave z ustreznim drţanjem pisanja, mu ponudimo različne 

nastavke, drţala ali prilagojena pisala, ki mu bodo omogočala pravilni triprstni 

prijem (Gamser, 2011). 

- Uporaba prilagojenega geometrijskega orodja, v primeru, ko ima učenec 

teţave z manipulacijo z navadnim šestilom, geotrikotnikom ali ravnilom. 

Učencu z RMK lahko ponudimo ravnila z drţali, prilagojene oblike šestil, 

kotomer kot ločen pripomoček ipd. (Trček, 2013). 

- Uporaba računalniške tehnologije in snemalnikov zvoka, s katerimi ima 

učenec z RMK alternativno obliko beleţenja učne snovi zaradi primanjkljajev 

na področju grafomotorike in vidno-motorične koordinacije (Kavkler, 2011b). 

3. Prilagoditve kurikularnega okolja 

- Prilagajanje načina poučevanja učnemu stilu in močnim področjem učenca z 

RMK. Učitelj naj izbira dejavnosti, ki so učencu blizu, tako se bo učenec z 

RMK počutil kompetentnega tudi na področju, kjer ima drugače teţave 

(Gamser, 2011). 

- Iskanje prilagojenih načinov skiciranja, ki so lahko učencem z RMK v pomoč 

pri premagovanju teţav na področju finomotoričnih in grafomotoričnih 

spretnosti. 

- Učencu z RMK moramo v procesu poučevanja zagotoviti dovolj raznolikih 

moţnosti za utrjevanja novega znanja in spretnosti. Učenci z RMK potrebujejo 

veliko priloţnosti za urjenje in utrjevanje spretnosti, saj je proces 

avtomatizacije, predvsem motoričnih spretnosti, upočasnjen. 

- Zdruţevanje gibalnih aktivnosti pri učenju novih geometrijskih pojmov, tako bo 

imel učenec z RMK moţnost usvajanja znanja tudi po kinestetični poti in hkrati 



 
 

36 
 

krepil sicer pomanjkljivo telesno shemo, drţo telesa, mišični tonus in celotni 

senzorični sistem (Gamser, 2011). 

- Postopno učenje novih abstraktnih geometrijskih pojmov, ki naj izhajajo iz 

učenčevega vsakdanjega ţivljenja ter predmetov, ki ga obkroţajo. Tako bo 

imel učenec moţnost postopnega prehajanja na vedno bolj abstraktne vsebine 

(Cotič, Hodnik, Manfreda, Mutič, 1996). 

4. Prilagoditve socialnega okolja 

- Učenec z RMK potrebuje veliko spodbud, pohval in pozitivne naravnanosti 

učitelja ter celotnega razreda. Tako se bo v razredni skupnosti počutil 

sprejetega in bo laţje premagoval svoje primanjkljaje (Gamser, 2011). 

- Učenje strategij samoocenjevanja, preko katerih bo učenec z RMK zmoţen 

realno oceniti svoje izdelke in znanje. 

- Navajanje na rabo rubrik kot pripomočka za ocenjevanje lastnih izdelkov in 

izkazanega znanja na podlagi vnaprej pripravljenih kriterijev in standardov 

znanja (Košak Babuder, 2011).  

- Raba prilagojenega semaforja kot pripomočka za samovrednotenje lastnih 

izdelkov ali uspešnosti reševanja določenega postopka (rdeča = »S svojim 

izdelkom ali delom nisem zadovoljen, nalogo moram v celoti ponoviti.«; 

rumena = »S svojim izdelkom ali delom sem srednje zadovoljen, nalogo 

moram delno popraviti.«; zelena = »S svojim izdelkom ali delom sem zelo 

zadovoljen, delo sem zelo dobro opravil, če se potrudim, zmorem!«). Tako 

lahko ţe pri mlajših učencih spodbujamo zmoţnosti samorefleksije. 

- Spodbujanje dobrih medvrstniških odnosov – tako bo imel učenec z RMK 

vedno vrstnika, ki mu bo pripravljen nuditi pomoč.  

- Spodbujanje glasne verbalizacije novih pojmov s strani učencev. Učenci si 

lahko med seboj nudijo dober model učenja.  
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. Cilji in hipoteze 

3.1.1. Opredelitev raziskovalnega problema 

Posebne potrebe (v nadaljevanju PP) na področju fine motorike, koordinacije, 

vizualno-prostorske orientacije, spretnosti načrtovanja in izvajanja ciljno usmerjenega 

zaporedja motorične dejavnosti pomembno vplivajo na doseţke učencev z RMK pri 

pouku geometrije. Različne študije (Cheng idr., 2011; Lingam, Golding, Jongmans, 

Hunt in Ellis, 2010) so pokazale, da primanjkljaji, povezani z RMK, učencem 

oteţujejo uspešno napredovanje tudi na številnih drugih predmetnih področjih, kot so 

aritmetika, tehnika, naravoslovje, fizika in pri drugih vsakodnevnih dejavnostih. Zato 

učenci z RMK potrebujejo urjenje finomotoričnih spretnosti, grafomotorike, 

manipulacije s pripomočki, vizualno-motorične koordinacije, spretnosti načrtovanja za 

uspešnejše napredovanje pri pouku geometrije kot tudi pri drugih izobraţevalnih 

spretnostih (Kavkler, 2003; Waelvelde, De Weerdt in De Cock, 2005).  

Z namenom sistematičnega razvijanja zgoraj naštetih spretnosti bo v sklopu 

empiričnega dela predstavljen avtorsko zasnovan trening, ki bo učencem z RMK 

nudil urjenje spretnosti in strategij na področju geometrije, ki jim bodo v pomoč tudi v 

nadaljnjem procesu izobraţevanja. Trening bo razvijal finomotorične in 

vizualno-motorične spretnosti, koordinacijo, obvladovanje ploskve in prostora, rabo 

geometrijskih pripomočkov, zapomnitev zaporedij motoričnih dejavnosti, spretnosti 

geometrijskega načrtovanja, metakognicije, (samo)refleksije in (samo)vrednotenja 

lastnega dela in izdelkov. 

 

3.1.2. Cilji raziskave  

Namen raziskovalnega dela je oblikovanje treninga geometrijskih spretnosti z 

namenom razvijanja finomotoričnih, vizualno-motoričnih spretnosti ter spretnosti 

geometrijskega načrtovanja pri učencih z RMK in hkrati raziskava učinkov in posledic 

sistematičnega treninga omenjenih spretnosti pri učencih z RMK. Z raziskavo ţelim 

spodbujati tudi razvoj metakognitivnih strategij učencev z RMK in s tem njihovo 

samokritičnost, samorefleksivnost in zmoţnost prilagajanja raznolikim zahtevam pri 

realizaciji finomotoričnih dejavnosti. Poleg tega ţelim opazovati učinke skupinskega 

treninga, prilagojenega PP izbranih učencev z RMK.  
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Cilji magistrskega dela so: 

1. z ustreznimi formalnimi in neformalnimi preizkusi različnih izobraţevalnih 

spretnosti prepoznati področja PP in močnih področij izbranih učencev z RMK 

pred samo izvedbo treninga; 

2. načrtovanje in priprava treninga, potrebnega delovnega gradiva in prilagojenih 

pripomočkov, ki bodo učencem z RMK, vključenim v trening, omogočili razvijanje 

spretnosti, pomembnih za pouk geometrije, ki jim bodo v pomoč tudi v kasnejšem 

obdobju šolanja in na drugih predmetnih področjih s podobnimi zahtevami; 

3. spremljati in evalvirati učinke treninga, ki bo vključeval učenje in utrjevanje 

finomotorične, vizualno-motorične spretnosti, koordinacijo, obvladovanje prostora, 

rabo geometrijskih pripomočkov in uril zapomnitev zaporedij motoričnih 

dejavnosti, spretnosti načrtovanja ter metakognicije, pri čemer bo usmerjen v 

(samo)refleksijo in (samo)vrednotenje lastnega dela in izdelkov.  

3.1.3. Raziskovalna vprašanja 

Glede na zastavljene cilje so bila postavljena naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Katere so posebne potrebe učenca z RMK na področju geometrije? 

- Na katera močna področja učenca z RMK se lahko strategije in trening v celoti 

opirajo? 

- Katere strategije in metode dela so učinkovite in učencu z RMK omogočajo 

napredovanje pri geometrijskih spretnostih? 

- Kako učinkovit je bil trening geometrijskih spretnosti pri učencu z RMK? 

3.2. Metoda in raziskovalni pristop 

V empiričnem delu magistrskega dela je uporabljen kvalitativni raziskovalni pristop ter 

metoda singularne študije primera. Empirični del raziskave temelji na avtorsko 

načrtovanem treningu in posledično eksperimentalni metodi (merjenje stanja pred in 

po treningu). Rezultati, pridobljeni v začetnem diagnostičnem postopku, so prikazani 

opisno za vsakega učenca, vključenega v postopek prepoznavanja in ocenjevanja 

PP posebej in vizualno podprti s tabelaričnimi prikazi. V nadaljevanju so podrobno 

predstavljeni rezultati učenca, vključenega v intenzivni trening, in primerjani glede na 

normativne rezultate uporabljenih preizkusov. Avtorsko zasnovan trening je natančno 

predstavljen z deskriptivno metodo. V diskusiji empiričnega dela pa je uporabljena 

metoda analize in sinteze ugotovitev na podlagi rezultatov, pridobljenih z merjenjem 

stanja na začetku in na koncu treninga, v povezavi z metodo analize vsebine 

strokovne literature. 
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3.2.1. Vzorec 

V postopek prepoznavanja in ocenjevanja PP na področju finomotorike, 

vidno-motorične koordinacije, prostorske orientacije in načrtovanja je bilo vključenih 

osem učencev in ena učenka iz 2. in 3. triletja devetletne osnovne šole, od 5. do 7. 

razreda, v starosti od 10 do 12 let. Začetni vzorec učencev je bil izbran s strani 

šolskih svetovalnih delavk (socialnih pedagoginj) in predmetnih učiteljev matematike, 

ki so pri učencih opaţali pomembna odstopanja pri spretnostih, pomembnih za 

geometrijo (grafomotorika, načrtovanje, organizacija in vidno-motorični primanjkljaji) 

glede na vrstnike. Vzorec devetih učencev je bil vključen v postopek prepoznavanja 

in ocenjevanja PP, pri katerem so bili kriteriji za vključitev v intenzivni trening 

pomembna odstopanja glede na normativne rezultate uporabljenih preizkusov v 

diagnostičnem postopku in PP učencev. Glede na kontinuum prepoznanih PP so bili 

učenci deleţni različnih oblik pomoči in podpore, ki so podrobneje predstavljene v 

poglavju Opis poteka in struktura treninga geometrijskih spretnosti (str. 66). 

 

3.2.2. Opis instrumentarija 

Pri zbiranju podatkov in informacij o učencih, vključenih v raziskavo, so bili 

uporabljeni naslednji formalni in neformalni preizkusi: 

3.2.2.1. ACADIA test za ugotavljanje razvoja sposobnosti  

ACADIA test za ugotavljanje razvoja sposobnosti (Atkinson, Johnston in Lindsay, 

1972, v Novosel, 1989) je standardiziran diagnostični inštrument, ki meri kognitivne in 

motorične sposobnosti, pomembne za šolski uspeh. Izvajamo ga lahko v individualni 

ali skupinski situaciji pri učencih, ki so ţe usvojili šolski spretnosti branja in pisanja. 

Vsebuje 13 različnih podtestov: slušna diskriminacija, vidno-motorična koordinacija in 

sposobnost sledenja, vidna diskriminacija, risanje oblik, vidno pomnjenje, 

slušno-vidna asociacija, zaporedje in šifriranje, slušno pomnjenje, spretnost tvorjenja 

pojmov, osvojen besedni zaklad, mehanični besedni zaklad, vidna asociacija in 

risanje slike. V postopku ocenjevanja ni treba izvesti celotnega testa, temveč lahko 

ocenjevalec izbere posamezne podteste. Pri učencu se kaţejo učne teţave, če je 

njegov rezultat vsaj 2 standardna odklona pod aritmetično sredino. 

V raziskavi bodo uporabljeni podtesti: vidno-motorične koordinacije in sposobnosti 

sledenja (podtest št. 2), vidne diskriminacije (podtest št. 3), risanja oblik (podtest št. 

4), vidnega pomnjenja (podtest št. 5) ter zaporedja in šifriranja (podtest št. 7).  
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3.2.2.2. Test imitacije gibov  

Test imitacije gibov (Berges-Lezine, 1972) zahteva dober občutek za prostor, 

vizualno-perceptivno analizo, vizualno-motorične spretnosti in spretno manipulacijo 

drobnih gibov rok. Sestavljen je iz dveh delov, vsak vsebuje 20 nalog: 

- Prvi del je primeren za otroke med 3 in 6 letom starosti in vsebuje enostavnejše 

gibe velikih sklepov zgornjih okončin ali gibe pesti.  

- Drugi del testa je primeren za otroke med 6 in 10 letom starosti. Vsebuje 

zahtevnejše finomotorične gibe prstov. Naloge zahtevajo dobro poznavanje rok in 

prstov, njihovo asimetrično rabo, bilateralno koordinacijo in prečkanje sredinske 

osi telesa, ki učencem z RMK povzroča velike teţave. Iz omenjenega razloga je 

bil del testa uporabljen tudi pri starejših učencih, vključenih v raziskavo. 

Pravilno izvedena naloga se ovrednoti s + ali eno točko, v primeru nepravilne izvedbe 

ali nezmoţnosti izvedbe se vrednoti z – ali nič točkami. 

V raziskavi bodo uporabljeni gibi drugega dela testa (gibi št. 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17 

in 20). Rezultati raziskave avtoric Ozbič in Filipčič (2010) so pri izbranih gibih 

pokazali statistično pomembne razlike v primerjavi z učenci brez teţav na 

motorično-koordinacijskem področju.  

3.2.2.3. Matematični presejalni test II  

Matematični presejalni test II (Adler, 2000) je bil oblikovan za prepoznavanje 

specifičnih učnih teţav pri matematiki in daje celosten vpogled v različne 

matematične spretnosti. Primeren je za reševanje v individualni situaciji. Test zajema 

tri glavne komponente: branje števil, pisanje in miselne procese. Vsebuje 16 nalog, ki 

bi jih vrstniki brez učnih teţav rešili brez večjih teţav: glasno branje števil, zapis 

števil, prerisovanje oblike A, štetje nazaj po 4 od 50, aritmetični problemi, iskanje 

večjega števila, risanje oblike A po spominu, dopolnjevanje manjkajočega števila, 

prerisovanje oblik B, ugotavljanje aritmetičnih operacij, risanje urine številčnice, 

risanje kazalcev ure, razumevanje reda, številski trikotnik, ocenjevanje časa, 

ponovitev ocenjevanja časa in vprašanja o odnosu do matematike in reševanja testa. 

V raziskavi bodo uporabljene tri naloge, ki se nanašajo na vizualno-motorično 

področje, prostorsko predstavljivost in vizualni spomin, to so naloge št. 3, 7 in 9: 

prerisovanje oblike A, risanje oblike A po spominu in prerisovanje oblik B. 
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3.2.2.4. 10-minutni test za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov  

Desetminutni test (Kavkler, 1997) ocenjuje avtomatiziranost aritmetičnih dejstev in 

postopkov. Vsebuje 62 računov in zajema štiri osnovne aritmetične operacije: 

seštevanje, odštevanje, mnoţenje in deljenje. Časovno je omejen na 10 minut 

reševanja.  

Računi so razporejeni po teţavnosti od laţjih do zahtevnejših po številskem obsegu 

in aritmetičnih operacijah, skladno s teţavnostjo aritmetičnega problema je tudi 

točkovanje, od 1 do 3 moţnih točk. Učenec skupaj lahko doseţe 121 točk, od tega 21 

točk za račune, vredne 1 točko, 46 točk za račune, vrednotene z 2 točkama, in 54 

točk za najzahtevnejše račune, vredne 3 točke.  

3.2.2.5. Token test  

Token test (De Renzi in Vignolo, 1962, v Kruh, 2009) je namenjen prepoznavanju 

laţjih jezikovnih motenj, motenj zaznavanja in ocenjevanju slušne pozornosti ter 

slušno-verbalnega razumevanja pri osebah z afazijo. Primeren je tudi za uporabo pri 

otrocih med 3. in 12. letom starosti. Test vsebuje 5 delov, sestavljenih iz 62 postavk. 

Vsaka pravilno izvedena postavka se točkuje z eno točko, v nasprotnem primeru pa z 

nič točkami. 

V raziskavi bo uporabljen 5. podtest, ki vsebuje zahtevne slovnične strukture, ki 

preverjajo zmoţnost pomnjenja delov informacije, razumevanje prostorskih odnosov 

in organizacije zaporedja slušnih navodil, zaradi česar je primeren tudi za 

prepoznavanje učencev z RMK. Predvsem pa bo koristil za razločevanje med 

primanjkljaji učencev z RMK od učencev z ADHD ali različnimi bralno-napisovalnimi 

motnjami. 

3.2.2.6. Rezultati športno-vzgojnega kartona  

Športno-vzgoji karton je sistem spremljanja fizičnega in motoričnega razvoja otrok in 

mladostnikov na nacionalni ravni. V njem sodelujejo vse slovenske osnovne in 

srednje šole. Celotna baterija vsebuje 10 testov: merjenje telesne višine, teţe in 

koţne gube nadlahti, dotikanje plošče z roko, skok v daljino z mesta, poligon nazaj, 

dviganje trupa v 60 sekundah, predklon na klopci, vesa v zgibi, tek na 60 in 600 

metrov (Fakulteta za šport, b.d.). 

Rezultati športno-vzgojnega kartona bodo sluţili za oceno spretnosti na področju 

grobe motorike, kjer učenci z RMK pogosto dosegajo niţje rezultate kot vrstniki in 

imajo pomembno večje teţave z načrtovanjem in koordinirano izvedbo motorične 

naloge. Grobomotorična spretnost bo izraţena na tristopenjski lestvici 

(podpovprečne, povprečne in nadpovprečne sposobnosti) glede na povprečje pri 

vrstnikih iste starosti znotraj njihovega razreda.  
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3.2.2.7. Risanje po navodilih in podajanje navodil  

Risanje po navodilih in podajanje navodil za risanje geometrijskih oblik je neformalni 

preizkus sposobnosti razumevanja in podajanja navodil učenca, ki nudi dober 

vpogled v rabo prostorskih pojmov v spontani situaciji. Preizkus je bil zasnovan za 

namene raziskave magistrskega dela.  

Sestavljen je iz dveh delov: risanje po navodilih testatorja in podajanje navodil za 

risanje s strani učenca. Skozi prvi del preizkusa je razvidno razumevanje pojmov in 

jezikovnih struktur, ki se nanašajo na prostor in učenčevo orientacijo na listu ter rabo 

različnih orientacijskih strategij. Drugi del učenčevega samostojnega podajanja 

navodil prikaţe sistematičnost in natančnost postopka opisovanja ter ustrezno rabo 

prostorskih pojmov. 

3.2.2.8. Vprašalnik za ugotavljanje spretnosti in znanj, pomembnih za 

področje geometrije, namenjen učiteljem matematike, svetovalnim 

delavcem in staršem  

Vprašalnik za ugotavljanje spretnosti in znanj, pomembnih za področje geometrije, je 

namenjen učiteljem matematike, svetovalnim delavcem (Priloga 1) in staršem 

(Priloga 2). Nastal je za namen te raziskave in je delno povzet po Addy (2012) ter 

dopolnjen z avtorskimi vprašanji. Vprašalnik, namenjen učiteljem matematike, ki 

učenca poučujejo, in svetovalnim delavcem, ki nudijo dodatno strokovno pomoč 

učencu, zajema 33 vprašanj o otrokovem funkcioniranju na področju grobe in fine 

motorike, vizualno-motorične koordinacije, spretne rabe geometrijskih pripomočkov, 

obvladovanju prostora, geometrijskega načrtovanja in drugih spretnosti, ki so pri 

otrocih z RMK pogosto šibke. Iz vprašalnika za starše so izpuščena vprašanja, ki se 

nanašajo na področje spomina in matematičnega znanja, zato vprašalnik vsebuje 29 

vprašanj. Primerjava rezultatov bo pripomogla k vpogledu v oceno funkcioniranja 

posameznega učenca v različnih okoljih in situacijah (strukturirano šolsko delo v 

individualni in skupinski situaciji ter manj strukturirane situacije samostojnega 

domačega dela).  

Pri zbiranju podatkov in informacij o učencih, vključenih v trening geometrijskih 

spretnosti, so bili uporabljeni naslednji formalni in neformalni preizkusi: 

3.2.2.9. Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov 

Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov (Memletics learning styles questionnaire, 

2011) vsebuje 70 trditev o sedmih učnih stilih: slušni, govorni, kinestetični, logični, 

socialni in individualistični učni stil. Učenec vsako podano trditev oceni glede na 

stopnjo veljavnosti za njegov način učenja, s točko 0, ko trditev zanj ne velja, z 1, ko 

trditev delno velja, z 2, ko trditev povsem velja. Pri posameznem učnem stilu je 

moţno doseči 20 točk, ki so na koncu prikazane v grafičnem prikazu, iz katerega je 

mogoče razbrati učenčev prevladujoči učni stil. 
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3.2.2.10. Pogovor o metakognitivnih strategijah 

Podatki o metakognitivnih zmoţnostih bodo pridobljeni v pogovoru z učenci, s 

postavljanjem specifičnih vprašanj o postopku reševanja določene naloge ob samem 

reševanju geometrijske naloge (Opiši postopek reševanja naloge. itd.) in samooceno 

teţavnosti naloge (Pri kateri nalogi si bil uspešen/si imel največ težav?, Kaj ti je 

povzročalo težave pri določeni nalogi? itd.). 

3.2.3. Opis poteka raziskave in obdelava podatkov 

Raziskava je potekala v šolskem letu 2014/2015. Februarja in marca je potekalo 

zbiranje podatkov o učencih. Na podlagi zbranih informacij je bil oblikovan trening 

geometrijskih spretnosti za učence z razvojno motnjo koordinacije.  

Pred začetkom postopka prepoznavanja in ocenjevanja PP učencev so razredni 

učitelji, predmetni učitelji matematike in svetovalne delavke, ki učencem nudijo 

dodatno strokovno pomoč (socialne pedagoginje), izbrale učence, pri katerih so bile 

opaţene teţave, povezane z RMK. Omenjeni učenci so bili vključeni v začetni 

postopek prepoznavanja in ocenjevanja PP. Začetno diagnostično oceno sem 

oblikovala na podlagi rezultatov naslednjih testov: ACADIA test (podtesti št. 2, 3, 4, 5 

in 7), test imitacije gibov (gibi št. 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17 in 20), matematični 

presejalni test II (naloge št. 3, 7 in 9), 10-minutni test za oceno avtomatizacije 

aritmetičnih dejstev in postopkov, Token test (podtest št. 5), risanje po navodilih in 

podajanje navodil. Vse teste ali dele testov so učenci izpolnjevali v moji prisotnosti. 

Postopek ocenjevanja in prepoznavanja PP je potekal individualno in je trajal 

pribliţno 60 minut. V sodelovanju s športnimi pedagogi na šoli sem naknadno 

pridobila tudi rezultate športno-vzgojnega kartona, ki so nudili podatke o 

grobomotoričnih spretnostih učencev. S pomočjo vprašalnika za ugotavljanje 

spretnosti in znanj, pomembnih za področje geometrije, pa sem pridobila tudi 

informacije s strani učiteljev matematike in svetovalnih delavk, ki učencem nudijo 

dodatno strokovno pomoč, ter staršev. 

Iz začetnega vzorca devetih učencev, pri katerih so učitelji matematike ali šolske 

svetovalne delavke (socialne pedagoginje) prepoznali teţave, povezane z RMK, sta 

bila za trening izbrana dva učenca. Pri omenjenih dveh učencih so bila v postopku 

prepoznavanja in ocenjevanja PP, vezanih na RMK, opaţena pomembna odstopanja 

glede na normativne rezultate uporabljenih preizkusov. V trening za razvijanje 

finomotoričnih, vizualno-motoričnih spretnosti in spretnosti načrtovanja na področju 

geometrije pa je bil, zaradi zavračanja dodatnih ur pomoči enega od učencev, 

vključen le en učenec (v nadaljevanju imenovan učenec J.). Pri obravnavanemu 

učencu so bili še dodatno s pomočjo vprašalnika za ugotavljanje učnih stilov 

pridobljeni podatki o njegovem učnem stilu ter informacije o njegovih metakognitivnih 

strategijah pri reševanju geometrijskih problemskih nalog, pridobljene s pogovorom.  
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Na podlagi dobljenih rezultatov in informacij je bila oblikovana globalna ocena 

učenčevega funkcioniranja, zastavljeni cilji in oblikovan specifični trening spretnosti, 

pomembnih za področje geometrije. Trening sem izvajala v obdobju 11 tednov. 

Srečanja so potekala enkrat do dvakrat tedensko po eno šolsko uro, v učenčevi 

osnovni šoli po koncu pouka. Trening geometrijskih spretnosti je obsegal 15 srečanj 

in je potekal od marca 2015 do sredine junija 2015.  

Po končanem treningu sem ponovila postopek prepoznavanja in ocenjevanja PP z 

naslednjimi formalnimi in neformalnimi oblikami ocenjevanja: ACADIA test (podtesti 

št. 2, 3, 4 in 5), test imitacije gibov (gibi št. 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17 in 20), 

matematični presejalni test II (naloge št. 3, 7 in 9), risanje po navodilih in podajanje 

navodil, pogovor o metakognitivnih spretnostih pri reševanju geometrijskih nalog.  

S pomočjo rezultatov, pridobljenih v procesu prepoznavanja in ocenjevanja PP pred 

in po treningu geometrijskih spretnosti, sem ţelela preveriti učenčev napredek na 

področju fine motorike, vizualno-motorične koordinacije, prostorske orientacije, rabe 

geometrijskih pripomočkov, zapomnitve zaporedij motoričnih dejavnosti in spretnosti 

geometrijskega načrtovanja in hkrati pridobiti povratno informacijo o učinkovitosti 

opravljenega treninga. Vprašalniki, namenjeni predmetnim učiteljem matematike, 

svetovalnim delavcem in staršem pa so omogočili primerjavo opazovanj različnih 

ocenjevalcev na funkcioniranje istega učenca. 
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3.3. Rezultati in interpretacija rezultatov začetnega ocenjevanja 

Pred začetkom treninga geometrijskih spretnosti so učenci, izbrani s strani šolskih 

svetovalnih delavk (socialnih pedagoginj) in predmetnih učiteljev matematike, 

reševali formalne in neformalne diagnostične preizkuse, predstavljene v prejšnjem 

poglavju. Namen diagnostičnega preizkusa je bila podrobna ocena spretnosti, 

pomembnih za področje geometrije, in izbor ustreznega vzorca učencev za vključitev 

v trening. 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati reševanja vseh učencev, vključenih v začetni 

vzorec po posameznih preizkusih. Začetni vzorec ocenjevanja in prepoznavanja PP 

na področju geometrijskih spretnosti je vključeval 9 učencev, vendar so bila 

pomembna odstopanja na vseh preizkusih prepoznana le pri enem učencu, ki je bil v 

nadaljevanju vključen v trening. Začetni vzorec 9 učencev je bil sestavljen s strani 

svetovalnih delavk (socialnih pedagoginj) in razrednih učiteljev matematike, ki so pri 

učencih prepoznali splošne učne teţave, vezane na področja motorike in spretnosti 

organizacije učenja. Postopek poglobljene diagnostične ocene, ki sledi načelom 

petstopenjskega modela pomoči, je pokazal pomembna odstopanja pri specifičnih 

spretnostih, pomembnih za področje geometrije le pri enem učencu. Tako se je 

potrdil pomen natančnega in poglobljenega postopka prepoznavanja in ocenjevanja 

PP ter hierarhičnega pristopa petstopenjskega modela pri zagotavljanju podpore in 

pomoči učencem s SUT.  

3.3.1. ACADIA test za ugotavljanje razvoja sposobnosti  

V procesu prepoznavanja in ocenjevanja posebnih potreb, povezanih z RMK, je bilo 

uporabljenih pet podtestov ACADIA testa za ugotavljanje razvoja sposobnosti 

(Atkinson, Johnston in Lindsay, 1972, v Novosel, 1989), in sicer: vidno-motorična 

koordinacija in sposobnost sledenja, vidna diskriminacija, risanje oblik, vidno 

pomnjenje ter zaporedja in šifriranja. V spodnji tabeli so vidni rezultati vseh učencev, 

vključenih v začetno ocenjevanje. Učencem, pri katerih se standardizirane točke 

nahajajo eden ali več standardnih odklonov (v nadaljevanju SO) niţje na več kot 

enem podtestu, je bila v nadaljnjem procesu prepoznavanja in ocenjevanja PP 

posvečena večja pozornost. 
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Tabela 1: Rezultati ACADIA na podtestih 2 – vidno-motorična koordinacija in sposobnost sledenja, 3 – 

vidna diskriminacija, 4 – risanje oblik, 5 – vidno pomnjenje in 7 – zaporedja in šifriranje. 

P
o

d
te

s
t 

Deček 

F.  

Deček 

B. 

Deček 

P.  

Deček 

Ž. 

Deček 

G. 

Deklica 

A. 

Deček 

J. 

Deček 

M. 

Deček 

U. 

5. r, 10 

let 

5. r, 10 

let 

5. r, 12 

let 

6. r, 11 

let 

6. r, 11 

let 

6. r, 12 

let 

6. r, 12 

let 

7. r, 12 

let 

7. r, 12 

let 

2 11  19 14 44 10 39 11 39 10 53 17 41 3 22 11 41 10 39 

3  18  48 20 55 16 31 20 57 18 44 19 57 18 44 16 31 18 44 

4  10  42 14 45 11 44 15 55 12 58 18 64 8 35 15 56 12 47 

5  18  51 18 51 14 29 16 39 16 49 20 59 18 49 18 49 16 39 

7 16 46 18 55 6 8 15 42 17 50 16 46 16 46 18 51 18 54 

Legenda: Rezultati posameznega učenca so prikazani v stolpcu, kjer sivo obarvani levi stolpec 

prikazuje bruto točke, desni pa standardizirane točke, pri čemer je upoštevana kronološka starost 

učencev. Z rdečo obarvane standardizirane točke označujejo vrednosti, ki za 1 ali več SO odstopajo 

od aritmetične sredine. 

Deček F. je bil na podtestu vidno-motorične koordinacije in sledenja črti ocenjen z 19 

točkami (standardizirane točke), kar je več kot 2 SO pod povprečjem. Pri ostalih 

podtestih se rezultati gibajo v mejah povprečja, z manjšimi odstopanji na podtestih 

vidne diskriminacije, risanja oblik ter zaporedja in šifriranje Pri dečku so vidni 

primanjkljaji na področju grafomotorike in v splošnem nekoliko zniţane sposobnosti 

na ostalih podtestih. 

Deček B. je na vseh podtestih prejel rezultate v mejah povprečja. Najniţje je bil 

ocenjen na podtestih vidno-motorične koordinacije in sledenja črti ter risanja oblik. Pri 

dečku so opazni primanjkljaji na področju grafomotorike, ki se na splošno kaţejo kot 

disgrafija. 

Deček P. je bil na podtestu vidno-motorične koordinacije in sledenja črti ocenjen z 39 

točkami (standardizirane točke) in na podtestu vidne diskriminacije z 31 točkami, kar 

je za 1 SO pod povprečjem. Na podtestu vidnega spomina pa je dosegel 29 točk, kar 

je za 2 SO pod mejo povprečja. Na podtestu zaporedja in šifriranja je dosegel 8 točk, 

kar je 4 SO pod aritmetično sredino. Na podtestu risanja oblik je dosegel 44 točk, kar 

je v mejah povprečja, z nakazanim blaţjim odstopanjem. Pri dečku so vidni 

primanjkljaji na vseh podtestih, kar nakazuje na splošno nekoliko zniţane 

sposobnosti. 

Deček U. je na podtestu vidno-motorične koordinacije in sledenja črti ter vidnega 

spomina dosegel 39 točk, kar je 1 SO od aritmetične sredine. Na ostalih podtestih je 

dosegel rezultate v mejah povprečja, z nekoliko odstopanja na podtestu zaporedja in 

šifriranja. Pri učencu se nakazujejo primanjkljaji, podobni RMK. 
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Deček G. in deklica A. sta na vseh podtestih dosegla rezultate v mejah povprečja. Pri 

učencih ni opaznih teţav, povezanih z RMK. 

Deček J. je na podtestu vidno-motorične koordinacije in sledenja črti ter risanja oblik 

dosegel rezultate, ki za 2 ali več SO odstopajo od aritmetične sredine. Tudi na drugih 

podtestih je dosegel rezultate, ki so nekoliko pod aritmetično sredino. Pri učencu se 

nakazujejo primanjkljaji, podobni RMK. 

 

Slika 4: Podtest – Vidno-motorična koordinacija in sledenje črti, izdelek učenca J. na začetnem 

ocenjevanju (vir: lastni arhiv) 

 

Slika 5: Podtest – Risanje oblik, izdelek učenca J. na začetnem ocenjevanju (vir: lastni arhiv) 

Deček M. je na vseh podtestih dosegel rezultate v mejah povprečja, z izjemo 

podtesta vidne diskriminacije, kjer za 2 SO odstopa od aritmetične sredine. Omenjeni 

rezultat bi lahko nakazoval primanjkljaje, povezane z bralno-napisovalnimi teţavami.  

Deček Ţ. je na podtestu vidno-motorične koordinacije in sledenja črti ter vidnega 

spomina dosegel rezultate, ki za 1 SO odstopajo od aritmetične sredine. Na ostalih 

podtestih je dosegel rezultate v mejah povprečja. Pri učencu se nakazujejo blaţji 

primanjkljaji, podobni RMK. 
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Povzetek rezultatov izbranih podtestov ACADIA testa 

Učenec z največ teţavami pri podtestih ACADIA testa je učenec P., pri katerem so 

bile teţave prisotne na vseh podtestih, razen pri podtestu risanja oblik. Učenca Ţ. in 

U. sta pri podtestih vidno-motorične koordinacije in sledenja črti ter vidnem 

pomnjenju pomembno odstopala od normiranih rezultatov za njuno kronološko 

starost. Omenjena učenca nista odstopala na podtestu risanja oblik. Učenec J. je 

imel teţave pri podtestih vidno-motorične koordinacije in sledenja črti ter risanju oblik.  

3.3.2. Test imitacije gibov  

Test imitacije gibov (Berges-Lezine, 1972) je sestavljen iz dveh delov. V procesu 

prepoznavanja in ocenjevanja PP so bili uporabljeni zahtevnejši gibi drugega dela 

testa (gibi št. 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17 in 20), ki so v raziskavi (Ozbič in Filipčič, 2010) 

pokazali statistično pomembne razlike v primerjavi z učenci brez teţav na 

motorično-koordinacijskem področju. 

V spodnji tabeli so vidni rezultati vseh 9 učencev, vključenih v začetno ocenjevanje. 

Pravilna izvedba je ovrednotena z eno točko, nepravilna pa z nič točkami. 

 

Tabela 2: Rezultati testa imitacije gibov  

G
ib

 

Deček 

F.  

Deček 

B. 

Deček 

P.  

Deček 

Ž. 

Deček 

G. 

Deklica 

A. 

Deček 

J. 

Deček 

M. 

Deček 

U. 

5. r, 10 

let 

5. r, 10 

let 

5. r, 12 

let 

6. r, 11 

let 

6. r, 11 

let 

6. r, 12 

let 

6. r, 12 

let 

7. r, 12 

let 

7. r, 12 

let 

8 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

10 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

11 0 1 1 0 0 1 0 1 0 

12 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

13 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

16 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

17 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

20 0 1 0 1 1 1 0 1 0 

S: 1 3 2 1 4 7 2 6 3 

 

Učenci so na testu prejeli med 1 in 7 točkami, od moţnih 8 točk. Največ točk sta 

prejela deklica A. (7 točk) in deček M. (6 točk). Pri omenjenih učencih ni opaznih 

teţav, povezanih z RMK.  

Učenci, ki so imeli največ teţav pri izvedbi gibov, so deček F. (1 točka), deček P. (2 

točki), deček Ţ. (1 točka), deček J. (2 točki). Omenjeni rezultati nakazujejo teţave na 

področju vizualno-perceptivne analize, vizualno-motorične spretnosti, teţave z 
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bilateralno koordinacijo in prečkanjem sredinske osi telesa ter občutka za prostor, kar 

so značilnosti učencev z RMK (Portwood, 2000, Ozbič in Filipčič, 2010). 

 

Povzetek rezultatov testa imitacije gibov 

Učenci z največ teţav so bili deček F., P., Ţ. in J. Omenjeno nakazuje na teţave 

vizualno-perceptivne analize, vizualno-motoričnih spretnosti, teţave bilateralne 

koordinacije in prečkanjem sredinske osi telesa ter občutka za prostor. 

 

3.3.3. Matematični presejalni test II  

V raziskavi so bile uporabljene tri naloge Matematičnega presejalnega testa II (Adler, 

2000), ki se nanašajo na vizualno-motorično področje, prostorsko predstavljivost in 

vizualni spomin, to so naloge št. 3, 7 in 9: prerisovanje oblike A, risanje oblike A po 

spominu in prerisovanje oblik B. Rezultati bodo v nadaljevanju predstavljeni opisno 

za vsakega učenca posebej. 

Učenec F. je imel pri nalogi prerisovanja oblike A teţave z ohranjanjem sorazmerja s 

predlogo. Sicer je ustrezno prerisal vse elemente slike, vendar oblike niso bile 

natančno izrisane (črte se ne sekajo v središčni točki, diagonale ne sekajo oglišč 

pravokotnika). Celotna slika je bila večja od predloge. Pri nalogi risanja oblike A po 

spominu si je učenec dobro zapomnil vse podrobnosti oblike, teţave so bile z 

grafomotorično izvedbo (nenatančna izvedba, oblika je zamaknjena navzgor) in 

ohranjanjem sorazmerja s predlogo. Pri nalogi prerisovanja oblik B so prerisane 

oblike od predloge odstopale v velikosti (večje ali manjše). Pri prerisovanju krogov 

učenec ni ohranil osnovne postavitve. Pri prerisovanju kocke se je pokazalo, da 

učenec nima razvite ustrezne strategije načrtovanja, sicer pa je kocko prerisal 

ustrezno. Pri vseh nalogah je prevladovala slabša grafomotorična izvedba in 

nenatančnost pri preslikovanju ter risanju oblik.  

Učenec B. pri nalogi prerisovanja oblike A ni imel teţav. Pri nalogi risanja oblike A po 

spominu si je učenec dobro zapomnil vse podrobnosti oblike. Pri nalogi prerisovanja 

oblik B so prerisane oblike od predloge nekoliko odstopale v velikosti (večje ali 

manjše). Na splošno je bil deček uspešen pri vseh treh nalogah, uporabljal je 

ustrezne postopke risanja, le njihova grafomotorična izvedba je bila nekoliko manj 

natančna. 

Učenec P. pri nalogi prerisovanja oblike A ni prerisal vseh elementov. Sicer je ohranil 

sorazmerje s predlogo, vendar oblike niso bile natančno izrisane (črte se ne sekajo v 

središčni točki). Pri nalogi risanja oblike A po spominu učenec ni narisal vseh 

podrobnosti oblike, pomanjkljiva je bila tudi grafomotorična izvedba (nenatančna 

izvedba, oblika je zamaknjena navzdol) in oblika ni bila v sorazmerju s predlogo. Pri 
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nalogi prerisovanja oblik B so prerisane oblike od predloge odstopale v velikosti 

(večje). Pri prerisovanju krogov učenec ni ohranil osnovne postavitve. Pri 

prerisovanju kocke je bilo opaziti, da učenec nima razvite ustrezne strategije 

načrtovanja, sicer pa je kocko prerisal ustrezno. Pri vseh nalogah je prevladovala 

slabša grafomotorična izvedba in nenatančnost pri preslikovanju ter risanju oblik.  

Pri učencu Ţ. so se kazale teţave, povezane z RMK, pri vseh treh nalogah. Pri nalogi 

prerisovanja oblike A učenec ni videl oblike kot celote, temveč je obliko risal po 

posameznih elementih. Pri nalogi risanja oblike A po spominu je bila opazna izredno 

okrnjena zapomnitev oblike, pri kateri si je zapomnil podrobnosti, ni pa ohranil 

globalne podobe oblike. Obliko je poskušal narisati dvakrat, vendar tudi druga 

izvedba ni bila ustrezna. Pri nalogi prerisovanja oblik B deček ni ohranil sorazmerja s 

predlogo. Pri risanju kocke ni imel ustrezne strategije načrtovanja, risanja ni pričel z 

osnovno ploskvijo. Pri risanju krogov ni ohranil ustrezne postavitve. Na splošno je 

bila pri učencu opazna izredno nenatančna grafomotorična izvedba, pomanjkljiva 

prostorska predstavljivost, manj ustrezne strategije načrtovanja in okrnjen 

vidno-prostorski spomin. 

Učenec G. pri nalogi prerisovanja oblike A ni imel teţav. Pri nalogi risanja oblike A po 

spominu si je učenec dobro zapomnil vse podrobnosti oblike. Pri nalogi prerisovanja 

oblik B so prerisane oblike od predloge nekoliko odstopale v velikosti in nekatere po 

postavitvi (krogi). Na splošno je bil deček uspešen pri vseh treh nalogah, uporabljal je 

ustrezne postopke risanja. Manj natančno grafomotorično izvedbo gre verjetno 

pripisati primanjkljajem na področju pozornosti in velikemu motoričnemu nemiru, ki 

prevladuje pri funkcioniranju učenca. 

Učenka A. je bila uspešna pri vseh treh nalogah. Učenka ima razvite ustrezne 

strategije geometrijskega načrtovanja, njena grafomotorična izvedba pa je bila 

natančna.  

Učenec M. je bil uspešen pri vseh treh nalogah. Opazne so bile ustrezne strategije 

geometrijskega načrtovanja. Pomanjkljiva je bila le grafomotorična izvedba.  

Učenec U. je bil uspešen pri nalogi risanja oblike A. Teţave so bile opazne pri nalogi 

risanja oblike A po spominu, kjer ni narisal vseh podrobnosti. Pomanjkljiva je bila tudi 

grafomotorična izvedba. Pri nalogi risanja oblik B je učenec uporabil ustrezne 

strategije geometrijskega načrtovanja kocke, pomanjkljiva je bila le grafomotorična 

izvedba. 

Pri učencu J. so se kazale teţave, povezane z RMK, pri vseh treh nalogah. Pri nalogi 

prerisovanja oblike A je imel učenec ustrezno strategijo risanja, vendar sta bili 

grafomotorična izvedba in ohranjanje sorazmerja s podlago izredno pomanjkljivi. Pri 

nalogi risanja oblike A po spominu je bila zapomnitev oblike izredno okrnjena. 

Učenec si je zapomnil globalno podobo oblike, ni pa ohranil podrobnosti.  
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Slika 6: Risanje oblike po spominu, levo – predloga, desno – izdelek učenca J. na začetnem 

ocenjevanju (vir: lastni arhiv) 

Pri nalogi prerisovanja oblik B deček J. ni ohranil sorazmerja s predlogo. Pri risanju 

prve oblike učenec z diagonalami ni povezal zunanjega in notranjega kvadrata. Pri 

risanju kocke ni imel ustrezne strategije načrtovanja, risanja ni pričel z osnovno 

ploskvijo. Pri risanju krogov ni ohranil ustrezne postavitve. Pri učencu je pri vseh treh 

nalogah opazna pomanjkljiva grafomotorična izvedba, teţave s prostorsko 

predstavljivostjo, manj ustrezne strategije načrtovanja in okrnjen vidno-prostorski 

spomin. 

 

Slika 7: Prerisovanje oblik B, izdelek učenca J. na začetnem ocenjevanju (vir: lastni arhiv) 

 

Povzetek rezultatov matematičnega presejalnega testa II 

Večje teţave so bile opazne pri učencih P., Ţ. in J. Pri učencu P. so bile vezane 

predvsem na pomanjkljivo zapomnitev, precej okorno grafomotorično izvedbo in 

slabo prostorsko predstavljivost tridimenzionalnih teles. Pri učencih Ţ. in J. so bile 

opazne izrazito pomanjkljive strategije načrtovanja, vidnega pomnjenja, obvladovanja 

prostora in prostorske predstavljivosti tridimenzionalnih teles ter okorna 

grafomotorična izvedba. 
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3.3.4. 10-minutni test za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov  

Pri desetminutnem testu za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov 

(Kavkler, 1997) so računi razporejeni po teţavnosti od laţjih do zahtevnejših, skladno 

je tudi točkovanje, od 1 do 3 moţnih točk. Učenec lahko skupaj doseţe 121 točk, od 

tega 21 točk za račune, vredne 1 točko, 46 točk za račune, vrednotene z 2 točkama, 

in 54 točk za najzahtevnejše račune, vredne 3 točke.  

Tabela 3: Rezultati 10-minutnega testa za avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov 

 Deček 

F.  

Deček 

B. 

Deček 

P.  

Deček 

Ž. 

Deček 

G. 

Deklic

a A. 

Deček 

J. 

Deček 

M. 

Deček 

U. 

5. r, 10 

let 

5. r, 10 

let 

5. r, 12 

let 

6. r, 11 

let 

6. r, 11 

let 

6. r, 12 

let 

6. r, 12 

let 

7. r, 12 

let 

7. r, 12 

let 

Št. 

rešenih 

računov 

17 62 18 28 54 28 60 46 62 

Točke 

vse 

16 105 25 39 75 35 84 74 110 

Ostanek 

časa 

        4 min 

30 s 

 

Pri reševanju sta bila najuspešnejša učenca B. (105 točk) in U. (110 točk), ki sta 

rešila vseh 62 računov. Pri tem je učencu U. ostalo 4 minute in 30 sekund časa. 

Njuno reševanje je bilo hitro, razvito sta imela tudi strategijo reševanja z izbiro 

računov po teţavnosti.  

Največ teţav so imeli učenci F. (rešenih 17 računov, 16 točk), P. (rešenih 18 

računov, 25 točk), Ţ. (rešenih 28 računov, 39 točk) in učenka A. (rešenih 28 računov, 

35 točk). Omenjeni učenci so račune reševali po vrsti, niso imeli razvite strategije 

reševanja po teţavnosti, računov niso pregledali pred začetkom reševanja. Učenec 

P. si je pri reševanju pomagal z glasnim računanjem in računanjem na prste, njegovo 

reševanje je bilo zelo počasno, za reševanje ni bil motiviran. Učenec F. pa je zmogel 

reševanje računov le v številskem obsegu do 10, pri tem si je pomagal z računanjem 

na prste, vendar se je kljub temu nekajkrat zmotil. Prosil me je, ali si lahko pomaga z 

uro. Omenjeno strategijo računanja je razvil sam. Gre za manj učinkovito strategijo 

preštevanja minutnih črtic. Pri obeh omenjenih učencih so opazne splošno zniţane 

sposobnosti na vseh področjih. Reševanje 10-minutnega testa pri učencu Ţ. je bilo 

zelo upočasnjeno, zaradi velikih grafomotoričnih teţav pa so bili tudi zapisi rezultatov 

teţko berljivi. Učenka A. je imela teţave s priklicem aritmetičnih dejstev, kar je bilo 

najbolj opazno pri računih mnoţenja. Učenka si je pri reševanju ţelela pomagati s 

pomoţnimi računi. 
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Učenci G. (rešenih 54 računov, 75 točk), J. (rešenih 60 računov, 84 točk), M. (46 

rešenih računov, 74 točk) so dosegli povprečne rezultate. Pred reševanjem so 

pregledali račune in začeli z reševanjem laţjih, vendar so pri reševanju naredili več 

napak. Učenec G. je bil pod časovnim pritiskom zelo uspešen in motiviran za delo. 

Ves čas je pri meni iskal potrditev, ali so rezultati pravilni. Opazna je izrazita motnja 

pozornosti s hiperaktivnostjo, saj se je med reševanjem na stolu ves čas premikal in 

se glasno spodbujal k reševanju. Namesto notranjega govora je uporabil glasno 

računanje in si pri tem dajal glasna ustna navodila.  

Teţave s koordinacijo se pogosto povezujejo s primanjkljaji na področju zaznavanja 

in obvladovanja prostora. Tako so pri učencih z RMK pogosto prisotne teţave z 

orientacijo v prostoru in na ploskvi, kar je opazno tako na področju geometrije kot tudi 

pri aritmetičnih spretnostih (Zieman, 2000). Učenci imajo večkrat pomanjkljivo 

orientacijo v številski vrsti, teţave pri pisnem računanju zaradi teţave s 

podpisovanjem, številsko predstavljivostjo, obračanjem številk in simbolov ipd. 

Povzetek rezultatov 10-minutnega testa za oceno avtomatizacije aritmetičnih 

dejstev in postopkov  

Največ teţav so imeli učenci F., P., Ţ. in učenka A., ki so rešili manj kot polovico 

računov, poleg tega je bilo veliko njihovih odgovorov napačnih. Pri vseh štirih učencih 

je bil opazen izrazito upočasnjen tempo računanja. Največ teţav so imeli z reševanji 

računov mnoţenja in deljenja. Pri učencu F. je bilo opaziti slabe številske predstave 

in manj primerne strategije računanja s preštevanjem.  

 

3.3.5. Token test  

V raziskavi je bil uporabljen 5. podtest Token testa (De Renzi in Vignolo, 1962, v 

Kruh, 2009). Omenjeni podtest je sestavljen iz 21 postavk, ki preverjajo zmoţnost 

pomnjenja delov informacije, razumevanja prostorskih odnosov in organizacije 

zaporedja slušnih navodil. Vsaka pravilno izvedena postavka se točkuje z eno točko, 

v nasprotnem primeru pa z nič točkami. 

Tabela 4: Število napak na 5. podtestu Token testa 

 Deček 

F. 

Deček 

B. 

Deček 

P. 

Deček 

Ž. 

Deček 

G. 

Deklica 

A. 

Deček 

J. 

Deček 

M. 

Deček 

U. 

5. r, 10 

let 

5. r, 10 

let 

5. r, 12 

let 

6. r, 11 

let 

6. r, 11 

let 

6. r, 12 

let 

6. r, 12 

let 

7. r, 12 

let 

7. r, 12 

let 

S: 4 0 2 4 4 4 2 2 4 
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Pri Token testu so imeli največ teţav učenci F., Ţ., G., U. in učenka A., vsi s 4 

napakami. Pri omenjenih učencih so prisotne predvsem teţave s pomnjenjem delov 

informacij zaradi primanjkljajev na področju pozornosti in delovnega spomina, ki so 

se kazale kot prošnje po ponovitvi navodila. Test se je izkazal kot primernejši za 

prepoznavanje učencev s teţavami na področju pozornosti in delovnega spomina kot 

za prepoznavanje teţav, povezanih z razumevanjem prostorskih odnosov pri učencih 

z RMK. Token test zahteva visoko aktivnost leve hemisfere (Golden, Freshwater in 

Vayalakkara, 2000, v D'Amato in Hartlage, 2008), medtem ko teţave, povezane z 

RMK, spadajo v skupino neverbalnih učnih teţav, ki so izrazito desno hemisferni 

primanjkljaji (Košak Babuder, 2011). 

 

Povzetek rezultatov Token testa 

Učenci z največ napakami so bili učenci F., Ţ., G., U. in učenka A, vsi s 4 napačnimi 

odgovori. Token test je primernejši za prepoznavanje učencev s teţavami na 

področju pozornosti in delovnega spomina. 

 

3.3.6. Rezultati športno-vzgojnega kartona  

Rezultati športno vzgojnega kartona predstavljajo oceno grobomotoričnih spretnosti 

in so izraţeni na tristopenjski lestvici (podpovprečne, povprečne in nadpovprečne 

sposobnosti) glede na povprečje pri vrstnikih iste starosti znotraj njihovega razreda.  

Tabela 5: Rezultati športno-vzgojnega kartona.  

 Deček 

F.  

Deček 

B. 

Deček 

P.  

Deček 

Ž. 

Deček 

G. 

Deklic

a A. 

Deček 

J. 

Deček 

M. 

Deček 

U. 

5. r, 10 

let 

5. r, 10 

let 

5 .r, 12 

let 

6. r, 11 

let 

6. r, 11 

let 

6. r, 12 

let 

6. r, 12 

let 

7. r, 12 

let 

7. r, 12 

let 

Učenec 49,6 50,8 50,6 40,3 52,3 50,9 35,8 62,6 54,8 

Razred 50,9 51,7 51,7 49,8 52,9 51,7 49,9 52,0 52,0 

Ocena pov pov pov pod pov pov pod nad pov 

Legenda: V zgornji vrstici pod posameznim učencem je zapisano njegovo povprečje motoričnih 

preizkusov testa, v srednji vrstici povprečje razreda, v spodnji vrstici pa je označena ocena motoričnih 

sposobnosti: pod – pod povprečjem, pov – povprečje, nad – nad povprečjem. 

 

Rezultati motoričnih preizkusov športno-vzgojnega kartona so pokazali, da so 

motorične sposobnosti učencev F., B., P., G., A. in U. povprečne. Medtem ko je 

učenec M. dosegel izrazito nadpovprečne rezultate, sta učenca Ţ. in J. dosegla 
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izrazito podpovprečne rezultate. Učenci z RMK praviloma dosegajo pomembno niţje 

rezultate pri grobomotoričnih preizkusih kot vrstniki in imajo izrazitejše teţave z 

načrtovanjem in izvedbo motorične naloge. Učencema Ţ. in J. je bila v nadaljevanju 

posvečena večja pozornost v procesu prepoznavanja teţav, povezanih z RMK.  

 

Povzetek rezultatov športno-vzgojnega kartona 

Učenec M. ima izrazito nadpovprečen rezultat na področju grobomotoričnih 

spretnosti, medtem ko učenca Ţ. in J. kaţeta izrazita odstopanja na področju grobe 

motorike ter koordinacije. V nadaljnjem procesu prepoznavanja PP povezanih z RMK 

je bila učencema Ţ. in J. posvečena večja pozornost. 

 

3.3.7. Risanje po navodilih in podajanje navodil  

Neformalni preizkus risanja po navodilih in podajanja navodil za risanje poda 

informacije o spontani rabi prostorski pojmov, orientaciji na listu, sistematičnosti in 

natančnost opisovanja postopka risanja.  

V prvem delu preizkusa so učenci risali po navodilih testatorja. Večinoma učenci niso 

imeli večjih teţav. Prisotna je bila manj natančna grafomotorična izvedba pri učencih 

F., P., Ţ., J., B. in U. Največ teţav sta imela učenca Ţ. in J. pri priklicu in vizualizaciji 

geometrijskih oblik (šestkotnik, razlikovanje med kvadratom in pravokotnikom). 

Teţavno je bilo predvsem samostojno načrtovanje šestkotnika. Ker nista uspela 

samostojno konstruirati šestkotnika, sem jima za pomoč predloţila skico. Kljub vidni 

opori učencema ni uspelo prerisati omenjene oblike.  

Tudi v drugem delu preizkusa večina učencev ni imela teţav. Nekateri učenci 

(učenec F. in P.) so uporabljali strategije, ki so jim pomagale pri orientaciji na listu za 

natančnejše podajanje navodil. Omenjena strategija je bila pomoč s prsti (oblikovanje 

črke L s kazalcem in palcem) za določanje leve in desne strani lista. Učenca Ţ. in J. 

sta imela največ teţav tudi na drugem delu preizkusa. Njuno podajanje navodil ni bilo 

sistematično, učenca sta podajala navodila za risanje elementov, ki so jima najprej 

pritegnili pozornosti (opisovanje enega dela lista, nato drugega in ponovno vračanje 

na začetek). Poleg tega sta imela teţave s priklicem imen geometrijskih likov 

(zamenjevanje pravokotnika in kvadrata, teţave s poimenovanjem šestkotnika). 

Učenec J. je bil nekonsistenten pri rabi prostorskih pojmov (se je zmotil, vendar se je 

pravilno popravil), teţave se kaţejo z orientacijo na listu, obvladovanjem prostora in 

odmerjanjem ustrezne količine prostora za risanje. 



 
 

56 
 

 

Slika 8: Izdelek učenca J. kaţe na pomanjkljivo obvladovanje, odmerjanje in orientacijo v prostoru, 

slabšo grafomotorično izvedbo, teţave vizualizacije in skiciranja nekaterih geometrijskih oblik (vir: 

lastni arhiv) 

 

Povzetek rezultatov preizkusa risanja po navodilih in podajanja navodil za 

risanje 

Prisotna je bila manj natančna grafomotorična izvedba pri učencih F., P., Ţ., J., B. in 

U. Največ teţav sta imela učenca Ţ. in J., tako pri risanju po navodilih zaradi teţav pri 

priklicu, vizualizaciji in načrtovanju geometrijskih oblik kot tudi v drugem delu 

preizkusa. Opazno je bilo nesistematično podajanje navodil, teţave s priklicem imen 

geometrijskih likov, nekonsistentna raba prostorskih pojmov, pomanjkljiva orientacija 

na listu, obvladovanje in odmerjanje ustrezne količine prostora za risanje. 

 

3.3.8. Vprašalnik za ugotavljanje spretnosti in znanj, pomembnih za področje 

geometrije, namenjen učiteljem matematike, svetovalnim delavcem in 

staršem  

Vprašalnik za ugotavljanje spretnosti in znanj, pomembnih za področje geometrije, so 

reševali učitelji matematike, svetovalni delavci, ki učencem nudijo DSP (Priloga 1), in 

starši učencev (Priloga 2). Vprašalniki učiteljev matematike in svetovalnih delavcev 

so se nekoliko razlikovali od vprašalnikov, namenjenih staršem učencev. Iz slednjih 

so bila izpuščena vprašanja, ki se nanašajo na področje spomina in matematičnega 

znanja.  
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V spodnjih tabelah so prikazani rezultati vprašalnikov po posameznih skupinah 

ocenjevalcev (učitelji matematike, svetovalni delavci in starši), števila prikazujejo 

vsoto pozitivno in negativno odgovorjenih vprašanj po posameznih področjih (groba 

in fina motorika, prostor in načrtovanje, ostalo). Učenec ima več teţav, če je vsota 

pozitivno (DA) odgovorjenih vprašanj višja od vsote negativnih (NE). 

Tabela 6: Rezultati vprašalnika za ugotavljanje spretnosti in znanj, pomembnih za področje 

geometrije, skupina učiteljev matematike 

 

Legenda: V tabeli so v stolpcih prikazani rezultati vprašalnika za ugotavljanje spretnosti in znanj, 

pomembnih za področje geometrije za posameznega učenca. Učenec ima več težav, če je vsota 

pozitivno (DA) odgovorjenih vprašanj višja od vsote negativnih (NE). Z rdečo so obarvani rezultati 

učencev, ki pomembno odstopajo od ostalih učencev, vključenih v raziskavo. 

Učitelji matematike opaţajo največ teţav pri spretnostih in znanju, pomembnem za 

področje geometrije pri učencih F., P., Ţ. in J. Najizrazitejše teţave so bile izraţene 

pri učencu J. Ocenili so, da se teţave, povezane z RMK, pri učencih Ţ. in J. 

pojavljajo pri motoričnih spretnostih, obvladovanju prostora in geometrijskem 

načrtovanju ter pri pozornosti, matematičnem geometrijskem znanju, na področju 

pomnjenja, komunikacije in socialnem področju. Vsa omenjena področja 

primanjkljajev so najpogosteje omenjena področja teţav pri učencih z RMK, še 

posebej pri geometriji (Addy, 2012). Pri drugih dveh učencih, rizičnih za pojav RMK, 

se primanjkljaji ne izraţajo na vseh področjih, le na področju motorike in na ostalih 

področjih, pomembnih za uspešno sodelovanje pri pouku geometrije (pozornost, 

matematično geometrijsko znanje in pomnjenje). 

  

 Deček 

F.  

Deček 

B. 

Deček 

P.  

Deček 

Ž. 

Deček 

G. 

Deklica 

A. 

Deček 

J. 

Deček 

M. 

Deček 

U. 

5. r, 10 

let 

5. r, 10 

let 

5. r, 12 

let 

6. r, 11 

let 

6. r, 11 

let 

6. r, 12 

let 

6. r, 12 

let 

7. r, 12 

let 

7. r, 12 

let 

DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE 

Motorika 

(14) 

9 5 6 8 10 4 7 7 5 9 3 11 10 4 2 12 6 8 

Prostor, 

načrtovanje 

(7) 

3 4 1 6 3 4 5 2 3 4 1 6 5 2 2 5 3 4 

Ostalo (12) 8 4 5 7 7 5 7 5 6 6 5 7 9 3 4 8 7 5 

Skupaj: 20 13 12 21 20 13 19 14 14 19 9 24 24 9 8 25 16 17 
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Tabela 7: Rezultati vprašalnika za ugotavljanje spretnosti in znanj, pomembnih za področje 

geometrije, skupina svetovalnih delavcev, ki učencem nudijo DSP 

 

Legenda: V tabeli so v stolpcih prikazani rezultati vprašalnika za ugotavljanje spretnosti in znanj, 

pomembnih za področje geometrije za posameznega učenca. Učenec ima več težav, če je vsota 

pozitivno (DA) odgovorjenih vprašanj višja od vsote negativnih (NE). Z rdečo so obarvani rezultati 

učencev, ki pomembno odstopajo od ostalih učencev, vključenih v raziskavo. 

 

Iz rezultatov vprašalnika, rešenega s strani šolskih svetovalnih delavcev, imata 

največ teţav pri spretnostih in znanju, pomembnem za področje geometrije, učenca 

Ţ. in J. Pri obeh učencih so bile prepoznane teţave na vseh treh področjih vprašanj, 

zajetih v vprašalniku: na področju motoričnih spretnosti, obvladovanja prostora in 

geometrijskega načrtovanja ter pri ostalih spretnostih in znanju (pozornost, 

matematično geometrijsko znanje, spomin in pomnjenje, komunikacija in socialno 

področje). Rezultati skupine svetovalnih delavcev, ki učencem nudijo DSP, se 

verjetno zaradi boljšega poznavanja funkcioniranja učencev na specifičnih področjih 

spretnosti razlikujejo od rezultatov učiteljev matematike.  

  

 Deček 
F. 

Deček 
B. 

Deček 
P. 

Deček 
Ž. 

Deček 
G. 

Deklic
a A. 

Deček 
J. 

Deček 
M. 

Deček 
U. 

5. r, 10 
let 

5. r, 10 
let 

5. r, 12 
let 

6. r, 11 
let 

6. r, 11 
let 

6. r, 12 
let 

6. r, 12 
let 

7. r, 12 
let 

7. r, 12 
let 

DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE 

Motorika 
(14) 

4 10 7 7 5 9 12 2 3 11 2 12 11 3 3 11 5 9 

Prostor, 
načrtovanje 
(7) 

3 4 2 5 3 4 4 3 2 5 1 6 5 2 2 5 2 5 

Ostalo 
(12) 

8 4 7 5 9 3 8 4 4 8 3 9 10 2 2 10 4 8 

Skupaj:  15 18 16 17 17 16 24 9 9 24 6 27 26 7 7 26 11 22 
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Tabela 8: Rezultati vprašalnika za ugotavljanje spretnosti in znanj, pomembnih za področje 

geometrije, skupina staršev  

 Deček 

F.  

Deček 

B. 

Deček 

P.  

Deček 

Ž. 

Deček 

G. 

Deklica 

A. 

Deček 

J. 

Deček 

M. 

Deček 

U. 

5. r, 10 let 5. r, 10 let 5. r, 12 let 6. r, 11 let 6. r, 11 let 6. r, 12 let 6. r, 12 let 7. r, 12 let 7. r, 12 let 

DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE 

Motorika 

(16) 

11 5 6 10 11 5 12 4 5 11 3 13 11 5 4 12 4 12 

Prostor, 

načrtova
nje (5) 

3 2 0 5 3 2 3 2 2 3 0 5 2 3 0 5 1 4 

Ostalo 

(8) 

4 4 2 6 6 2 6 2 3 5 0 8 5 3 1 7 2 6 

Skupaj: 18 11 8 21 20 9 21 8 10 19 3 26 18 11 5 24 7 22 

Legenda: V tabeli so v stolpcih prikazani rezultati vprašalnika za ugotavljanje spretnosti in znanj, 

pomembnih za področje geometrije za posameznega učenca. Učenec ima več težav, če je vsota 

pozitivno (DA) odgovorjenih vprašanj višja od vsote negativnih (NE). Z rdečo so obarvani rezultati 

učencev, ki pomembno odstopajo od ostalih učencev, vključenih v raziskavo. 

Skupina staršev je podobno ocenila učence kot predhodni skupini učiteljev 

matematike in svetovalnih delavcev, ki učencem nudijo DSP. Razlike v posameznih 

ocenah učencev so minimalne. Iz rezultatov vprašalnika staršev je mogoče razbrati, 

da tudi starši učencev Ţ. in J. opaţajo teţave na področju motorike, obvladovanja 

prostora in geometrijskega načrtovanja ter pri ostalih znanjih in spretnostih, 

pomembnih za uspešno sodelovanje pri pouku geometrije.  

Za razliko od predhodnih rezultatov učiteljev matematike in svetovalnih delavcev pa 

starši učencev F. in P. opaţajo primanjkljaje na področju motorike, zaznavanja 

prostora in drugih geometrijskih spretnosti. Pri učencih F. in P. se na splošno pri vseh 

šolskih spretnostih kaţejo niţje sposobnosti. Dečka sta brata, starejši učenec P. 

ponavlja razred in ima izrazite teţave na številnih področjih. Rezultati odgovorov 

njunih staršev verjetno odraţajo splošno zaskrbljenost staršev glede napredovanja 

na šolskem področju, poleg tega pa odraţajo njune mejne sposobnosti na vseh 

področjih izobraţevalnih spretnosti, ne le na področju geometrije. Prav tako drugi 

preizkusi v sklopu raziskave kaţejo na nekoliko niţje doseţke pri vseh nalogah. 

Vendar pri njima izraţeni primanjkljaji ne izvirajo iz teţav, povezanih z RMK. 

Vključitev vseh vpletenih v proces učenja in poučevanja, tako staršev, učiteljev 

matematike in šolskih svetovalnih delavk, ki nudijo DSP učencem, vključenim v 

raziskavo, je sledilo konceptu timskega sodelovanja v šolskem kontekstu in s tem 

omogočilo poglobljeno diagnostično oceno. Vse tri vključene skupine so nudile 
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izhodišče ali začetno, bolj splošno oceno funkcioniranja učencev in hkrati doprinesle 

pomemben deleţ h končni celotni oceni.  

 

Povzetek rezultatov vseh treh skupin ocenjevalcev Vprašalnika za ugotavljanje 

spretnosti in znanj, pomembnih za področje geometrije 

Iz rezultatov skupine staršev in učiteljev matematike so učenci z največ teţavami 

učenci F., P., Ţ. in J. Skupina učiteljev matematike je prepoznala specifične 

primanjkljaje na vseh področjih, zajetih v vprašalnik, pri učencih Ţ. in J., medtem ko 

so bile teţave učencev F. in P. vezane le na področje motorike ter ostalih znanjih in 

spretnostih, pomembnih za uspešno sodelovanje pri pouku geometrije (pozornost, 

matematično geometrijsko znanje in pomnjenje). Učenca Ţ. in J. sta imela še 

dodatno opazne teţave na področju obvladovanja prostora ter geometrijskega 

načrtovanja, kar so opazile vse tri skupine ocenjevalcev. 

 

 

Pri zbiranju dodatnih podatkov in informacij o učencu J., vključenem v trening 

geometrijskih spretnosti, so bili uporabljeni naslednji formalni in neformalni 

preizkusi: 

3.3.9. Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov 

Učenec J. je pri reševanju Vprašalnika za ugotavljanje učnih stilov (Memletics 

learning styles questionnaire, 2011) dosegel naslednje rezultate, razvidne iz spodnje 

tabele in slike. 

Tabela 9: Rezultati vprašalnika za ugotavljanje učnih stilov 

Učni stil Doseženo število točk (od 20 
točk) 

Vidni stil 13 

Individualistični stil 13 

Socialni stil 12 

Slušni stil 9 

Govorni stil 9 

Logični stil 4 

Kinestetični stil 3 
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Slika 9: Učni stil učenca J. 

Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov je bil uporabljen z namenom spoznavanja 

prednostnega načina učenja pri učencu in ustrezne izbire strategij učenja ter metod 

dela, uporabljenih v nadaljnjem treningu. Poleg tega je vprašalnik podal tudi 

informacije o interesih in močnih področjih učenca. Učenčev prevladujoči učni stil je 

vidno-individualistični (oba 13 točk), močno izraţena pa sta tudi socialni (12 točk) ter 

slušno-govorni učni stil (oba 9 točk). Učenec je izrazito druţabnega značaja, vendar 

pri učenju daje prednost individualnemu delu. Učenec rad bere in veliko govori. 

Uspešen je na področju jezika, tako pri slovenskem kot tudi pri angleškem jeziku so v 

šoli opazni dobri doseţki. Močna prisotnost slušno-govornega učnega stila učenca še 

bolj povezuje z značilnostmi neverbalnih učnih teţav, kamor spada tudi RMK. 

Kombinacija vidnega ter slušno-govornega učnega stila kaţe, da učenec potrebuje 

multisenzorni način poučevanja ter da za usvajanje znanja potrebuje tako vidno kot 

tudi slušno informacijo, ki jo mora podpreti tudi z lastno verbalizacijo. Na takšen način 

si učenec laţje zapomni novo učno snov.  

Najmanj točk je učenec dosegel na področju logičnega (4 točke) in kinestetičnega 

stila (3 točke). Obe področji sta za učenje matematike in še posebej geometrije 

izredno pomembni. Teţave, ki se pri učencu pojavljajo na področju geometrije, so 

pogojene z RMK, to so finomotorični primanjkljaji, manj spretna grafomotorika, teţave 

na področju kognitivnih in metakognitivnih procesov, abstraktnih geometrijskih 

pojmov ter prostorskih odnosov.  
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3.3.10. Pogovor o metakognitivnih strategijah 

Podatki o metakognitivnih zmoţnostih so bili pridobljeni v pogovoru z učencem ob 

reševanju geometrijske konstrukcije in računske naloge. Učenec je na listu dobil 

geometrijsko nalogo, sestavljeno iz dveh delov (Priloga 3). Prvi del je zahteval 

izračun manjkajočega podatka, ki je omogočil reševanje drugega dela naloge, 

načrtovanje geometrijskega lika. Učencu sem pustila nekaj minut, nato sem s 

postavljanjem specifičnih vprašanj o postopku reševanja naloge ţelela, da učenec 

natančno opiše postopek reševanja naloge po korakih. Nato sem mu pustila čas, da 

je nalogo samostojno rešil. Na koncu je moral deček oceniti teţavnosti naloge.  

Učenec je tako opisal postopek reševanja: 

1.) Nalogo najprej preberem. 

2.) Nato bi narisal. 

3.) Potem bi izmeril manjkajočo stranico. 

4.) Napisal bi odgovor. 

Učenčev opis korakov reševanja podane naloge kaţe na teţave z razumevanjem 

dane geometrijske naloge. Poleg tega ima učenec pomanjkljivo znanje o načrtovanju 

zahtevanega geometrijskega lika. Učenec ni prepoznal pravilnega zaporedja korakov 

reševanja dane naloge in ima hkrati pomanjkljive koncepte reševanja konstrukcijskih 

nalog na splošno. Poleg tega tudi ni ugotovil, da mu manjka ključni podatek za 

konstrukcijo geometrijskega lika, njegova strategija reševanja geometrijske besedilne 

naloge pa je manj premišljena. Učenec med koraki ni navedel podčrtovanja ali izpisa 

podatkov iz besedilne naloge, poleg tega na koncu naloge ni predvidel preverjanja 

pravilnosti lastnega reševanja.  

Ko se je deček lotil reševanja naloge, je kmalu ugotovil, da ima premalo podatkov za 

izris geometrijskega lika, vendar ni vedel, kako bi manjkajoči podatek pridobil. Zopet 

je prebral nalogo in povedal, da naloge ne more rešiti, ker ima premalo podatkov. 

Dodal je še, da je naloga zanj zelo teţka, saj so bili v navodilu podani podatki, s 

katerimi si pri reševanju ne more pomagati. Njegova reakcija kaţe tudi na 

pomanjkanje fleksibilnosti mišljenja in fleksibilnosti postopka reševanja. Poleg tega v 

opisanem postopku manjka korak preverjanja pravilnosti postopka reševanja 

(izračuna, izrisa in odgovora). 

Učenec je teţavnost naloge in uspešnost svojega reševanja ocenil na 5-stopenjski 

lestvici. Teţavnost naloge je ocenil z oceno 5 (1 – zelo lahko, 5 – zelo teţko), pri tem 

je še dodal, da je naloga tako zahtevna za reševanje zaradi pomanjkljivih podatkov. 

Svojo uspešnost pa je ocenil z oceno 3–4 in dodal, da nalogo razume, vendar je ne 

more ustrezno rešiti.  
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3.3.1. Začetna ocena funkcioniranja učenca, vključenega v trening 

geometrijskih spretnosti 

V nadaljnji trening geometrijskih spretnosti je bil vključen učenec J., pri katerem je 

bilo v procesu prepoznavanja in ocenjevanja PP povezanih z RMK opaziti izrazite 

teţave pri spretnostih, pomembnih za področje geometrije.  

Učenčevo močno področje je slušno-govorno področje, kar se izkazuje tako pri 

šolskem delu kot tudi na učenčevem interesnem področju. Pri delu in reševanju 

šolskih nalog veliko govori, rad sprašuje in vse postopke glasno verbalizira. Je zelo 

komunikativen, sam zelo sproščeno začne pogovor. Rad govori o glasbi in druţenju s 

prijatelji. Njegovo najljubše šolsko področje so jeziki, kjer je uspešen tako pri 

slovenskem kot tudi angleškem jeziku. Učenčev prevladujoči učni stil je 

vidno-individualistični, močno izraţen pa je tudi slušno-govorni učni stil.  

Pri učencu so opazne teţave na področju motorike, tako grobo kot tudi finomotoričnih 

spretnosti, kar učenca ovira pri športnih aktivnostih ter vseh aktivnostih, ki zahtevajo 

natančno in koordinirano gibanje drobnih mišic rok in prstov. Teţave se na področju 

geometrije kaţejo kot manj spretna raba geometrijskih pripomočkov, predvsem 

geotrikotnika in šestila, ter manj natančna grafomotorika pri nalogah, ki zahtevajo 

pisanje in risanje s pomočjo geometrijskih pripomočkov. Učenec ima teţave z 

natančnim risanjem kotov, vzporednic in pravokotnic. V primeru, da si vzame dovolj 

časa in pri risanju ali pisanju ne hiti, so njegovi izdelki laţje berljivi, skice ali slike pa 

natančneje izrisane. Omenjene teţave se povezujejo tako s primanjkljaji na področju 

finomotorike kot tudi vidno-motorične koordinacije. Teţave se kaţejo tudi pri 

prerisovanju geometrijskih likov in teles, veliko teţav mu povzročajo predvsem 

tridimenzionalne konstrukcije in sestavljene slike, saj ima učenec teţave s prostorsko 

predstavljivostjo in orientacijo na podlagi. Omenjene teţave so opazne tudi pri 

opisovanju prostorskih odnosov in samostojni rabi prostorskih pojmov. S samim 

razumevanjem izrazov, ki se nanašajo na prostorsko orientacijo, nima teţav. Teţavni 

so opisi, ki so slabše strukturirani in manj natančni.  

Velike teţave so opazne na področju vidnega pomnjenja. Učenec ima zato teţave pri 

prepisovanju in prerisovanju ter zapomnitvi informacij, dobljenih po vidni poti. 

Primanjkljaji vidnega spomina učenca omejujejo predvsem na področju geometrije, ki 

temelji na vidnih informacijah in vsebuje veliko aktivnosti risanja, prerisovanja, 

skiciranja, za kar potrebujemo dobre sposobnosti vidnega pomnjenja. Ob nalogah 

vidnega pomnjenja so bili opazni tudi primanjkljaji pri zapomnitvi in določanju 

zaporedij. V primerih enostavnih, ponavljajočih se in krajših zaporedij učenec ni imel 

teţav. Primanjkljaji na področju zapomnitve in določanja zaporedij učenca ovirajo, 

kadar so zaporedja kompleksnejša, sestavljena in daljša. Omenjeno učenca omejuje 

tudi pri pouku geometrije, saj številni postopki geometrijskega načrtovanja in 

reševanja geometrijskih računskih nalog zahtevajo točno določene delovne postopke 

s koraki v točno določenem sosledju. Geometrijsko načrtovanje in reševanje 

geometrijskih računskih nalog učencu povzroča veliko teţav, saj zaradi primanjkljajev 
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na področju metakognitivnih spretnosti učenec teţko načrtuje in organizira postopke 

reševanja. Poleg tega ima teţave pri fleksibilnem prehajanju med posameznimi 

koraki, teţave z začenjanjem naloge, prepoznavanjem napak in teţave na področju 

samoocenjevanja in evalviranja lastne uspešnosti. 

Vsi omenjeni primanjkljaji in močna področja učenca z RMK, vključenega v trening, 

so značilni za učence z RMK in jih v strokovni literaturi omenjajo različni tuji in 

slovenski avtorji (Kavkler, 2003, Kurtz, 2008, Portwood, 2008 in Addy, 2012). To so 

primanjkljaji na področju fine motorike, vidno-motorične koordinacije, vidnega 

pomnjenja, geometrijskega načrtovanja in metakognitivnih spretnosti, povezanih s 

samovrednotenjem lastnega motoričnega delovanja in izdelkov. Na njegovem 

močnem govornem in slušnem področju bodo temeljile strategije in metode dela v 

okviru treninga geometrijskih spretnosti. 
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3.4. Trening geometrijskih spretnosti 

3.4.1. Priprava treninga geometrijskih spretnosti 

Na osnovi ocene primanjkljajev in močnih področij učenca z RMK je bil zanj osnovan 

trening spretnosti, pomembnih za področje geometrije. Pri oblikovanju treninga sem 

se opirala na različno tujo in domačo strokovno literaturo, glede na obravnavano 

področje geometrijskih spretnosti, ki mi je nudila smernice za delo in temeljna znanja 

o problematiki RMK. Trening je bil pripravljen z namenom razvijanja geometrijskega 

načrtovanja, različnih strategij zapomnitve postopkov in obrazcev, pomembnih za 

reševanje geometrijskih računskih problemov ter urjenja drugih spretnosti, 

pomembnih za področje geometrije, kot so orientacija na ploskvi in v prostoru, fina 

motorika, vidno-motorična koordinacija in vidni spomin. Vsi specifični pripomočki, 

materiali in gradiva so bili izdelani s strani avtorice treninga. 

 

3.4.2. Cilji treninga geometrijskih spretnosti 

Splošni cilji treninga so: 

- Razvijanje orientacijskih spretnosti na sebi, na drugih, na ploskvi, v prostoru, v 

koordinatnem sistemu. 

- Razvijanje samostojnega in sistematičnega opisovanja prostorskih odnosov. 

- Urjenje spretnosti vidno-motorične koordinacije. 

- Urjenje rabe geometrijskega orodja (ravnilo, geotrikotnik, šestilo). 

- Urjenje vidnega spomina. 

- Raba mnemotehnik.  

- Verbalizacija postopkov reševanja geometrijske konstrukcijske in računske 

naloge. 

- Razvijanje metakognitivnih strategij načrtovanja, organizacije in samoevalvacije. 
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3.4.3. Opis poteka in struktura treninga geometrijskih spretnosti 

Trening je obsegal 15 srečanj in je potekal v obdobju 4 mesecev, od marca 2015 do 

junija 2015. Srečanja so potekala enkrat do dvakrat tedensko po eno šolsko uro, v 

učenčevi šoli po koncu pouka. Trening je potekal individualno z občasnim 

vključevanjem vrstnikov, pri katerih je bilo v postopku prepoznavanja in ocenjevanja 

PP moč opaziti posamezna področja teţav, ki se prekrivajo s specifičnimi 

primanjkljaji pri RMK (učenec B.) oziroma teţave, podobne RMK (učenec Ţ.), vendar 

je učenec zavračal dodatne ure pomoči, občasno pa je bil pripravljen sodelovati v 

dejavnostih treninga geometrijskih spretnosti. Vključevanje vrstnikov in delo v paru je 

delovalo kot velik motivacijski element za učenca J., ki je bil v trening vključen 

kontinuirano. Vrstnika sta sodelovala v začetnih srečanjih, kjer so prevladovale 

dejavnosti dela v paru ali skupini v sklopu razvijanja prostorske orientacije in 

opisovanja prostorskih odnosov ter v nekaterih dejavnostih geometrijskega 

načrtovanja. Poleg občasnega vključevanja v skupinske dejavnosti treninga pa je bilo 

učiteljem matematike in šolskim svetovalnim delavkam, ki omenjenima vrstnikoma 

nudijo DSP, omogočeno tudi svetovanje glede prilagoditev pouka geometrije znotraj 

razreda in strategij dela pri urah DSP, ki se nanašajo ali povezujejo z geometrijskimi 

vsebinami. 

Trening je bil pripravljen z namenom razvijanja geometrijskega načrtovanja, različnih 

strategij zapomnitve postopkov in obrazcev, pomembnih za reševanje geometrijskih 

računskih nalog, ter urjenja drugih spretnost,i pomembnih za področje geometrije, kot 

so orientacija na ploskvi in v prostoru, fina motorika, vidno-motorična koordinacija in 

vidni spomin.  

Na osnovi ocene primanjkljajev in močnih področij učenca z RMK so bil zanj 

zastavljeni cilji in v skladu z njimi osnovan trening spretnosti, pomembnih za področje 

geometrije. Trening je bil razdeljen na štiri med seboj povezane sklope: vidni spomin, 

prostorska in ploskovna orientacija, vidno-motorična koordinacija in sledenje črti ter 

geometrijsko načrtovanje. Pri tem je največji del treninga obsegalo urjenje 

geometrijskega načrtovanja, v sklopu katerega je učenec usvajal postopek reševanja 

geometrijskega problema, multisenzorno učenje skiciranja ter geometrijskega 

konstruiranja in ne nazadnje učenje strategij za laţje reševanje geometrijskih 

računskih nalog ter zapomnitev obrazcev in postopkov. Ob urjenju geometrijskega 

problemskega reševanja sem, opirajoč se na strokovno literaturo (Gamser, 2011; 

Hudoklin, 2011; Kavkler, 2011b), pri učencu z RMK razvijala tudi metakognitivne 

strategije načrtovanja, organizacije in samoevalvacije.  

Vsako srečanje je bilo sestavljeno iz štirih zgoraj omenjenih sklopov, največ 

pozornosti pa je bilo posvečene urjenju geometrijskega načrtovanja. V uvodnih 

dejavnostih so bile zajete aktivnosti urjenja vidnega spomina (po zgledu strokovne 

literature: Goldfus in Korn, 2004), vidno-motorične koordinacije (po zgledu strokovne 

literature: Bogdanowicz, 2005) ter prostorske in ploskovne orientacije. Glavni del 

treninga pa je sestavljalo reševanje geometrijske konstrukcijske in/ali računske 
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naloge. Pri tem so bili glede na problematiko geometrijske naloge vključeni tudi 

postopki urjenja spretne rabe različnih geometrijskih pripomočkov (ravnilo, 

geotrikotnik ali šestilo), učenje zapomnitve postopkov reševanja geometrijskih nalog 

in računskih obrazcev itd. Z učencem sva izbrala ustrezne opore in pripomočke, ki 

mu bodo v pomoč pri delu v razredu.  

V trening so bile vključene tudi različne druţabne igre, ki so bile prilagojene glede na 

obravnavano vsebino, npr. potapljanje ladjic, spomin, karte črni peter … Navadno so 

bile namenjene utrjevanju in ponavljanju znanja ali pa so bile predstavljene v sklopu 

uvodnih dejavnosti. Poleg tega je bilo v času treninga uporabljenega veliko 

konkretnega materiala, ki je učencu omogočal razvijanje predstav o obravnavanih 

geometrijskih elementih ter grajenje povezave med konkretnim materialom in 

abstraktnimi geometrijskimi pojmi. 

Celotni trening je temeljil na močnem verbalnem ter slušnem področju učenca z 

RMK. Zato sem pri učencu spodbujala verbalizacijo postopkov reševanja 

geometrijskih nalog in opisovanja prostorskih odnosov. Tako je večina strategij in 

metod dela temeljila na demonstraciji ob veliko opisovanja posameznih korakov in 

postopkov dela. Podobno so bili učencu predstavljeni tudi materiali in pripomočki, 

katerih rabo je usvajal po slušno-verbalni poti. 

V nadaljevanju so po vsebinskih sklopih predstavljene vaje. Poleg tega so navedeni 

cilji ure, uporabljeni pripomočki in postopki dela. 

3.4.4. Predstavitev posameznih sklopov vaj treninga geometrijskih spretnosti 

3.4.4.1. Razvijanje vidno-motorične koordinacije in sledenja črti 

Primanjkljaji na področju vidno-motorične koordinacije so pri učencih z RMK zelo 

pogoste teţave. Kaţejo se pri šolskih aktivnostih, ki zahtevajo koordinirano delovanje 

oči in ostalih telesnih okončin. Najpogosteje gre za koordinacijo oko – roka, ki je 

osnova vseh dejavnosti, kot so pisanje, risanje, striţenje, metanje ipd., na različnih 

izobraţevalnih področjih. Primanjkljaji, povezani z vidno-motorično koordinacijo, 

pomembno ovirajo tudi kompetentno sodelovanje učencev z RMK na področju 

geometrije, predvsem pri konstrukcijskih nalogah, ki zahtevajo natančno risanje ob 

spretni rabi geometrijskega orodja. Na osnovi omenjenih ugotovitev strokovne 

literature in diagnostične ocene učenca z RMK, so bile v trening geometrijskih 

spretnosti vključene dejavnosti, ki razvijajo vidno-motorično koordinacijo in zmoţnosti 

sledenja črti. Eden izmed ciljev treninga geometrijskih spretnosti je bil razvijanje 

spretnosti vidno-motorične koordinacije in hkrati spodbujanje kritične ocene lastnih 

izdelkov z uporabo rubrik.  

Dejavnosti s področja vidno-motorične koordinacije so bile zastopane v vsakem 

srečanju znotraj treninga geometrijskih spretnosti predvsem kot krajše uvodne 

dejavnosti. Njihova teţavnost pa se je skozi trening stopnjevala z različnimi materiali, 
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podlagami, pisali in predvsem predhodno zastavljenimi kriteriji uspešno izvedene 

aktivnosti.  

Splošni cilji: 

 razvijanje vidno-motorične koordinacije in zmoţnosti sledenja črti 

 usmerjanje vidne pozornosti 

 spodbujanje kritične oceno lastnih grafomotoričnih izdelkov 

 

Opis vaj vidno-motorične koordinacije: 

Namen sklopa vaj vidno-motorične koordinacije je urjenje koordinacije oko – roka in 

razvijanje grafomotoričnih spretnosti skozi raznolike dejavnosti in hkrati spodbujanje 

kritične samoevalvacije in samoocene uspešnosti lastnih grafičnih izdelkov. V 

nadaljevanju bodo predstavljene dejavnosti, vključene v trening geometrijskih 

spretnosti. 

 

1. Vaje vidnega in vidno-motoričnega sledenja na tabli 

Na tablo s pomočjo projektorja ali grafoskopa projiciramo predlogo linije, zapletene v 

zanko, ki ji mora otrok slediti. Učenec mora slediti zaporedju števil ali črk v krogih in 

tako najti pot od začetka do konca zanke. Kadar so krogi označeni s črkami, sledenje 

pravilnemu zaporedju učencu omogoči prebrati besedno geslo. Kroge lahko 

zamenjamo tudi z različnimi geometrijskimi liki, po katerih učenca na koncu 

povprašamo.  

Učenec tako posamezno vajo rešuje dvakrat, najprej le s sledenjem z očmi, nato še s 

kombinacijo sledenja oči in roke, pri tem navadno zelo motivacijsko delujejo piši-briši 

pisala, s katerimi lahko učenec pot linije riše na tablo.  

 

Sliki 10 in 11: Vaje vidnega in vidno-motoričnega sledenja (vir: lastni arhiv in Eye Can Learn, b.d.)  
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2. Povezanke in labirinti 

Učenci pogosto v svojem prostem času rešujejo različne razvedrilne miselne uganke, 

ki jih ponujajo različne revije in časopisi. Za urjenje vidno-motorične koordinacije 

lahko uporabimo številne omenjene dejavnosti, kot so povezanke in labirinti, ki od 

učencev zahtevajo veliko mero natančnosti pri grafomotoričnih igrah. Dobrodošle so 

tudi povezanke, ki od učenca zahtevajo različna strateška znanja, npr. kako v eni 

potezi povezati vse oporne točke v točno določeno obliko.  

  
Slika 12 in 13: Povezanka in labirint (vir Connect the Dots.info, b.d. in Piki, 2012) 

 

3. Ležeča osmica  

Vaja leţeče osmice je pogost sestavni del senzomotornega programa Brain Gym, ki 

temelji na integraciji leve in desne moţganske hemisfere pri otrocih, mladostnikih in 

odraslih. Risanje leţeče osmice zahteva prečkanje sredinske osi telesa (Brain Gym, 

b.d.) in je pogosto za učence z RMK zelo zahtevna dejavnost, zato je bil omenjeni 

element programa Brain Gym vključen tudi v trening geometrijskih spretnosti. Vaja je 

bila prilagojena za potrebe in namene treninga geometrijskih spretnosti. Učenec jo je 

najprej izvajal stoje z grobo motornimi gibi v prostoru in nato postopoma prehajal na 

fino motorne gibe, ki jih je izvajal na postopoma zmanjševani ploskvi.  

4. Raba geoboarda 

Geoboard je pripomoček, ki se navadno uporablja za izboljševanje predstav o 

dvodimenzionalnem prostoru in razvijanje prostorske orientacije na ploskvi. Poleg 

omenjenih dejavnosti pa je dobrodošel pripomoček tudi za razvijanje spretnosti 

vidno-motorične koordinacije. V trening so bile vključene dejavnosti oblikovanja 

geometrijskih oblik po predlogi. Učenec je s pomočjo napeljevanja elastik oblikoval 

obliko po predlogi. Teţavnost lahko stopnjujemo z zmanjševanjem vizualnih opor na 

samem Geoboardu, kot so označevanje celotne poti elastike, označevanje oglišč z 

lepljenjem barvnih nalepk na ţebljičke ipd. Poleg tega lahko teţavnost stopnjujemo 
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do te mere, da učencu predlogo skrijemo, učenec pa mora nalogo reševati po 

spominu.  

 

Slika 14: Doma izdelan Geoboard (Little Bins for Little Hands, 2013) 

 

5. Izrezovanje geometrijskih oblik 

Dejavnosti za urjenje vidno-motorične koordinacije so lahko zelo praktične narave, 

npr. izrezovanje geometrijskih oblik. Pri tem lahko učenec dejavnost izvaja z 

rezanjem s škarjami ali s perforiranjem z buciko, pri čemer uri še triprstni prijem. V 

zadnjem triletju devetletne osnovne šole lahko dejavnost poveţemo z vsebino, 

obravnavano pri pouku geometrije, npr. izrezovanje plašča določenega 

geometrijskega telesa, ki ga lahko učenec kasneje sestavi v geometrijsko telo. Na 

takšen način lahko vsebino, obravnavano pri pouku geometrije, tudi poveţemo s 

problemi vsakdanjega ţivljenja.  

 
Slika 15: Perforiranje in izrezovanje geometrijskih oblik (vir: Modern Parents Messy Kids, 2014) 
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6. Grafomotorične vaje Hane Tymichove (Bogdanowicz, 2005) 

Grafomotorične vaje Hane Tymichove so predvaje pisanja, namenjene otrokom med 

5 in 8 letom starosti, ki so v procesu opismenjevanja. Primerne pa so tudi za starejše 

učence, ki imajo pomanjkljivo avtomatizirano pisavo, kot so učenci z disgrafijo ali 

učenci z RMK (Bogdanowicz, 2005). Vaje razvijajo vidno-motorično koordinacijo in 

grafomotorične spretnosti. V treningu so bile uporabljene vaje iz drugega in tretjega 

sklopa, ki zahtevajo natančno sledenje črti in vsebujejo zapleteno prepletanje linije. 

Učenec je moral predlogo najprej opisati, nato je s prstom sledil celotni liniji, na koncu 

pa je s piši-briši pisalom nalogo rešil na prozorno mapo.  

3.4.4.2. Razvijanje prostorske orientacije in opisovanja prostorskih odnosov 

Primanjkljaji prostorske in ploskovne orientacije so eden izmed ključnih primanjkljajev 

učencev z RMK. Nekateri avtorji (Wilson in McKenzie, 1998; Zieman, 2000) 

omenjajo, da imajo učenci teţave na področju zaznavanja in obvladovanja prostora 

ter orientacije v njem. Spet drugi avtorji (Addy, 2012) navajajo, da se prostorske 

zmoţnosti učencev z RMK bistveno ne razlikujejo od prostorskih zmoţnosti njihovih 

vrstnikov brez primanjkljajev, vendar so teţave predvsem pri zmoţnostih opisovanja 

prostorskih odnosov ter rabi kompleksnih slovničnih struktur, s katerimi opisujemo 

prostorske odnose med predmeti v prostoru. Pomoč in podpora morata izhajati iz 

teţav konkretnega učenca, tako nekateri učenci potrebujejo trening prostorske in 

ploskovne orientacije, drugi urjenje verbalnih zmoţnosti opisovanja prostorskih 

odnosov, tretji kombinacijo obojih spretnosti.  

Teţave zavedanja prostorskih odnosov in pomanjkljiva prostorska orientacija se 

lahko kaţejo na vseh predmetnih področjih kot bralno-napisovalne teţave, manj 

spretno manipuliranje z matematičnimi simboli, pomanjkljivo urejeni zapiski ipd. 

Predvsem pa teţave prostorskega zavedanja in orientacije vplivajo na uspešnost 

učencev na področju geometrije. V trening geometrijskih spretnosti so bile vključene 

dejavnosti prostorske in ploskovne orientacije, podprte z veliko verbalizacije. 

Splošni cilji:  

 razvijanje prostorske in ploskovne orientacije 

 urjenje rabe prostorskih pojmov 

 

Opis vaj prostorske orientacije in opisovanja prostorskih odnosov: 

Namen sklopa vaj prostorske orientacije ter opisovanja prostorskih odnosov je urjenje 

zavedanja prostora, učinkovita orientacija v prostoru in na ploskvi ter zmoţnost 

verbalizacije prostorskih odnosov. Raznolike dejavnosti, predstavljene v 

nadaljevanju, so pri učencu z RMK aktivno razvijale omenjene spretnosti.  
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1. V prostoru: 

Kljub temu da učenec ni imel teţav z orientacijo v prostoru, temveč le z orientacijo na 

ploskvi, je bilo v trening umeščenih nekaj vaj s področja orientacije v prostoru. Njihov 

namen je bil učenca umiriti in ga postopno pripraviti na strukturirano delo. Poleg tega 

je učenec še utrjeval rabo prostorskih pojmov. Predvsem pa so motivacijsko delovale 

aktivnosti, pri katerih je sodeloval z vrstniki, ki so se občasno vključevali v trening 

geometrijskih spretnosti. 

a) Umeščanje sebe v prostor 

Učenci, razporejeni po prostoru, poslušajo trditve učitelja. Trditve se nanašajo na 

poloţaj učencev v prostoru. Kadar se učenec prepozna v trditvi, dvigne roko (Kavčič, 

2005).  

Za trening geometrijskih spretnosti je bila aktivnost nekoliko prilagojena po 

teţavnosti, saj so morali učenci sami postavljati trditve, v primeru, da so pravilno 

ugotovili, za katerega učenca gre. Poleg tega se je teţavnost trditev postopoma 

stopnjevala s sestavljanjem več opisov v eno izjavo, s stopnjevanjem teţavnosti 

slovničnih struktur ali z zahtevo po zavzemanju perspektivne drugega.  

Primer: “Za mano je tabla, na moji desni strani pa je šolska torba. Kako mi je ime?”  

b) Usmerjanje vrstnika do skritega predmeta 

Usmerjanje vrstnika do skritega predmeta je dejavnost, ki se izvaja v paru. Eden 

izmed učencev ima zavezane oči. Drugi učenec skrije predmet in nato vrstnika z 

uporabo prostorskih pojmov vodi do skritega predmeta.  

c) Družabna igra Sestavi in premagaj  (Lawson in Lawson, 2004) 

Druţabna igra Sestavi in premagaj (v izvirniku Make 'n' break) od igralcev zahteva 

sestavljanje tridimenzionalne strukture iz geometrijskih elementov po predlogi v 

omejenem času. Igra je zelo primerna za učence s teţavami na področju prostorske 

orientacije, saj krepi obvladovanje prostora in zmoţnosti vizualizacije. Igra ima 

različne stopnje teţavnosti, glede na količino vključenih elementov in teţavnost 

končne strukture. Mikavna točka za učence je zagotovo manipulacija s konkretnimi 

lesenimi elementi. Z malo kreativnosti lahko igro izdelamo tudi sami.  

  

Sliki 16 in 17: Druţabna igra Sestavi in premagaj (vir: lastni arhiv in Boardgame Geek, b.d.) 
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2. Na ploskvi: 

a) Risanje po navodilih 

Risanje po navodilih je dejavnost, ki jo učenec lahko izvaja v paru z vrstnikom ali 

učiteljem. Vodja igre si izbere ali nariše predlogo, ki bo merilo uspešnosti izvedene 

dejavnosti. Po predlogi vodja igre usmerja soigralca z navodili za risanje. Pri tem 

uporablja različne prostorske izraze. V igro lahko vključimo tudi različne geometrijske 

vsebine, torej like, telesa in druge elemente, kot so črte, daljice ipd. Dejavnosti lahko 

stopnjujemo teţavnost s kompleksnostjo in dolţino navodil ter samo vsebino zahtev. 

Dejavnost temelji na verbalizaciji in je še posebej primerna za delo z učenci z RMK. 

 

 

 

 

 

Slika 18: Primer predloge za risanje po navodilih 

Primer: Pripravimo predloge, po katerih učenec podaja navodila za risanje: »Na vrhu 

lista na sredini nariši narobe obrnjen moder trikotnik. Vzporedno z njegovo stranico 

za dva prsta bolj levo nariši premico p. Premico p seka premica r, ki je njena 

pravokotnica. Na levem robu lista na sredini nariši rdeč krog. Na desnem robu spodaj 

nariši pokončen rumen pravokotnik. Leve daljše stranice pravokotnika se drži vijolični 

polkrog.« 

 

b) Nastavljanje geometrijskih elementov po predlogi 

Učencu pripravimo škatlico z geometrijskimi liki in kartončke s predlogami, po katerih 

mora nastavljati geometrijske like. Predloga naj sluţi le kot vizualna opora in ne kot 

podlaga za nastavljanje geometrijskih likov. Namen vaje je usmerjati pozornost 

učenca na pravilen poloţaj, smer, orientacijo in zaporedje posameznih elementov. 

Teţavnost lahko stopnjujemo z raznolikostjo elementov, z reduciranjem ponavljajočih 

se enakih likov v zaporedju, s podaljševanjem niza geometrijskih likov in z različno 

orientacijo enakih likov v nizu. 

 

Slika 19: Primer predloge geometrijskih likov (vir: lastni arhiv) 
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c) Tangram 

Tangram je kitajska geometrična sestavljanka, sestavljena iz pravokotnih trikotnikov, 

ki jih lahko razporejamo v različne oblike. Podobno kot številne geometrijske naloge 

razvija zmoţnosti vizualizacije, obvladovanja orientacije na ploskvi in mentalne 

manipulacije s posameznim elementom. Teţavnost nalog se lahko stopnjuje z 

zahtevnostjo končne oblike in številom osnovnih elementov, vključenih v končno 

obliko.  

  

Sliki 20 in 21: Osnova za Tangram in primer oblike, narejene iz elementov Tangrama (vir: Prentice-

Hall, 1998 in Foamology, 2014) 

 

d) Preslikovanje vzorcev  

Dejavnost preslikovanja vzorcev je ena izmed prvih učnih enot znotraj pouka 

geometrije, pri kateri se učenci srečajo s simetrijo. Pri preslikovanju vzorcev je zelo 

pomembna natančnost ter obvladovanje prostorskih odnosov. Učencu pripravimo 

predloge vzorcev, sestavljenih iz različnih geometrijskih elementov (črt, likov ipd.), ki 

jih mora prerisati. Začetne dejavnosti preslikovanja vzorcev so lahko prilagojene na 

nameščanje konkretnih geometrijskih likov, izrezanih iz kartona ali lesa po predlogi. 

Učencu je lahko v pomoč karirasta podlaga, v kateri se laţje orientira. Teţavnost pa 

lahko stopnjujemo z zahtevo po zrcaljenju preko premice ali točke. Mikavna točka 

zrcaljenja preko premice je preverjanje pravilnosti izvedbe z zrcalom.  

 

Slika 22: Dejavnosti preslikovanja vzorcev (vir: Math-Salamanders.com, 2014) 
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Slika 23: Dejavnosti preslikovanja vzorcev (vir: Teaching Tales Along The Yellow Brick Road, 2012) 

 

e) Potapljanje ladjic 

Potapljanje ladjic je druţabna igra, ki je dobrodošla predvaja za usvajanje 

koordinatnega sistema. Učenci z RMK imajo pogosto teţave z obvladovanjem 

koordinatnega sistema ter z določanjem poloţajev posameznih elementov znotraj 

koordinatnega sistema. Skozi omenjeno druţabno igro lahko učinkovito usvojijo 

koordinatni sistem na zabaven način. V pomoč so jim lahko različne vizualne opore, 

ki jim pomagajo umestiti elemente v koordinatni sistem, npr.: 

 premikajoča trakova na ordinatni in abscisni osi, ki se kriţata na mestu stičišča 

in tako določita koordinatni poloţaj elementa,  

 različno obarvanje lihih in sodih vrstic in stolpcev, 

 spodbujanje rabe dveh ravnil ali trakov, ki jih učenec lahko nastavi na ustrezni 

poloţaj na abscisni in ordinatni osi, 

 spodbujanje strategije zaporednega ali hkratnega sledečega prsta ustrezni 

vrstici in stolpcu na ordinatni in abscisni osi, 

 spodbujanje strategije sledenja izolirano z očmi in označevanja mesta stičišča.  

Omenjene strategije so lahko koraki na poti do usvajanja koordinatnega sistema ali 

prilagoditve, ki učencem omogočajo večjo samostojnost pri pouku geometrije.  
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3.4.4.3. Razvijanje vidnega pomnjenja 

Geometrija je področje znotraj matematike, ki temelji na dobrih vidno-prostorskih 

predstavah in od učencev zahteva dobre spretnosti vizualizacije ter vidnega spomina. 

Pri različnih dejavnostih risanja in preslikovanja s table, učbenika ali zvezka so nujno 

potrebne dobre zmoţnosti zapomnitve videnega. Poleg področja geometrije 

spretnosti vidnega pomnjenja zahtevajo tudi šolske spretnosti branja, pisanja in 

črkovanja (Arky, 2014). Spretnosti vidnega pomnjenja so pri učencih z RMK pogosto 

okrnjene, zato je pomembna intervencija v obliki treningov vidnega spomina za laţje 

sodelovanje učencev z RMK tako pri pouku geometrije kot tudi na drugih predmetnih 

področjih.  

Splošni cilji:  

 urjenje vidnega spomina 

 razvijanje vidne pozornosti 

 uporaba strategij za zapomnitev videnega 

 

Opis vaj vidnega pomnjenja: 

Namen vaj vidnega pomnjenja je izboljšanje zapomnitve videnega ter učenje rabe 

strategij vidnega pomnjenja. Pri vseh vajah je učenčeva naloga, da si v omejenem 

času zapomni elemente na predlogi v skladu z zahtevami naloge.  

1. Katere geometrijske elemente si videl? 

Za učenca izdelamo predlogo z različnimi geometrijskimi elementi. Učenec omejen 

čas opazuje predlogo. Nato jo skrijemo, učenčeva naloga pa je našteti čim več 

geometrijskih elementov s predloge. Teţavnost stopnjujemo z omejitvijo časa in 

količino elementov na predlogi. V začetni fazi opazovanja predloge učenca 

spodbujamo h glasnemu opisovanju videnega. Poleg tega lahko učencu predstavimo 

različne mnemotehnike, ki mu bodo omogočile laţjo in boljšo zapomnitev. 

Mnemotehnike naj temeljijo na učenčevem preferenčnem učnem stilu in njegovih 

močnih področjih, torej slušno-govornem področju.  

2. Kateri geometrijski element manjka? 

Učenec omejen čas opazuje predlogo, na kateri so različni geometrijski elementi. 

Nato iz predloge izbrišemo ali odvzamemo en element. Učenčeva naloga je ugotoviti, 

kateri element manjka. Teţavnost stopnjujemo s časovno omejitvijo, ohranjanjem 

osnovne razporeditve in količino ter raznolikostjo geometrijskih elementov na 

predlogi.  

3. Zapomnitev in nastavljanje zaporedja geometrijskih likov 

Dejavnost zapomnitve zaporedja geometrijskih likov temelji na dejavnostih programa 

Preobrat (Goldfus in Korn, 2004). Pred učenca postavimo zaporedje geometrijskih 
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likov, ki jih učenec opazuje nekaj sekund, nato jih pokrijemo. Učenčeva naloga je 

nastaviti videno zaporedje geometrijskih likov. Teţavnost stopnjujemo s količino in 

raznolikostjo geometrijskih likov, uporabljenih v zaporedju, ter s prostorskim 

razporejanjem likov. 

 

Slika 24: Kartonasti geometrijski liki za urjenje vidnega pomnjenja (vir: lastni arhiv) 

3.4.4.4. Razvijanje geometrijskega načrtovanja in rabe geometrijskega orodja 

Učenci z RMK imajo zaradi primanjkljajev finomotoričnih spretnosti, vidno-prostorskih 

zmoţnosti in primanjkljajev na področju metakognitivnih spretnosti lahko teţave pri 

sledenju pouku geometrije znotraj razreda. Teţave se kaţejo kot manj spretna raba 

geometrijskega orodja, teţave sledenja zahtevam geometrijske naloge, pomanjkljive 

zmoţnosti vizualizacije, počasnejše usvajanje abstraktnih geometrijskih pojmov, 

teţave pri rabi geometrijskih simbolov ipd. Tako učenci z RMK potrebujejo pomoč in 

podporo pri usvajanju geometrijskih vsebin v obliki prilagojenih metod in strategij dela 

ter specifičnih treningov geometrijskih spretnosti.  

Splošni cilji: 

 usvojiti večnamensko rabo geotrikotnika 

 usvojiti rabo šestila 

 usvojiti strategije za zapomnitev abstraktnih izbranih geometrijskih pojmov 

 spoznati prilagojene oblike skiciranja izbranih geometrijskih likov in teles 

 spoznati in izračunati obseg ter ploščino izbranih geometrijskih likov in teles 

 spoznati in izračunati različne kote  
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Opis vaj geometrijskega načrtovanja in rabe geometrijskega orodja 

Sklop vaj geometrijskega načrtovanja je najobseţnejši del treninga geometrijskih 

spretnosti. Njegov namen je učenca, vključenega v trening, izuriti v spretnostih 

geometrijskega načrtovanja pri izbranih geometrijskih vsebinah, v skladu z učnim 

načrtom pri predmetu matematika, ter rokovanju z geometrijskimi pripomočki. Metode 

in strategije dela, predstavljene v nadaljevanju, pri učencu razvijajo strategije 

samostojnega učenja in prilagoditve, uporabne za sledenje pouku geometrije znotraj 

razreda. Vsebine v nadaljevanju so predstavljene po posameznih spretnostih 

geometrijskega načrtovanja, kljub temu da so bile učencu predstavljene po 

vsebinskih sklopih (npr. vsebinski sklop: odnosi med premicami, spretnost 

geometrijskega načrtovanja: raba geotrikotnika). 

1. Trening rabe geometrijskega orodja 

a) šestilo 

Specifični trening rabe šestila (Hribljan, Klemen, Lah in Sagadin, v Kavkler, 2013) je 

bil predstavljen ţe v diplomskem delu Pomoč učencem z dispraksijo pri pouku 

geometrije (Trček, 2013, str. 39–40): 

1. Predvaje fine motorike in gibljivosti zapestja:  

1.1. urjenje pincetnega prijema  

a) učenec poskuša s pinceto prestaviti različno velike elemente, učenec zavrti 

vrtavko 

b) učenec »posoli« jed s triprstnim prijemom 

c) učenec poskuša tleskati s prsti 

d) učenec med prsti gnete kroglico in izdeluje kače iz plastelina 

e) učenec odpira in zapira zamaške različnih velikosti od večjih do vedno manjših 

1.2. urjenje gibljivosti zapestja 

a) drobljenje grobe soli ali kavnih zrn v terilniku 

b) ogrevalne vaje za zapestje (vrtenje …) 

2. spoznavanje sestavnih delov šestila (namen igle, grafita) 

3. demonstracija uporabe šestila – učenje po modelu z natančnim opisovanjem 

postopka: 

a) na sredino lista narišem središče krožnice 

b) na narisano točko postavim plastelin 

c) na ravnilu odmerim polmer kroga 

d) šestilo primem za držalo 

e) šestilo zapičim v plastelin 

f) narišem krožnico 

4. po potrebi grafit zamenjamo s flomastrom, saj ne zahteva močnega pritiska na 

podlago in pušča bolj opazno sled  

5. po potrebi na središče krožnice namestimo plastelin, vanj zapičimo iglo šestila, ki 

preprečuje drsenje 
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6. pri odmerjanju polmera krožnice na ravnilu uporabimo plastelin, ki preprečuje 

spodrsavanje šestila. Celoten postopek opravljamo na nedrseči podlagi za lažje 

odčitavanje in nastavljanje šestila. 

7. učencu predstavimo alternativne pripomočke. 

 

b) geotrikotnik 

Trening rabe geotrikotnika je razdeljen na dva dela, senzorični in geometrijski del. Pri 

učencih z RMK so pogosto prisotne teţave na področju senzorične integracije, zato 

je pomemben del treninga spoznavanje senzoričnih lastnosti pripomočka in njegovih 

taktilnih posebnosti. Poleg tega učenci z RMK potrebujejo postopno usvajanje novih 

motoričnih dejavnosti, ki naj bo razdeljeno na posamezne korake, da učence 

sistematično vodi do nove spretnosti. Postopek naj temelji na učenju po modelu in 

naj vsebuje veliko verbalizacije. 

1. Senzorični del  

 Geotrikotnik leţi na mizi pred učencem. Učenec se najprej z eno, nato z drugo 

roko dotika geotrikotnika in opisuje lastnosti, ki jih opazi. Nato se geotrikotnika še 

nekajkrat dotakne soročno. 

 Učenec geotrikotnik vzame v roke, da začuti še njegove robove in mesta, kjer se 

lahko zbode. 

 Učenec teţka geotrikotnik z eno in nato z drugo roko, šele nato soročno. Pri tem 

opisuje njegovo teţo. 

 Učenec poišče predmet primerljive teţe med svojimi šolskimi pripomočki, njegovo 

teţo primerja npr. z učbenikom, zvezkom, škarjami, svinčnikom, radirko in 

predmete po teţi razvrsti pred sabo.  

 

 

2. Geometrijski del  

2.1. Spoznavanje različnih meril:  

b) Dolžina:  

 Učenec s prstom pokaţe merilo za dolţino, začne z osnovnim izhodiščem v točki 

0 do skrajne desne točke na merilu (navadno 7 cm), nato se vrne v izhodišče in 

postopek ponovi v levo, ves čas glasno govori centimetre. 

 Učencu damo list, na katerem so narisane daljice v različnih smereh, njegova 

naloga je nastaviti izhodiščno točko 0 na merilu na začetek daljice in odčitati 

njeno dolţino. 

 Učencu damo različne trakove, katerih dolţino mora izmeriti, meritve zapiše v 

tabelo. 

 Učenec nariše daljico z določeno dolţino, pri tem dominantna roka drţi pisalo, 

nedominantna roka pa drţi geotrikotnik v mirnem poloţaju. 
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b) Koti:  

 Učenec s prstom pokaţe merilo za kote, začne z osnovnim izhodiščem v točki 0 

do skrajne točke na merilu (180 stopinj), nato se vrne v izhodišče in postopek 

ponovi iz nasprotne smeri, pri tem ves čas glasno govori stopinje. 

 Učenec s prstom pokaţe merilo za kote, začne z osnovnim izhodiščem v točki 0 

do skrajne točke na merilu (180 stopinj), nato geotrikotnik obrne za 180 stopinj in 

nadaljuje do skrajne točke na merilu (360 stopinj), postopek ponovi iz nasprotne 

smeri, pri tem ves čas glasno govori stopinje. Tako učenec dobi občutek za 

prostor. 

 Učencu damo list, na katerem so narisani različni koti, njegova naloga je nastaviti 

izhodiščno točko 0 na merilu na vrh kota in odčitati njegovo velikost, tako da s 

prstom sledi merilu in glasno odčita stopinje. 

 Učencu damo različne trakove, katerih dolţino mora izmeriti, meritve zapiše v 

tabelo. 

 Učenec nariše kot z določeno velikostjo, pri tem dominantna roka drţi pisalo, 

nedominantna roka pa drţi geotrikotnik v mirnem poloţaju. 

 

c) Razlikovanje merila za dolžino in kote: 

Pred učenca postavimo različne predmete, lahko tudi delovni list z narisanimi liki, 

koti, daljicami. Njegova naloga je na geotrikotniku pokazati ustrezno merilo in nato 

izmeriti zahtevano količino. Pri tem uvedemo tudi simbola za kot in zapis dolţine 

daljice ter učencu predstavimo pravilni zapis dolţine oziroma velikosti kota. 

 

2.2. Spoznavanje različnih črt:  

a) Vzporednice: 

 Učenec s prstom na geotrikotniku pokaţe črte za vzporednice in jim s prstom 

sledi od začetka do konca, pri tem je pozoren tudi na pomoţne črte. 

 Učenec nastavlja geotrikotnik v vzporedno lego s poljubnimi elementi v knjigah, 

zvezkih, časopisu, kot so črte za pisanje, obrobe slik ipd. in s prstom dominantne 

roke nariše navidezno vzporednico. 

 Učencu damo delovni list, kjer mora označiti pare vzporednice z isto barvo. 

 Učencu damo delovni list, kjer mora premicam, daljicam in poltrakom narisati 

vzporednice. 

 

b) Pravokotnice: 

 Učenec s prstom na geotrikotniku pokaţe črto pravokotnico in ji s prstom sledi od 

izhodišča do konca. 
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 Učenec nastavlja izhodišče geotrikotnika v pravokotno lego s poljubnimi elementi 

v knjigah, zvezkih, časopisu, kot so obrobe slik, grafi ipd. in s prstom dominantne 

roke nariše navidezno pravokotnico. 

 Učencu damo delovni list, kjer mora označiti pravokotnice z isto barvo. 

 Učencu damo delovni list, kjer mora premicam, daljicam in poltrakom narisati 

pravokotnice. 

 

c) Razlikovanje pravokotnic in vzporednic: 

Pred učenca postavimo različne predmete, lahko tudi delovni list z narisanimi liki, 

črtami v različnih legah. Njegova naloga je na geotrikotniku ustrezno pokazati, ali gre 

za vzporednice ali pravokotnice in preveriti njihovo lego. Ob tem lahko uvedemo tudi 

simbola za pravokotnost in vzporednost ter učencu predstavimo pravilni zapis lege 

dveh črt. 

 

3. Geometrijske računske naloge 

Geometrijske računske naloge zahtevajo dobro zapomnitev velike količine računskih 

obrazcev, poleg tega pa od učencev zahtevajo obvladovanje lastnosti geometrijskih 

likov. Tako je najprej ključnega pomena za učence usvajanje lastnosti geometrijskih 

likov, iz katerih izhajajo zakonitosti geometrijskih računskih obrazcev. Geometrija je 

področje znotraj pouka matematike, s katerim se srečujemo v vsakdanjem ţivljenju, 

zato je nujno izhajanje iz izkušenj učencev, na podlagi katerih lahko gradimo učno 

snov. Tako lahko učencem pribliţamo posamezne vsebinske sklope, jih 

nadgrajujemo in učence postopoma opremimo z abstraktnimi pojmi.  

a) Lastnosti geometrijskih likov 

Treba je izhajati iz izkušenj učencev in pri usvajanju lastnosti geometrijskih likov 

uporabljati modele geometrijskih likov in teles ali izbrane predmete iz vsakdanjega 

ţivljenja, na katerih lahko učenec spoznava geometrijske zakonitosti. Nekaj primerov 

predmetov iz vsakdanjega ţivljenja: 

 kvadrat: samolepilni listič, prtič, robček; 

 pravokotnik: jedilni set oz. podstavki za vroče kroţnike; 

 trikotnik: prometni znak 

 krog: podstavek za vročo posodo, prometni znak, kavni prtiček; 

 kocka: igralna kocka, škatla za parfum ali kremo; 

 kvader: škatla za zdravila, parfum, kremo, čevlje, vţigalice. 

 

Postopek usvajanja nove geometrijske oblike: 

1. Učitelj predstavi nov geometrijski element in njegove lastnosti ter učence 

spodbudi k iskanju oblike v vsakdanjem ţivljenju. 
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2. Učenci opazujejo in opisujejo najdene predmete, pri tem učitelj sistematično 

povzema ugotovitve učencev in jih parafrazira z ustrezno terminologijo, torej 

novimi geometrijskimi pojmi. 

3. Risanje geometrijskega lika ali telesa na tablo, označevanje lastnosti (npr. 

oglišča, koti, stranice, robovi, ploskve) in dodajanje ustreznih simbolov.  

 

Sledijo lahko različne dejavnosti dela v skupini ali v paru: 

 Risanje geometrijskega lika ali telesa po navodilih vrstnika, pri tem učence 

spodbujamo k uporabi ustreznih geometrijskih pojmov. 

 Sestavljanje geometrijskega lika ali telesa iz različnih materialov (testenine, 

vţigalice, kamenčki) ali risanje na različne podlage (polenta, balon, valovita 

lepenka). 

 Igra „Kateri geometrijski lik ali telo opisujem?“ – učitelj postopoma podaja trditve o 

izbranem geometrijskem liku ali telesu, naloga učencev pa je iz vrste 

geometrijskih likov ali teles izbrati ustreznega. Modele geometrijskih likov in teles 

lahko nadomeščajo tudi predmeti iz vsakdanjega ţivljenja. 

 Igra „Skriti predmet“ – učitelj na listek nariše geometrijski lik ali telo, ki ga mora 

učenec prepoznati. Učenec učitelju postavlja da/ne vprašanja o lastnostih 

geometrijskega lika. Vloge nato zamenjamo, igro lahko igrata tudi vrstnika. 

 Igra „Čarobna vrečka“ – učitelj v vrečko skrije različne geometrijske like ali telesa, 

naloga učenca je le na podlagi tipa ugotoviti, za kateri geometrijski lik ali telo gre. 

Igro lahko prilagodimo tudi za delo znotraj razreda, tako da eden izmed učencev 

opisuje lastnosti predmeta, ki ga tipa, sošolcem, ti pa morajo ugotoviti iskan 

geometrijski lik ali telo. 

 Igra „Kateri geometrijski lik ali telo sem?“ – na samolepilne lističe skiciramo 

geometrijske like in telesa. Lističe učencem prilepimo na čelo, tako da ne vedo, 

kateri lik ali telo je narisano na njem. Naloga učenca je ugotoviti, kateri 

geometrijski lik ali telo ima narisan na lističu. Učenci sedijo v krogu in postavljajo 

da/ne vprašanja. Učenec lahko postavi eno vprašanje, nato je na vrsti naslednji 

učenec. Primeri vprašanj: Ali imam tri stranice?, Ali imam štiri oglišča? Ali imam 

nasprotno leţeči stranici enako dolgi? Ali imam robove? 

 Risanje določevalnega ključa. Z učenci na podlagi lastnosti geometrijskih likov ali 

teles izdelamo določevalni ključ.  

 

b) Računanje v geometriji 

Računanje v geometriji je izredno teţavno, saj mora učenec poleg aritmetičnih 

dejstev in postopkov obvladovati tudi lastnosti geometrijskih likov in teles, specifične 

geometrijske računske obrazce, merske enote in pretvarjanje ter biti kompetenten v 

reševanju matematičnih besedilnih problemov. Pogosto imajo učenci teţave z 

geometrijskimi računskimi nalogami, ki se kaţejo kot nerazumevanje zahtev naloge, 

manj učinkovite strategije reševanja geometrijske računske naloge, teţave z 

vizualizacijo geometrijskega lika ali telesa, s priklicem specifičnega geometrijskega 
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računskega obrazca, z razlikovanjem med osnovnimi pojmi (npr. obseg in ploščina), 

obvladovanjem merskih enot in pretvarjanjem, zapomnitvijo lastnosti geometrijskih 

likov in teles ipd.  

 

c) Zapomnitev geometrijskih računskih obrazcev in abstraktnih 

geometrijskih pojmov 

Ţe pri samem usvajanju geometrijskih računskih obrazcev za obseg, ploščino in 

kasneje prostornino je treba izhajati iz konkretnih predmetov in učence aktivno 

vključevati v izpeljavo obrazcev. Primer – obseg pravokotnika: 

 na prozorno folijo natisnemo lik pravokotnika, naredimo luknje za ţebljičke in lik 

namestimo na Geoboard ali si pri oblikovanju lika pomagamo z napeljevanjem 

elastike, 

 učencem pokaţemo, kako lahko z napeljevanjem vrvice izmerimo obseg, 

 uporabljeno dolţino vrvice izmerimo ob ravnilu. 

 v nadaljevanju učencem razdelimo štiri paličice (lahko tudi špagete, vţigalice, 

ravnila) in jih spodbudimo, da iz njih oblikujejo pravokotnik,  

 nato jih spodbudimo k razmisleku, kako bi izračunali obseg brez merjenja vrvice, 

 učencem pokaţemo splošni geometrijski računski obrazec za obseg in skupaj 

izpeljemo obrazec za obseg pravokotnika, na podlagi izkušenj, 

 preverimo z napeljevanjem in merjenjem vrvice, 

 ob vrvici lahko tudi zloţimo paličice, tako da učenci konkretno vidijo postopek 

seštevanja stranic. 

 

V nadaljevanju učencem predstavimo mnemotehnike, ki jim bodo omogočile laţjo 

zapomnitev geometrijskih računskih obrazcev.  

 

    
      
 

  
      
 

  
      
 

 

Slika 25: Obrazec za izračun ploščine poljubnega trikotnika na kartici prebliska (vir: 

http://www.3playmedia.com/how-it-works/how-to-guides/captions-subtitles-dvd-studio-pro/) 

Kratico DVD uporabimo za zapomnitev obrazca, pri tem učencu povemo, da stranice 

trikotnika navadno poimenujemo z a, b ali c, torej mora v obrazcu, ki ga zapiše 

uporabiti podatke danih stranic a, b ali c in ne d, saj navadno v trikotniku ne obstaja. 
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Sledijo lahko različne dejavnosti, kot so: 

 Izdelava kartic prebliska s sliko geometrijskega lika ali telesa na eni strani in 

geometrijskimi obrazci na drugi strani. 

 Omenjene kartice lahko uporabimo kot igro spomin, črni peter, povezovanje 

parov, ţrebanje kartic in podajanje manjkajočega podatka ipd. 

  

Podobne dejavnosti lahko uporabimo tudi pri urjenju zapomnitve abstraktnih 

geometrijskih pojmov, pri tem lahko uvedemo tudi rabo kartotečne škatle, ki učencu 

pomaga organizirati domače učenje.  

Kartice prebliska lahko uporabljamo tudi kot gesla za pantomimo, kjer mora otrok s 

telesom ponazoriti odnos med dvema geometrijskima elementoma, npr. 

mimobeţnico, ipd. 

 

    

Sliki 26 in 27: Različni načini izdelave kartic prebliska (vir: lastni arhiv) 
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3. Geometrijske konstrukcijske naloge 

Geometrijske konstrukcijske naloge so za učence z RMK teţavne zaradi 

primanjkljajev zmoţnosti vizualizacije, vidno-motorične koordinacije, finomotoričnih 

primanjkljajev, pomanjkljive prostorske orientacije, manipuliranja z geometrijskimi 

orodji itd. Zato pogosto potrebujejo prilagoditve na področju geometrijskega 

načrtovanja ter podporo pri navajanju na sistematično reševanje geometrijskih 

konstrukcijskih nalog.  

a) Predstavljivost geometrijskih elementov 

Pred začetkom skiciranja in načrtovanja konkretnih geometrijskih elementov je za 

učence z RMK ključno pridobivanje predstav in zmoţnosti vizualiziranja določene 

oblike ali elementa, ki ga ţeli učenec upodobiti. Pri tem je pomembno povezovanje 

konkretnih ţivljenjskih situacij z abstraktnimi geometrijskimi vsebinami. Spodnji 

primeri prikazujejo povezovanje učne enote risanja kotov s primerom iz vsakdanjega 

ţivljenja in dalje prehajanje na polje abstraktnih vsebin.  

 
Slika 28: Pridobivanje predstav o kotih z odpiranjem vrat (vir: We are Teachers, b.d.) 
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Slika 29: Pridobivanje predstav o kotu 360° za laţji prehod na geometrijske računske naloge, ki 

zahtevajo računanje s stopinjami in pripomoček za učenje merjenja in skiciranja kotov z 

geotrikotnikom (vir: lastni arhiv) 

b) Skiciranje 

Pomanjkljive zmoţnosti vizualizacije, obvladovanja prostora ter finomotoričnih 

spretnosti so pogosto vzrok, da so skice učencev z RMK pomanjkljive in teţko 

berljive. Učencem tako navadno niso v pomoč pri nadaljnjem geometrijskem 

načrtovanju, zato jih učenci z RMK največkrat izvzamejo iz korakov strategije 

reševanja geometrijskih nalog. Učenci z RMK potrebujejo prilagojene oblike 

skiciranja. Za to lahko uporabimo: 

 različne materiale, kot so nastavljanje vţigalic, testenin, kamenčkov, zobotrebcev, 

vrezovanje v plastelin, risanje v polento, 

 
Slika 30: Sestavljanje kocke v 2D in 3D, izdelek učenca z RMK v času individualnega treninga (vir: 

lastni arhiv) 

 Geoboard, 

 skiciranje na karo papirju, ki lahko učencem pomaga pri obvladovanju prostora. 
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b) Načrtovanje 

Proces načrtovanja je za učence z RMK zahteven postopek, za katerega je potrebno 

sistematično učenje rabe geometrijskega orodja in urjenje metakognitivnih strategij 

upravljanja lastnih strategij reševanja geometrijske naloge. Poleg tega pa so 

pomembne dobre finomotorične spretnosti, natančnost in obvladovanje prostora.  

Postopno navajanje na natančno načrtovanje po spodaj navedenih korakih naj 

najprej poteka na karo papirju, šele nato celotni postopek ponovimo na brezčrtnem 

papirju: 

 sledenje polni črti ţe narisanega lika ali telesa, 

 sledenje črtkani črti ţe narisanega lika ali telesa, 

 risanje s povezovanjem oglišč, 

 samostojno načrtovanje.  

 

Pri tem učenci potrebujejo veliko moţnosti za verbalizacijo, v obliki spodbujanja 

podrobnega opisovanja vsakega koraka postopka. Postopek naj učenec na koncu 

glasno ponovi, zapiše posamezne korake na kartonček, ki ga lahko nosi vedno s 

seboj v peresnici. Kartončki s postopki so za učence z RMK pomembna opora, 

kasneje v procesu utrjevanja pa sluţijo obnavljanju znanja. Zaradi teţav z 

usvajanjem zaporedij motoričnih dejavnosti učenci potrebujejo veliko moţnosti in 

zanimivih načinov utrjevanja posameznih korakov postopka, ki naj ga spremlja 

glasno opisovanje.  

 

3.1.1.1. Razvijanje metakognitivnih spretnosti 

Primanjkljaji na področju metakognicije učence z RMK ovirajo pri pouku geometrije, 

primanjkljaji so opazni kot teţave prepoznavanja zahtev geometrijske naloge, 

pomanjkljivega načrtovanja postopka reševanja, teţav z izbiro ustreznega 

računskega obrazca, prepoznavanja napak in fleksibilnega izbiranja strategij in 

prehajanja med posameznimi koraki načrtovanega postopka, nerealno ali 

pomanjkljivo samoocenjevanje lastnih izdelkov in samoevalvacije lastnega postopka 

reševanja. Strategije in metode dela na področju metakognitivnih spretnosti morajo 

učencem z RMK omogočiti vzpostavljanje nadzora nad lastnim procesom učenja 

(Wilson idr., 2013) ter jih navajati na realno oceno lastnih zmoţnosti ter končnih 

izdelkov.  

Splošni cilji: 

 usvojiti strategijo reševanja geometrijskih besedilnih nalog, 

 razvijati spretnosti samoocenjevanja izdelkov in samoevalvacije uspešnosti 

reševanja naloge. 
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Opis strategij razvijanja metakognitivnih spretnosti 

Namen sklopa metakognitivnih spretnosti je bil ob reševanju geometrijskih besedilnih 

nalog učencu ponuditi 7-stopenjsko strategijo reševanja matematičnih besednih 

problemov, prilagojeno za reševanje geometrijskih besednih problemov. Poleg tega 

je bil namen voditi učenca z RMK do realne ocene lastnih izdelkov ter mu ponuditi 

konkretne kriterije uspešno rešene naloge. Strategije, uporabljene v treningu 

geometrijskih spretnosti, so bile vključene ob neposrednem reševanju geometrijskih 

računskih ali konstrukcijskih nalog. 

Prilagojena 7-stopenjska strategija reševanja geometrijske besedilne naloge 

Avtorica M. Montagne (1986) je zasnovala 7-stopenjski postopek reševanja 

matematičnih besedilnih nalog, ki je nekoliko prilagojen predstavljen v nadaljevanju: 

1. stopnja: Glasno preberi nalogo 

Vključuje večkratno branje naloge. 

2. stopnja: Povej po svoje, podčrtaj in izpiši podatke  

Vključuje iskanje in podčrtovanje podatkov v navodilu ter njihov simbolni izpis. Na 

koncu mora učenec glasno povedati, kaj naloga od njega zahteva.  

Primer: Krajša stranica pravokotnika meri 6 cm, daljša pa 8 cm. Koliko znaša obseg 

pravokotnika? 

a = 6 cm 

b = 8 cm 

o = ? 

3. stopnja: Nariši skico 

Učenec mora skicirati geometrijski lik, ki ga naloga zahteva, skico označiti s simboli 

za stranice, oglišča itd. Na skici mora označiti dane in manjkajoče podatke z 

različnimi barvami. 

Primer: Na skici pravokotnika so dani podatki označeni z zeleno in manjkajoči z 

rdečo barvo. 

 

Slika 31: Skici pravokotnika z označenimi danimi in manjkajočimi podatki 
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4. stopnja: Izberi ustrezni računski obrazec  

Glede na podatke in skico naj učenec prikliče ali izpelje ustrezni računski obrazec. Pri 

tem naj mu bodo na začetku v pomoč kartice prebliska, ki jih je izdelal v procesu 

učenja. Pri zahtevnejših nalogah, kjer ni jasno podanih zahtev za izračun v navodilu, 

naj bo učitelj učencu vzor pri prepoznavanju besed, ki nakazujejo na ustrezni 

računski obrazec.  

Primer: Kmet želi postaviti ograjo okoli pašnika z dolžino 30 m in širino 50 m. Koliko 

žice mora kupiti? 

Beseda okoli nakazuje na izračun obsega. Neenako dolgi stranici nakazujeta, da gre 

za pravokotnik. 

5. stopnja: Oceni rezultat  

Učenec naj pred samim računanjem predvidi, koliko pribliţno bi lahko bil končni 

rezultat. Na koncu naj rezultat primerja s svojo oceno. Predhodna ocena je lahko 

eden izmed načinov prepoznavanja napačnega končnega izračuna. 

6. stopnja: Izračunaj in odgovori  

Vključuje izračun, primerjavo rezultata s predhodno oceno ter zapis odgovora. Pri 

tem naj učenec premisli, ali je računal pravilno zahtevo.  

7. stopnja: Preveri  

Učenec naj ponovno pregleda celotni postopek reševanja in odpravi morebitne 

napake. 

Učenec je opisano 7-stopenjsko strategijo reševanja geometrijskih besednih nalog 

uril ob vidni opori v obliki traku s simboli, ki ponazarjajo posamezni korak (Priloga 4). 

Poleg tega je pri delu z učenci z RMK treba spodbujati glasno opisovanje 

posameznih korakov postopka.  

 

Samoocenjevanje izdelkov 

Izraziti primanjkljaji na grobo- in finomotoričnem področju učencem z RMK omejujejo 

uspešno sodelovanje in napredovanje pri pouku geometrije kot tudi na drugih 

predmetnih področjih. Eden izmed razlogov za pomanjkljivo zmoţnost samoocene 

lastnih izdelkov je zagotovo razkorak med povprečnimi ali nadpovprečnimi 

intelektualnimi sposobnostmi učencev z RMK in njihovo dejansko šolsko 

uspešnostjo. Učenci z RMK imajo pogosto pomanjkljivo zmoţnost samoocene lastnih 

izdelkov, predvsem izdelkov, nastalih z motorično akcijo, kot npr. pisanje, risanje, 

geometrijsko načrtovanje ipd. Kljub temu da učenci z RMK imajo znanje z 

določenega področja, ga teţko ali pomanjkljivo pokaţejo, predvsem kadar je 

zahtevan motorični odziv. Tako učenci z RMK potrebujejo prilagojene oblike 

vrednotenja lastnega znanja kot tudi metode dela in strategije, ki jim bodo nudile 

konkretne kriterije uspešne izvedbe določene naloge.  
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Uporaba rubrik za oceno izdelkov 

Učenci z RMK pred začetkom reševanja določene naloge dobijo na listu zapisane 

kriterije uspešno rešene naloge. Kriteriji so dobrodošli predvsem pri nalogah, ki 

zahtevajo grafomotorično izraţanje znanja, kot so pisanje, risanje, geometrijske 

konstrukcijske naloge ipd. Tako bodo učenci natančno seznanjeni s kriteriji, na 

podlagi katerih bodo lahko tudi sami podali oceno lastnega izdelka. Učenci lahko 

svojo uspešnost točkujejo po posameznih kriterijih z ocenami; 0 – neuspešno, 1 – 

uspešno, 2 – zelo uspešno; ali s kljukico – uspešno, kriţcem – neuspešno. 

 

Samostojna priprava kriterijev 

Starejši učenci, ki ţe nekaj časa uporabljajo rubrike kot pomoč pri izraţanju 

samoocene lastnih grafomotoričnih izdelkov, naj pod vodenjem učitelja pred 

začetkom reševanja določene naloge sami pripravijo kriterije uspešne izvedbe.  
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3.5. Rezultati in interpretacija 

3.5.1. Rezultati in interpretacija zaključnega ocenjevanja 

V zaključnem procesu prepoznavanja in ocenjevanja PP so bili uporabljeni naslednji 

preizkusi: ACADIA test (podtesti št. 2, 3, 4 in 5), test imitacije gibov (gibi št. 8, 10, 11, 

12, 13, 16, 17 in 20), matematični presejalni test II (naloge št. 3, 7 in 9), risanje po 

navodilih in podajanje navodil ter pogovor o metakognitivnih spretnostih. Vse teste ali 

dele testov je učenec izpolnjeval v moji prisotnosti.  

Učenec J., vključen v trening geometrijskih spretnosti, je dosegel naslednje rezultate, 

ki so v nadaljevanju, podobno kot pri začetnem ocenjevanju, predstavljeni po 

posameznih preizkusih. 

3.5.1.1. ACADIA test za ugotavljanje razvoja sposobnosti  

Učenec J. je na vseh podtestih, vključenih v proces prepoznavanja in ocenjevanja 

primanjkljajev, dosegel opazno višji rezultat na zaključnem ocenjevanju. Pri podtestih 

vidno-motorične koordinacije in sledenja črti (podtest št. 2) ter vidnega spomina 

(podtest št. 5) so rezultati učenca še vedno pod aritmetično sredino, vendar so se ti 

znatno izboljšali, glede na začetno ocenjevanje.  

Tabela 10: Rezultati testa ACADIA na podtestih 2 – vidno-motorična koordinacija in sposobnost 

sledenja, 3 – vidna diskriminacija, 4 – risanje oblik, 5 – vidno pomnjenje in 7 – zaporedja in šifriranje, 

začetno in končno ocenjevanje za učenca J., vključenega v trening geometrijskih spretnosti 

P
o

d
te

s
t Začetno 

ocenjevanje 

Končno 

ocenjevanje 

2 3 22 9 36 

3  18 44 20 57 

4  8 35 16 58 

5  18 49 18 49 

7 16 46 17 50 

Legenda: Rezultati učenca J. so prikazani v stolpcu, kjer levi, sivo obarvani stolpec prikazuje bruto 

točke, desni pa standardizirane točke, pri čemer je upoštevana njegova kronološka starost. Z rdečo 

obarvane standardizirane točke označujejo vrednosti, ki za 1 ali več standardnih odklonov (v 

nadaljevanju SO) odstopajo od aritmetične sredine. 
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3.5.1.2. Test imitacije gibov  

V spodnji tabeli so prikazani rezultati testa imitacije gibov učenca J. na začetnem in 

končnem ocenjevanju. Pravilna izvedba je ovrednotena z eno točko, nepravilna pa z 

nič točkami. 

Tabela 11: Rezultati testa imitacije gibov, začetno in končno ocenjevanje učenca J., vključenega v 

trening geometrijskih spretnosti  

G
ib

 Začetno 

ocenjevanje 

Končno 

ocenjevanje 

8 0 0 

10 1 1 

11 0 1 

12 1 1 

13 0 0 

16 0 1 

17 0 1 

20 0 1 

Skupaj 2 6 

 

Na testu imitacije gibov je učenec J. na končnem ocenjevanju dosegel 6 točk od 

moţnih 8 točk. Pri tem se je izboljšala ne le pravilnost ponovitve posameznega giba, 

temveč tudi hitrost in preciznost učenčeve izvedbe. Učenec J. je na začetnem 

ocenjevanju dosegel le 2 točki. 

 

3.5.1.3. Matematični presejalni test II  

Učenec J. je na zaključnem ocenjevanju pri nalogi prerisovanja oblike A izbral 

ustrezno strategijo risanja, od večjih elementov k manjšim. Grafomotorična izvedba je 

bila nekoliko okorna, poleg tega je imel učenec J. teţave z ohranjanjem sorazmerja s 

predlogo, narisana oblika je nekoliko večja od predloge. Pri nalogi risanja oblike A po 

spominu se je zapomnitev znatno izboljšala. Učenec J. si je dobro zapomnil tako 

globalno podobo kot tudi vse podrobnosti. Še vedno pa je bila prisotna pomanjkljiva 

grafomotorična izvedba (diagonale se ne sekajo natančno v sredinski točki). Poleg 

tega je oblika večja od predloge, vendar vseeno nekoliko manjša kot pri prvi nalogi 

risanja oblike A.  
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Slika 32: Risanje oblike po spominu, začetno in končno ocenjevanje učenca J., vključenega v trening 

geometrijskih spretnosti (vir: lastni arhiv) 

Pri nalogi prerisovanja oblik B učenec J. ni ohranil sorazmerja s predlogo. Pri risanju 

kocke je tokrat izbral ustrezno strategijo načrtovanja. Narisani krogi imajo nekoliko 

bolj ovalno obliko, z manj natančnim zaključkom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 33: Prerisovanje oblik A, začetno in končno ocenjevanje učenca J., vključenega v trening 

geometrijskih spretnosti (vir: lastni arhiv) 

Pri učencu J. je na zaključnem ocenjevanju še vedno opazna pomanjkljiva 

grafomotorična izvedba pri vseh treh nalogah, vendar so se strategije načrtovanja, 

vidno-prostorski spomin ter prostorska predstavljivost izboljšali. 
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Tabela 12: Primerjava rezultatov začetnega in končnega ocenjevanja na izbranih treh podtestih 

Matematičnega presejalnega testa II učenca J. 

Podtest Začetno ocenjevanje Končno ocenjevanje 

Prerisovanje oblike A - ustrezna strategija risanja 

- ni skupnega presečišča črt 

- ustrezna strategija risanja 

Prerisovanje oblik B - ne preriše vseh podrobnosti 

- teţave s tridimenzionalnimi 

oblikami 

- pri risanju krogov ne ohrani 

postavitve 

- natančno preriše vse oblike 

- ustrezna strategija risanja 

tridimenzionalnih oblik 

Risanje oblike A po 

spominu 

- zapomni si globalno podobo 

oblike A 

- ne zapomni si podrobnosti 

- dobra zapomnitev oblike A 

- sam popravi napačno 

dimenzioniran element v 

narisani obliki 

Vsi trije podtesti - pomanjkljiva grafomotorična 

izvedba 

- ne ohrani razmerij s predlogo 

- pomanjkljiva grafomotorična 

izvedba 

- oblike so v nekoliko boljših 

razmerjih s predlogo 

 

3.5.1.4. Risanje po navodilih in podajanje navodil 

Na zaključnem ocenjevanju učenec J. v prvem delu preizkusa ni imel teţav z 

orientacijo na listu ali priklicem vizualne podobe geometrijskih oblik. Še vedno pa so 

bile prisotne teţave s skiciranjem šestkotnika. Vendar je na zaključnem ocenjevanju, 

učenec J. uspel samostojno narisati šestkotnik z vizualno oporo. 

V drugem delu preizkusa je učenec J. uspešno podajal navodila za risanje. Navodila 

so bila natančno strukturirana in so sistematično usmerjala risanje. Za razliko od 

začetnega ocenjevanja je bilo opaziti usmerjeno pozornost in smiselno sosledje 

navodil. Učenec J. je pokazal tudi kompetentno rabo prostorskih pojmov, ni bilo več 

opaznih teţav s priklicem ali zamenjevanjem geometrijskih likov.  
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3.5.1.5. Pogovor o metakognitivnih strategijah 

Na zaključnem ocenjevanju je učenec J. na listu dobil geometrijsko nalogo, 

sestavljeno iz dveh delov (Priloga 3). Učenec je imel na voljo nekaj minut, nato pa je 

natančno opisal postopek reševanja naloge po korakih. Na koncu je nalogo 

samostojno rešil in ocenil njeno teţavnost.  

Učenčev opis postopka reševanja na zaključnem ocenjevanju: 

1.) Nalogo najprej preberem. 

2.) Podčrtam in prepišem podatke, ki so napisani v navodilih. 

3.) Vprašam se, kaj moram narediti (izračunati, narisati), in si to napišem pod 

podatke.  

4.) Narišem skico. Obkroţim na skici, katere podatke imam.  

5.) Izračunam manjkajočo stranico, da lahko potem narišem pravokotnik.  

6.) Potem izračunam še ploščino, ker imam obe stranici.  

7.) Narišem pravokotnik. Potrebujem ravnilo.  

Učenčev opis korakov reševanja podane naloge na zaključnem ocenjevanju kaţe na 

izboljšanje same strategije reševanja. Učenec J. je pred samim začetkom reševanja 

premišljeno načrtoval postopek reševanja. Koraki so si sledili v pravilnem zaporedju. 

Učenec je pozabil dodati korak preverjanja pravilnosti postopka reševanja in zapis 

odgovora.  

Kasnejši postopek samostojnega reševanja naloge je pokazal, da so pri učencu J. še 

vedno prisotne pomanjkljiva grafomotorika in teţave, povezane z vidno-motorično 

koordinacijo, ki se kaţejo predvsem kot manj spretna raba geotrikotnika. Poleg tega 

je še vedno prisotna nekoliko pomanjkljiva izraba prostora zaradi teţav, povezanih z 

orientacijo na listu. Učenec je kljub zadostnemu prostoru za reševanje naloge na eni 

strani, ločeno reševal računski in konstrukcijski del naloge. Pri tem je bila njegova 

pisava teţje berljiva in zelo velika. Ţe sam izpis podatkov je zavzel velik del prostora.  

Učenec J. je nalogo ocenil kot kar zahtevno. Omenil je, da je postopek reševanja 

zelo dolg in obsega veliko korakov. Nalogo je po teţavnosti ocenil na 5-stopenjski 

lestvici (1 – zelo lahko, 5 – zelo teţko) z oceno 4–5. Pri tem je dodal, da naloga sicer 

ni teţka, vendar je postopek reševanja dolg. Povedal je tudi, da naloga zahteva 

počasno in natančno branje ter da mu je izpis podatkov zelo pomagal pri reševanju, 

saj se ni večkrat vračal nazaj k branju navodila. Svojo izvedbo naloge je na 

5-stopenjski ocenjevalni lestvici ocenil s 4–5. Oceno je argumentiral kot 5 za računski 

del in 4 za konstrukcijski del, saj je menil, da je nalogo v celoti rešil pravilno, le 

konstrukcijski del je vizualno nekoliko šibkejši.  



 
 

96 
 

Pri reševanju geometrijske računske in konstrukcijske naloge je bilo na zaključnem 

ocenjevanju opaziti izrazito izboljšanje strategije reševanja. Kljub temu pa še vedno 

ostajajo prisotne teţave grafomotorike (oblikovanje črk in številk, nekoliko 

prekomeren pritisk na podlago), orientacije na papirju ter samoevalvacije pravilnosti 

reševanja. 

 

3.5.2. Povzetek ključnih ugotovitev treninga geometrijskih spretnosti 

Addy (2012) pravi, da je RMK skriti primanjkljaj, ki ga prepoznamo šele, ko mora 

učenec izvajati specifično nalogo, ki zahteva dobro motorično koordinacijo in 

vidno-prostorske sposobnosti. Omenjene sposobnosti so ključne sestavine 

uspešnega sodelovanja tudi na področju geometrije. Z začetnim postopkom 

diagnostične ocene močnih in šibkih področij so bila pri učencu J. prepoznana 

področja primanjkljajev, značilna za učence z RMK, to so pomanjkljive fino- in 

grobomotorične spretnosti, manj spretna vidno-motorična koordinacija, primanjkljaji 

na področju vidnega pomnjenja, geometrijskega načrtovanja in metakognitivnih 

spretnosti. Košak Babuder (2011) navaja, da je pomembno poznavanje in 

vključevanje močnih področij učencev z RMK v pouk matematike. Zato so strategije 

in metode dela, vključene v trening geometrijskih spretnosti, temeljile na močnem 

govornem in slušnem področju učenca. 

Skozi trening geometrijskih spretnosti so bile učencu predstavljene različne strategije, 

ki so mu lahko v pomoč pri geometrijskem načrtovanju. Poleg tega pa je bil velik del 

treninga namenjen razvijanju spretnosti, pomembnih za uspešno samostojno 

sodelovanje pri geometrijskih dejavnostih, kot npr. vidno pomnjenje, vidno-motorična 

koordinacija, prostorska in ploskovna orientacija ter raba geometrijskega orodja. 

Ponujen nabor strategij je učencu lahko v pomoč tudi v nadaljnjem procesu 

izobraţevanja tako pri pouku geometrije kot tudi na drugih predmetnih področjih, kot 

so matematika, tehnika, fizika itd. 

Trening geometrijskih znanj in spretnosti je bil zasnovan glede na potrebe učenca, 

vključenega v trening, razvijal je področja, pri katerih je učenec v začetni diagnostični 

oceni kazal večja odstopanja. Poleg tega pa je temeljil na njegovih močnih področjih, 

interesih ter učnem stilu učenca. Trening je učenca motiviral in aktivno vključeval v 

delo. Hkrati pa je učencu omogočil pregled in utrjevanje znanja ter spretnosti, 

pridobljenih v dosedanjih letih šolanja, s poudarki na področjih, pri katerih so bili 

opaţeni večji primanjkljaji. Poleg motoričnih, koordinacijskih in 

orientacijsko-prostorskih primanjkljajev, povezanih z RMK, je bilo na začetku pri 

učencu zaznati tudi šibkejše metakognitivne spretnosti, ki so še dodatno ovirale 

učenčevo uspešnost pri reševanju geometrijskih nalog. Iz omenjenega razloga je bila 

v trening geometrijskih spretnosti vključena tudi prilagojena oblika 7-stopenjske 

strategije reševanja matematičnih besednih problemov za geometrijske 

konstrukcijske naloge, ki je učencu nudila premišljeno in organizirano strategijo 
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reševanja posameznih nalog po korakih. Strategija je bila učencu predstavljena 

preko vidne opore, podprte z verbalizacijo, in je tako temeljila na njegovem 

preferenčnem vidnem ter slušno-govornem učnem stilu. Pri učencu je bilo moč 

opaziti tudi teţave na področju samovrednotenja in samoevalvacije lastnega dela, 

predvsem pri nalogah, ki so zahtevale rezultate motoričnega dela, npr. pisanje, 

risanje itd. Učenec se je učil vrednotenja svojih geometrijskih izdelkov s pomočjo 

rubrik, ki so vsebovale kriterije in standarde uspešno rešene naloge. Tanguay (2002) 

navaja, da so rubrike zelo dobrodošlo ocenjevalno orodje za skupino učencev z 

neverbalnimi učnimi teţavami, saj učencu daje oporo pri reševanju, hkrati pa nudi 

jasno informacijo o kriterijih pozitivno ocenjene naloge.  

Posamezni vsebinski sklopi treninga geometrijskih spretnosti so temeljili na 

prepoznanih področjih teţav pri učencu J., to so vidno-motorična koordinacija, vidno 

pomnjenje, prostorska orientacija in geometrijsko načrtovanje. Učenec je napredoval 

na vseh omenjenih področjih. Omenjeni vsebinski sklopi so vključevali vsebinske ali 

metodične elemente preizkušenih treningov, kot na primer področje vidno-motorične 

koordinacije po avtorici H. Tymichovi (Bogdanowicz, 2005) ali področje vidnega 

pomnjenja po avtorjih Goldfusu in Kornu (2004), dopolnjeni z različnimi dejavnostmi, 

strategijami in metodami dela, ki jih tuji in slovenski strokovnjaki (Addy, 2012; 

Christmas, 2009; Košak Babuder, 2011) v svoji literaturi omenjajo kot primerne za 

učence z RMK.  

Trening je z izbiro dejavnosti in predvsem metodami ter poučevanimi strategijami 

dela upošteval izraţeni učni stil učenca. Učenec ima več izraţenih učnih stilov, ti so 

vidno-individualistični, socialni ter slušno-govorni stil. Vsi preferenčni načini učenja pri 

učencu so bili v treningu upoštevani skozi različne vidike:  

- vidni stil: geometrija kot osrednji predmet ţe sama po sebi temelji na 

vidno-prostorskih elementih; izbira strategij, ki po večini temeljijo na vidnih oporah 

(npr. vidna opora za zapomnitev 7-stopenjske strategije reševanja besednih 

problemov, kartice prebliska, izbira mnemotehnik ipd.), 

- individualistični stil: izbira preteţno individualnih oblik izvajanja treninga, kjer ima 

učenec omejeno količino draţljajev, da se laţje osredotoči na aktivnosti,  

- socialni stil: občasno vključevanje vrstnika pri izvajanju nalog v paru ter v 

povezavi s slušno-govornim stilom, s povečanim obsegom komunikacije, 

- slušno-govorni stil: z izbiro samih aktivnosti in metod dela, ki zahtevajo povečan 

obseg verbalizacije, izbira strategij za zapomnitev (mnemotehnike ipd.). 

Pri učencu je po končanem treningu geometrijskih spretnosti opazen napredek na 

področju vidnega pomnjenja, vidno-prostorske orientacije, rabe geometrijskega 

orodja ter metakognitivnih spretnosti samoocenjevanja in samouravnavanja procesa 

reševanja geometrijskih konstrukcijskih in računskih nalog. Učenec je z usvojenimi 

strategijami in znanji lahko uspešnejši pri pouku geometrije ter tako laţje sledi 
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zahtevam pouka znotraj razreda. Kljub opaznemu napredku na nekaterih področjih 

pa so še vedno opazni primanjkljaji na drugih področjih, kot so vidno-motorična 

koordinacija, kar se kaţe predvsem kot manj spretna grafomotorika in manj natančno 

risanje, predvsem kadar naloga zahteva rabo geometrijskega orodja. Učenec bi v 

prihodnje potreboval intenzivno pomoč in podporo staršev, učiteljev ter drugih 

strokovnih delavcev na področju vidno-motorične koordinacije, v obliki specifičnega 

treninga, osredotočenega zgolj na omenjeno področje. 

 

3.6. Odgovori na raziskovalna vprašanja 

1. Na katerih področjih ima učenec z RMK PP in so posledično vključena v 

trening geometrijskih spretnosti? 

Področje geometrijskih spretnosti v povezavi s problematiko RMK je v strokovni 

literaturi pomanjkljivo zastopano, zato je bila glavna teţava dotične raziskave 

natančna opredelitev spretnosti in znanj, pomembnih za področje geometrije. Teţko 

bi bilo posplošiti področja, ki naj bodo vključena v trening geometrijskih spretnosti za 

učence z RMK, saj je trening individualiziran glede na močna področja in 

primanjkljaje posameznega učenca. Pri učencu J., vključenem v trening geometrijskih 

spretnosti, so bila opazna šibka področja vidno-motorične koordinacije (ACADIA, 

podtest 2), finomotoričnih spretnosti (ACADIA, test imitacije gibov in matematični 

presejalni test II), vidno-prostorske predstavljivosti in obvladovanja prostora (test 

imitacije gibov), vidnega pomnjenja (ACADIA, podtest 5 in matematični presejalni test 

II, risanje oblike A po spominu), geometrijskega načrtovanja (risanje po navodilih in 

podajanje navodil, pogovor o metakognitivnih strategijah), proceduralnega učenja, 

obvladovanja zaporedij in metakognitivnih spretnosti (pogovor o metakognitivnih 

strategijah).  

Lahko pa govorimo o področjih in spretnostih, pomembnih za področje geometrije, ki 

naj bodo vključena v sam postopek prepoznavanja in ocenjevanja PP. Za uspešno 

sodelovanje pri konstrukcijskih in računskih geometrijskih nalogah so tako 

pomembne dobre spretnosti vidno-motorične koordinacije, fine motorike, 

vidno-prostorske predstavljivosti in orientacije, vidno-prostorskega pomnjenja, 

verbalnih sposobnosti, proceduralnega učenja in obvladovanja zaporedij ter 

metakognitivne spretnosti, ki nadzorujejo učenje ter postopke reševanja 

geometrijskih nalog. Vsa omenjena področja so bila v raziskavi magistrskega dela 

zajeta v postopek prepoznavanja in ocenjevanja posebnih potreb na področju 

geometrije. Omenjena področja so bila vključena tudi v trening geometrijskih 

spretnosti v različnem obsegu, glede na izraţenost primanjkljajev učenca, 

vključenega v trening.  

Diagnostični postopek je bil precej obseţen, saj je s pomočjo posameznih delov 

testnih nalog zajel vsa zgoraj omenjena področja, pomembna za uspešno 

sodelovanje na področju geometrije. Poglobljena diagnostična ocena omogoča 
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celostno razumevanje funkcioniranja učenca z RMK na področju geometrije in 

omogoča laţje načrtovanje treninga specifičnih spretnosti. Hkrati pa je obseţnejši 

diagnostični postopek omogočil razlikovanje učenca z RMK od ostalih učencev, 

vključenih v začetni postopek ocenjevanja, saj je omogočil razlikovanje v kontinuumu 

potreb. Izraziti primanjkljaji, povezani z RMK, na vseh področjih zajetih v 

diagnostično oceno, so bili izraţeni le pri enem učencu (učenec J.), vključenem v 

nadaljnje oblike pomoči. Pri ostalih učencih so bile teţave bolj splošne narave ali pa 

so bile prisotne v manjšem obsegu. Kontinuumu PP primerno je bila zagotovljena tudi 

pomoč učencem in podpora učiteljem matematike ter šolskim svetovalnim delavcem, 

ki učencem nudijo DSP. 

 

2. Na katera močna področja učenca z RMK se lahko strategije in trening v 

celoti opira? 

V postopek prepoznavanja in ocenjevanja posebnih potreb je pomembno vključiti tudi 

posamezne metode, ki nam pomagajo prepoznati močna in interesna področja 

učencev z RMK. V pomoč so nam lahko predvsem različni vprašalniki učnih stilov, 

pogovor z učencem, njegovimi starši in učiteljem, ki učenca dobro pozna. V literaturi 

avtorji (Kavkler, 2002; Lerner, 2003; Portwood, 2000) navajajo, da je pri učencih z 

RMK pogosto izraţeno močno slušno-govorno področje, ki se lahko kaţe kot 

preferenčni učni stil, dobre verbalne sposobnosti, bogat besednjak, raba zahtevnih 

jezikovnih struktur in učinkovitejše pomnjenje informacij, pridobljenih po slušni poti.  

Pri učencu J., vključenem v trening, je bilo izraţeno močno slušno-govorno področje, 

ki se je kazalo tudi pri izbiri njegovih interesnih področij (glasba, angleščina). Poleg 

visokih verbalnih sposobnosti in preferenčnega slušno-govornega učnega stila, je 

imel učenec močno izraţen tudi vidni učni stil. Tako so bile v treningu uporabljene 

strategije, ki so temeljile na močnih slušno-govornih in vidnih sposobnostih, 

upoštevajoč področja primanjkljajev. Poleg močnih področij pa je v trening zaţeleno 

vključiti tudi interesna področja učencev z RMK in jih tako še dodatno pritegniti k 

aktivnemu sodelovanju.  

Za pridobivanje celostne ocene funkcioniranja učenca z RMK je dobrodošlo, da so v 

začetno oceno kot enakovredni člani tima vključeni tudi starši, učitelj razrednik in 

predmetni učitelji za specifično področje, kjer so primanjkljaji z RMK najizrazitejši. 

Vsak član tima osvetli pomemben vidik funkcioniranja učenca, npr. doma, v skupini, v 

individualni situaciji, v paru, na predmetnem področju, kjer je uspešen ipd.  
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3. Katere strategije in metode dela so bile učinkovite in so učencu z RMK 

omogočale napredovanje pri geometrijskih spretnostih? 

Pri delu z učencem J. so se izkazale kot učinkovite predvsem strategije in metode 

dela, ki so temeljile na močnih področjih učenca, dobrih slušno-verbalnih 

sposobnostih. To je bila predvsem strategija verbalizacije, ki je vključevala 

opisovanje posameznih korakov in postopkov s svojimi besedami, obnavljanje in 

povzemanja bistva pri učenju novih vsebin, še posebej, kadar je bilo vključeno učenje 

novih motoričnih spretnosti. 

Druge učinkovite strategije so bile delitev daljših konstrukcijskih nalog in aktivnosti 

učenja novih motoričnih spretnosti na manjše enote, torej učenje po posameznih 

korakih in deljenje nalog na krajše dele. Tako je imel učenec J. moţnost postopnega 

usvajanja in utrjevanja novih spretnosti po posameznih korakih. V veliko pomoč je 

bilo učencu tudi učenje po modelu in pa konkretna demonstracija postopka izvajanja 

naloge ali določene motorične aktivnosti. Pri tem je bila v postopek učenja po modelu 

ali demonstracijo vključena tudi strategija verbalizacije, ki je učencu J. nudila še 

dodatno oporo pri učenju. 

Za laţjo zapomnitev novih abstraktnih geometrijskih pojmov in konstrukcijskih 

postopkov, so bili učencu J. v pomoč kartončki s postopki, ki jih je izdelal sam in 

uporaba kartic prebliska (angl. flashcards), ki so zaradi svoje vsestranske 

uporabnosti omogočile utrjevanje novih pojmov na različne načine. Skozi trening 

geometrijskih spretnosti je bilo razvidno, da učenec z RMK potrebuje veliko raznolikih 

priloţnosti utrjevanja in ponavljanja novo naučenih znanj in spretnosti. Tako je za 

učence z RMK pomembno, da imajo moţnost različnih načinov urjenja novega 

znanja za doseganje določenega cilja, kar mora biti naše vodilo pri načrtovanju 

obravnave in izdelavi didaktičnih materialov. 

 

4. Kako učinkovit je bil trening geometrijskih spretnosti pri učencu z RMK? 

O učinkovitosti treninga geometrijskih spretnosti lahko govorimo na podlagi rezultatov 

začetne in končne diagnostične ocene. Učenec J. je na podlagi rezultatov testnih 

nalog napredoval na področju vidno-motorične koordinacije (ACADIA, podtest 2), 

vidnega pomnjenja (ACADIA, podtest 5 in matematični presejalni test II, podtest 

risanja oblike A po spominu), vidno-prostorske orientacije (test imitacije gibov in 

risanje po navodilih in podajanje navodil za risanje), geometrijskega načrtovanja 

(ACADIA, podtest 5, risanje tridimenzionalnih oblik) ter metakognitivnih spretnosti 

samoocenjevanja in samouravnavanja procesa reševanja geometrijskih 

konstrukcijskih in računskih nalog (pogovor o metakognitivnih strategijah). Večja 

učinkovitost učenca se je pokazala predvsem pri nalogah, ki zahtevajo motorični 

odgovor (ACADIA, podtest 2 in 5, matematični presejalni test II in risanje po navodilih 

ter podajanje navodil za risanje). Pri omenjenih nalogah je bila opaţena večja 

natančnost izvedbe, zaradi česar se je nekoliko podaljšal čas reševanja. Trening se 

je tako izkazal kot učinkovit, vsekakor pa bi za doseganje višjih rezultatov potrebovali 
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dlje trajajoči trening, ki bi učencu z RMK omogočil usvajanje strategij, ki mu bodo v 

pomoč pri doseganju samostojnosti na področju geometrijskih spretnosti tako v 

individualnih situacijah kot tudi pri aktivnostih znotraj razreda. Glavni cilj treninga 

geometrijskih spretnosti ni bil korekcija primanjkljajev, temveč učenje novih strategij 

in metod dela ter uvajanje prilagoditev poučevanja in učenja, ki bodo učencu v 

pomoč pri pouku geometrije in hkrati uporabne tudi na drugih predmetnih področjih, 

ki zahtevajo podobne spretnosti.  
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4. Zaključek in sklepne misli 

Razvojna motnja koordinacije spada v skupino neverbalnih učnih teţav. Primanjkljaji, 

povezani z RMK, se pri posameznih učencih razlikujejo v svoji pojavni obliki in 

intenziteti izraţene motnje. Kljub temu lahko izpostavimo nekatera področja 

primanjkljajev, značilna za večino učencev z RMK, to so pomanjkljive motorične, 

vidno-koordinacijske spretnosti, spretnosti orientacije in obvladovanja prostora, 

vidnega pomnjenja, obvladovanja zaporedij in teţave na področju metakognitivnih 

spretnosti, ki nadzorujejo in uravnavajo proces učenja in reševanja nalog. Omenjene 

spretnosti ovirajo učence z RMK na številnih šolskih področjih, še posebej pa so 

izraţene na področju geometrije, kjer se kaţejo kot zmanjšana natančnost risanja, 

pomanjkljiva raba ali celo nezmoţnost uporabe geometrijskega orodja, pomanjkljivo 

obvladovanje prostorskih pojmov, teţave z orientacijo na ploskvi, pomanjkljive 

zmoţnosti vizualizacije in skiciranja, zamenjevanje ali izpuščanje posameznih 

korakov v postopkih geometrijskega risanja, teţave z geometrijskim načrtovanjem, s 

samovrednotenjem svojih izdelkov in ne-pregledovanjem ustreznosti rezultata in 

postopka reševanja dane naloge. Kljub izrazitim primanjkljajem na področju 

geometrije pa teţave učencev z RMK pogosto ostanejo spregledane. Vzroke temu 

lahko pripišemo prezrtosti omenjene problematike v strokovni literaturi, majhnemu 

številu ur, namenjenih pouku geometrije, nepoznavanju in neprepoznanosti teţav, 

povezanih z RMK, s strani učiteljev ipd. Učitelji in šolski strokovni delavci se tako 

pogosto srečujejo z dilemo, katere strategije in metode dela ponuditi učencem z RMK 

na tako specifičnem področju, da bi imeli ti moţnost urjenja in razvijanja 

geometrijskih spretnosti.  

Namen magistrskega dela je bil oblikovanje specifičnega treninga geometrijskih znanj 

in spretnosti, ki bi učencu omogočil razvoj geometrijskih spretnosti in mu hkrati nudil 

oporo pri sledenju pouku geometrije znotraj dejavnosti razreda. Pred začetkom 

izvajanja treninga je bil izpeljan obširen postopek prepoznavanja in ocenjevanja 

posebnih potreb učencev na področju geometrijskih spretnosti. Začetni vzorec 

devetih učencev, pri katerih naj bi se pojavljale teţave na področju geometrijskih 

spretnosti, prepoznanih s strani razrednih učiteljev, učiteljev matematike ali šolskih 

svetovalnih delavcev (socialni pedagogi), se je tako skrčil na enega učenca, 

vključenega v nadaljnji trening. Sprememba potrjuje zgoraj omenjeno domnevo o 

pomanjkljivem poznavanju primanjkljajev, vezanih na RMK, s strani učiteljev in 

šolskih svetovalnih delavcev, še posebej v povezavi s specifiko motnje na področju 

geometrije. Hkrati poudarja pomen poglobljene diagnostične ocene za 

prepoznavanje učencev s PPPU, ki je osnova za zagotavljanje kontinuuma pomoči in 

podpore učencem z različno intenziteto izraţenih primanjkljajev. Opirajoč se na 

petstopenjski model pomoči učencem z učnimi teţavami, sprememba začetnega 

vzorca potrjuje deleţ 1 do 5 % učencev z izrazitimi, dlje časa trajajočimi in 

specifičnimi primanjkljaji in jih razlikuje od učencev z laţjimi ali bolj splošnimi oblikami 

teţav. 
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Pri učencu J., vključenem v nadaljnji trening, je postopek poglobljene diagnostične 

ocene geometrijskih spretnosti pokazal izrazite primanjkljaje na področju fine 

motorike, vidno-motorične koordinacije, vidnega pomnjenja, geometrijskega 

načrtovanja in metakognitivnih spretnosti, povezanih s samovrednotenjem lastnega 

motoričnega delovanja in izdelkov. Hkrati pa je bilo prepoznano tudi njegovo močno 

slušno-govorno področje, na katerem so temeljile vse strategije in metode dela, 

uporabljene v okviru izvajanega desettedenskega treninga geometrijskih spretnosti. 

Zaključna diagnostična ocena je pokazala napredek na področju vidnega pomnjenja, 

vidno-prostorske orientacije, rabe geometrijskega orodja ter metakognitivnih 

spretnosti samoocenjevanja in samouravnavanja procesa reševanja geometrijskih 

konstrukcijskih in računskih nalog, glede na začetno funkcioniranje učenca. Rezultati 

raziskave tako potrjujejo pozitivni vpliv treninga geometrijskih spretnosti na 

izboljšanje geometrijskih spretnosti in povečanje učinkovitosti učenca z RMK pri 

reševanju geometrijskih konstrukcijskih in besedilnih nalog.  

V magistrskem delu zbrane strategije, metode dela in material, pripravljeni za 

namene desettedenskega treninga geometrijskih spretnosti, so lahko v pomoč 

specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, učiteljem matematike in staršem pri 

razvijanju geometrijskih spretnosti. Predstavljene strategije temeljijo na 

petstopenjskem modelu pomoči, tako je zbran širok nabor od bolj splošnih do zelo 

specifičnih oblik pomoči. Nabor strategij je lahko v pomoč pri iskanju ustreznih 

prilagoditev za samostojnejše vključevanje učencev s podobnimi teţavami v 

geometrijske dejavnosti znotraj razreda. Magistrsko delo s poglobljenim teoretičnim 

delom prispeva k razvoju stroke na področju teţav, povezanih z RMK, z natančno 

opredelitvijo teţav učencev z RMK na zelo specifičnem področju geometrije, ki je 

tako v domači kot tuji strokovni literaturi le redko predmet raziskovanja. Kljub 

specifični usmeritvi predmeta raziskovanja na ozko področje geometrije in 

geometrijskih spretnosti nabor strategij ni primeren zgolj za pouk geometrije, temveč 

je večina strategij prenosljiva tudi na druga predmetna področja, posamezni sklopi 

treninga, kot so urjenje vidno-motorične koordinacije in sledenja črti ali prostorske 

orientacije, pa uporabni tudi v zgodnjem procesu opismenjevanja.  

Trening bi verjetno še bolje vplival na razvoj geometrijskih spretnosti, če bi bil izvajan 

in prilagojen za učence niţjih razredov. Na tak način bi lahko zagotovili postopen 

razvoj spretnosti, pomembnih za področje geometrije in počasen prehod od 

enostavnih, konkretnejših dejavnosti na zahtevne in bolj abstraktne vsebine. Poleg 

tega bi morali trening rabe geometrijskega orodja predstaviti učencem, še preden se 

v razredu pojavi potreba po njem, na tak način pa bi učencem z RMK omogočili 

dobro predispozicijo za sledenje učnim vsebinam znotraj razreda. Omejitev raziskave 

magistrskega dela je majhnost vzorca učencev, vključenih v sam trening 

geometrijskih spretnosti, zaradi česar ugotovitev ni moţno posplošiti na celotno 

populacijo učencev z RMK.  

Podroben opis funkcioniranja učenca z RMK na področju geometrije in smernice za 

razvijanje geometrijskih spretnosti, v obliki predstavljenega treninga geometrijskih 
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spretnosti, so lahko v pomoč specialnim in rehabilitacijskim pedagogom praktikom pri 

delu z učenci z RMK. Magistrsko delo in primer predstavljenega treninga 

geometrijskih spretnosti naj bo spodbuda za nadaljnje raziskovanje in iskanje novih 

idej za delo in ocenjevanje spretnosti na področju geometrije v povezavi z RMK. 

Primanjkljaji, povezani z RMK, so obseţni in učence pomembno omejujejo na 

šolskem področju in pri vsakodnevnih opravilih, zato potrebujejo ciljno naravnano ter 

dlje časa trajajočo pomoč in podporo v obliki specifičnih treningov. Učenci z RMK tudi 

pri pouku geometrije potrebujejo raznolik podporni sistem, ki nudi tako splošne 

prilagoditve dobre poučevalne prakse kot tudi specifične oblike intenzivnih treningov 

geometrijskih znanj in spretnosti ter hkrati upošteva njihova močna področja in 

interese. Tako bodo učenci z RMK usvojili znanja ter strategije, ki jim bodo v pomoč v 

nadaljnjem procesu šolanja in pri dejavnostih zunaj šolskega konteksta.  
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6. Priloge 

6.1. Priloga 1: Vprašalnik za ugotavljanje obvladovanja spretnosti in 

znanj, pomembnih za področje geometrije, namenjen učiteljem 

matematike in šolskim svetovalnim delavcem  

Ime in priimek učenca: 

________________________________________________________ 

Starost učenca: 

______________________________________________________________ 

Razred: ____________ 

 

1. S križcem (X) označite področja, na katerih pri učencu opažate težave! 

Groba motorika  Zavedanje in orientacija v prostoru  

Fina motorika  Orientacija na listu  

Koordinacija  Prostorska predstavljivost  

Zavedanje telesne sheme  Organizacija  

Matematično konceptualno 

znanje 

 Načrtovanje  

Matematično proceduralno 

znanje 

 Komunikacija, govor in jezik  

Geometrija  Socialno področje  

Spomin  Aritmetika   

Pozornost in koncentracija  Pisanje  

Samozavedanje in samopodoba  Manipulacija s pripomočki (ravnilo 

…) 

 

 

2. Motorično-koordinacijsko področje 

  DA NE 

1.  Se zdi otrok na splošno pri gibanju manj spreten?   
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2.  Ali ima otrok teţave pri rabi različnih pripomočkov in orodij 

(ţoga, ravnilo, šestilo …)? 

  

3.  Je otrokovo pisanje počasno?   

4.  Ali je otrokova drţa pisala nenavadna?   

5.  Ima otrok teţave pri oblikovanju oz. pisanju črk in številk?   

6.  Ali otrok pri pisanju obrača črke?   

7.  Ali se otrokova pisava nagiba navzdol, namesto da bi sledila 

horizontalni smeri? 

  

8.  Ali je otrokov pritisk na podlago s pisalom manj ustrezen 

(prevelik, premajhen)? 

  

9.  Je otrokova pisava teţje berljiva?   

10.  Ali je postavitev zvezka na mizi med pisanjem nenavadna?    

11.  Ali ima otrok teţave s spretnim rezanjem s škarjami?   

12.  Ali ima otrok teţave pri rabi ravnila?   

13.  Ali ima otrok teţave z uporabo geotrikotnika v različne namene 

(odmerjanje kotov, dolţine, risanje vzporednic, pravokotnic)? 

  

14.  Ali ima otrok teţave z uporabo šestila?   

 

3. Prostor in načrtovanje 

  DA NE 

15.  Ali ima otrok teţave z začenjanjem pisanja na ustrezni strani in 

mestu v zvezku? 

  

16.  Ali ima otrok teţave pri razumevanju prostorskih pojmov kot npr. 

zgoraj, spodaj, gor, dol, notri, zunaj? 

  

17.  Ali ima otrok teţave pri upoštevanju različnih smeri računanja, 

npr. pri pisnem seštevanju ali pisnem deljenju? 

  

18.  Ali ima otrok teţave z risanjem tridimenzionalnih predmetov?   

19.  Ali ima otrok teţave pri povezovanju tridimenzionalnih 

predmetov z ustrezno sliko? 

  

20.  Ali ima otrok teţave pri organizaciji pripomočkov na mizi (pisala,   
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zvezek …)? 

21.  Ali ima otrok teţave pri risanju skic oz. je narisano nepregledno?   

 

4. Ostalo  

  DA NE 

22.  Ali pri otroku opaţate teţave z zapomnitvijo postopkov?   

23.  Ali otrok pogosto zamenja posamezne korake v postopku?    

24.  Ali ima otrok teţave pri usvajanju in zapomnitvi novih abstraktnih 

matematičnih pojmov, npr. tangenta, romb, paralelogram …? 

  

25.  Ali ima otrok teţave pri razumevanju matematičnih izrazov z 

enakim pomenom, npr. krat in pomnoţi? 

  

26.  Ali ima otrok teţave pri razumevanju in zapomnitvi pomena 

določenih matematičnih simbolov, npr. p||q (vzporednici),  

(pravokotnici), AB (daljica), p (premica)? 

  

27.  Ali otroka hitro zmotijo različni draţljaji?   

28.  Ali je otrok zmeden, kadar je na strani več kot ena naloga ali 

kadar so na strani dodatne informacije (slike, vzorci itd.)? 

  

29.  Ali je otrokov govor teţje razumljiv?   

30.  Se otrokov govor spremeni, kadar je pod pritiskom (npr. kadar je 

on na vrsti za odgovor)? 

  

31.  Se pri otroku pojavlja neskladje med verbalno (ustno) in pisno 

razlago? 

  

32.  Ali se otrok ne zaveda svojega izgleda in je zato večkrat 

skuštran, neurejen? 

  

33.  Ali ima otrok nizko samozaupanje pri motoričnih dejavnostih 

(pisanju, rezanju s škarjami, risanju, športnih aktivnostih …)? 
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6.2. Priloga 2: Vprašalnik za ugotavljanje obvladovanja spretnosti in 

znanj, pomembnih za področje geometrije, namenjen staršem 

Ime in priimek otroka: 

________________________________________________________ 

Starost otroka: 

______________________________________________________________ 

Razred: ____________ 

 

1. S križcem (X) označite področja, na katerih pri otroku opažate težave! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Motorika 

  DA NE 

1.  Se zdi otrok pri gibanju manj spreten?   

2.  Ali ima otrok teţave s stanjem na eni nogi?   

3.  Ali ima otrok teţave s spretno rabo različnih pripomočkov in 
orodij (ţoga, ravnilo, šestilo …)? 

  

4.  Ali ima otrok teţave z dovolj spretnim in hitrim preoblačenjem pri 
športni vzgoji? 

  

Groba motorika  

Fina motorika  

Koordinacija  

Zapomnitev postopkov  

Geometrija  

Spomin  

Pozornost in koncentracija  

Samopodoba  

Orientacija v prostoru  

Orientacija na listu  

Prostorska predstavljivost  

Organizacija  

Načrtovanje  

Komunikacija, govor in jezik  

Socialno področje  

Računanje   

Pisanje  

Rokovanje s pripomočki (ravnilo 
…) 
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5.  Je otrokovo pisanje počasno?   

6.  Ali je otrokova drţa pisala nenavadna?   

7.  Ima otrok teţave pri oblikovanju oz. pisanju črk in številk?   

8.  Ali otrok pri pisanju obrača črke in številke?   

9.  Ali se otrokova pisava nagiba navzdol, namesto da bi sledila 
horizontalni smeri? 

  

10.  Ali je otrokov pritisk na podlago s pisalom manj ustrezen 
(prevelik, premajhen)? 

  

11.  Je otrokova pisava teţje berljiva?   

12.  Ali je postavitev zvezka na mizi med pisanjem nenavadna?    

13.  Ali ima otrok teţave s spretnim rezanjem s škarjami?   

14.  Ali ima otrok teţave s spretno rabo ravnila?   

15.  Ali ima otrok teţave z uporabo geotrikotnika v različne namene 
(odmerjanje kotov, dolţine, risanje vzporednic, pravokotnic)? 

  

16.  Ali ima otrok teţave z uporabo šestila?   

 

3. Prostor in načrtovanje 

  DA NE 

17.  Ali ima otrok teţave z začenjanjem pisanja na ustrezni strani in 
mestu v zvezku? 

  

18.  Ali ima otrok teţave z razumevanjem prostorskih pojmov kot 
npr. zgoraj, spodaj, gor, dol, notri, zunaj? 

  

19.  Ali ima otrok teţave z risanjem tridimenzionalnih predmetov?   

20.  Ali ima otrok teţave pri organizaciji pripomočkov na mizi (pisala, 
zvezek, ravnilo …)? 

  

21.  Ali ima otrok teţave pri risanju skic oz. je narisano nepregledno?   

 

4. Ostalo 

  DA NE 

22.  Ali otroka zlahka zmotijo različni draţljaji?   

23.  Ali pri otroku opaţate teţave z zapomnitvijo postopkov?   
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24.  Ali otrok pogosto zameša posamezne korake v postopku?    

25.  Ali je otrokov govor teţje razumljiv?   

26.  Se otrokov govor spremeni, kadar je pod pritiskom (npr. kadar je 
on na vrsti za odgovor)? 

  

27.  Se pri otroku pojavlja neskladje med verbalno (ustno) in pisno 
razlago? 

  

28.  Ali se otrok ne zaveda svojega izgleda in je zato večkrat 
skuštran, neurejen? 

  

29.  Ali ima otrok nizko samozaupanje pri motoričnih dejavnostih 
(pisanju, rezanju s škarjami, risanju, športnih aktivnostih …)? 
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6.3. Priloga 3: Geometrijska računska in konstrukcijska naloga za 

preverjanje metakognitivnih spretnosti 

Ime in priimek:___________________________________________________ 

Razred:____________________ 

Datum: ___________________ 

 

Naloga: 

a) Začetno ocenjevanje: 

Nariši pravokotnik s krajšo stranico 6 cm, ki ima ploščino 72 cm2. Koliko meri njegov 

obseg? 

 

 

 

 

 

b) Zaključno ocenjevanje: 

Nariši pravokotnik z daljšo stranico 8 cm, ki ima obseg 28 cm. Kolikšna je njegova 

ploščina? 
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6.4. Priloga 4: 7-stopenjska strategija reševanja geometrijskih besednih 

problemov ob vidni opori 

 

 

1. stopnja: Glasno preberi nalogo 

 

 

2. stopnja: Povej po svoje, podčrtaj in izpiši podatke  

 

 

 

3. stopnja: Nariši skico 

 

 

4. stopnja: Izberi ustrezen računski obrazec  

 

 

 

5. stopnja: Oceni rezultat  

 

 

 

6. stopnja: Izračunaj in odgovori  

 

 

 

7. stopnja: Preveri  

 

 


