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POVZETEK 

Urška Ivančič 

PROGRAM ZA SPODBUJANJE RAZVOJA FINE MOTORIKE PRI DEKLICI Z 

ZAOSTANKOM V RAZVOJU 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017 

 

Gibanje ima pomembno vlogo pri celostnem razvoju otroka. Dobre gibalne sposobnosti 

otroku olajšajo učenje in posledično vplivajo na boljši učni uspeh. V teoretičnem delu smo 

predstavili pomen in vlogo grobe motorike ter njeno povezanost z razvojem fine motorike. 

Podrobneje smo se osredotočili na potek razvoja fine motorike, njen vpliv na otroka ter katere 

finomotorične spretnosti mora imeti otrok razvite ob vstopu v šolo. Predstavili smo povezavo 

finomotoričnih spretnosti z uspešnostjo na različnih učnih področjih.  

Na podlagi strokovne literature smo oblikovali program za spodbujanje razvoja fine motorike. 

Izvedli smo študijo primera, v kateri je sodelovala šestletna deklica, pri kateri so še posebej 

izraziti primanjkljaji fine motorike. Zaradi zaostajanja v razvoju ima deklica tudi odloženo 

šolanje. Njene finomotorične spretnosti smo preverili z dvema inštrumentarijema (ABC 

gibanja 2 in Bruininks-Oseretsky test motoričnih sposobnosti). Testiranje smo izvedli na 

začetku in na koncu obravnave. Vmes smo izvajali individualno oblikovan program za 

spodbujanje razvoja fine motorike. Rezultati končnega testiranja so pokazali, da je deklica 

napredovala pri vseh nalogah inštrumentarija ABC gibanja 2. Prav tako je napredovala pri 

večini nalog Bruininks-Oseretsky testa motoričnih sposobnosti, le pri dveh nalogah je dosegla 

minimalno slabši rezultat, pri štirih nalogah pa je rezultat enak kot pri začetnem testiranju. 

 

KLJUČNE BESEDE: celostni razvoj, zaostanek v razvoju, fina motorika, učna uspešnost, 

ABC gibanja 2, Bruininks-Oseretsky test motoričnih sposobnosti 

  





ABSTRACT 

Urška Ivančič 

PROGRAMME TO ENCOURAGE THE DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS 

WITH A GIRL WITH DEVELOPMENTAL DELAY 

The University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017 

 

Movement plays an important role in the integral development of a child. Good motor skills 

facilitate learning and thus they consequently have a positive impact on improved learning 

success. The theoretical part presents the importance and role of gross motor skills and its 

relationship to the development of fine motor skills. More specifically, we have focused on 

the following: the course of development of fine motor skills, the impact fine motor skills 

have on the child and we have also looked at which fine motor skills should already be 

developed when the child enters the school environment. We present links between fine motor 

skills along with their performance in different learning areas. 

Based on the scientific literature, we have created a program to encourage the development of 

fine motor skills. We have carried out a case study in which has participated a six-year-old 

girl with substantial fine motor deficits. Due to a slow development, her schooling has been 

delayed. Her fine motor skills were checked by two instruments (ABC movement 2 and 

Bruininks Oseretsky test of motor proficiency). Testing was performed at the beginning and at 

the end of the treatment. In the meantime, we have implemented an individually designed 

program to encourage the development of fine motor skills. The results of the final test have 

showed that the girl has progressed in all the tasks of instruments ABC movement 2. She has 

also advanced in the majority of the tasks pertaining to Bruininks-Oseretsky test of motor 

proficiency. She has achieved a minimally lower result at the two tasks and in four tasks the 

result has proved to be the same as in the initial testing. 

 

KEY WORDS: integral development, developmental delay, fine motor skills, academic 

achievement, ABC movement 2, Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency 
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Gibalna dejavnost je medij, skozi katerega se otrok neposredno vključuje v okolje, ki ga 

obdaja. Z gibanjem se seznanja z različnimi razsežnostmi okolja, hkrati pa mu le ta omogoča 

tudi pridobivanje bogatih izkušenj in doživetij, še posebej v zgodnjem otroštvu. Gibanje mu 

omogoča celovito spoznavanje sveta (Thelen, 2000, v Pišot in Planinšec, 2005). Veliko 

človekovih osnovnih dejanj, kot so na primer hoja, tek, manipulacija s predmeti, pisanje ali 

govor, je primarno gibalnih, zato je motorika del osnovnega komunikacijskega sistema, ki je 

za človekovo življenje in njegovo povezovanje s socialno sredino izjemnega pomena (Žgur, 

2011).  

Gibalni razvoj poteka vzporedno z vsemi ostalimi oblikami razvoja. Je v tesnem odnosu z 

razvojem kognitivnega, čustvenega ter socialnega področja. Razvoja motorike tako ne smemo 

jemati izolirano, ampak v tesni in linearni povezavi z vsemi vidiki zorenja in spreminjanja 

(Žgur, 2011). Na področju kognitivnega razvoja gibalna aktivnost vpliva na razvoj 

inteligentnosti in osnovnih miselnih procesov. Na področju čustvenega razvoja je gibanje 

povezano z razvojem otrokove samopodobe, z manjšo prisotnostjo stresa, z boljšim psihičnim 

počutjem ter s preprečevanjem pojava depresije. Na področju socialnega razvoja gibalna 

aktivnost vpliva na oblikovanje socialnih spretnosti, kot so odnosi z drugimi, samokontrola, 

odgovornost, empatija in vključevanje v skupino. Gibalna aktivnost je pomemben dejavnik 

otrokovega celostnega razvoja, ki posredno vpliva na doseganje višjih rezultatov v šoli. Je 

eden izmed pomembnih dejavnikov šolske uspešnosti. Celosten didaktično-metodičen pristop 

je pri pouku v zgodnjem šolskem obdobju bistvenega pomena. Strokovnjaki poudarjajo, da se 

najbolj učinkovito učimo, če poleg vida, sluha in govora vključujemo tudi gibanje (Zurc, 

2008). 

V predšolskem obdobju spremljamo, kako otrok dosega mejnike v razvoju. Na gibalnem 

področju nas zanima predvsem, kdaj in kako so se oblikovali elementarni vzorci gibanja. Z 

vidika fine motorike se osredotočamo predvsem na to, kako otrok rokuje z različnimi 

predmeti. Pri predšolskih otrocih se lahko pojavljajo velike razlike v doseganju razvojnih 

dosežkov na področju gibanja in zaznavanja. Nekateri otroci so bolj spretni, drugi manj. Pri 

gibalno manj spretnih otrocih lahko opazimo predvsem zaostanek pri spretnostih fine in grobe 
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motorike. Kasneje se naučijo voziti s kolesom, potrebujejo pomoč pri oblačenju in negi ter 

imajo odpor do risanja (Terčon, Lindav in Obreza, 2013).  

Finomotorične spretnosti vključujejo koordinacijo in nadzor zapestja, prstov in roke pri 

izvajanju specifičnih nalog z natančnostjo. Pridobitev finomotoričnih spretnosti otroku 

pomaga, da je bolj samostojen pri opravljanju dnevnih dejavnosti (npr. uporaba škarij, 

lepljenje papirja) in pri skrbi za samega zase (npr. zavezovanje vezalk, zapenjanje gumbov na 

oblačilih). Ko ima otrok dobro razvito fino motoriko, lahko uporablja orodje za risanje, 

pisanje, umetniško ustvarjanje. Krepitev mišic rok otroku pomaga, da je bolj natančen in 

lahko opravlja kompleksne veščine (npr. rezanje, navijanje) (Nurturing Early Learners: A 

Curriculum for Kindergartens in Singapore, 2013). 

Aktivnosti za razvoj fine motorike prstov vplivajo na določene predele v možganski skorji in 

spodbujajo otrokov govor, delovne sposobnosti, kognitivne in ustvarjalne potenciale. Vloga 

teh aktivnosti je neprecenljiva, saj slednje otroku omogočajo širjenje znanja o svetu, ki ga 

obkroža, prav tako omogočajo razvoj pozornosti, spomina in domišljije. Poleg razvoja fine 

motorike aktivnosti spodbujajo razvoj veščin načrtovanja, samokontrole in samoocene. 

Pomagajo pri razvoju urejenosti, vzdržljivosti in vztrajnosti, vse to pa je ključno za uspešno 

učenje (Tkačenko, 2012). 

Otrok z zaostankom v gibalnem razvoju potrebuje sistematično razvijanje funkcij, ki se pri 

nevrotipičnem otroku razvijajo spontano. Otrok, ki ima na določenem področju nižje 

potenciale, potrebuje specifično didaktično učenje, da lahko čim več pridobi (Martinjak, 

2004). 
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1 Gibalni razvoj 

Otrokov razvoj praviloma poteka v smeri od splošnih k posebnim oblikam vedenja, kar je 

posledica postopne diferenciacije sposobnosti. Tako iz splošnih sposobnosti nastajajo vse bolj 

ozko usmerjene sposobnosti. S tem procesom hkrati poteka tudi proces postopnega 

povezovanja posameznih specializiranih sposobnosti. Človek je predvsem zaradi te 

integracijske funkcije sposoben opravljati vse kompleksnejše dejavnosti (Pišot in Planinšec, 

2005). 

Človekov gibalni razvoj se začne že v predporodni dobi in se nenehno izpopolnjuje v 

nadaljnjem razvoju. Še posebej izrazit je v prvih treh letih življenja. Že v prvih dveh letih 

otrok doseže stopnjo, ki je ni zmožno doseči nobeno drugo bitje – začne se gibati v 

pokončnem položaju. Od novorojenčka, ki je nemočno bitje, saj se sam ne more premakniti z 

mesta in z roko prijeti najbolj preprostega predmeta, otrok doseže takšne gibalne zmožnosti, 

da se lahko samostojno premika po prostoru in po lastni volji upravlja z različnimi predmeti 

(Videmšek in Visinski, 2001).  

Otroško telo v nasprotju z ustaljenim organizmom pri odraslem človeku neprestano raste in se 

razvija. Gibanje v veliki meri vpliva na rast in razvoj. Z rastjo in z razvojem se otrokove 

sposobnosti večajo. K hitrejšemu razvoju pripomorejo tudi ustrezne razmere (Videmšek in 

Visinski, 2001). Dobro fiziološko stanje, primerna prehrana, dostopnost medicinske oskrbe, 

varnost in predvidljivost fizičnega okolja, družinsko okolje, kvalitetna skrb za otroka v 

otroštvu pomembno vplivajo na razvoj možganov (Bregant, 2012). Dostopnost športnih 

pripomočkov in igral otroku omogoča hitrejši gibalni razvoj in ga spodbuja h gibanju. Razvoj 

gibalnih funkcij je rezultat otrokovega učenja in zorenja. Če nima možnosti izvajanja različnih 

gibalnih dejavnosti, lahko zaostane v gibalnem razvoju (Videmšek in Visinski, 2001). 

Gibalni razvoj pomeni vedno boljši nadzor gibanja mišic. Prve oblike gibalnega razvoja so 

refleksi. Že v prvem mesecu življenja pa lahko pri novorojenčku poleg refleksov opazimo tudi 

javljanje spontanih ritmičnih gibov. To je nekakšna vmesna stopnja med refleksi in hotenimi 

gibi. Razvoj gibanja se odraža v večji telesni moči, hitrosti, ravnotežju ter usklajenosti. Poleg 

tega tudi v gibljivosti, natančnosti gibov in v vzdržljivosti (Nemec in Krajnc, 2011). 
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Gibalne sposobnosti vključujejo gibanje mišic v telesu. Motoriko lahko opredelimo z več 

vidikov. Groba ali velika motorika vključuje velike mišične skupine, torej gibe ramen, nog, 

stopal ali celotnega telesa. Fina ali drobna motorika pa vključuje drobne, majhne mišice. Sem 

spadajo drobni gibi rok, zapestja, prstov, nog, ustnic, jezika. Oba tipa motorike se običajno 

razvijata skupaj, saj je veliko aktivnosti odvisnih od koordinacije grobe in fine motorike 

(Wells R., b.d.). Motoriko pa lahko opredelimo tudi z vidika gibalnih sposobnosti in 

spretnosti. Oboje vključujejo enostavne in zrelostno zapletene vzorce različnih gibalnih 

dejanj. Nanje delujejo številni regulacijski procesi centralnega živčnega sistema. Človek gre v 

svojem procesu rasti in zorenja skozi vrsto refleksnih, rudimentalnih in fundamentalnih oblik 

gibanja. Za vsako od razvojnih faz je značilno, da se vzpostavi v določenem starostnem 

obdobju in ima svoj časovni okvir (Žgur, 2011).  

1.1 Faze gibalnega razvoja 

Gibalni razvoj predstavljajo dinamične, večinoma kontinuirane, spremembe v gibalnem 

vedenju, ki se kažejo v razvoju gibalnih sposobnosti (koordinacija, moč, hitrost, ravnotežje, 

gibljivost, natančnost, vzdržljivost) in gibalnih spretnosti (lokomotorne, manipulativne, 

stabilnostne) (Gallahue in Ozmun, 1998). Gre za proces interakcije med genskimi in 

okoljskimi vplivi, preko katerega otrok pridobiva gibalne spretnosti in vzorce (Malina, 

Bouchard in Bar-Or, 2004, v Pišot in Planinšec, 2005). 

Razvoj je povezan s kronološko starostjo, ni pa od nje odvisen. Poteka namreč skozi različne 

razvojne stopnje, v katerih lahko opazimo določeno vrsto značilnega vedenja, ki velja za 

večino otrok (Gallahue in Ozmun, 1998). Vsaka stopnja je na nek način rezultat predhodne in 

pogoj za vzpostavitev naslednje, višje stopnje. Posamezne razvojne faze se večinoma 

pojavljajo v enakih starostnih obdobjih in trajajo približno enako dolgo. Zaporedje razvojnih 

faz je pričakovano, saj je odvisno od dozorevanja funkcij, ki je gensko pogojeno. Zaradi 

individualnih razlik se lahko posamezne razvojne faze pojavijo v različnih starostnih 

obdobjih, zato moramo pri obravnavanju faz gibalnega razvoja upoštevati kontinuiteto, 

specifičnost in individualnost razvojnih procesov (Haywood in Getchel, 2001, v Pišot in 

Planinšec, 2005). 
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Gibalni razvoj posameznika poteka v več fazah, znotraj katerih obstajajo različna obdobja 

(Gallahue in Ozmun, 1998): 

1. Refleksna gibalna faza  

Refleksna faza se deli na dve obdobji: obdobje zbiranja informacij (traja od prenatalnega 

obdobja do 4. meseca) in obdobje procesiranja informacij (traja od 4. meseca do 1. leta 

starosti) (Gallahue in Ozmun, 1998). 

Prva gibanja fetusa in novorojenčka so refleksna ter predstavljajo osnovo za ostale faze 

gibalnega razvoja. Preko nehotnih gibanj novorojenčki spoznavajo svoje telo in okolje. 

Refleksna dejavnost omogoča zbiranje informacij in preživetje organizma (Tancig, 1987).      

2. Začetna ali rudimentalna gibalna faza 

Začetna gibalna faza se deli na dve obdobji: obdobje inhibicije refleksov (traja od rojstva do 

1. leta) in predkontrolno obdobje (od 1. do 2. leta) (Gallahue in Ozmun, 1998). 

Prve oblike zavestnega gibanja so rudimentalna gibanja. Ta so odvisna od zorenja organizma, 

zanje pa je značilno tudi visoko prediktivno zaporedje pojavljanja. Hitrost razvijanja gibanja 

je pogojena z dednimi dejavniki in z dejavniki okolja. Rudimentalna gibanja predstavljajo 

osnovne oblike zavestnega gibanja, ki so nujne za preživetje organizma. Rudimentalna faza 

vključuje razvoj stabilnostnih gibanj (nadzor nad mišicami glave, vratu, trupa; kar omogoča 

sedenje in pokončno držo), manipulativnih gibanj (prijemanje, spuščanje predmetov) in 

lokomotornih gibanj (plazenje, hoja) (Tancig, 1987).  

3. Temeljna gibalna faza 

Temeljna gibalna faza je razdeljena na tri obdobja, in sicer na začetno obdobje (od 2. do 3. 

leta), osnovno obdobje (od 4. do 5. leta) in obdobje zrelosti (od 6. do 7. leta) (Gallahue in 

Ozmun, 1998). 

Temeljna gibalna faza je čas, v katerem so otroci aktivno vključeni v raziskovanje in 

preizkušanje svojih gibalnih zmožnosti. Otroci odkrivajo, kako se izvajajo razna lokomotorna, 

stabilnostna in manipulativna gibanja, najprej izolirano, nato pa v kombinaciji. Otroci, ki 

razvijajo temeljne vzorce gibanja, se učijo ustrezno odgovoriti na dražljaje, kaže pa se tudi 

vedno večja kontrola gibanja. V razvoju temeljnih gibalnih gibanj ima pomembno vlogo 
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zorenje, ni pa edini dejavnik. Ustrezni pogoji, spodbude in učenje so pomembni za razvoj 

temeljih gibanj (Tancig, 1987). 

4. Specializirana gibalna faza 

Specializirana gibalna raza je razdeljena na prehodno obdobje (od 7. do 10. leta), obdobje 

prilagoditve (od 11. do 13. leta) in obdobje trajne uporabnosti (od 14. leta naprej) (Gallahue in 

Ozmun, 1998). 

V tej fazi gibanje postane sredstvo, ki ga uporabljamo v različnih kompetitivnih in 

kooperativnih igrah (npr. ples, atletika). Osnovna lokomotorna, stabilnostna in manipulativna 

gibanja se vse bolj izpopolnjujejo, prečistijo in kombinirajo v bolj zahtevne oblike gibalnih 

dejavnosti (Tancig, 1987).  

 

Skozi te faze gre vsak človek v času svojega življenja. V človekovem celostnem razvoju je 

zelo pomemben vidik individualnosti. Vsak otrok je individuum z lastnim urnikom in tempom 

razvoja. Vsak nosi v svoji dedni zasnovi njemu lastno zasnovo in tudi okolje, iz katerega 

izhaja posameznik, je vedno drugačno. Zamujanje v pojavu določenih razvojnih zakonitosti še 

ne pomeni, da je z otrokom kaj narobe, zamuja lahko le časovna pojavnost določenega 

vedenja, vendar se ta lahko pojavi kasneje, brez večjih posledic (Žgur, 2011).  

Ker je v študiji primera obravnavana šestletna deklica, se bomo osredotočili na temeljno 

gibalno fazo, ki traja približno od drugega do sedmega leta. V tem času gibanje postaja vedno 

bolj učinkovito in usklajeno. Otroci v tej fazi aktivno preizkušajo in raziskujejo različne 

gibalne spretnosti, najprej ločeno, potem pa vse bolj povezano. Ob koncu obdobja zrelosti, ki 

je zadnje obdobje te faze, naj bi otroci obvladali večino temeljnih gibalnih spretnosti. Otrok 

pa za to potrebuje spodbudno okolje ter priložnost za dejavnost in učenje. Če otrok ne doseže 

najvišjega obdobja temeljne gibalne faze, obstaja možnost, da bo imel v nadaljnjem gibalnem 

razvoju težave (Gallahue in Ozmun, 1998). 

V razvoju se otrok neprestano srečuje z učenjem in izvajanjem novih zahtevnejših gibalnih 

spretnosti, kar je v precejšnji meri pogojeno z ravnjo gibalnih sposobnosti. Višja kot je raven 

gibalnih sposobnosti, uspešnejše bo učenje in izvajanje gibalnih spretnosti. Gibalne 

sposobnosti so torej temelj za izvajanje različnih gibalnih spretnosti, čeprav so pri tem 

pomembne tudi druge človekove sposobnosti in značilnosti. Prenizka raven gibalnih 
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sposobnosti pogosto zmanjšuje možnosti uspešnega učenja na gibalnem področju, nasprotno 

pa visoka raven gibalnih sposobnosti omogoča usvajanje in uporabljanje zahtevnejših gibalnih 

spretnosti (Pangrazi, 2000, v Pišot in Planinšec, 2005). 

1.2 Potek gibalnega razvoja 

Naše telo običajno sledi predvidljivemu vzorcu razvoja (Koscinski, 2013). Razvoj telesa 

poteka v smeri od glave proti nogam (cefalokavdalna smer) in od hrbtenice proti okončinam 

(proksimodistalna smer). To pomeni, da otrok zgornje dele telesa nadzoruje prej kot spodnje. 

Prav tako zgornje dele rok in nog, ki so bližje hrbtenici, nadzoruje prej kot prste na rokah in 

nogah (Nemec in Krajnc, 2011). Pri cefalokavdalni smeri govorimo o postopnem nadzoru 

mišic od glave navzdol. Otrok najprej nadzira mišice glave, nato vratu in ramen, trupa ter 

nazadnje rok in nog. Najprej torej dviga in obrača glavo, nato ramena, zatem sedi, se plazi, 

stoji in hodi. Proksimodistalna smer pa pomeni nadzor mišic od centra telesa (od hrbtenice) 

navzven. Otrok najprej obvlada gibe trupa, nato rok in na koncu zapestja ter prstov (Videmšek 

in Visinski, 2001).  

1.3 Gibalni razvoj v zgodnjem otroštvu 

V otrokovem zgodnjem otroštvu je predvsem gibanje tista dejavnost, s katero se lahko 

uveljavlja, si ustvari podobo o sebi, pridobi svoje mesto v družbi ter tako oblikuje svojo 

osebnost. Gibanje je torej pomemben dejavnik razvoja otrokove osebnosti, zato moramo 

poznati razvoj, odklone in odstopanja. Poznavanje je potrebno za ustrezno načrtovanje 

nadaljnjega vsestranskega razvoja otroka (Kremžar in Petelin, 2001). V zgodnjem otroštvu je 

razvoj zelo dinamičen in celosten, zato je gibanje izrednega pomena. Gibalna aktivnost je 

pomembno sredstvo za pridobivanje informacij, izkušenj ter razvijanje gibalnih in 

funkcionalnih sposobnosti. Usvojeni gibalni programi bodo ostali trajno zapisani v gibalnem 

spominu. Bogatejši ko bo, več informacij bo gibalni spomin nudil in posameznik bo lažje 

pridobival nova gibalna znanja (Shonkoff in Phillips, 2000, v Pišot in Planinšec, 2005). Med 

tretjim in šestim letom otroci hitro napredujejo v gibalnih spretnostih, tako v grobih kot v 

finih, prav tako v tem obdobju začnejo raje uporabljati desno ali levo roko. Razvoj zaznavnih 

in motoričnih predelov možganske skorje v zgodnjem otroštvu omogoča boljšo koordinacijo 

med tem, kar otrok hoče narediti, in med tem, kar zmore. Otrokove kosti in mišice so v tem 

obdobju močnejše, kapaciteta pljuč je večja, kar jim omogoča tek, skakanje, plezanje višje, 

hitreje in boljše (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003). 
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Otroci se po usvojenih veščinah razlikujejo, kar je odvisno od podedovanih sposobnosti ter 

možnosti, ki jih imajo za učenje in urjenje gibalnih spretnosti (Papalia idr., 2003). Okolje s 

primerno količino in s kakovostjo ponujenih izkušenj v posameznem zgodnjem razvojnem 

obdobju pomembno vpliva na razvoj nadaljnjih predispozicij. V tem intenzivnem obdobju 

otrokovega dojemanja in spoznavanja sveta imajo odločilno vlogo tudi način dela, pristop in 

odnos, ki ga pri delu z otrokom uporabljamo (Pišot in Planinšec, 2005). 

1.4 Predšolsko obdobje – vrtec in gibalni razvoj 

Predšolsko obdobje je čas temeljnega gibalnega razvoja. Otrokov organizem je v zgodnjem 

otroštvu najbolj dovzeten za vplive iz okolja. Kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, kasneje 

žal ne more več nadoknaditi (Videmšek in Visinski, 2001). Zgodnje otroštvo narekuje razvoj 

ter zorenje možganov. Genetska osnova in primerno okolje izoblikujeta biološke sisteme, ki 

se lahko kasneje v življenju aktivirajo in so ključnega pomena. V razvoju možganov so 

časovna obdobja, ki omogočajo optimalen razvoj določenega področja možganov. Ta obdobja 

imenujemo občutljiva ali kritična. Kar se otrok nauči v tem času, se nauči hitreje in bolj 

temeljito kot v kakšnem drugem obdobju. Žal pa slednje pomeni tudi to, da je zamujeno 

obdobje težje nadomestiti. V otroštvu je otrok izjemno dovzeten za specifično učenje, hkrati 

je večja tudi sposobnost preoblikovanja in kompenziranja možganov kot v odraslosti 

(Bregant, 2012). 

Zato je ena temeljnih nalog strokovnih delavcev ta, da otrokom vsakodnevno omogočijo 

različne dejavnosti v prostoru in na prostem, s katerimi spoznavajo in razvijajo gibalne ter 

druge sposobnosti. Program gibalnih dejavnosti mora izhajati iz različnih potreb in zmožnosti 

otrok, da lahko kar najbolj prispeva k optimalnemu razvoju otroka. Pravilno organizirana in 

strokovno usmerjena gibalna aktivnost omogoča uresničevanje ravnotežja med raznimi vidiki 

otrokovega telesnega in duševnega razvoja (Videmšek in Visinski, 2001). Osnova dobrega 

izobraževalnega programa je v razumevanju značilnosti otrokovih potreb. Program ne sme 

biti sestavljen tako, da se mora otrok prilagajati njegovi vsebini, ampak mora biti vsebina 

programa prilagojena otrokovim potrebam, interesom in sposobnostim (Tancig, 1987). 

Prostorski pogoji so pomembni, saj morajo imeti otroci dovolj možnosti za gibanje. V vrtcih, 

kjer so igralnice majhne, v njih pa veliko otrok, njihova potreba po gibanju ni zadovoljena. 

Posledice se kažejo kot nemirnost, neprimerno vedenje ali celo agresivnost. Vrtci, ki imajo 

ugodne razmere (telovadnico, primerno opremljeno in urejeno zunanje igrišče) in strokovne 
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delavce, lahko izvajajo vsebinsko bogate programe za gibalne dejavnosti (Videmšek in 

Visinski, 2001). 

Tako kot za razvoj grobe motorike je tudi za razvoj fine motorike pomembno, da so v vrtcu 

razmere, ki spodbujajo razvoj na tem področju. Raznovrsten didaktični material, prostorski 

pogoji ter ustrezen program otroku predstavljajo ustrezno okolje za razvoj. Pozitivne 

spodbude so temeljne motivacijske metode pri delu s predšolskimi otroki. Vrtec naj otrokom 

vsakodnevno omogoči različne dejavnosti v prostoru in na prostem, s katerimi spoznajo in 

razvijejo gibalne sposobnosti ter usvojijo nekatere gibalne koncepte. Z gibanjem otroci 

razvijajo intelektualne sposobnosti. Igra in gibanje imata pomembno vlogo tudi pri 

emocionalnem in socialnem razvoju. V elementarnih gibalnih igrah otroci postopoma 

spoznavajo smisel in pomen upoštevanja pravil igre in se socializacijsko krepijo (Kurikulum 

za vrtce, 1999).  

1.4.1 Kurikulum za vrtce in fina motorika 

Gibanje je eno izmed področij dejavnosti v Kurikulumu za vrtce. Kurikulum za področje 

gibanja mora biti prilagojen različnim potrebam, interesom in sposobnostim otrok, kar 

optimalno prispeva k njihovemu razvoju in zdravju. 

Cilji v Kurikulumu za vrtce (1999), ki so povezani s fino motoriko: 

- razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, 

rok in nog), ravnotežje, 

- razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine motorike, 

- razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti. 

Primeri dejavnosti od 1. do 3. leta, povezani s fino motoriko: 

-  vključevanje v dejavnosti, kjer se igra oziroma upravlja z različnimi predmeti 

(paličice, kroglice, vrvice, krpice itn.) in snovmi (voda, mivka, pesek itn.), ki 

omogočajo gibanje z rokami, z dlanmi, s prsti, z nogami in s stopali (gnetenje, nizanje, 

pretikanje, presipanje itn.). 

- izvajanje dejavnosti v ritmu z rokami, z nogami; z različnimi rekviziti; ob glasbeni 

spremljavi ipd. 

Primeri dejavnosti od 3. do 6. leta, povezani s fino motoriko: 
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- igranje oziroma upravljanje z različnimi predmeti (kroglice, vrvice itn.) in s snovmi 

(voda, pesek, mivka itn.), ki omogočajo gibanje s prsti, z dlanmi, z rokami, z nogami 

in s stopali (gnetenje, prelivanje, presipanje, prijemanje, pretikanje itn.). 

- izvajanje različnih dejavnosti z rokami, z nogami; z različnimi rekviziti; ob glasbeni 

spremljavi. 

1.5 Zaostanki v gibalnem razvoju 

Zaostanki na področju grobe motorike so opazni kot slaba kontrola glave okrog 3. meseca 

starosti. Prav tako je opozorilni znak tudi ta, če otrok slabo sedi pri 10. mesecu ali pa je pri 18 

mesecih nesamostojen pri hoji. Med opozorilne znake za zaostajanje razvoja fine motorike 

spada nezmožnost prinesti roki proti sredini (srednja linija telesa) ter pred seboj (vizualno-

motorična koordinacija). Prav tako je opozorilni znak ta, če otrok pri starosti 6 mesecev ne 

zmore dati predmeta v usta. V normalnem razvoju otroci v starosti med 3. in 4. mesecem 

začnejo opuščati fazo tiščanja prstov in dlani. Zadrževanje te faze nakazuje motnjo v razvoju 

fine in grobe motorike ter pojav abnormne nevrološke situacije, povezane z neustrezno 

kontrolo mišičnega tonusa (Žgur, 2010). 

2 Groba motorika 

Pod grobo motoriko spada uporaba velikih mišičnih skupin za gibe celotnega telesa. Hoja, 

tek, plazenje, sedenje in kotaljenje so aktivnosti, ki uporabljajo velike mišične skupine 

(Koscinski, 2013). 

V razvoju grobe motorike otroci v prvem letu življenja nenehno presenečajo, saj so vsak 

nadaljnji mesec zmožni novih oblik gibanja, ki vodijo v vse večjo samostojnost. Osnovne 

gibalne sposobnosti so zapisane že v našem dednem materialu. Otroci morajo imeti tako le 

primerne priložnosti in prostor, da te sposobnosti razvijejo. Za preizkušanje in razvijanje 

lastnih telesnih zmožnosti potrebujejo varno in spodbudno okolje, saj možnost gibanja in 

spodbujanja telesne aktivnosti otrokom pomaga pri boljšem razvoju gibalnih sposobnosti 

(Nemec in Krajnc, 2011). 

2.1 Odstopanja v razvoju grobe motorike 

Pred vstopom v šolo lahko pri otrocih opažamo naslednja odstopanja grobe motorike: 

- slabša koordinacija, nerodnost, 

- nepazljivost pri hoji, spotikanje, zaletavanje, 
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- izogibanje, odpor do igranja na igralih (plezala, tobogan), 

- dolgotrajnejše učenje novih gibalnih spretnosti (vožnja koles, drsanje, plavanje), 

- izogibanje, odpor do skupinskih gibalnih aktivnosti, 

- težave z metanjem, lovljenjem žoge (Terčon idr., 2013). 

2.2 Povezava razvoja grobe in fine motorike 

Pridobitev spretnosti grobe motorike neposredno vpliva na sposobnost izvajanja večine 

finomotoričnih spretnosti (Koscinski, 2013). Razvoj grobe motorike je torej temelj za razvoj 

fine motorike. Princip lahko prikažemo s prispodobo drevesa. Da bi veje, stebla in listi 

uspevali, morajo biti korenine in deblo močne in zdrave. Zato je treba vajam za fino motoriko 

dodati še vaje za grobo motoriko. Primer tega je lahko otroško igrišče s peskovnikom. Slednji 

omogoča taktilno stimulacijo, prav tako pa tudi razvoj fine motorike in kreativnosti. 

Aktivnosti v peskovniku izgrajujejo koordinacijo oko – roka in koncentracijo pozornosti 

(Goldberg, 2003). 

Nobena od finomotoričnih spretnosti se ne razvija brez sočasnega razvoja spretnosti grobe 

motorike, zato je zelo pomembno, da pri dojenčkih spodbujamo igro na trebuščku ali drugače 

rečeno »pasenje kravic«. S tem spodbujamo razvoj mišic trupa, ramen in bokov. Razvoj 

stabilnih ramen in nadlahti zagotavlja trdno podlago za razvoj sposobnosti, kot so samostojno 

hranjenje, manipulacija s škarjami in z orodjem za pisanje. Prav tako brez dobro razvitega 

mišičevja trupa in bokov vzravnano sedenje na stolu postane zelo zahtevno (Brook, 

Wagenfeld in Thompson, 2006). Vse to nakazuje pomembno povezavo fine in grobe 

motorike.  

3 Fina motorika  

Finomotorične spretnosti vključujejo gibe ali kombinacijo gibov malih mišic rok in oči 

(Pieterse, Treloar in Cairns, 2000). Gre za uporabo naših rok, dlani in prstov. Spretnosti se 

začnejo razvijati ob rojstvu in so ključnega pomena za prijemanje in manipuliranje z objekti, 

kot so pripomočki za pisanje, hranjenje, rezanje in pripomočki za osebno nego (Koscinski, 

2013). 
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3.1 Razvojni mejniki 

Koraki v razvoju fine motorike (Ivić, Novak, Atanacković in Ašković, 2002): 

Starost od 0 do 3 mesece: 

- (0–1) Kratko opazovanje predmeta, refleksno prijemanje. 

- (0–2) S pogledom spremlja predmet, ki se premika v stran (na stran). 

- (2–3) Igra se z rokami in jih opazuje. Z obračanjem glave zasleduje gibanje predmeta, 

usmerja roko v smeri predmeta.  

- (3) Prime predmet, ki se ga dotakne. 

Starost od 4 do 6 mesecev: 

- (3–4) Posega (grabi) po predmetih s celo pestjo.  

- (4) Predmet, ki mu ga damo v roko, si ogleduje in ga trese. Igračko nese v usta. Igra se z 

rokami.  

- (5) K sebi potegne viseč predmet (ropotuljico), ki ga doseže z rokami. 

- (6) Leži na hrbtu in si z obraza sname plenico. Prijema s celo pestjo in z iztegnjenim 

palcem (palmarno). Obe roki stegne proti ponujeni igrači in jo doseže. Igračo prelaga iz 

roke v roko. 

Starost od 7 do 9 mesecev: 

- (7) Dosega in prijema predmete v dosegu rok. Tolče in trese predmete. Z vsako roko 

zgrabi eno kocko. 

- (8) Spremeni položaj, da bi dosegel predmet. Prijema predmete s prsti in s palcem 

(intermedialno). Tolče s predmetoma drug ob drugega. Lahko zadrži dva predmeta. Vse 

meče na tla. 

- (9) Drobne predmete prijema s palcem in s kazalcem (pincetni prijem). 

Starost od 10 do 12 mesecev: 

- (10) Vodoravno premika predmet naprej in nazaj. 

- (10–11) Načrtno spusti predmet v škatlo. S kazalcem raziskuje podrobnosti predmeta.  

- (12) Drobne predmete prijema s palcem in s kazalcem. Drobne predmete meče v posodo 

(npr. gumbe). Oponaša pisanje z barvico po papirju. 
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Starost od 13 do 18 mesecev: 

- (12–15) Bolj pogosto uporablja eno roko. 

- (13) Natančno prijema drobne predmete in jih daje v stekleničko. Postavi dve kocki eno 

na drugo. 

- (15) Gradi stolp iz treh kock. 

- (16) Okrogel lik vstavi v okvir. 

- (18) Gradi stolp iz petih kock. Posnema vlečenje ravne črte s svinčnikom po papirju. 

Starost od 19 do 24 mesecev: 

- (19–24) Meče predmete, vendar še ne zmore vreči v želeno smer.  

- (19) Lista knjigo, stran za stranjo. Iz stekleničke jemlje drobne predmete. Riše spiralne 

čačke.  

- (20) Kotali žogo ali valjar.  

- (22) Uživa v igrah metanja in lovljenja. 

- (23) Vrti vrtavko. 

- (24) Kašasto hrano je z žlico. Niza kroglice na nit. Papir prepogne na pol. Gradi stolp iz 

šestih kock. 

- (24) Nespretno lovi; drhtenje rok. 

Starost 3. leta: 

- (25) Gradi stolp iz sedmih kock. Navije igračko s ključem. 

- (26) Kocke zlaga v niz.  

- (30) Oponaša risanje vodoravne in navpične črte. Tri like razporedi v okvirčke (krog, 

kvadrat in trikotnik). Reže s škarjami, vendar še nenatančno. 

- (32) Gnete klobasico iz plastelina. 

- (34) Preriše krog, ko mu pokažemo, kako naj to naredi. 

- (36) Je z vilicami. Naredi harmoniko iz papirja. Gradi stolp iz osmih kock. Oponaša 

risanje križa. Riše z vodenimi barvicami. 

Starost 4  leta:  

- (3–4) Poskuša narisati človeka (glava in udi – »glavonožec«). 

- (4) Zgradi stolp iz desetih kock. Oponaša risanje diagonalne črte. Preriše kvadrat. Preriše 

nekaj tiskanih črk. Papir prepogne po diagonali. 
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- (4–5) Sam si umiva roke in obraz. 

Starost 5 let: 

- (4–5) Riše človeka (shematsko, v smislu geometrijskih oblik). Reže s škarjami po 

ukrivljeni črti. 

- (5) Razlikuje težko – lahko. Barva risbe. Prerisuje trikotnik. Riše hiško, drevo, človeško 

figuro (tri do šest podrobnosti), risba je prepoznavna. 

- (5–6) Majhno žogo ujame z obema rokama. Z eno roko naredi kroglico iz papirja. 

Starost 6 do 7 let: 

- (6) Z žogo zadane cilj. S kleščami izvleče žebelj in ga zabije s kladivom. Navija nit na 

tulec. S palcem se lahko dotakne vseh prstov. Reže in lepi preproste like iz papirja na 

kolaž. Dela pahljačo iz papirja. Prepisuje vse tiskane črke. Prerisuje romb. Uporablja 

šilček. 

3.2 Razvoj prijema in uporabe rok 

Ročne spretnosti niso odvisne le od fizične kontrole prsnega koša, ramen, rok in dlani, temveč 

tudi od vizualnega, zaznavnega in kognitivnega razvoja. Vključujejo tri elemente: doseg, 

prijem in izpust. Pri predšolskem otroku so ročne spretnosti pomembne pri podpori telesne 

teže, prestavljanju v različne položaje, prijemanju, manipulaciji, občutku in komunikaciji 

(Terčon, 2010). Prijemanje predmetov se razvija od refleksnega prijema malčka do visoko 

razvitega pincetnega prijema dvoletnika. Prijemanje zahteva dobro usklajenost roke in očesa 

(Pieterse idr., 2000). Ena od ključnih sestavin za razvoj koordinacije roke je moč, ki prihaja 

skozi roke. Ko se otrok začne plaziti in premikati, sloni njegova mobilnost na obeh rokah in 

nogah. Tudi razvoj mnogih drugih telesnih sistemov ima pomembno vlogo v odnosu do rok. 

Dojenček mora biti sposoben vizualizirati, čutiti in se obrniti proti predmetu, ki ga želi prijeti 

(Koscinski, 2013). 

Proces razvoja rok se začne že v zgodnjem otroštvu. Ko se otrok rodi, lahko prime naš prst 

refleksno. S starostjo štirih mesecev začne posegati po igračah z eno ali z obema rokama. 

Njegove roke lahko primejo velike predmete (npr. steklenička, kocke) z vsemi ali z večino 

prstov. Ne zmore pa še izpustiti predmetov, ker je prijem še vedno refleksen. Kmalu začne 

njegovo telo delovati proti gravitaciji in razvijejo se bolj namenski gibi (Koscinski, 2013). 

Večina dojenčkov kocko uspešno pobere pri petih do sedmih mesecih. Z razvojem se 
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spreminja tudi način prijemanja predmetov. Najprej dojenčki zmerno velik predmet primejo s 

celo roko, tako da palec postavijo vzporedno z ostalimi prsti roke. Od četrtega do petega 

meseca takšen predmet primejo s palcem v delni opoziciji, od petega do sedmega meseca pa 

večina predmet prime le z blazinicami prstov. Pri tej starosti imajo še vedno težave s 

prijemanjem majhnih predmetov (Bayley, 1993, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

Pincetni prijem, ko dojenček prime z blazinicama palca in kazalca, se pojavi približno pri 

devetih mesecih (Bremner, 1994, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

3.3 Notranje mišice  

Veliko otrok s šibkimi mišicami roke ima težave z razvojem triprstnega prijema. Pri nekaterih 

otrocih razvoj poteka počasneje in se prijem razvije kasneje. Ena od največjih težav je šibkost 

v rokah pri nalogah povezanih z zapenjanjem, zavezovanjem in rokopisom. Imamo veliko 

mišic, ki se začnejo v podlakti in končajo v rokah, katerih naloga je, da pokrčijo in iztegnejo 

prste. Obstajajo pa tudi mišice, ki izvirajo iz notranjosti roke, imenovane notranje mišice. Te 

so odgovorne za zahtevnejše gibe, spretnosti prstov. Veščina, imenovana prevajanje, je 

sposobnost, da lahko majhen predmet premaknemo z dlani na blazinice prstov in nazaj. Prsti 

so prav tako sposobni vrteti predmet na konici prsta. Pogosto so notranje mišice šibke in jih 

moramo okrepiti, da lahko nekaj zapnemo, zavežemo ali izrežemo (Koscinski, 2013). 

3.4 Ročnost 

Ročnost je prednostna uporaba ene roke (Papalia idr., 2003). Prevlada uporabe roke, s katero 

otroci pišejo, se običajno pojavi do tretjega oziroma četrtega leta (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2009). Dominanca roke pred dopolnjenim prvim letom je lahko opozorilni znak, ki 

nakazuje zaostanek v razvoju fine motorike (Černe, 2010). Ročnost opozarja na prevlado ene 

izmed možganskih polovic. Leva polovica možganov, ki nadzoruje desno stran telesa, je 

ponavadi prevladujoča, zato je večina ljudi desničarjev. Pri ljudeh z bolj simetričnimi 

možgani običajno prevlada desna polobla, zato so levičarji. Ročnost ni vedno izrazita, saj 

nekateri ljudje za različna opravila uporabljajo eno ali drugo roko (Papalia idr., 2003). 

3.5 Razvijanje rezanja s škarjami 

Spretnosti rezanja s škarjami se otrok lahko nauči skozi različne zanimive aktivnosti. Veliko 

vrtcev pričakuje, da bodo otroci obvladali uporabo škarij. Močan poudarek na praktičnem 

učenju je čudovita stvar v današnjem šolskem okolju, če pa je otrok šibek z uporabo škarij, 

lahko postane frustriran in zaostaja za vrstniki (Koscinski, 2013). Rezanje s škarjami je 

odlična priložnost za vadbo dvoročnih spretnosti in koordinacijo oko – roka (Pieterse idr., 
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2000). Pozorni moramo biti na to, kako otrok uporablja obe roki skupaj. Ena roka mora 

izvajati dejavnost, druga pa ji mora pri tem pomagati. Rezanje je veščina, kjer ena roka drži 

orodje (škarje), druga roka pa je odgovorna za premikanje papirja v različne smeri (Koscinski, 

2013). Sposobnost rezanja s škarjami se običajno pojavi pri starosti dveh let in pol. Za to 

aktivnost mora imeti otrok dovolj velike in močne roke za ravnanje z otroškimi škarjami. Če 

otrokove roke niso dovolj močne za uporabo škarij, so potrebne vaje za krepitev mišic. 

Pripomočki in materiali morajo biti pri učenju rezanja ustrezni. Poiskati moramo škarje s 

prostim mehanizmom in z udobnim držalom za roko. Široka plastična držala so bolj udobna 

kot ozka kovinska. Konice škarij morajo biti tope, rezalni del pa dokaj oster. Papir, ki se 

uporablja za rezanje, mora biti na začetku dovolj tog in trden, da ostane pri miru, ko ga otrok 

drži z eno roko, ne sme pa biti pretežak za rezanje (Pieterse idr., 2000). 

3.6 Bilateralna koordinacija 

Bilateralna koordinacija je sposobnost usklajene uporabe leve in desne strani telesa za 

dokončanje določene aktivnosti. Otroci s starostjo šestih mesecev začenjajo uporabljati obe 

strani telesa v eni aktivnosti (npr. v eni roki držijo slikanico, z drugo pa listajo) (Negulić, 

2015). Pogosto morata roki opraviti različni nalogi za dosego skupnega cilja. Pri tem je 

potrebno zavedanje obeh strani telesa, leve in desne. Na splošno je ena stran vedno 

dominantna oziroma ena stran dejansko izvaja nalogo, druga stran pa deluje kot pomočnik. 

Otroci s slabo bilateralno koordinacijo imajo težave z rezanjem, z zavezovanjem čevljev, z 

izvajanjem poskokov, z vožnjo kolesa in z nizanjem kroglic na vrvico. Navzven lahko 

delujejo nerodni, zato pogosto doživljajo razočaranja (Koscinski, 2013). Prav tako ne morejo 

izvesti določenih aktivnosti grobe motorike, kot je na primer lovljenje žoge z obema rokama, 

hoja po stopnicah, skakanje z obema nogama. Otroci s težavami z bilateralno koordinacijo 

imajo poleg grobe motorike prav tako tudi težave s fino motoriko. Pri vsakdanjih aktivnostih 

ne morejo usklajeno uporabljati noža in vilic, ne morejo z eno roko držati ščetke, z drugo pa 

nizati zobno pasto. Težave se pojavljajo z zavezovanjem vezalk na čevljih, z zapenjanjem in z 

odpenjanjem gumbov in zadrge. Oviro jim predstavlja vlečenje ravne črte ob ravnilu, pri 

rezanju ne morejo uskladiti roke, ki drži papir, in roke, ki reže. Težko nizajo perle na vrvico in 

podobne aktivnosti nizanja. Znak, ki opozarja na težave z bilateralno koordinacijo, je uporaba 

samo ene roke pri opravljanju vsakodnevnih aktivnostih. Prav tako moramo biti pozorni na 

pojav simetričnih gibov. Če otrok pri izvajanju aktivnosti obe roki premika enako, to nakazuje 

na težave z bilateralno koordinacijo. Otrok pri rezanju s škarjami, ko odpira škarje, da bi začel 
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z rezanjem, z drugo roko spusti papir, ker z njo izvaja enak gib kot z roko, ki drži škarje 

(Negulić, 2015). 

3.7 Srednja linija telesa 

Srednja linija je navidezna črta, ki poteka po sredini telesa od glave navzdol (Greutman, 

2011). Kot otroci se naučimo sklepati roke skupaj in posegati po igračah z obema rokama, 

medtem ko sedimo. Sposobnost otroka, da prečka srednjo linijo telesa, je izrednega pomena 

za razvoj motoričnih sposobnosti. Ta sposobnost se močno prepleta z bilateralno koordinacijo. 

Z razvojem ena od naših rok postane dominantna, druga pa je »pomočnik«. Če ne razvijemo 

dominantne roke, ne moremo razviti spretnosti rok za pisanje, oblačenje, hranjenje ali rezanje 

(Koscinski, 2013). Med branjem knjige morajo naše oči preleteti celotno stran. Pri pisanju 

mora biti otrok sposoben z eno roko vzdrževati horizontalno linijo skozi celo stran, ne da bi 

pri tem zamenjal roko na sredini (Koscinski, 2013). Prav tako je ta veščina pomembna pri 

športnih aktivnostih, še posebej pri igrah z loparjem, s palico. Razvoj sposobnosti prečkanja 

srednje linije telesa se začne, ko je otrok star komaj nekaj mesecev (Goldberg, 2003). Veliko 

otrok raje uporablja desno roko pri aktivnostih, ki potekajo na desni strani telesa, in levo roko 

za dejavnosti na levi strani. Že navzven lahko prepoznamo otroka, ki ima težave s prečkanjem 

srednje linije. To lahko ponazorimo s primerom. Otroku damo sestavljanko in ga spodbudimo, 

da razporedi koščke po celotni mizi. Koščke na desni strani bo pobiral in odlagal z desno 

roko, koščke na levi pa z levo roko. Če mu bomo dali navodilo, da koščke na levi strani 

pobere z desno roko, se bo proti koščkom obrnil s celim telesom. Sposobnost prečkanja 

srednje linije telesa je zelo pomembna za dnevne aktivnosti in življenje nasploh (Koscinski, 

2013). Otrok, ki ima težave s prečkanjem srednje linije, se »zatakne« pri srednji liniji in mora 

zamenjati roki, prečkanje srednje linije lahko kompenzira tudi tako, da se premakne s celim 

telesom, da bi dosegel nekaj na nasprotni strani telesa. Šibkost v prečkanju srednje linije 

telesa lahko vpliva na otrokovo sposobnost branja in pisanja (Greutman, 2011). 

3.8 Ustrezen položaj pri aktivnostih fine motorike  

Položaj s stopali plosko na tleh je pomemben za dokončanje nalog v sedečem položaju. Če 

otrokove noge niso ravno na tleh, je treba uporabiti podlogo ali škatlo, ki jo namestimo pod 

njegovimi nogami. Na stolu mora sedeti tako, da ima stegna vzporedno s tlemi, hrbet mora 

udobno počivati navpično na stolu, podlakti naj počivajo na mizi vzporedno s tlemi. To 

imenujemo položaj 90-90-90. Otrok, ki ima pri sedenju na stolu sključeno držo, se bo pri 

aktivnostih z uporabo rok hitreje utrudil (Koscinski, 2013). Ko otrok sedi na stolu, moramo 
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zato najprej preveriti, ali so njegova kolena in boki pod pravim kotom. Ramena in roke mora 

imeti obrnjene stran od telesa in ne proti telesu, dlani pa mora imeti odprte in usmerjenje na 

podlago (Terčon, 2010). 

3.9 Opozorilni znaki zaostanka v razvoju fine motorike 

Za razvoj fine motorike je pomemben ustrezen razvoj vida in koordinacija oko – roka. 

Pozorni moramo biti na razvoj gibanja rok in prstov. Opazujemo otrokovo poseganje, 

prijemanje, spuščanje, preprijemanje in manipuliranje s predmeti (Černe, 2010). 

Opozorilni znaki, ki nakazujejo zaostanek v razvoju fine motorike: 

- vztrajanje prijemalnega refleksa (roka v pesti), 

- nespretnost, 

- dominanca roke pred dopolnjenim prvim letom, 

- zanemarjanje ene roke,  

- napetost v roki ob aktivnosti druge roke (Černe, 2010). 

Zaostajanje pri doseganju mejnikov: 

- ne drži ropotuljice pri 5 mesecih, 

- ne drži po en predmet v vsaki roki pri 7 mesecih, 

- nima pincetnega prijema pri 11 mesecih, 

- ne vstavi predmeta v škatlo in ga vzame iz nje pri 15 mesecih, 

- ne sezuje si samostojno nogavic in ne sleče rokavic pri 20 mesecih, 

- ne naredi stolpa iz 5 kock pri 2 letih, 

- ne obrne strani v knjigi pri 2 letih in pol, 

- ne naredi stolpa iz 8 kock in ne nariše ravne črte pri 3 letih, 

- ne naredi stolpa iz 10 kock in ne preriše kroga pri 4 letih, 

- ne preriše pravokotnika pri 4 letih in pol (Černe, 2010). 

Odstopanja v razvoju fine motorike pred vstopom v šolo: 

- težave pri rezanju, lepljenju, manipulaciji s papirjem, odpiranju nahrbtnika, 

- težave z risanjem, s prerisovanjem, z barvanjem, 

- težave s prijemom pisala, z ustreznim pritiskom na podlago, 

- izogibanje, odpor do risanja, prerisovanja, barvanja, 

- težave pri sestavljanju kock (Terčon idr., 2013). 
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3.10 Motnje fine motorike 

Finomotorične motnje so v primerjavi z motnjami grobe motorike dolgo prikrite. Prej namreč 

opazimo gibalne slabosti in počasnost v grobi motoriki. Otrok z motnjami v fini motoriki je 

dokaj hiter in dovolj močan, manjkata mu fino gibalno uravnavanje, natančnost, odzivanje je 

počasnejše. Pri dejavnostih so pogosto dovolj zagnani, vendar gibanj nimajo povsem pod 

nadzorom, vse se zgodi prehitro, posebej pri dinamičnem ravnotežju. Nerodni so pri ročnih in 

prstnih gibanjih, iz tega izhaja tudi površnost. Finomotorične motnje se kažejo predvsem pri 

pisanju, tehničnih vsebinah in domačih opravilih. Dražljaji niso tekoči, saj prihajajo v 

skupinah, zato otrok velikokrat prezgodaj izpusti predmet. Drža svinčnika, orodja je okorna, 

preveč pritiska. Na drugi strani pa je lahko drža roke ohlapna in zaspana. Otrok ima težave v 

hkratnem združevanju in krčenju mišic v dominantni roki. Piše počasneje, saj ne more pisati 

tako hitro, kot misli glava. Posledično dobi oznako počasneža. Stabilna drža glave, 

premikanje oči in obvladovanje teže svinčnika vključuje več mišičnih skupin (in ne le drobnih 

mišic roke). Ta gibalna veriga se začne na hrbtu in se odvija prek mišic glave, vratu, rame, 

roke do konice prstov, zato moramo fino motoriko opazovati v sklopu grobe motorike 

(Kremžar in Petelin, 2001).  

Motnje fine motorike opažamo ne le na področju motorike prstov in rok, ampak tudi na 

področju ust in jezika, pri krčenju očesnih mišic in motoriki nog. Otrok s šibko fino motoriko 

svoje roke giblje nespretno in težavno pri različnih storilnostnih dejavnostih: barvanju, 

lepljenju, gnetenju, striženju, radiranju, pisanju, metanju. Pogosto ima težave pri žvižganju, 

pihanju, sesanju, pojavlja pa se tudi slinjenje. S plazenjem ima težave, zato namesto rok 

uporablja le komolce in kolena. Glasove in besede govori netočno ali napačno. Ustno 

področje spremljajo nehotna gibanja. Če se otrok trudi, lahko postane napet. Prav tako se s 

težavo dvigne na prednji del stopala, težko ujame ritem rok in bobnanje (Kremžar in Petelin, 

2001). 

3.11 Pomen razvoja fine motorike 

Finomotorične spretnosti vsakemu bitju pomagajo doseči neodvisnost, da do neke mere 

poskrbi samo zase. Otroku omogočajo, da lahko ustvarjalno izrazi svoje ideje preko igre in 

umetniških dejavnosti. Prav tako lahko povečajo otrokovo samozavest in socialne spretnosti 

ter mu v šolski starosti pomagajo pri vključitvi v igro in delo svojih vrstnikov (Pieterse idr., 

2000). Razvitost finomotoričnih spretnosti je tako velikega pomena pri celostnem razvoju 

otroka. Že v predšolskem obdobju moramo posvečati pozornost razvoju gibov malih mišic 
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prstov in rok. Otrok bo namreč še posebej ob vstopu v šolo potreboval razvitost 

finomotoričnih spretnosti. Tako bo lažje pridobival nova znanja, še posebej tista v povezavi z 

opismenjevanjem. 

Razvitost finomotoričnih spretnosti je velikega pomena, saj je motorika povezana s kognicijo. 

Nevroznanost potrjuje to vzročno zvezo. Ena od možnosti, ki delno predstavlja vzročno zvezo 

med motoriko in kognicijo, je ta, da večina dejavnosti, ki gradijo ali prikazujejo kognitivne 

spretnosti, vključuje tudi uporabo finomotoričnih spretnosti. Pisanje zahteva fino motoriko 

rok in tudi koordinacijo roka – oko. Govor zahteva finomotorične spretnosti, ki nadzorujejo 

produkcijo zvoka. Branje zahteva uporabo fine motorike za nadzor gibanja oči pri sledenju 

besed (Grissmer, Grimm, Aiyer, Murrah in Steele, 2010). 

3.11.1 Finomotorične spretnosti za pripravljenost na šolanje 

V predšolskih letih je razvoj temeljnih znanj s področja fine motorike zastavljen kot priprava 

otroka za uporabo šolskega orodja. Čeprav je veliko otrok v predšolskem in zgodnjem 

šolskem obdobju navdušenih nad škarjami, pisali in ostalim podobnim materialom, pisanje in 

rezanje ne sme biti glavni poudarek finomotoričnega dela 3- in 4-letnikov. Bolj koristno je ta 

čas porabiti za razvijanje temeljev za šolska orodja (Yakimishyn in Magill-Evans, 2002, v 

Brook idr., 2006). Pravzaprav nekateri otroci pri tej starosti niti ne želijo prijeti svinčnika. Za 

te otroke je najboljše, da jih spodbujamo k sodelovanju pri sorodnih dejavnostih, ki podpirajo 

razvoj mišic rok in prstov, ki so potrebne za pravilen prijem in uporabo svinčnikov in škarij. 

Boljše je delati na tem, kot pa jih siliti k pisanju, še preden so pripravljeni (Brook idr., 2006).  

3.11.2 Finomotorične spretnosti ob vstopu v šolo 

Otroci vstopijo v prvi razred osnovne šole z različnimi ravnmi znanja in spretnosti. 

Finomotorične spretnosti, ki so tipične v razvoju oziroma se pričakujejo od 5- in 6-letnikov ob 

prehodu iz vrtca v šolo, so naslednje: 

- prevladovanje ene roke, 

- uporaba konic prstov in palca skupaj v natančen »ščepec« prijem ali pincetni prijem, 

- uporaba »triprstnega prijem« pisala, kjer pisalo držijo med konicami prstov palca, 

kazalca in sredinca (namesto prijema s celo pestjo), 

- sledenje premikajočemu objektu z očmi, medtem ko je glava pri miru, 

- rezanje dokaj zapletenih oblik (npr. kombinacija ravnih in ukrivljenih linij in vogalov) 

z manj kot 1 cm odstopanjem od določene linije, 



21 

 

- risanje kroga, trikotnika, kvadrata in razpoznavne podobe človeka in hiše, 

- uporaba ene roke za stabiliziranje predmeta, z drugo roko pa opravljanje ločene 

aktivnosti (npr. odvijanje pokrova, zapenjanje gumbov), 

- manipuliranje z majhnimi predmeti znotraj roke, 

- sestavljanje kompleksnih, medsebojno povezanih delcev sestavljanke, 

- samostojno opravljanje naloge v povezavi z osebno nego (oblačenje, osebna nega, 

zavezovanje vezalk, hranjenje)  

(Beery, 1997; Brigance, 1978; Case-Smith & Shortridge, 1996; Edwards, Buckland, & 

McCoy-Powlen, 2002; Exner, 1989; Exner, 2001; Furuno, 1987; Shaffer, 2002, v 

Brook idr., 2006). 

3.12 Vpliv razvitosti fine motorike na otroka in učno uspešnost 

3.12.1 Fina motorika in kognitivni razvoj 

Stopnja razvoja fine motorike določa otrokov uspeh v obvladovanju pisanja ter vpliva na 

splošni kognitivni razvoj. To je mogoče razložiti tako, da so cone, ki so odgovorne za 

motoriko roke v možganski skorji, tako velike, da se prepletajo s conami mišljenja, spomina, 

percepcije in govora. Na ta način stimulacija nevronskih con, ki upravljajo s fino motoriko, 

pomaga razvoju sosednjih nevronskih con in spodbuja razvoj otrokovih splošnih kognitivnih 

dejavnosti (Popov, 2010). 

Grissmer idr. (2010) so v svoji raziskavi predstavili, da so finomotorične spretnosti in zgodnje 

zavedanje sveta indikatorji pripravljenosti za vstop v šolo. Finomotorične spretnosti so močan 

napovednik kasnejših dosežkov oz. uspeha. Pozornost, finomotorične spretnosti in splošno 

znanje so skupaj močnejši napovedniki rezultatov pri matematiki, branju in znanosti kot pa 

zgodnja matematika in bralne sposobnosti posebej. N. Pitchford, C. Papini, L. Outhwite in A. 

Gulliford (2016) so podrobneje raziskovale povezanost finomotoričnih spretnosti z 

matematičnimi sposobnostmi in z branjem. Ugotovile so, da finomotorične spretnosti bolje 

napovedujejo matematične sposobnosti kot bralne sposobnosti. To v svoji raziskavi prav tako 

izpostavita Curby in A. Carlson (2014) z ugotovitvijo, da imajo finomotorične spretnosti 

največji vpliv na uspešnost pri matematiki.   

Slaba fina motorika lahko oteži kognitivno učenje in izvedbo zaradi simultane potrebe po 

finomotoričnih spretnosti v kognitivnih dejavnostih. Dokazi iz nevroznanosti in nedavnih 

raziskav otrokovega razvoja predstavljajo bolj zapleten odnos med zgodnjo motoriko in 
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kasnejšim kognitivnim razvojem. Dokazi kažejo na to, da četudi kognitivni razvoj ne zahteva 

hkratne uporabe motoričnih in kognitivnih sposobnosti, bi lahko imele zgodnje motorične 

sposobnosti pomemben vpliv na kasnejši kognitivni razvoj (Grissmer idr., 2010). 

3.12.2 Fina motorika in pisanje 

Pisanje na papirju ohranja in razvija pomembne možganske funkcije otrok. Vse več otrok ima 

razvojne motnje in težave z učenjem, še posebej težave s fino motoriko. To je velik problem, 

saj prsti neposredno sodelujejo v oblikovanju možganske skorje. Posredno, prek asociativnih 

področij, sodelujejo pri oblikovanju korteksa v nekaj možganskih režnjih. Možgani 

potrebujejo stimulacijo, saj so v možganski skorji spravljene vse naše kognitivne sposobnosti. 

Če v zgodnjem otroštvu ni zadostne stimulacije nekaterih možganskih funkcij, to lahko 

postane težava pozneje v šoli. Najbolj občutljive funkcije so tiste, ki so evolucijsko najmlajše. 

Mednje sodijo branje, pisanje in računanje. Če obstaja težava ali nezadostna stimulacija v 

globljih, evolucijsko starejših delih možganske skorje, prihaja do poškodb občutljivih funkcij 

(kot sta pisanje in računanje). Bistvenega pomena je, da je fina motorika razvita pred vstopom 

v šolo. Današnji način življenja in uporaba tehnologije sta pasti. Zavedati se moramo, da 

pisanje z roko ohranja pomembne možganske funkcije (Rajović, 2014). 

3.12.3 Fina motorika in govor 

Dovršeni in usklajeni gibi rok delujejo na senzomotorični razvoj živčnega sistema in s tem na 

razvoj govora. Slednji je najvišja stopnja senzomotorične koordinacije. Razvoj otrokovega 

govora je odvisen od razvitosti grobe in fine motorike. Ko zaostaja razvoj fine motorike, 

zaostaja tudi razvoj govora, kljub temu da je lahko groba motorika ustrezno razvita. Vpliv 

impulzov iz mišic roke je tako zelo pomemben le v dobi otroštva in vpliva na razvoj motorike 

govoril. To daje koristne napotke, kako spodbujati otroka pri razvoju govora, še posebej v 

kritičnem obdobju. Ta oblika stimulacije je velikega pomena za otroke, pri katerih govorni 

razvoj zamuja. Priporočljivo je, da se razvoj govora pri otrocih spodbuja z vajami gibanja 

prstov na rokah. Vaje so lahko različne, npr.: ritmične pesmi z gibanjem prstov (prstne igre), 

imitacije določenih gibov, rezanje, lepljenje, oblikovanje plastelina/gline/testa, zlaganje kock, 

sestavljank in različne oblike ročnega dela (Jezdić, b.d.).  

3.12.4 Fina motorika in pozornost 

Gibalne igre podaljšujejo pozornost, krepijo koncentracijo in povečujejo socialne veščine. 

Vodeni, jasno usmerjeni ritmični gibi zmanjšujejo razdražljivost centralnega živčnega 

sistema. Še zlasti je to lahko koristno za otroke s težavami s pozornostjo in s hiperaktivnostjo. 
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Prav tako gibalna aktivnost v sklopu igre pritegne pozornost, vzbuja čustva in povečuje 

potrebo po ukrepanju pri otrocih, ki so zelo apatični, sramežljivi, negotovi, ne glede na 

starost. Jasno je, da moramo pri otrocih spodbujati fizično aktivnost, motoriko, fino motoriko, 

kompleksne gibe, saj s tem pomagamo pri razvoju celotne zmogljivosti otroka in tudi pri 

razvoju govora (Jezdić, b.d.). 

3.12.5 Fina motorika in socialno-emocionalno področje 

Finomotorične spretnosti so še posebej pomembne v prvih letih šolanja. Pri vstopu v šolo se 

od otrok pričakuje, da bodo opremljeni s spretnostmi za opismenjevanje, vendar v prvem letu 

šolanja med otroki obstajajo različne ravni znanja in spretnosti. 

Otroci s težavami v fini motoriki se srečujejo s frustracijami, upirajo se dejavnostim, ki od 

njih zahtevajo usklajeno delovanje mišic in sklepov v rokah in prstih (npr. rezanje s škarjami, 

risanje). Posledično teh veščin ne razvijejo ustrezno. To lahko ovira kasnejši razvoj 

finomotoričnih spretnosti na višji ravni, kot je na primer pisanje. Težave s fino motoriko 

nakazujejo primarni primanjkljaj na področju grobe motorike. Le ta je namreč razvojno prva 

in pogoj za razvoj fine motorike. Če torej groba motorika ni ustrezno diferencirana in 

zrelostno dovršena, se te težave kažejo tudi pri fini motoriki. Otroci s slabšo fino motoriko so 

pogosto prepoznani v fazi opismenjevanja, ko je v ospredju rokopis (Brook idr., 2006). V 

osnovni šoli so namreč pogostejše zahteve po zahtevnejših gibalnih spretnostih (Jurgec, 

2016). Ti otroci pogosto ne želijo sodelovati pri nalogah, pojavljajo se izbruhi jeze, žalosti, 

malodušno vedenje idr. Prav tako raziskave (Skinner in Piek, 2001) kažejo, da imajo otroci in 

mladostniki z oslabljeno motorično koordinacijo večje tveganje za doživljanje anksioznosti in 

depresije zaradi svoje oslabljene motorične sposobnosti. Delo na tem, da otrok razvije 

spretnosti fine motorike na najvišjo raven, kot je zmožen, mu pomaga doseči uspeh v šoli in 

doma, še posebej pa prispeva k temu, da pridobi dober občutek o sebi (Brook idr., 2006). 

Bistvenega pomena je, da gibalne primanjkljaje odkrijemo in diagnosticiramo čim prej. Otrok 

bo tako pravočasno deležen ustrezne strokovne obravnave, načina dela in razumevanja s strani 

staršev, učiteljev in vrstnikov (Jurgec, 2016). 

3.13 Preverjanje razvitosti fine motorike 

Težave na področju motorike lahko odkrivamo na več načinov. Poslužujemo se lahko 

opisovanja zunanjih gibalnih pojavov. Opisovanje lahko zapisujemo prosto ali po določenem 

vzorcu. Pri tem načinu ocenjevanja moramo upoštevati faktor subjektivnosti, zato ta način 

ugotavljanja težav motorike ni najbolj primeren. Na drugi strani obstaja zanesljivejši način 
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ocenjevanja. Pri tej metodi izmerimo nekatere psihomotorične sposobnosti in v številkah 

prikažemo resnično stanje motorike. Ocena nam pove, ali je otrokova motorika primerna ali 

neprimerna za določeno stopnjo razvoja (Kremžar, 1978, v Povšič, 2014). V nadaljevanju 

podrobneje predstavljamo dva testna inštrumentarija, s katerima smo ocenjevali gibalne 

sposobnosti deklice, vključene v študijo primera. 

3.13.1  ABC gibanja: Baterija za oceno otrokovega gibanja 2 

ABC gibanja 2 (Movement Assessement Battery for Children 2; Baterija za oceno otrokovega 

gibanja 2) je prenovljena različica testa ABC gibanja. ABC gibanja 2 je bil razvit za podporo 

strokovnjakom, ki se ukvarjajo z otroki z gibalnimi težavami. V nadaljevanju podrobneje 

predstavljamo testni inštrumentarij ABC gibanja 2 (Henderson, Sugden in Barnett, 2014). 

Razvoj ABC gibanja 2 se je pričel leta 1966, ko sta se s to problematiko začeli ukvarjati dve 

skupini. Prva skupina, pod vodstvom Denisa Scotta, je delovala na Škotskem in leta 1972 

razvila Test gibalne oškodovanosti (ang. Test of Motor Impairment – TOMI). Osredotočali so 

se na raziskovanje povezave med zgodnjimi nevrološkimi poškodbami in nadaljnjim 

otrokovim razvojem. Drugo skupino je v Los Angelesu vodil Keogh. Pogosto so bili v stiku s 

Scottom, vendar so bila njihova raziskovanja drugačna. Njihov cilj je bil opozoriti učitelje na 

obstoj otrok z gibalnimi težavami in spodbuditi zavedanje pomembnosti teh težav v 

pedagoškem procesu. Iz tega je nastal Vprašalnik ABC gibanja 2. Tako sta vsebina in cilj 

ABC gibanja rezultat obeh raziskovalnih skupin. Kasneje, leta 1992, sta Henderson in Sugden 

združila test in vprašalnik v celoto. S tem so prišli do ocene otrokove gibalne kompetentnosti, 

saj test združuje objektiven dosežek gibalne izvedbe in oceno otrokovega gibanja. Novejša 

različica ABC gibanja 2 se od ABC gibanja razlikuje po tem, da ima slovenske norme. Prav 

tako kot predhodni test pa je ABC gibanja 2 namenjen različnim strokovnjakom s področja 

izobraževanja (specialnim pedagogom, psihologom, športnim pedagogom, razrednim 

učiteljem) in zdravstva (pediatrom, psihologom, fizioterapevtom, delovnim terapevtom in 

logopedom). Razvit je bil torej za podporo strokovnjakom, ki so odgovorni za pomoč otrokom 

z gibalnimi težavami (Henderson idr., 2014). 

ABC gibanja 2 zajema tri dele: standardiziran test, vprašalnik ter priročnik, ki opisuje pristop 

k obravnavi otrok z gibalnimi težavami v njihovem naravnem okolju. V nadaljevanju 

podrobneje predstavljam ABC gibanja 2, vse informacije so povzete iz priročnika avtorjev 

Henderson, idr. 2014. 



25 

 

Sestavni deli ocenjevanja z ABC gibanja 2 

Test in vprašalnik ABC gibanja 2 se osredotočata na prepoznavo in opis primanjkljajev v 

gibalnem delovanju otrok, drug drugega pa dopolnjujeta v načinu zbiranja podatkov. Test 

zajema neposredno delo z otrokom, pri vprašalniku pa oceno otrokove gibalne kompetentnosti 

poda odrasla oseba. 

I. Test ABC gibanja 2   

Je standardiziran test (za starost od 3 do 16 let), pri katerem otrok izvede niz gibalnih nalog na 

točno določen način. Omogoča tudi informacije o tem, kako otrok k nalogam pristopi in jih 

izvede. Razdeljen je v sklope za tri starostne skupine: 

- 1. starostna skupina: od 3 do 6 let, 

- 2. starostna skupina: od 7 do 10 let 

- 3. starostna skupina: od 11 do 16 let  

Test za vsako starostno skupino je sestavljen iz osmih nalog, te naloge pa so razvrščene na tri 

področja: spretnosti rok, ciljanje in lovljenje ter ravnotežje. Izvedba vseh osmih nalog traja 

20–40 minut, odvisno od starosti otroka, ravni izraženih težav in od izkušenosti testatorja. S 

testom dobimo objektivno številčno informacijo o otrokovi gibalni kompetentnosti. Pri vsaki 

nalogi so na voljo standardni dosežki za določeno starost, in sicer med 4. in 16. letom za 

vsako leto starosti otrok, med 3. in 4. letom pa na pol leta natančno. Za tri komponente testa: 

spretnosti rok, ciljanje in lovljenje ter ravnotežje in prav tako za skupni testni dosežek so na 

razpolago tudi starosti prilagojene standardne vrednosti in centili. Skupni testni dosežek lahko 

dodatno interpretiramo tudi v okviru sistema »semaforja«, ki označuje tri področja. Dosežek v 

zelenem področju predstavlja izvedbo v normativnem razponu. Oranžno področje označuje 

tveganje za gibalne težave, kar pomeni, da je treba otrokov razvoj skrbno spremljati. Rdeče 

področje nakazuje prepoznane gibalne težave. Meje med področji so enake za vprašalnik in 

test, tako da lahko dosežke obeh delov baterije po potrebi takoj primerjamo. 

Poleg številčnih podatkov lahko s testiranjem pridobimo tudi različne vrste kvalitativnih 

opisov tega, kako otrok posamezno nalogo izvede. S specifičnimi opažanji pri vsaki nalogi se 

usmerjamo na zaznavno-gibalne vidike otrokove izvedbe (npr. otrokova drža med izvedbo 

naloge, primernost nadzora nad uporabljeno močjo pri izvedbi dejanj, zmožnost spreminjanja 

tempa gibanja. Izurjen opazovalec lahko po zaključenem formalnem testiranju naloge tudi 
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spreminja za namen odkrivanja vzrokov otrokovih težav pri gibanju (npr. otroka, ki ne more 

spreminjati hitrosti gibanja, ocenimo še brez časovnih omejitev). 

Ob koncu izvedbe testator poda mnenje o negibalnih dejavnikih, ki so lahko vplivali na 

otrokovo izvedbo pri testu. Med te dejavnike spadajo anksioznost, pomanjkanje pozornosti, 

nemotiviranost, strah pred zahtevnejšimi nalogami. Test je dostopen strokovnjakom v praksi 

in raziskovalcem: specialnim pedagogom, psihologom, delovnim terapevtom, 

fizioterapevtom, športnim pedagogom in pediatrom. 

II. Vprašalnik 

Vprašalnik je oblikovan za starost od 5 do 12 let in se usmerja na otrokovo obvladovanje 

vsakodnevnih opravil, s katerimi se srečuje doma in v šoli. Gre za ekonomično metodo ocene 

gibalne kompetentnosti otrok in lahko ga izpolnijo vzgojitelj, učitelj, starš ali drugi 

strokovnjak, ki pozna otroka. Oseba, ki otroka dobro pozna, vprašalnik izpolni v največ 10 

minutah. Na pedagoškem področju je vprašalnik namenjen specialnim pedagogom, 

psihologom, športnim pedagogom, vzgojiteljem, učiteljem, na področju zdravstva pa 

pediatrom, fizioterapevtom, delovnim terapevtom in logopedom. V vsakem primeru pa lahko 

strokovnjaki vključijo otrokove starše ali skrbnike, da prispevajo svoj pogled. 

Vprašalnik je sestavljen iz gibalne in negibalne komponente. Razdeljen je na tri dele. V 

razdelkih A in B so v ospredju interakcije med otrokom in njegovim okoljem (razporejene od 

lažjih proti kompleksnejšim). Razdelek C se nanaša na negibalne dejavnike, ki lahko 

neugodno vplivajo na otrokovo gibanje. 

- razdelek A: gibanje v statičnem in/ali predvidljivem okolju (vsebuje 15 postavk, 

razdeljenih v tri sklope; postavke se nanašajo na otrokovo nadzorovanje lastnega 

gibanja brez časovnih omejitev). 

- razdelek B: gibanje v dinamičnem in/ali nepredvidljivem okolju (vsebuje 15 postavk, 

razdeljenih v tri sklope; postavke opisujejo vedenje, s katerim se otrok bodisi odzove 

na premikajoč predmet ali izvede nalogo v dinamičnem okolju) 

- razdelek C: negibalni dejavniki, ki lahko vplivajo na gibanje (vsebuje 13 postavk; 

navedena so vedenja, ki lahko vplivajo na otrokovo izvedbo in učenje gibalnih 

spretnosti) 
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Vprašalnik omogoča izračun skupnega gibalnega dosežka, ki ga nato umestimo v sistem 

»semaforja«. Tako dobimo informacijo o tem, ali je otrokov gibalni razvoj uvrščen v za to 

starost normativni razpon (zeleno področje), ali je prisotno tveganje za gibalne težave in otrok 

verjetno potrebuje nadaljnje spremljanje (oranžno področje) ali pa so prisotne resnejše gibalne 

težave (rdeče področje). V raziskovalne namene lahko izračunamo skupni dosežek za 

negibalno komponento, pri individualnih obravnavah pa je priporočena kvalitativna 

interpretacija navedenih dejavnikov. 

III. Priročnik  

Priročnik za obravnavo otrok z gibalnimi težavami v njihovem naravnem okolju (na kratko 

ONO – obravnava v naravnem okolju) uporabljajo strokovnjaki v različnih okoljih in tudi 

starši. Za razliko od konvencionalnih terapij ONO ni vezan na določen prostor. Obravnava je 

oblikovana tako, da je čim bližje otrokovemu načinu življenja. Za ONO so bistveni odnos 

udeležencev, organizacija obravnave in ključni principi učenja, ki jih moramo upoštevati, če 

želimo uspeh. Obravnava ne »ozdravi« gibalnih težav. Cilj je bolj vesel otrok, ki zaupa vase, 

saj je dobil zadostno raven gibalne kompetentnosti, da izpolnjuje zahteve vsakodnevnega 

življenja. Priročnik je sestavljen iz petih poglavij. Prvo poglavje zajema predstavitev bistva 

obravnave v naravnem okolju. Gre za načrtovanje in izvedbo, ki vključuje pridobivanje 

informacij iz številnih virov, povezovanje informacij in uporabo določenih principov učenja. 

Primarni cilj ONO je izboljšati gibalno kompetentnost do te mere, da lahko otrok z gibalnimi 

težavami z zaupanjem vase sodeluje v vsakodnevnih dejavnostih. Dodatni cilj pa je, da otrok 

pridobi kompetentnost, da gibanje z lahkoto uporablja kot sredstvo za učenje. V tem poglavju 

avtorja predstavita še za koga je obravnava koristna, kje naj obravnava poteka, kdo jo lahko 

izvaja, v katerem primeru se odločiti za to obravnavo, kako pogosto jo je treba izvajati in 

kateri so razlogi za izbiro obravnave v naravnem okolju. Drugo poglavje je namenjeno 

izvedbi in učenju gibalnih spretnosti. Predstavljeno je aktualno razmišljanje o tem, kako 

izvedemo in se učimo gibalnih spretnosti. Tretje poglavje se nanaša na zbiranje informacij in 

načrtovanje programa. Gre za prvi korak v procesu obravnave. Kot okvir za ta del procesa sta 

bistvenega pomena dva elementa, in sicer viri, s katerimi razpolaga otrok, ter njegovo okolje. 

Izvedba programa ONO je opisana v četrtem poglavju. Opisane so smernice, kako obravnavo 

prenesti v prakso, in podani so napotki za učenje izbranih dejavnosti. Peto poglavje je 

namenjeno ponazoritvi primerov iz prakse (Sugden in Henderson, 2014). 
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Smernice za uporabo testnega inštrumentarija ABC gibanja 2 

Pri izvedbi testa je potrebno skrbno načrtovanje. Na to, v kolikšni meri bo dosežek resnično 

prikazal otrokove zmožnosti, vpliva testatorjevo poznavanje testa, ustrezno časovno 

načrtovanje in vnaprejšnja pripravljenost. Pomemben je ustrezen stik z otrokom, zato so 

izkušnje z otroki (še posebej s tistimi z gibalnimi težavami) vsekakor dobrodošle. Testator 

mora dobro poznati naloge in podajanje navodil. Usposabljanje testatorjev ni obvezno, vendar 

je priporočljivo za tiste, ki nimajo znanj o standardiziranem merjenju, interpretiranju 

rezultatov in uporabi psihometričnih testov. Testator mora znati dobro opazovati otroka. 

Prepoznati mora čustveno stanje otroka in nižjo motivacijo ter poznati strategije, ki jih 

razvijejo otroci za spoprijemanje s svojimi težavami. Dober stik z otrokom je ključnega 

pomena. Med testiranjem otroka pohvalimo in ga opogumljamo.   

Test ABC gibanja je namenjen individualni testni situaciji, ki omogoča vzpostavitev dobrega 

stika med testatorjem in otrokom. V takšni situaciji je manj motečih dejavnikov, zato je lahko 

otrok optimalno učinkovit. Če pa se testator vseeno odloči za skupinsko izvedbo, je pri 

interpretaciji dosežkov potrebna previdnost. Še posebej v primeru, ko je otrok neuspešen, je 

zelo priporočljivo izvesti še individualno testiranje. Za individualno testiraje je idealen prostor 

v velikosti vsaj 6 × 4 metre in z vsaj eno gladko površino (brez okna). Gradiva za testne 

naloge si pripravimo pred testiranjem, tako da so nam pri roki, hkrati pa izven otrokovega 

vidnega polja. Prostor mora biti svetel in zračen ter brez motečih dejavnikov. Zagotoviti 

moramo, da je otrok sproščen in testa ne doživlja kot grožnje. V prostoru morajo biti miza in 

dva stola. Za izvajanje nalog, ki merijo spretnosti rok, mora višina mize in stolov ustrezati 

otrokovi velikosti. Ko je otrok v sedečem položaju, mu mora mizna ploskev segati približno 

do komolca, stopala pa mora trdno položiti na tla. Če nimamo ustrezne mize in otroku noge 

visijo v zraku, mu moramo priskrbeti podporo (npr. pručko, škatlo). Pri nalogah, ki se izvajajo 

sede, mora testator sedeti ob otroku. Tako otroku lažje prikaže nalogo in ga opazuje. Pri 

nalogah, ki vključujejo rokovanje s predmeti, je na mizi potrebna uporaba podloge (ki je del 

testnega gradiva). Ta namreč preprečuje kotaljenje predmetov. Prav tako moramo pred 

testiranjem poskrbeti za talne podloge in natančno izmeriti zahtevane razdalje. Priporočljivo 

je, da ima otrok oblečeno primerno športno opremo, da gibanje ni oteženo. Prav tako mora 

biti tudi testator primerno oblečen, da lahko otroku demonstrira izvajanje testnih nalog. 

Trajanje testiranja je odvisno od otrokovih zmožnostih. Otrok z dobro koordinacijo in s 

povprečnimi kognitivnimi sposobnostmi naj bi izvedel vse naloge v posamezni starostni 
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skupini v 20 do 30 minutah. Otroci z gibalnimi težavami bodo potrebovali več časa. Nekateri 

se bodo utrudili in po nekaj nalogah ne bodo več učinkoviti. Drugi bodo ostali motivirani, 

ampak odkrenljivi ali vznemirjeni. Ko opazimo, da otrokova učinkovitost pada, moramo 

narediti odmor ali pa preostale naloge izvedemo naslednji dan. 

Pri diagnostičnih postopkih je bistvenega pomena dober stik z otrokom, zato moramo narediti 

vse, da se otrok dobro počuti. Naloge lahko otroku predstavimo kot igro. Posebno pozornost 

pri ohranjanju motivacije moramo nameniti otrokom, ki imajo na gibalnem področju izkušnjo 

ponavljajočih se neuspehov. S testiranjem moramo začeti na neformalni način, tako da se 

otrok sprosti. Lahko se pogovarjamo o njegovih interesih, konjičkih ali pa ga spodbudimo, da 

nariše kakšno risbico, iz katere potem izpeljemo pogovor in hkrati preverimo še prednostno 

roko. 

Testne naloge testnega inštrumentarija ABC gibanja 2 

Test sestavlja 32 nalog, ki so razporejene v tri starostne skupine (3–6, 7–10 in 11–16 let). 

Vsaka starostna skupina ima osem nalog. Tri naloge se navezujejo na spretnosti rok, dve 

nalogi sta nalogi ciljanja in lovljenja, tri pa so s področja ravnotežja (statičnega in 

dinamičnega). V nadaljevanju podrobneje predstavljam naloge s področja spretnosti rok ter 

ciljanja in lovljenja za prvo starostno skupino, saj smo le te uporabili pri študiji primera. 

Testne naloge za prvo starostno skupino (3–6 let)  

SPRETNOSTI ROK 

1. naloga: Vstavljanje kovancev  

Naloga: Namizno podlogo postavimo pred otroka z daljšo stranico okrog 2,5 cm od roba 

mize. Hranilnik postavimo na podlogo tako, da je krajša stranica obrnjena proti otroku, 

odprtina pa vzporedno s stranskim robom namizne podloge. Za 3- in 4-letnike razporedimo 

šest kovancev v dve vodoravni vrsti po tri kovance. Za 5- in 6-letnike pa razvrstimo 12 

kovancev, in sicer v štiri vodoravne vrste po tri kovance. Otrok z eno roko trdno drži 

hranilnik, drugo pa položi na namizno podlogo. Ko mu damo znak, začne čim hitreje pobirati 

po en in en kovanec ter jih meče v režo hranilnika. Štopati začnemo, ko otrokova prosta roka 

zapusti namizno podlogo, končamo pa, ko zadnji kovanec pade na dno hranilnika. Najprej 

testiramo prednostno roko, nato enako testiramo tudi neprednostno roko. Poskus je neuspešen, 

če otrok: pobira in vstavlja po več kovancev hkrati, med izvajanjem naloge zamenja roko ali 

uporablja obe roki, odrine kovance ali mu padejo izven dosega. 
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Število poskusov: 2 vaji (ena s prednostno, ena z neprednostno roko), 2 poskusa z vsako roko 

Ocenjevanje: Zapišemo trajanje vsakega pravilno izvedenega poskusa v sekundah. 

2. naloga: Nizanje korald 

Naloga: Namizno podlogo postavimo pred otroka z daljšo stranico okrog 2,5 cm od roba 

mize. Za 3- in 4-letnike enakomerno razporedimo 6 korald v vodoravno vrsto vzdolž daljše 

stranice podloge. Koralde morajo biti enakomerno razporejene in obrnjene z luknjicami 

navzgor. Za 5- in 6-letnike razvrstimo 12 korald. Vezalko prosto položimo na mizo, medtem 

ko mora biti konica usmerjena pod pravim kotom glede na vrsto korald. Otrok položi obe roki 

na podlago. Na naš znak prime vezalko in koraldo ter začne čim hitreje nizati po eno in eno 

koraldo. Bistveno je, da niza po eno in eno koraldo, vrstni red pa ni pomemben. Štopati 

začnemo, ko prva roka zapusti namizno podlago, končamo pa, ko zadnja koralda zdrsne preko 

kovinske konice vezalke. Poskus je neuspešen, če otrok: niza več korald hkrati, odrine 

koraldo ali pa mu ta pade izven dosega. 

Število poskusov: 1 vaja, 2 poskusa 

Ocenjevanje: Zapišemo trajanje vsakega pravilno izvedenega poskusa v sekundah. 

3. naloga: Sledenje poti 

Naloga: Otrok mora pri mizi sedeti tako, da ima obe stopali na tleh, roki pa udobno položeni 

na mizi. Na sredino pisalne površine pred otroka položimo eno predlogo za sledenje poti, 

pisalo pa nastavimo ob strani. Otrok mora narisati eno neprekinjeno črto od kolesa do hiše. 

Bistvo je, da ne gre čez mejo poti. Na polovici poti do hiše nariše črto skozi tunel. Otroka 

spodbujamo, da pisalo ves čas drži na podlagi. Če otrok pisalo dvigne s podlage, a nato 

nadaljuje z risanjem črte od istega mesta dalje, tega ne štejemo kot napako. Nalogo izvedemo 

le s prednostno roko. Poskus je neuspešen, če otrok: spremeni smer risanja črte ali zavrti papir 

za več kot 45 °. 

Število poskusov: 1 vaja, največ 2 poskusa (če otrok dokonča prvo nalogo brez napake, ni 

treba izvajati drugega poskusa) 

Ocenjevanje: Zapišemo število napak. Pri vrednotenju uporabljamo kriterije, ki so navedeni v 

prilogi. 
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CILJANJE IN LOVLJENJE 

1. naloga: Lovljenje vrečke s fižolom 

Naloga: V prostoru brez ovir na tla položimo dve talni podlogi. Kratki stranici morata biti 

oddaljeni 1,8 m. Testator stoji na eni podlogi, otrok pa na drugi, tako da sta obrnjena drug 

proti drugemu. Testator vrže vrečko s fižolom do ravni otrokovih iztegnjenih rok (med 

otrokovim pasom in rameni), otrok pa jo mora ujeti z obema rokama. Met vrečke moramo 

prilagoditi otrokovi višini. Otroci stari 5 in 6 let morajo vrečko ujeti zgolj z dlanmi, šele nato 

si lahko pomagajo z drugimi deli telesa. 3- in 4-letniki lahko vrečko s fižolom ujamejo tako, 

da jo stisnejo z rokami ob telo. Pri mlajših otrocih za uspešno lovljenje velja, če kakor koli 

prestrežejo žogo in preprečijo, da bi padla na tla. Kriteriji za uspešno lovljenje so za 5- in 6-

letnike strožji. Poskus je zanje neuspešen, če otrok vrečko s fižolom ujame med roke in telo 

ali oblačila. 

Število poskusov: 5 vaj, 10 poskusov 

Ocenjevanje: Zapišemo, kolikokrat od desetih poskusov je otrok pravilno ujel vrečko s 

fižolom. Uspešno lovljenje z eno roko vrednotimo kot uspešno. 

2. naloga: Metanje vrečke s fižolom na podlogo 

Naloga: V prostoru brez ovir na tla položimo dve talni podlogi. Kratki stranici morata biti 

oddaljeni 1,8 m. Ena podloga je enobarvna, druga ima tarčo. Otrok stoji na enobarvni podlogi 

in poskuša vreči vrečko s fižolom na kateri koli del modre talne podloge (tarča – oranžen krog 

na podlogi – služi le kot točka za usmerjanje pozornosti). Spodbujamo metanje z eno roko 

odspodaj, vendar uspešnega meta odzgoraj (čez ramo) ali z obema rokama ne štejemo kot 

napako. Poskus je neuspešen, če se vrečka zadrsa ali odbije na podlogo po tem, ko je že 

zgrešila podlogo. Če pa vrečka najprej pristane na tarčni podlogi, nato pa zdrsne dol, to 

štejemo kot uspešen zadetek. 

Število poskusov: 5 vaj, 10 poskusov 

Ocenjevanje: Zapišemo, kolikokrat od desetih poskusov je otrok uspešno zadel tarčo s 

fižolom, ne da bi pri tem stopil dol s talne podloge.  

Vrednotenje in interpretacija testa ABC gibanja 2 
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Test za vsako starostno skupino posebej vključuje zvezek za zapisovanje, kamor vnašamo 

podatke. Vsi zvezki so enake oblike, glede na starostno skupino se razlikujejo le po barvah 

(zvezek za prvo starostno skupino je rdeč, za drugo zelen in za tretjo moder).  

Izpolnjevanje zvezka za zapisovanje 

1. korak: vpisovanje demografskih podatkov 

Pred začetkom testiranja na prvo stran zvezka vpišemo otrokovo ime, spol, naslov, vrtec oz. 

šolo, skupino oz. razred. Napišemo tudi svoje ime in vzrok napotitve k testiranju ter datum 

testiranja. Izračunamo še otrokovo točno kronološko starost. 

2. korak: vrednotenje posameznih nalog 

Pri vsaki nalogi se moramo držati določenega postopka. Otroku nalogo najprej predstavimo v 

skladu z navodili v priročniku. Nato zapišemo pravilen surovi dosežek. Točni zapisi se med 

nalogami razlikujejo, vključujejo pa naslednje možnosti: dosežek (npr. čas v sekundah, število 

korakov ali ujetih žog), N (otrok ni bil uspešen pri izvajanju naloge), O (otrok je odklonil 

izvedbo naloge) ali NP (naloga ni primerna za otroka).  

3. korak: zapisovanje podatkov o kakovosti gibanja ob vsaki testni nalogi 

Ta razdelek ni obvezen, je pa v pomoč za načrtovanje obravnave. 

4. korak: ko je otrok končal vseh 8 nalog, ovrednotimo naloge sledenja poti 

Naloge sledenja ovrednotimo s pomočjo navodil iz priloge priročnika. Število napak potem 

vpišemo v ustrezno okence. 

5. korak: prepis surovih rezultatov na prvo stran zvezka za zapisovanje 

Dosežke vsake naloge posebej vpišemo v ustrezna okenca. V vseh primerih ti dosežki 

predstavljajo otrokove najboljše poskuse. V priročniku je za vsako nalogo posebej 

opredeljeno, kako ocenjujemo in kateri dosežek moramo vpisati. 

6. korak: pretvorba surovih dosežkov pri posameznih nalogah v  standardne dosežke 

Način pretvarjanja se med nalogami razlikuje, vse pa je natančno določeno v zvezkih za 

zapisovanje in v tabelah. Glede na otrokovo točno starost (v letih in mesecih) izberemo 



33 

 

ustrezno tabelo. Za vsako nalogo posebej poiščemo otrokov surovi dosežek in nato odčitamo 

ustrezen standardni dosežek.  

7. korak: določanje standardnih dosežkov in centilov za tri komponentne dosežke testa: 

spretnosti rok, ciljanje in lovljenje ter ravnotežje 

Najprej moramo sešteti standardne rezultate vseh nalog pri posamezni komponenti. Tako 

dobimo skupni komponentni dosežek. Iz ustrezne tabele nato odčitamo standardni 

komponentni dosežek in centilni rang. 

8. korak: določanje skupnega testnega dosežka, njegove standardne vrednosti in centila 

Za pridobitev skupne vrednosti za posameznika moramo sešteti vseh osem standardnih 

dosežkov pri posamezni nalogi. Nato v ustrezni tabeli odčitamo standardni dosežek in centilni 

rang. Eden glavnih namenov testa ABC gibanja 2 je razvrščanje otrok glede na stopnjo težav 

gibanja. Zaradi tega so centili prikazani v obliki semaforja. Rezultati, nižji od 5. centila, so 

prikazani z rdečo barvo, rezultati med 5. in 15. centilom z oranžno, enaki ali višji od 16. 

centila pa z zeleno barvo. Dosežki so normirani in prilagojeni za vsako starost. 

9. korak: povzemanje kakovostnih opažanj 

Povzamemo opažanja o kakovosti gibanja, do katerih smo prišli med otrokovo izvedbo testa. 

10. korak: vpisovanje povzetka ocenjevanja in načrta obravnave 

Na podlagi zbranih rezultatov in ostalih informacij o otrokovem gibanju lahko načrtujemo 

program nadaljnje obravnave. 

 

S testom ABC gibanja 2 dobimo različne vrste dosežkov: surove in standardne dosežke 

posameznih nalog, komponentne standardne dosežke in ustrezne centilne vrednosti ter 

standardni skupni testni dosežek in njegovo centilno vrednost. Za analizo otrokove izvedbe 

pri testu lahko vzamemo vse dobljene dosežke. V kolikor je naš namen odločanje, so 

najpomembnejši skupni testni dosežek, njegov standardni rezultat in pripadajoči centil. 

Centili (oz. centilni rangi): označujejo odstotek otrok v standardiziranem vzorcu, ki so dosegli 

enak ali manjši dosežek od določenega surovega dosežka. Na primer, če skupni testni dosežek 

6-letnega otroka ustreza 15. centilnemu rangu, to pomeni, da je 15 % otrok splošne populacije 
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doseglo enak ali nižji dosežek, 85 % otrok pa je doseglo višji dosežek. Dosežek otroka uvršča 

v spodnjih 15 % populacije. Centilni rangi imajo razpon od 1 do 99, vrednost 50 pa vedno 

predstavlja mediano. Dosežki te vrste so enostavni za razumevanje, zato so uporabni za 

razlago dosežkov staršem in ostalim, ki nimajo poglobljenega znanja psihometrije. Pri testu 

ABC gibanja 2 uporabljamo enak sistem semaforja kor pri vprašalniku. Če je otrokov skupni 

testni dosežek na ali pod 5. centilom, ima ta otrok pomembne gibalne težave. Otrok z 

dosežkom med 6. in 15. centilom spada v kategorijo tveganja. Posledično potrebuje vsaj 

enoletno skrbno spremljanje in nato ponovno testiranje. Otrok, katerega dosežek je enak ali 

višji od 16. centila, pa najverjetneje nima gibalnih težav. 

Standardni dosežki: so najbolj jasen pokazatelj otrokove izvedbe pri testu, zato so 

najprimernejši za raziskovalne namene. Predstavljajo porazdelitev surovih rezultatov ter 

imajo dano aritmetično sredino in standardni odklon. V enotah standardnega odklona tako 

lahko ocenimo, koliko je dosežek posameznika oddaljen od aritmetične sredine (povprečnega 

dosežka). Na ta način omogoča bolj smiselno medsebojno primerjavo pri komponentah testa 

kot pa surovi ali centilni dosežki. Test ABC gibanja 2 vsebuje standardne dosežke za 

posamezne naloge, tri komponentne dosežke in skupni testni dosežek. Vsi temeljijo na 

porazdelitvi z aritmetično sredino 10 in standardnim odklonom 3. Otrok, katerega dosežki so 

2 SD ali več pod aritmetično sredino, skoraj zagotovo potrebuje pomoč. Otrok z dosežkom 1 

SD pod aritmetično sredino pa spada v kategorijo tveganja in potrebuje skrbno spremljanje. 

Pri opisu otrokovega gibalnega statusa na podlagi izvedbe testa ABC gibanja 2 moramo biti 

previdni. Otroke, pri katerih je bila izvedba šibka, opišemo kot otroke z gibalnimi težavami ali 

z gibalno oviranostjo. Preden pa bi podali kakršno koli izjavo o prisotnosti motnje (npr. 

razvojna motnja koordinacije), moramo od kvalificiranega strokovnjaka pridobiti dodatne 

diagnostične podatke o otroku. 

3.13.2  Bruininks-Oseretsky test motoričnih sposobnosti 

Bruininks-Oseretsky test motoričnih sposobnosti (v nadaljevanju BOTMP)  je namenjen oceni 

motoričnega funkcioniranja otrok starih od 4,5 leta do 14,5 leta. Celotna baterija vsebuje 8 

podtestov in s tem 46 nalog, preko katerih dobimo obsežno sliko motoričnih sposobnosti, tako 

s področja fine kot s področja grobe motorike. Skrajšana verzija testa vsebuje 14 nalog iz 

celotne baterije, daje pa hiter pregled osnovnih motoričnih sposobnosti (Bruininks, 1978).  
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Robert H. Bruininks je začel razvijati BOTMP leta 1972. Test je osnoval na temeljih ameriške 

različice testa, ki jo je leta 1946 oblikoval Doll in jo imenoval kot Oseretsky test motoričnih 

sposobnostih. Čeprav lahko najdemo nekatere podobnosti v nalogah obeh testov, ima 

spremenjen test pomembne prednosti v vsebini, strukturi in tehniki izvajanja (Bruininks, 

1978).  

BOTMP je bil razvit z namenom zagotavljati učiteljem, zdravstvenim delavcem in 

raziskovalcem uporabne informacije, jim pomagati pri ocenjevanju posameznikovih 

motoričnih sposobnostih, pri razvijanju in vrednotenju motoričnih programov in pri 

ocenjevanju resnejših motoričnih disfunkcij ter razvojnih primanjkljajev. Normativni podatki, 

ki temeljijo na izvedbi testa na skrbno izbranem vzorcu, testiranem s programom, vsebujejo 

standardne točke za vsako starostno skupino, odstotni rang in stanine (lestvica standardnih 

vrednosti od 1 do 9). Prav tako je za vseh 8 podtestov podana ustreznost uspešnosti glede na 

starost (Bruininks, 1978). 

Testni pripomočki so oblikovani tako, da so primerni za otroke in mladostnike, z njimi pa je 

mogoče ustvariti enotne pogoje ter olajšati izvajanje in ocenjevanje. Izvajanje celotne baterije 

traja od 40 do 60 minut, skrajšana oblika pa od 15 do 20 minut. Testator ne potrebuje 

posebnega usposabljanja za izvajanje testa, vendar se mora dobro seznaniti z navodili 

izvajanja nalog in se pred izvajanjem testa poskušati vživeti v situacijo (Bruininks, 1978). 

Vsebina 

BOTMP temelji na individualnem izvajanju. Vsak izmed osmih podtestov v BOTMP je 

oblikovan tako, da oceni pomemben vidik motoričnega razvoja. Štirje podtesti se navezujejo 

na grobo motoriko, trije merijo spretnosti fine motorike, en podtest pa meri kombinacijo fine 

in grobe motorike. Ločeno merjenje grobe in fine motorike omogoča pridobitev pomembne 

primerjave v izvedbi na obeh področjih (Bruininks, 1978).  
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Tabela 1: Vsebina BOTMP 

Podtest Področje merjenja Število 

nalog 

Področje motoričnega 

razvoja 

1 HITROST 1 groba motorika 

2 RAVNOTEŽJE 8 groba motorika 

3 BILATERALNA KOORDINACIJA 8 groba motorika 

4 MOČ 3 groba motorika 

5 KOORDINACIJA ROK 9 fina in groba motorika 

6 REKACIJSKA HITROST 1 fina motorika 

7 VIZUALNO-MOTORIČNA 

KOORDINACIJA 

8 fina motorika 

8 ROČNOST/SPRETNOST 8 fina motorika 

 (Bruininks, 1978) 

Struktura testa 

BOTMP je razdeljen na tri komponente: 

1. komponenta zajema sposobnosti grobe motorike in je pokazatelj sposobnosti uporabe 

velikih mišic. 

2. komponenta zajema fino motoriko in je pokazatelj sposobnosti uporabe malih mišic 

(spodnjega dela roke in dlani). 

3. komponenta zajema celotno baterijo, saj povzema izvedbo vseh osmih podtestov. Ta 

komponenta je pokazatelj splošne motorične sposobnosti (Bruininks, 1978). 

Rezultati BOTMP so uporabni za učitelje, zdravstvene delavce in raziskovalce pri 

vrednotenju otrok za različne namene. Rezultati so v pomoč pri odločanju o vključevanju 

otrok v šolske programe, pri oceni spretnosti fine in grobe motorike, razvijanju in evalvaciji 

motoričnega programa kot presejalni test za posebne namene (Bruininks, 1978). 

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo testne naloge, povezane s komponento fine 

motorike. Opis testnih nalog je povzet po Bruininks (1978): 

Podtest 6: REAKCIJSKA HITROST 

Podtest 6 ima 1 nalogo, s katero ocenjujemo sposobnost hitrega reagiranja na premikajoči se 

dražljaj. 
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Pripomočki: lepilni trak, palica za merjenje odzivne hitrosti in dva stola. 

Splošna navodila: Odmerimo 30,5 cm lepilnega traku in ga nalepimo na steno. Trak mora biti 

nekoliko pod rameni testiranca, ko je le ta v sedečem položaju. Hkrati mora biti trak tudi 

dovolj visoko od tal, tako da je celotna palica pod trakom, ko jo postavimo pravokotno na tla. 

Otrok mora sedeti dovolj visoko tako, da lahko izpolnimo oba pogoja. 

1. naloga: Reakcijska hitrost 

Naloga: Otrok položi prednostno roko vzporedno na zid poleg reakcijske palice. Testator drži 

palico navpično ob zidu in jo spusti. Otrok s palcem prednostne roke zaustavi palico. Število, 

ki je v višini ali nad lepilnim trakom, ko je palica ustavljena, je rezultat poskusa. Rezultat 

celotne naloge dobimo kot povprečje vseh poskusov. Pred vsako ponovitvijo počasi in 

poudarjeno rečemo: »Pripravi se,« in počakamo nekaj sekund, preden spustimo palico. Palico 

držimo pravokotno na lepilni trak in se prepričamo, da otrok gleda rdečo črto, preden 

spustimo palico. Ponovimo navodila in ponovimo postopek, če:  

- otrok ne gleda palice, ko jo spustimo, 

- se dotakne palice preden ali v trenutku, ko je bila spuščena.  

0 točk pomeni, da otroku ni uspelo zaustaviti palice, preden se je dotaknila tal.  

Število poskusov: 2 vaji, 7 poskusov 

Ocenjevanje: Točke vseh sedmih poskusov razporedimo po velikosti (od najvišje do najnižje). 

Mediana je rezultat podtesta (npr. če otrok doseže točke 8-7-6-5-4-4-3, je rezultat naloge 5). 

Podtest 7: VIZUALNO-MOTORIČNA KOORDINACIJA 

Pripomočki: testni listi, škarje, 2 rdeča svinčnika, 2 črna svinčnika, mizo, 2 stola, podloga.  

Splošna navodila: Pri vseh nalogah tega podtesta mora otrok sedeti zraven testatorja. 

1. naloga: Izrezovanje kroga s prednostno roko 

Naloga: Otrok s prednostno roko izreže krog z odebeljeno črto, ki je vgrajen med šest 

koncentričnih krogov. Če začne izrezovati napačen krog, pokažemo napako, otrok pa naj 

začne rezati drug list s krogi. Nalogo ocenjujemo tako, da kot napako označimo vse reze izven 

ali znotraj odebeljene črte. Maksimum napak je 11. Če je kateri od teh krogov vrezan več kot 

enkrat, se vsak rez šteje kot napaka zase. Kot napaka se ne štejejo rezi:  
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- če rez poteka izven odebeljene črte v začetku reza, ko otrok poskuša zarezati proti 

najdebelejši črti, 

- sem in tja okoli odebeljene črte (če se izrezana linija ne dotika ostalih koncentričnih 

krogov). 

Število poskusov: 1 poskus 

2. naloga: Risanje črte s prednostno roko skozi zavito pot 

3. naloga: Risanje črte s prednostno roko skozi ravno pot 

4. naloga: Risanje črte s prednostno roko skozi vijugasto pot 

Naloga: Pri teh treh nalogah otrok s prednostno roko nariše črto skozi označeno linijo (pri 

prvi nalogi skozi zavito pot, pri drugi skozi ravno in pri tretji nalogi skozi vijugasto pot). 

Otroku damo na voljo toliko časa, kot ga potrebuje. Z roko držimo podlago in ne dovolimo, 

da otrok med risanjem zasuče list za več kot 45 °. 

Število poskusov: 1 poskus za vsako nalogo 

Ocenjevanje: Zabeležimo število napak, maksimum je 7 za vsako nalogo. Napaka je narejena 

vsakič, ko otrok povleče črto izven poti. Kot dodatno napako štejemo vsakih 1,27 cm linije, ki 

poteka izven začrtane poti. 

5. naloga: Kopiranje kroga s prednostno roko 

6. naloga: Kopiranje trikotnika s prednostno roko 

7. naloga: Kopiranje diamanta s prednostno roko 

8. naloga: Kopiranje prekrivajočih svinčnikov s prednostno roko 

Naloga: Pri teh štirih nalogah otrok s prednostno roko prekopira lik (krog, trikotnik, diamant, 

svinčnika). Otroku damo na voljo toliko časa, kot ga potrebuje, da konča vsako risbo. Brisanje 

je prepovedano. Z roko držimo podlago in ne dovolimo, da otrok med risanjem zasuče list za 

več kot 45 °. 

Število poskusov: 1 poskus za vsako nalogo 

Ocenjevanje: Točkujemo natančnost kopije na osnovi predlog. 

Podtest 8: ROČNOST/SPRETNOST 

Ta podtest vsebuje osem nalog, ki ocenjujejo hitrost in spretnost rok ter prstov. 
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Pripomočki: podlaga za testiranje, 24 kovancev, 2 majhni škatli, 50 kart z oblikami, 20 

lesenih kock, vezalka, 20 lesenih čepkov, ploščica za čepke, delovni listi, 2 rdeča svinčnika, 2 

črna svinčnika, miza, 2 stola, merilec časa, podlaga. 

Splošna navodila: Pri vseh nalogah tega podtesta mora otrok sedeti nasproti testatorja. Če 

otrok ne razume naloge ali prekine z izvajanjem, je treba navodila ponoviti in začeti znova. 

1. naloga: Polaganje kovancev v škatlo s prednostno roko 

Naloga: Otrok s prednostno roko polaga kovance enega po enega v škatlo. Zabeležimo število 

pravilno položenih kovancev v 15 sekundah. Z merjenjem časa začnemo, ko se otrok dotakne 

kovanca. Če otrok vzame več kot en kovanec naenkrat, se šteje le en kovanec. Točka se ne 

šteje, če otrok vrže kovanec v škatlo po enem opozorilu. Med izvajanjem po potrebi ponovite 

navodila. Če otrok zamenja roki, prekinite izvajanje.  

Število poskusov: 1 vaja in 1 poskus 

Ocenjevanje: Zabeležimo število pravilno položenih kovancev.  

2. naloga: Sočasno polaganje kovancev v dve škatli z obema rokama 

Naloga: Otrok sočasno z obema rokama pobere kovanca in ju položi v dve ločeni škatli. Na 

voljo ima 50 sekund časa, da pravilno položi v škatlo 7 parov kovancev. Z merjenjem časa 

začnemo, ko se otrok dotakne kovanca. Če otrok pobere več kot en par kovancev naenkrat, 

štejemo le en par. Točka se ne šteje, če otrok kovanca vrže v škatlo po enem opozorilu ali če 

ju ne položi v škatlo istočasno. Ko otrok položi sedem od dvanajstih parov pravilno ali po 50 

sekundah, se naloga zaključi. 

 Število poskusov: 1 vaja, 1 poskus 

Ocenjevanje: Zabeležimo čas, v katerem mu je uspelo pravilno prestaviti 7 parov kovancev 

(zabeležimo čas najbližji sekundi). V primeru, da otrok v škatlo položi manj kot 7 parov 

pravilno, zabeležimo čas 50 sekund. 

3. naloga: Sortiranje kart s prednostno roko 

Naloga: Otrok s prednostno roko glede na barvo sortira pomešane modre in rdeče karte v dva 

kupčka. Na voljo ima 15 sekund časa, da pravilno sortira čim več kart. Z merjenjem časa 
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začnemo, ko se otrok dotakne karte. Če otrok sortira več kot eno karto naenkrat, velja točka le 

za eno karto. Če otrok zamenja roki, ponovimo poskus.  

Število poskusov: 1 vaja in 1 poskus 

Ocenjevanje: Zabeležimo število pravilno sortiranih kart v 15 sekundah. 

4. naloga: Nizanje kock s prednostno roko 

Naloga: Otrok s prednostno roko niza kocke na vezalko. Na voljo ima 15 sekund časa, da 

pravilno naniza čim več kock. Z merjenjem časa začnemo, ko se otrok s kocko dotakne 

vezalke. Če otrok zamenja roki, nalogo izvedemo znova. 

Število poskusov: 1 vaja 1 poskus 

Ocenjevanje: Zabeležimo število pravilno nanizanih kock. 

5. naloga: Prestavljanje čepkov s prednostno roko 

Naloga: Otrok s prednostno roko prestavlja čepke na ploščici, tako da vsak čepek prestavi 

točno v luknjo nad njim. Na voljo ima 15 sekund časa, da v zgornjo vrsto prestavi čim več 

čepkov. Z merjenjem časa začnemo takoj, ko se otrok dotakne čepka. Če otrok zamenja roki, 

nalogo ponovimo. 

Število poskusov: 1 vaja, 1 poskus 

Ocenjevanje: Zabeležimo število pravilno prestavljenih zatičev. 

6. naloga: Risanje vertikalnih črt s prednostno roko 

Naloga: Otrok riše ravne, navpične črte med dvema vodoravnima črtama. Na voljo ima 15 

sekund, da nariše čim več črt. Z merjenjem časa začnemo, ko se otrok s svinčnikom dotakne 

papirja. Otrok ima lahko neprednostno roko postavljeno na list. Črta je nepravilna, če: 

3. se ne dotakne obeh vodoravnih črt, 

4. če gre preko ene ali obeh vodoravnih črt. 

Število poskusov: 1 vaja, 1 poskus 

Ocenjevanje: Zabeležimo število pravilno narisanih črt. 

7. naloga: Risanje pik v kroge s prednostno roko 
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Naloga: Otrok s svinčnikom nariše piko v vsak krog posebej, znotraj serije krogov. V času 15 

sekund mora narisati čim več pik. Z merjenjem časa začnemo, ko se otrok s svinčnikom 

dotakne papirja. Če otrok naredi črtice namesto pik, ga spodbudimo, da dela pike. Ne štejemo 

krogov brez pik ali krog z dvema pikama. Če otrok naredi črtico namesto pike, štejemo to kot 

piko.  

Število poskusov: 1 vaja, 1 poskus 

Ocenjevanje: Zabeležimo število krogov s pikami. 

8. naloga: Risanje pik s prednostno roko 

Naloga: Otrok s svinčnikom riše pike na prazen list papirja. S svinčnikom udarja po listu 

papirja, tako da naredi čim več pik. Na voljo ima 15 sekund. Z merjenjem časa začnemo, ko 

se otrok s svinčnikom dotakne papirja. Če otrok naredi črtico namesto pike, je dovoljeno to 

šteti kot piko. 

Število poskusov: 1 vaja, 1 poskus 

Ocenjevanje: Zabeležimo število pik. 

3.14 Spodbujanje razvoja fine motorike  

Obstajajo tri glavna področja razvoja mišic, na katerih moramo delati v razvoju fine motorike 

– prsti in roka pri manipuliranju s predmeti, kazalec in palec, kadar sodelujeta pri preciznem 

pincetnem prijemu, ter zapestje. Tekom dneva se otrok srečuje s številnimi priložnostmi za 

vajo na vseh teh področjih. To je priprava za pisanje in risanje. Vaja na vseh treh področjih 

mu bo pomagala pri razvijanju zelo pomembne sposobnosti, koordinacije oko – roka 

(Goldberg, 2003). 

Spodbujanje razvoja fine motorike je bolj zapleten proces kot spodbujanje spretnosti grobe 

motorike. Razvijanje velikih gibov zahteva varen in odprt igralni prostor, interakcijo z 

vrstniki in nekaj nadzora s strani odraslih. Spodbujanje razvoja finomotoričnih spretnosti pa 

zahteva načrtovanje, čas in veliko različnih igralnih materialov. Gibalni razvoj malih mišic 

moramo razvijati z dejavnostmi, v katerih otroci uživajo. Uporabljamo lahko različne 

didaktične igre, sestavljanke, plastelin, kocke idr. Tudi staršem moramo predlagati, da jim 

otroci lahko pomagajo pri vsakodnevnih domačih opravilih, kot je na primer peka (mešanje 

testa je dobra vaja za mišice zapestja in roke; izrezovanje piškotov – vaja za koordinacijo oko 
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– roka). Tudi uporaba računalniške tipkovnice in miške je dobra vaja za roko, prste in 

koordinacijo oko – roka. Ker ima razvoj fine motorike ključno vlogo pripravljenosti za 

šolanje, je vsekakor tudi pomemben del predšolskega kurikuluma (Fine motor skills - infancy, 

toddlerhood, preschool, school age, encouraging fine motor development, b.d.). 

K razvoju motorike rok v zgodnjem otroštvu prispevajo vsakodnevne aktivnosti, kot so: 

prijemanje, držanje in izpuščanje igrač, držanje žlice in samostojno hranjenje, prijemanje 

drobnih predmetov ter slačenje in oblačenje oblek, obuvanje in sezuvanje. V zgodnjem 

obdobju lahko dodatno stimuliramo razvoj fine motorike s primerno stimulacijo z igračami in 

preko igre (Rajović, 2013). Otroku moramo omogočiti urjenje, vajo in večje število 

ponavljanj, saj to pospešuje osvajanje določenih gibalnih spretnosti (Papalia idr., 2003). 

Vaje za razvijanje fleksibilnosti dlani in prstov 

- držanje kocke in premeščanje iz roke v roko, 

- vlečenje igrač na vrvici, 

- metanje ploščic v prazno škatlo,  

- listanje slikanic, 

- vstavljanje vžigalic v škatlico, odpiranje pokrova na škatli, 

- pobiranje drobnih predmetov in raztrganih papirčkov, 

- risanje, barvanje, rezanje, lepljenje, 

- oblačenje majhnih lutk idr.  

Te aktivnosti morajo biti del vsakodnevne igre majhnega otroka, ker prispevajo h krepitvi 

mišic dlani in k njeni spretnosti. Prav tako spodbujajo razvijanje koordinacije oko – roka, 

razvoj opazovanja in koncentracije (Rajović, 2013). 

Vaje za razvijanje sposobnosti nadzora, manipulacije s predmeti 

- ugotavljanje dominantnosti roke (med 3. in 4. letom starosti): katero roko otrok 

uporablja pri pobiranju in prijemanju; katero uho uporablja pri telefoniranju, 

- krepitev prstov za pravilno držo svinčnika: trganje papirja na koščke (ne sme vleči 

papirja, ampak ga mora trgati), trganje barvnega papirja in ustvarjanje mozaika, 

nizanje kroglice na vrvico (makaroni, ploščice, gumbi), risanje s prsti, igranje v 

peskovniku, 

- izmenična uporaba obeh rok: npr. z eno roko naj otrok polaga enobarvne kocke na 

levo stran, z drugo roko pa pisane kocke na desno stran, 
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- dejavnosti s kovanci: na mizo položimo kovance, otrok pa jih mora s pestjo zgrabiti 

toliko kot jih lahko, ne da bi mu padli iz rok; v nadaljevanju kovance iz roke spušča 

enega za drugim, 

- otroku na konice prstov položimo okrogel predmet (npr. nizek kozarec); z vrhovi 

prstov potem izvaja določene gibe tako, da premika kozarec, 

- vaja ustrezne drže pisala: otrok riše po tabli z majhnimi koščki krede (otroci naj 

uporabljajo skrajšana pisala, saj je le ta ustreznejša za majhne roke) (Children's 

Resources International in Open Society Institute, 2001). 

- igra z glino in s plastelinom (oblikovanje, gnetenje, valjanje, oblikovanje kroglic), s 

katero stimuliramo vse mišice roke in prstov, 

-  konstrukcijske igre z različnimi predmeti (npr. Lego kocke) (Goldberg, 2003). 

Vaje za izvajanje koordiniranih gibov 

- manipulativne aktivnosti z uporabo različnih majhnih predmetov (Lego kocke, 

sestavljanke idr.), 

- igre z različnimi zapirali za oblačila (gumbi, zadrge, pritiskači) na lutkah iz blaga in na 

lastnih oblačilih; spodbujanje otrok k samostojnemu oblačenju (pomoč jim nudimo 

takrat, ko jo resnično potrebujejo), 

- prelivanje vode iz ene posode v drugo, 

- sodelovanje otroka pri pripravi mize za malico, kosilo, 

- aktivnost z uporabo kladiva (zabijanje žebljičkov v pluto, stiropor ipd.) (Children's 

Resources International in Open Society Institute, 2001) 

Vaje za razvijanje triprstnega prijema 

- uporaba manjših barvic in svinčnikov (večje lahko prelomimo na polovico); s tem ima 

manjšo površino, kamor namesti prste, 

- igra s plastelinom in z majhnimi predmeti (v plastelin skrijemo kovance, kroglice ipd., 

otrok jih mora poiskati v plastelinu), 

- vstavljanje majhnih predmetov (kovanci, kartice ipd.) skozi režo v škatli, 

- natrgane koščke papirnatih robčkov mora otrok s prsti oblikovati v kroglico, v zvitek,  

- pobiranje majhnih predmetov s pinceto, 

- aktivnosti pisanja, risanja na nagnjeni površini (otrok tako uporablja ustreznejši 

prijem), 

- uporaba kapalke za prenašanje vode iz ene posodice v drugo, 
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- odtiskovanje različnih štampiljk, 

- pobiranje barvnih kroglic (Koscinski, 2013). 

Vaje za razvijanje pincetnega prijema 

- trganje in lepljenje papirja: trganje tankega papirja s palcem in s kazalcem (potem 

lahko te koščke zalepi in oblikuje trganko), 

- zapenjanje gumbov: otrok si obleče večje oblačilo z gumbi (lahko oblačilo odrasle 

osebe), gumbi morajo biti dovolj veliki, da lahko vadi zapenjanje in odpenjanje, 

- prstne igre, s katerimi otrok razvija spretnost palca in kazalca (lahko uporabljamo 

otroške pesmice, katere podkrepimo z gibanjem prstov), 

- zavezovanje čevljev (uporabljamo lahko večje čevlje odrasle osebe, na katerih otrok 

vadi zavezovanje) (Goldberg, 2003). 

Vaje za razvijanje dominantne roke 

- zabijanje žebljičkov s kladivom, navijanje vijakov, 

- odpiranje/zapiranje, odvijanje/zavijanje pokrovov na posodah različnih velikosti 

(dominantna roka odpira pokrove, druga roka je v vlogi pomočnika in drži posodo), 

- reševanje labirintov in nalog sledenja poti (dominantna roka drži pisalo, druga roka 

stabilizira papir), 

- zajemanje peska iz ene posode v drugo (z zajemalkami različnih velikosti), 

- prelivanje vode iz ene posode v drugo (vodi lahko dodamo barve za živila, da je bolj 

zabavno), 

- uporaba kapalke za prenašanje vode iz ene posode v drugo (dominantna roka stisne 

kapalko, da zajame vodo, druga roka pa drži posodo), 

- didaktična igrača leseni set živil za rezanje (sadje, zelenjava) (Koscinski, 2013). 

Vaje za razvijanje rezanja 

- vaje s konceptom odpiranja in spuščanja: uporaba klešč in otroških pincet, s katerimi 

stisne in spusti predmete različnih velikosti in oblik, 

- aktivnosti z uporabo kapalk (spodbujanje stiskanja in spuščanja; če vodo obarvamo z 

barvami za živila je še bolj zabavno), 

- spodbujanje stiskanja in spuščanja z uporabo luknjačev, ščipalk za perilo (Koscinski, 

2013). 
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Pri uporabi škarij na začetku otroka spodbudimo, da nareže »travo« ali »lase«. V nadaljevanju 

naj otrok reže ozke trakove papirja in s tem spozna, da dejansko odreže celotno stvar. Reže 

naj trakove iz papirja različnih barv, ki jih potem zlepi v papirnato verigo. Za začetek naj 

otrok izreže oblike z rezanjem vzdolž debelih in ravnih linij. Postopoma prehajamo na 

valovite črte in na koncu na različne oblike in velikosti. Otroku moramo omogočiti uspeh in 

mu zagotoviti veliko spodbude in podpore. Potrebnega je kar nekaj časa za razvoj teh mišic 

rok in kot pri vsem drugem je praksa bistvenega pomena. Pozorni moramo biti tudi na to, da 

otrokom z dominantno levo roko zagotovimo škarje za levičarje. Vsekakor je lažje opraviti 

nalogo, če imajo ustrezne pripomočke (Koscinski, 2013). 

Vaje za razvijanje bilateralne koordinacije 

- uporaba kuhinjskega valjarja – uporaba obeh rok hkrati za razvaljanje testa ali 

plastelina, 

- igre s kartami (npr. mešanje kart in druge aktivnosti, pri katerih otrok v eni roki drži 

karte z drugo roko pa jih pobira), 

- odpiranje in zapiranje embalaž različnih velikosti (za presenečenje lahko v embalažo 

skrijemo kakšen priboljšek), 

- nizanje kroglic različnih oblik in velikosti, 

- učenje zavezovanja čevljev na ploščah z vezalkami ali karticah z luknjami, kamor 

otrok napeljuje vezalke, 

- stiskanje gobic različnih velikosti (uporabljamo lahko pobarvano vodo, da je bolj 

zabavno), 

- igra iskanja in skrivanja predmetov različnih oblik v plastelinu, 

- trganje papirja, v nadaljevanju pa otrok za dodaten izziv stiska embalažo lepila, da te 

koščke nalepi in oblikuje izdelek, 

- zlaganje nogavic, brisač in drugega perila (Koscinski, 2013). 

Vaje za prečkanje srednje linije telesa 

- igre ritmičnega ploskanja z rokami med dvema osebama (spodbujanje otroka, da se z 

njegovo desno roko dotakne vaše desne roke in obratno), 

- aktivnost, kjer otrok tablo ali velik šeleshamer zapolni z različnimi barvami in 

oblikami, 

- otrok leži na trebuhu, medtem ko se skupaj igramo družabne igre ali zlagamo 

sestavljanko (to zahteva, da gre čez sredino, ko želi preurediti ali premakniti koščke), 
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- sedimo s hrbtoma skupaj in si med seboj podajamo žogo okrog svojega telesa, 

- čiščenje oken ali table z gobico, ki jo otrok drži z obema rokama, 

- papir – svinčnik aktivnosti (npr. na eno stran papirja narišemo psa, na drugo pa kost; 

pozorni moramo biti, da otrok ne premika papirja med risanjem linije, ampak 

premakne samo svinčnik da poveže psa s kostjo), 

- na tablo narišemo osmico v ležečem položaju (znak za neskončnost); otrok mora s 

kredo potovati po tej obliki (spodbujamo ga, da prekriža roko čez telo) (Koscinski, 

2013). 

Vaje za krepitev mišic rok in prstov 

- otrok roke iztegne vstran in jih drži v višini ramen, nato z rokami izvaja najprej 

majhne kroge, potem pa velike (10 × naprej in 10 × nazaj), 

- odbijanje košarkarske žoge (dobra vaja za koordinacijo in moč), 

- igranje odbojke z veliko žogo za na plažo, 

- oponašanje hoje različnih živali (spodbujajte otroka, da se premika kot rak, hodi kot 

medved, skače kot žaba, se plazi po trebuhu kot kača), 

- gibalna aktivnost držanje stropa (otrok se pretvarja, da strop pada na tla in ga mora z 

rokami držati, da ne pade, tako da roke drži v višini ramen), 

- metanje večje žoge (npr. žoga za telovadbo) v tarčo (Koscinski, 2013), 

- pobiranje predmetov z velikimi kleščami ali s pincetami (otroške pincete), 

- igranje z igračami z mehanizmom za navijanje (ang. wind-up toys), 

- igranje z vrtavkami, 

- pokanje plastičnih mehurčkov (folija z mehurčki) s palcem in s kazalcem, 

- risanje v pesek s palicami, s slamicami, s perjem, 

- uporaba ščipalk in pomoč pri obešanju oblačil, 

- uporaba vodnih pištol in drugih embalaž s pritiskom na sprožilec (npr. pomoč pri 

čiščenju oken) (Brook idr., 2006). 

Vaje za krepitev zapestja 

- igre metanja (otrok meče vrečke s fižolom v košaro; košaro postavimo približno en 

meter stran od njega – najprej levo on njega, nato naravnost pred njega, potem na 

desno od njega), 

- nošenje različnih materialov (npr. majhen krompir, okroglo sadje) na žlici: otrok drži 

žlico, na kateri je krompir, njegova naloga je, da ohranja ravnotežje in ga prinese do 
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nas, ne da bi mu padel na tla (na začetku smo od njega oddaljeni 2 metra, potem lahko 

to razdaljo povečujemo in seveda kasneje za zabavo zamenjamo vlogi), 

- dvigovanje uteži (za otroka naredimo komplet dveh uteži iz platnenih v vrečk, vsako 

vrečko napolnimo s 250 g sladkorja): otroku demonstriramo dvigovanje uteži v roki, 

najprej dviguje eno utež v eni roki, potem lahko dodamo še drugo utež, nato zamenja 

roko, 

- zapenjanje zadrge: otrok si obleče večje oblačilo z zadrgo (lahko oblačilo odrasle 

osebe), potem pa se skupaj igramo, da zadrgo na sebi zapira in odpira (pokažemo mu, 

da čvrsto prime tkanino, medtem ko vleče zadrgo gor ali dol) (Goldberg, 2003). 

3.14.1 Vloga odraslih pri spodbujanju razvoja fine motorike 

Veliko otrok ni sposobnih le z nekaj vaje usvojiti določene spretnosti. Pomembno je, da 

odrasli (učitelji, vzgojitelji, starši) otroka seznanijo s spretnostjo, mu jo demonstrirajo ter 

zagotovijo veliko priložnosti za vajo. Učitelji morajo spremeniti ali prilagoditi aktivnosti tako, 

da ustrezajo različnim starostnim skupinam. Prav tako morajo izbrati starosti primerno 

opremo. Pri poučevanju novih spretnosti morajo imeti v ospredju element stopnjevanja. 

Spretnosti morajo poučevati od preprostih do zapletenih ter razčleniti navodila po korakih 

(Nurturing Early Learners: A Curriculum for Kindergartens in Singapore, 2013). 

Staršem lahko igre za spodbujanje razvoja fine motorike omogočajo, da obogatijo čustveno 

povezanost s svojimi otroki. Gre za priložnost skupnih aktivnosti. Otroka je treba pohvaliti za 

vztrajnost in trud (Tkačenko, 2012). 

3.15 Fina motorika kot predmet raziskovanja na Pedagoški fakulteti UL  

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani je bilo na Oddelku za specialno in 

rehabilitacijsko pedagogiko opravljenih veliko raziskav na gibalnem področju. Za ocenjevanje 

gibalnih sposobnosti sta v veliko primerih uporabljena prav testna inštrumentarija ABC 

gibanja (starejša različica) in ABC gibanja 2 (novejša različica) ter BOTMP. V nadaljevanju 

smo zbrali nekaj raziskav, predstavljeni pa so rezultati, povezani s področjem fine motorike. 

N. Merlak (2006) je z BOTMP ocenjevala gibalne sposobnosti 4-letne deklice s cerebralno 

paralizo. Rezultate, ki jih je primerjala s standardnimi rezultati, so pokazali pomembno 

znižane sposobnosti na področju ravnotežja, bilateralne koordinacije, moči in koordinacije 

rok. Test je izvedla s pomočjo prilagoditev. Pri podtestu fina motorika je pri nalogi reakcijska 

hitrost deklica dosegla le malo slabši rezultat kot standardna populacija njene starosti. Stopnja 
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razvoja reakcijske hitrosti ustreza starosti štirih let in enajstih mesecev, kar je ravno dekličina 

starost v času testiranja. Dekličina stopnja razvoja vizualno-motorične koordinacije ustreza 

starosti pet let in dva meseca, torej na tem področju ne zaostaja za vrstniki in se razvija 

normalno. Deklica je pri nalogah reakcijska hitrost in vizualno-motorična koordinacija 

dosegla povprečne rezultate. Na področju ročnosti/spretnosti je dosegla podpovprečni rezultat 

(doseženo število točk ustreza starosti štirih let in dveh mesecev). Na celotni komponenti fine 

motorike se deklica uvršča v povprečje. 

M. Cvikl (2007) je s testnim inštrumentarijem BOTMP merila gibalne sposobnosti 9-letne 

deklice z Downovim sindromom. Ugotovila je, da deklica na področju gibalnih sposobnosti 

zaostaja za vrstnicami brez motenj ter prav tako za stopnjo razvitosti glede na svojo 

kronološko starost. Pri vseh nalogah podtesta fina motorika (reakcijska hitrost, vizualno-

motorična koordinacija in ročnost /spretnost) deklica zaostaja za vrstnicami in se nahaja pod 

povprečjem. Na področju fine motorike se deklica uvršča v starostno kategorijo 4 leta in 2 

meseca. 

M. Molek (2010) si je za cilj raziskovanja zadala ugotoviti antropometrične značilnosti 

deklice z Baller-Geroldovim sindromom ter s pomočjo izbranih testnih nalog inštrumentarija 

ABC gibanja in BOTMP zbrati informacije o dekličinih finomotoričnih sposobnostih in jih 

primerjati s standardno populacijo. Deklica, vključena v raziskavo, je bila v času testiranja 

stara 9 let in 4 mesece. Ker nas zanima fina motorika, se bomo osredotočili na to področje. 

Rezultati obeh testnih inštrumentarijev so pokazali, da so dekličine finomotorične sposobnosti 

pod povprečjem. Izpostavila je, da je poleg kvantitativne ocene nadvse pomembna tudi 

kvalitativna ocena, ki nam poda povsem drugačno sliko o dekličinih finomotoričnih 

sposobnostih. Deklica je vse naloge izvajala praviloma ustrezno, vendar s počasnejšim 

tempom, kar je vplivalo na končno oceno. Kot najmočnejše razvito področje fine motorike se 

je pri deklici kvantitativno in kvalitativno izkazalo področje vizualno-motorične koordinacije. 

Deklica se je pri testu ABC gibanja na področju spretnosti rok uvrstila v 5. percentil, kar 

pomeni, da se je uvrstila v 5 % populacije s težjimi gibalnimi težavami (95 % otrok v 

standardizacijskih vzorcih ima boljši rezultat). BOTMP je prav tako pokazal, da so dekličini 

rezultati na komponenti fine motorike pod povprečjem, saj se je uvrstila v 1. centil.  

S. Hafner (2012) je v svojem diplomskem delu ugotavljala nivo gibalnih sposobnosti 

štiriletnega dečka z Downovim sindromom (v nadaljevanju DS). Izvedla je dve merjenji 

(uporabila je testni inštrumentarij ABC gibanja), in sicer je na prvem merjenju ugotavljala 
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nivo gibalnih sposobnosti, nato pa je izvedla 5-tedenski gibalni program. Na drugem merjenju 

je ugotavljala nivo in napredek gibalnih sposobnosti po izvedenem gibalnem programu. 

Preverjala je naslednje gibalne sposobnosti: spretnosti rok, spretnosti z žogo ter statično in 

dinamično ravnotežje. Izkazalo se je, da je nivo motoričnih sposobnosti dečka pred gibalnim 

programom in po njem pod povprečjem, čeprav je deček pri določenih gibalnih sposobnostih 

napredoval. Nas zanima predvsem področje, ki vključuje fino motoriko, zato bomo 

podrobneje pogledali spretnosti rok. Prvo merjenje je pokazalo, da so rezultati vseh nalog na 

področju spretnosti rok pod povprečjem. Na podlagi skupnega seštevka vseh testnih nalog 

spretnosti rok je nivo spretnosti rok dečka z DS pod 5. centilnim rangom. To je močno pod 

povprečjem na področju spretnosti rok. Po izvedenem gibalnem programu se deček nahaja 

točno v 5. centilu. Na podlagi prvega merjenja je deček napredoval, vendar se še vedno nahaja 

pod povprečjem in še vedno potrebuje pomoč. 

J. Zebec (2015) je ugotavljala gibalne sposobnosti in spretnosti 4-letne deklice z zaostankom 

v razvoju. S pomočjo inštrumentarija ABC gibanja je spremljala in vrednotila gibalno 

kompetentnost deklice. Izvedla je začetno merjenje, vmes izvedla gibalni program in potem še 

končno merjenje. Na začetnem merjenju je ugotovila, da ima deklica gibalne težave na vseh 

področjih merjenja (spretnosti rok, spretnosti z žogo, statično in dinamično ravnotežje). Po 

izvedenem gibalnem programu je ponovno testiranje pokazalo, da je deklica napredovala na 

vseh področjih. Naloge, ki zahtevajo spretnosti rok, je deklica dobro opravila. Od začetnega 

testiranja je svoje rezultate pri vseh treh nalogah s področja spretnosti rok (vstavljanje 

kovancev, nizanje kock, sledenje kolesarski stezi) izboljšala. Deklica je najboljši rezultat 

dosegla na področju spretnosti rok, kjer se ni približala vrednosti za gibalne težave. Manj točk 

je dosegla na področjih spretnosti z žogo ter statičnega in dinamičnega ravnotežja. 

A. Jurgec (2016) je v svojem diplomskem delu spremljala in vrednotila gibalne sposobnosti 

učencev s pomočjo športnovzgojnega kartona (v nadaljevanju ŠVK) in ABC gibanja 2. V 

raziskavo je vključila 20 učencev osnovne šole, starih od 7 do 14 let. Ti učenci so v šolskem 

letu 2014/2015 dosegli podpovprečne rezultate v okviru testiranja s ŠVK. Predvidevala je, da 

bodo učenci, ki so dosegli podpovprečne rezultate pri testiranju s ŠVK, prav tako dosegli 

podpovprečne rezultate pri testiranju z ABC gibanja 2, vendar hipoteze na podlagi rezultatov 

ni mogla potrditi. Petnajst učencev je doseglo peti centilni rang ali manj, kar pomeni, da gre 

za pomembne gibalne težave. Trije učenci so se nahajali med petim in petnajstim centilom, 

kar pomeni, da obstaja tveganje za gibalne težave. Pri dveh učencih pa ni bilo zaznanih 



50 

 

gibalnih težav pri testiranju z ABC gibanja 2. Na področju spretnosti rok se devetnajst 

učencev nahaja pod povprečjem, na področju ciljanja in lovljenja pa je pod povprečjem 

šestnajst učencev. 
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4 Opredelitev problema 

Prehod iz predšolskega obdobja v osnovnošolsko izobraževanje je za vsakega otroka velika 

sprememba. Od njih se pričakuje, da bodo v šolo vstopili opremljeni z različnimi spretnostmi. 

Hkrati se začne strukturirano in ciljno naravnano poučevanje. Finomotorične spretnosti so 

eden izmed faktorjev, ki so potrebni za uspešno pridobivanje znanja. Razvitost drobnih mišic 

rok in prstov omogoča uspešno manipulacijo z majhnimi predmeti, kot so pisala, škarje, 

zvezki in ostale šolske potrebščine. Pri otroku, ki je že v predšolskem obdobju na tem 

področju zaostajal za vrstniki, se težave ob vstopu v šolo lahko le še poglobijo. Delo v šoli je 

obsežnejše in poteka hitreje. Otrok, ki zaradi slabših finomotoričnih spretnostih ne zmore 

slediti pouku, je v nenehnem stresu in tako ne more pridobivati znanja. Posledično lahko 

doživlja neuspehe, občutek manjvrednosti in nesposobnosti, kar vodi v slabši učni uspeh in 

možnost pojava vedenjskih težav.  

Strokovni delavci na področju vzgoje in izobraževanja moramo opazovati otroka in ustrezno 

ukrepati. Že v predšolskem obdobju je potrebno veliko aktivnosti za spodbujanje razvoja na 

tem področju. Izhajati moramo iz otrokovih močnih področij in oblikovati zanimive 

aktivnosti. Zagotoviti mu moramo občutek varnosti, saj bo le tako pripravljen sodelovati pri 

aktivnostih. Le te se naj stopnjujejo po težavnosti, tako da bo otrok lahko doživljal majhne 

uspehe. Postopoma bo vedno bolj motiviran za učenje in njegove spretnosti se bodo z vajo 

izboljšale. Če bomo že v predšolskem obdobju razvijali področje fine motorike, bomo otroku 

z gibalnimi težavami vsaj nekoliko olajšali prehod v osnovno šolo. 

5 Cilji raziskave, raziskovalna vprašanja in hipoteze 

Cilj magistrskega dela je preveriti finomotorične spretnosti šestletne deklice z zaostankom v 

razvoju, s pomočjo baterije za oceno otrokovega gibanja ABC gibanja 2 (Henderson, Sugden 

in Barnett, 2014) in Bruininks-Oseretsky testa motoričnih sposobnosti (Bruininks, 1978). V 

nadaljevanju oblikovati program za spodbujanje razvoja fine motorike. Po izvajanju programa 

ponovno izvesti testiranje deklice in tako dobiti vpogled v predviden napredek. 

III. EMPIRIČNI DEL 
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5.1 Raziskovalna vprašanja 

1. Kakšno je inicialno stanje fine motorike obravnavane deklice? 

2. Ali je po izvedbi gibalnega programa pri deklici viden napredek na področju fine 

motorike? 

5.2 Hipoteze 

1. Deklica bo dosegla podpovprečne rezultate na področju fine motorike. 

2. S pomočjo programa za spodbujanje razvoja fine motorike bo deklica napredovala. 

6 Metoda in raziskovalni pristop 

Raziskovalni pristop je bil študija primera. S pomočjo inštrumentarijev smo izvedli dve 

testiranji. Prvo je bilo takoj na začetku obravnave. Nato smo oblikovali program za 

spodbujanje razvoja fine motorike. Sledilo je izvajanje programa. Ob zaključku gibalnega 

programa smo testiranje s pomočjo obeh inštrumentarijev ponovili in primerjali dobljene 

rezultate. 

7 Vzorec 

V vzorec magistrskega dela smo vključili deklico Hano (ime je zaradi varovanja osebnih 

podatkov spremenjeno), ki je bila rojena leta 2010. V šolskem letu 2016/2017 bi morala 

vstopiti v prvi razred osnovne šole, vendar je zaradi zaostanka v razvoju šolanje odloženo za 

eno leto. Pri deklici so opazni primanjkljaji na področju govora, pozornosti in koncentracije, 

grobe in pa predvsem fine motorike. Deklica je vključena v vrtec, v sklopu katerega prejema 

tudi specialno pedagoško pomoč. Enkrat na teden ima logopedsko obravnavo, prav tako ji 

enkrat na teden dodatno strokovno pomoč nudi specialna in rehabilitacijska pedagoginja. 

Deklica je usmerjena kot otrok z lažjo govorno jezikovno motnjo. Nakazujejo se tudi znaki 

drugih kognitivnih primanjkljajev. 

8 Opis postopka zbiranja podatkov 

Pri ABC gibanja 2 smo v prvi starostni skupini izvedli prva dva sklopa nalog (spretnosti rok, 

ciljanje in lovljenje – skupno 5 nalog). Ti dve področji sta namreč povezani s fino motoriko. 

Pri Bruininks-Oseretsky testu gibalnih sposobnosti smo prav tako izbrali naloge s področja 

fine motorike (reakcijska hitrost, vizualno – motorična koordinacija, ročnost/spretnost – 

skupno 17 nalog). Testiranje smo zaradi števila nalog razdelili na tri srečanja. Število le teh 

smo na srečanjih prilagodili glede na odzive in zmožnost deklice. Glede na to da ima deklica 
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težave s pozornostjo, smo vključili prekinitve. V tem času smo izvedli sprostitvene dejavnosti, 

po odmoru pa je deklica lahko nadaljevala s testiranjem. Na podlagi strokovne literature smo 

oblikovali program za spodbujanje razvoja fine motorike. Posvetili smo se predvsem 

aktivnostim, ki so še posebej pomembne za kasnejši razvoj pisanja v osnovni šoli. Vključili 

smo naslednje aktivnosti: nizanje, navijanje, pretikanje, zapenjanje, vstavljanje, prenašanje, 

prelaganje, stiskanje/spuščanje predmetov, rezanje s škarjami, grafomotorične vaje, vaje za 

razvijanje moči prstov ter zlaganje, sestavljanje predmetov. Ker ima deklica primanjkljaje tudi 

na področju grobe motorike, smo v program vključili nekaj vaj s področja grobe motorike. 

Program se je izvajal v vrtcu, kamor je deklica vključena. Srečanja so potekala v obdobju 3 

mesecev individualno izven skupine otrok, in sicer dvakrat tedensko po 30 minut. Program za 

spodbujanje razvoja fine motorike je podrobneje predstavljen v prilogah. 

9 Postopki obdelave podatkov 

Primerjali smo podatke testiranja pred izvedbo in po izvedbi programa za razvoj fine motorike 

(kvantitativno). Pozorni smo bili tudi na samo kakovost izvajanja zastavljenih nalog (sledenje 

navodilom, motivacija, koncentracija, hitrost izvedbe, drža telesa ipd.). Izpostavili smo 

spremembe med začetnim in končnim testiranjem. Surove rezultate smo pretvorili v 

standardizirane in tako glede na norme dobili vpogled v stanje dekličinih finomotoričnih 

spretnosti glede na njene vrstnike. Rezultate smo predstavili v tabelah. 

10 Rezultati in interpretacija 

10.1 Hipoteza št. 1 

Deklica bo dosegla podpovprečne rezultate na področju fine motorike. 

10.1.1 Rezultati ABC gibanja 2 – začetno merjenje 

Deklica je bila v času začetnega testiranja stara 6 let 5 mesecev 14 dni. Pri testiranju smo 

izvedli testne naloge za prvo starostno skupino, in sicer prva dva sklopa nalog (spretnosti rok, 

ciljanje in lovljenje – skupno 5 nalog), saj se le ta navezujeta na fino motoriko. 
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SPRETNOSTI ROK 

Tabela 2: Spretnosti rok (začetno merjenje) 

KRATICA 

NALOGE 

IME NALOGE SUROVI 

DOSEŽEK  

STANDARDNI 

DOSEŽEK NALOGE 

SR1 Vstavljanje kovancev – 

prednostna roka 

32 sekund 6 

Vstavljanje kovancev – 

neprednostna roka 

39 sekund 

SR2 Nizanje korald 92 sekund 3 

SR3 Sledenje poti 1 2 napaki 7 

 

Spretnosti rok (SR1+SR2+SR3): komponentni dosežek = 16; standardni dosežek = 2; 

centil = 0,5 

Pri prvi nalogi, vstavljanje kovancev, je deklica navodila poslušala in jih na začetku še 

upoštevala, potem pa ne več. Med izvajanjem naloge včasih ni gledala reže, ko je vstavljala 

kovance. S. Hafner (2012), ki je ocenjevala gibalne sposobnosti 4-letnega dečka z DS, je 

prišla do podobnih ugotovitev. Pri začetnem merjenju s testnim inštrumentarijem ABC 

gibanja med vstavljanjem kovancev deček ni gledal reže. Prav tako si z drugo roko ni 

pomagal držati hranilnika na mestu. Tudi Hana si po nekaj vstavljenih kovancih ni več z 

drugo roko držala hranilnika, takrat se je tudi vstavljanje kovancev nekoliko upočasnilo. Pri 

vseh poskusih so bili pri spuščanju kovancev prisotni nekoliko pretirani gibi prstov. Zaradi 

tega včasih ni takoj vstavila kovanca, ampak ga je nekako obračala in s silo skušala vstaviti. 

Za pobiranje kovancev je uporabljala pincetni prijem, vendar je imela kar nekaj težav. 

Prešibko je prijela kovanec, tako da ji je ta kar nekajkrat padel na začetno mesto, preden ga je 

uspešno prijela in nadaljevala z vstavljanjem v režo. S prednostno roko je 12 kovancev 

vstavila v 32 sekundah. Z neprednostno roko je bilo opaziti, da ji je težje, kar kažejo tudi 

rezultati, vendar ne gre za večje odstopanje od poskusov opravljenih s prednostno roko. 12 

kovancev je z neprednostno roko vstavila v 39. sekundah. Standardni dosežek naloge 

vstavljanje kovancev je 6. Na splošno smo pri deklici opazili, da je na začetku vsakega 

poskusa želela čim hitreje vstaviti kovanec, potem pa je to z vsakim naslednjim kovancem 

nekoliko ponehalo. Potrebovala je spodbude in čakala na potrditve, da ustrezno izvaja nalogo. 

Tudi J. Zebec (2015), ki je ugotavljala gibalne sposobnosti in spretnosti 4-letne deklice z 
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zaostankom v razvoju, je izpostavila, da je bilo deklico potrebno spodbujati, saj je iskala 

nenehno potrditev za ustrezno izvedeno nalogo. 

Druga naloga nizanje korald je deklici predstavljala največ težav. Naloga ji ni bila znana in 

se je nekoliko bala. Spodbujali smo jo, da ni nič težkega, saj je podobno, kot če bi delala 

ogrlico. Tudi pri tej nalogi je imela deklica slabo držo v sedečem položaju. Glavo je držala 

postrani. Vaja je bila zanjo zelo zahtevna. Postala je  nekoliko nesproščena, saj je opazila, da 

ji ne gre. Pogled je imela usmerjen na koralde in vrvico. Pri pobiranju korald je uporabljala 

pincetni prijem. Ta je bil šibak, zato ji je nekajkrat koralda padla iz rok, še preden je začela z 

nizanjem na vezalko. Slednjo je držala predaleč od konice ter posledično težje nizala koralde. 

Vezalka se je namreč upogibala in tako je pogosto zgrešila luknjo. Prav tako je imela težave 

pri potiskanju konice vezalke z eno roko in vlečenju skozi koraldo z drugo roko. Deklica je 

bila izredno počasna in ni spreminjala hitrosti od poskusa do poskusa. Ni kazala želje po tem, 

da bi čim hitreje končala nalogo, verjetno zato, ker je bila naloga zanjo zahtevna. Končni 

rezultat odraža težave pri tej nalogi, saj je deklica za nizanje dvanajstih korald v prvem 

poskusu potrebovala 138 sekund, v drugem poskusu pa nekoliko manj, in sicer 92 sekund. 

Standardni dosežek pri tej nalogi je 3.  

Pri tretji nalogi, sledenje poti, je takoj razumela navodila, saj ji je bila naloga znana. Zopet je 

imela slabšo držo v sedečem položaju. Glavo je držala pod nenavadnim kotom. Predloge ni 

obračala. Pisalo je držala predaleč od konice, posledično je bila njena kontrola nad pisalom 

slabša. Tudi S. Hafner (2012) je omenila, da je deček pisalo držal predaleč od konice in ni bil 

natančen. Hana si papirja z drugo roko ni držala pri miru. Presenetila nas je izrazita razlika 

med poskusoma. Pri prvem poskusu je naredila 2 napaki, pri drugem poskusu pa 11 napak. 

Razliko med poskusoma vidimo v tem, da je želela čim hitreje končati. Pri prvem poskusu je 

še upoštevala navodila in se trudila, da ne bi prečkala zastavljene linije, pri drugem poskusu 

pa je želela čim hitreje potegniti črto (kljub opozorilom, da ni časovne omejitve), zato je 

večkrat prečkala linijo. J. Zebec (2015) je prav tako izpostavila, da je deklica črto vlekla 

prehitro kljub večkratnim opozorilom, da ni časovne omejitve. Menimo, da otroci spontano 

mislijo, da je tudi ta naloga omejena na čas. Glede na to da se pri prejšnjih nalogah meri čas, 

imajo tudi tukaj občutek, da morajo čim hitreje narisati pot. Hana je med risanjem poti pisalo 

dvignila s podlage, a je nadaljevala z risanjem črte od istega mesta dalje. Standardni dosežek 

pri tej nalogi je 7. 
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Na področju spretnosti rok se torej deklica uvršča v 0,5 centil, kar nakazuje pomembne 

gibalne težave na tem področju. Pri vseh treh nalogah smo opazili dekličino slabo držo v 

sedečem položaju. Nekoliko je »lezla« s stola, tako da jo je bilo treba ob koncu vsake vaje 

opozoriti na pravilno držo pri sedenju. Ustrezen položaj pri aktivnostih fine motorike je 

pomemben, saj C. Koscinski (2013) omenja, da se bo otrok, ki ima pri sedenju na stolu 

sključeno držo, pri aktivnostih z uporabo rok hitreje utrudil. 

CILJANJE IN LOVLJENJE 

Tabela 3: Ciljanje in lovljenje (začetno merjenje) 

KRATICA 

NALOGE 

IME NALOGE SUROVI 

DOSEŽEK  

STANDARDNI DOSEŽEK 

NALOGE 

CL1 Lovljenje vrečke s 

fižolom 

5 pravilnih 

poskusov 

3 

CL2 Metanje vrečke s 

fižolom 

3 pravilnih 

poskusov 

2 

 

Ciljanje in lovljenje (CL1+CL2): komponentni dosežek = 5; standardni dosežek = 1; 

centil = 0,1 

Pri nalogi lovljenje vrečke s fižolom je deklica od desetih poskusov petkrat pravilno ujela 

vrečko. V ostalih primerih je prepozno reagirala ali pa ji je vrečka padla skozi roke. Enkrat je 

vrečko stisnila z rokami med telo (to je dovoljeno za tri in štiriletnike). Pet in šestletniki 

morajo vrečko ujeti zgolj z dlanmi, šele nato lahko silo meta ublažijo z drugimi deli telesa. Pri 

tej nalogi je bila njena pozornost slabša. Pri nekaterih poskusih je bila osredotočena in je 

pričakovala vrečko, pri nekaterih poskusih pa je reagirala, ko je bila vrečka že na tleh. Njeni 

prsti so se pri neuspelih poskusih skrčili prepozno. Položaja telesa pri lovljenju ni prilagodila. 

Nalogo je opravila polovično uspešno. Standardni dosežek je 3. 

Druga naloga iz tega sklopa, metanje vrečke s fižolom na podlago, je bila zanjo zahtevnejša 

od prve. Od desetih poskusov, ki jih je imela na razpolago, je samo tri uspešno zadela. Imeli 

smo občutek, da je samo vrgla in ni nič premislila, kje bo vrečka pristala. Nekajkrat sploh ni 

vrgla naravnost, ampak kar na stran. Pri neuspelih poskusih je prehitro ali pa prepozno 

spustila vrečko s fižolom. Slabo je presodila moč meta in vrgla prešibko. Gibanje ni bilo 

tekoče. Vse to seveda nakazuje tudi težave z grobo motoriko. Standardni dosežek je 2. 
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Na področju ciljanja in lovljenja se deklica uvršča v 0,1 centil. To kaže na precejšnje gibalne 

težave.  

10.1.2 Rezultati BOTMP – začetno merjenje 

Deklica je bila v času začetnega testiranja stara 6 let 5 mesecev 7 dni. Pri testiranju smo 

izvedli testne naloge s področja fine motorike (reakcijska hitrost, vizualno – motorična 

koordinacija, ročnost/spretnost – skupno 17 nalog). 

REAKCIJSKA HITROST 

Tabela 4: Reakcijska hitrost (začetno merjenje) 

NALOGA SUROVI 

REZULTATI 

TOČKE  STANDARDNI 

VZOREC (SV) 

UVRSTITEV V 

STAROSTNO 

KATEGORIJO 

Reakcijska 

hitrost 

0 0 3,9 

S.D.: 2,3 

4,2─ 

 

Naloga je bila za deklico zelo zahtevna. Začetni položaj, dlan naslonjena na steno in gibljiv 

palec, je bil težak. Dlani ni zmogla pritisniti na steno, hkrati pa imeti gibljiv palec. Ali je 

držala celotno dlan nekoliko stran od stene ali pa je imela celotno dlan na steni. Pomagali smo 

ji tako, da smo njeno dlan pritisnili ob steno, palec pa je imela gibljiv, da je dobila občutek o 

začetnem položaju. Deklica je vedno prepozno reagirala in delovala je zmedeno. Palec je 

pritisnila ob steno, ko je bila palica že na tleh. V nobenem poskusu ji ni uspelo zaustaviti 

palice. M. Cvikl (2007) je merila gibalne sposobnosti 9-letne deklice z Downovim sindromom 

in prav tako izpostavila problem začetnega položaja roke. Deklica z DS je težko osvojila 

položaj dlani naslonjene na steno in gibljivega palca. Tudi ona je deklici pomagala s fizično 

oporo, tako da je njeno dlan pritisnila ob steno. Deklica je bila tako kot Hana pri vseh 

poskusih neuspešna. Palec je pravilno odmaknila od palice, a ga je pritisnila ob steno šele, ko 

je palica padla na tla. M. Molek (2010) je zbirala informacije o fini motoriki pri deklici z 

Baller-Geroldovim sindromom. Zaradi dekličinih razvojnih značilnosti je pri tej nalogi 

izvedla prilagoditev, in sicer ustavljanje palice s celo dlanjo. Pri petih poskusih je zaustavila 

palico, pri dveh poskusih pa je palica padla na tla. Palica se je zaradi svoje teže deklici večkrat 

izmaknila izpod dlani, kar je tudi vplivalo na rezultat. Tako je zgolj za primerjavo deklici 

omogočila še eno prilagoditev, in sicer po dimenzijah identično palico, le da je bila iz kartona. 
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Pri poskusih zaustavljanja kartonskega merila je bila deklica uspešna v vseh poskusih, prav 

tako pa je dosegla boljše rezultate kot pri ustavljanju testne palice.  

Hana je dosegla 0 točk, standardna populacija njene starosti pa v povprečju 3,9 točke. 

Rezultati kažejo, da ima deklica daljšo reakcijsko hitrost v primerjavi z vrstniki. Uvrščena je v 

starostno kategorijo manj kot 4 leta in 2 meseca.  

VIZUALNO – MOTORIČNA KOORDINACIJA 

Tabela 5: Vizualno - motorična koordinacija (začetno merjenje) 

NALOGA  SUROVI REZULTATI TOČKE 

Izrezovanje kroga več kot 10 napak 0 

Risanje črte med dvema lomljenima črtama 5 napak 2 

Risanje črte med dvema ravnima črtama 3 napake 2 

Risanje črte med dvema ukrivljenima črtama 19 napak 0 

Prerisovanje kroga 1 točka 1 

Prerisovanje trikotnika 0 točk 0 

Prerisovanje diamanta 1 točka 1 

Prerisovanje svinčnikov 0 točk 0 

Skupaj  6 

Rezultat SV  12,0 

S.D.: 4,7 

Uvrstitev v starostno kategorijo  4,8 

 

Pri nalogi izrezovanje kroga je imela deklica opazne težave. Na začetku rezanja je škarje 

ustrezno prijela, potem pa jih ni mogla ohraniti v vertikali. Nekako jih je zasukala v 

horizontalo in tako škarje sploh niso rezale, ampak so papir »potegnile vase« in ga zmečkale. 

Škarje so se težje odpirale, kar jo je še dodatno oviralo. M. Molek (2010) je prav tako 

izpostavila, da je deklica s testnimi škarjami težko rezala, saj so toge in je potrebno imeti več 

moči za odpiranje rezil. Zgolj za primerjavo je deklici dala možnost, da krog izreže z 

običajnimi škarjami za papir. Deklica je s temi škarjami naredila štiri napake manj kot s 

testnimi škarjami. M. Pieterse idr. (2000) predlagajo škarje s prostim mehanizmom in z 

udobnim držalom za roko. Prav tako so omenili, da so široka plastična držala bolj udobna kot 

ozka kovinska. Zanimivo bi bilo, če bi tudi Hani ponudili običajne škarje in potem primerjali 

rezultate obeh poskusov. Hani je težave predstavljal krog, saj gre za lok, ona pa je rezala v 
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večini samo ravne linije. Med rezanjem ni sledila liniji, vmes se je ves čas ustavljala in 

obračala list ter škarje. Na končnem izdelku so močno izraziti cikcakasti rezi, debelejšo črto je 

ves čas prečkala, na sedmih mestih celo izven vseh koncentričnih krogov. Postala je tudi 

nekoliko nemirna. Na koncu, ko je bil na vrsti zadnji rez, je preprosto odtrgala papir in škarje 

odložila. Končni rezultat vsebuje več kot 10 napak, zato ni dobila nobene točke. 

Pri risanju črt je sledila liniji poti, vendar se je vmes ustavila in prekinila črto, nato pa zopet 

nadaljevala. Ni se držala meje in je pogosto prečkala črto. Pisalo je držala predaleč od konice, 

tako je imela slabšo kontrolo nad pisalom, sam pritisk na podlago pa je bil šibak. B. Kremžar 

in Petelin (2001) kot eno izmed finomotoričnih motenj omenjata tudi ohlapno in zaspano držo 

svinčnika. Stabilna drža glave, premikanje oči in obvladovanje teže svinčnika namreč 

vključuje več mišičnih skupin povezanih tako s fino kot z grobo motoriko. Pri risanju črt med 

dvema lomljenima črtama je Hana naredila 5 napak in s tem dobila 2 točki. Nekoliko boljša je 

bila pri risanju črte med dvema ravnima črtama, kjer je naredila 3 napake in prav tako dobila 

2 točki. Največ napak je naredila pri risanju črte med dvema ukrivljenima črtama. Ta naloga 

je težja, saj je treba vleči daljšo črto, ki zelo počasi spreminja smer. Pri tej nalogi za 19 napak 

ni dobila nobene točke.  

V sklopu nalog, ki so zahtevale prerisovanje oblik, je Hana najboljše prerisala krog. Gre za 

krožno linijo, ki sprva ni bila sklenjena, nato pa je narahlo narisala še vmesno črto, da je 

sklenila krog. Pri tem je dobila 1 točko. Za prerisovanje trikotnika ni dobila nobene točke. 

Trikotnik je zelo majhen, obrnjen, nesklenjen in z dvema podaljšanima linijama. Pri 

prerisovanju diamanta je dobila 1 točko. Za prerisovanje svinčnikov je dobila 0 točk, saj 

prerisana oblika nima podobnosti z izvirno sliko. 

Na področju vizualno-motorične koordinacije je Hana skupno dosegla 6 točk (njeni vrstniki 

pa v povprečju 12 točk). Tudi na tem področju zaostaja za vrstniki. Glede na dosežene točke 

je uvrščena v starostno kategorijo 4 leta in 8 mesecev. 
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ROČNOST/SPRETNOST 

Tabela 6: Ročnost/spretnost (začetno merjenje) 

NALOGA  SUROVI REZULTATI TOČKE 

Polaganje kovancev v škatlo  9 kovancev 1 

Sočasno polaganje kovancev v dve škatli z obema rokama 39 sekund 2 

Sortiranje kart 7 kart 1 

Nizanje predmetov na vrvico 1 predmet 0 

Prestavljanje čepkov 5 čepkov 1 

Risanje navpičnih črt 4 črte 2 

Risanje pik v kroge 9 pik 1 

Risanje pik 61 pik 5 

Skupaj  13 

Rezultat SV  23,0 

S.D.: 5,4 

Uvrstitev motorične sposobnosti deklice v starostno kategorijo  4,5 

 

Prva in druga naloga iz podtesta ročnost/spretnost sta zahtevali polaganje kovancev v škatlo. 

S prednostno roko ja Hana v 15 sekundah v škatlico položila 9 kovancev. Za to je prejela 1 

točko. Nekoliko boljša je bila pri sočasnem polaganju kovancev v dve škatli, kjer je lahko 

uporabljala obe roki. 12 parov kovancev je položila v škatli v 39 sekundah in za to prejela 2 

točki.  

Pri sortiranju kart je bila nekoliko počasna. Težave je imela že s samim prijemom 

posamezne karte, saj jih je pogosto prijela več. Sortiranje kart glede na barvo pa ji ni 

predstavljalo težav. V 15 sekundah je ustrezno sortirala 7 kart in dobila 1 točko. 

Nizanje predmetov na vrvico je bilo zanjo najtežje. Opazili smo, da je postala nemirna, saj 

nikakor ni mogla nanizati lesene kocke na vrvico. Čeprav je kocke prijela s pincetnim 

prijemom, so ji le te zaradi šibkega prijema pogosto padle nazaj na mizo. Kocko je približala 

konici vrvice, a je ni uspela nanizati. Vrvico je namreč držala predaleč od konca in zato ni 

imela kontrole nad njo in je zgrešila luknjo. V 15 sekundah je uspešno nanizala le eno leseno 

kocko. To ji je uspelo v zadnji sekundi. Ta naloga ji je predstavljala največ težav in ni osvojila 

nobene točke. 
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Pri prestavljanju čepkov je uporabljala pincetni prijem, vendar je čepek prijela preveč 

narahlo in ji je padel iz roke, tako da ga je še enkrat prijela in prestavila, zato je bila tudi 

počasnejša. V 15 sekundah je prestavila 5 čepkov in osvojila 1 točko. 

Pri risanju navpičnih črt med dvema vodoravnima črtama je pravilno narisala 4 črte in s tem 

dobila 2 točki. Ostale črte so bile predolge, zanimivo pa je, da nobena črta ni bila prekratka. 

Risanje pik v kroge je potekalo počasi. V 15 sekundah je narisala piko v 9 krogov in dobila 1 

točko. Veliko boljše je risala pike v neomejenem prostoru, tukaj je iz vsega sklopa nalog 

osvojila tudi največ točk in sicer 5. V 15 sekundah je narisala 61 pik.  

Na podtestu ročnost/spretnost je Hana skupaj dosegla 13 točk, njeni vrstniki pa v povprečju 

23. Tudi na tem področju je pri deklici viden zaostanek. Rezultati jo uvrščajo v starostno 

kategorijo 4 leta in 5 mesecev. 

10.1.3 Povzetek spoznanj 

Deklica je dosegla podpovprečne rezultate na področju fine motorike, tako da lahko potrdimo 

prvo hipotezo. Rezultati začetnega merjenja obeh testnih inštrumetarijev kažejo na pomembne 

gibalne težave in potrebo po nadaljnji obravnavi deklice na področju fine motorike. Testni 

inštrumentarij ABC gibanja 2 je pokazal, da se Hana na področju spretnosti rok nahaja v 0,5 

centilu, na področju ciljanja in lovljenja pa v 0,1 centilu. Rezultati testnega inštrumentarija 

BOTMP pa so razkrili, da se deklica na področju fine motorike nahaja v centilu 1 – (torej 

nekoliko nižje od prvega centila). BOTMP nam razkrije še podatek o starostni skupini. 

Deklica se glede na rezultate nahaja v starostni skupini 4 leta in 5 mesecev.  

 

10.2 Hipoteza št. 2 

S pomočjo programa za spodbujanje razvoja fine motorike, bo deklica napredovala. 

10.2.1 Rezultati ABC gibanja 2 – končno merjenje  

Deklica je bila v času končnega testiranja stara 6 let 7 mesecev 23 dni. Pri testiranju smo 

izvedli testne naloge  za prvo starostno skupino, in sicer prva dva sklopa nalog (spretnosti rok, 

ciljanje in lovljenje – skupno 5 nalog), saj se le ta navezujeta na fino motoriko. 
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SPRETNOSTI ROK 

Tabela 7: Spretnosti rok (primerjava začetnega in končnega merjenja) 

KRATICA 

NALOGE 

IME NALOGE SUROVI DOSEŽEK  STANDARDNI 

DOSEŽEK NALOGE 

začetno 

merjenje 

končno 

merjenje 

začetno 

merjenje 

končno 

merjenje 

SR1 Vstavljanje 

kovancev – 

prednostna roka 

32 sekund 22 sekund 6 8 

Vstavljanje 

kovancev – 

neprednostna roka 

39 sekund 26 sekund 

SR2 Nizanje korald 92 sekund 62 sekund 3 3 

SR3 Sledenje poti 1 2 napaki 1 napaka 7 8 

 

Spretnosti rok (SR1+SR2+SR3) – končno merjenje: komponentni dosežek = 19; 

standardni dosežek = 4; centil = 2 

Pri končnem merjenju je deklica pri nalogi, vstavljanje kovancev, usmerjala pogled na režo 

hranilnika. Pri spuščanju kovancev so bili občasno še prisotni nekoliko pretirani gibi prstov, 

vendar manj kot pri začetnem merjenju. Opazna je bila predvsem izboljšana koordinacija oko 

– roka. Za pobiranje kovancev je uporabljala pincetni prijem, med izvajanjem naloge pa ji 

kovanec niti enkrat ni padel iz rok, medtem ko je imela pri začetnem merjenju s tem veliko 

težav. S prednostno roko je 12 kovancev vstavila v 22 sekundah (kar je 10 sekund hitreje kot 

na začetnem merjenju). Z neprednostno roko je za to potrebovala 26 sekund (kar je 13 sekund 

hitreje kot pri začetnem merjenju). Standardni dosežek naloge vstavljanje  kovancev je 8 (pri 

začetnem merjenju pa 6). Deklica je sedaj delovala bolj umirjeno in sproščeno kot pri 

začetnem merjenju. Izvajanje naloge je potekalo bolj tekoče in ni pričakovala nenehne 

potrditve.  

Pri drugi nalogi, nizanje korald, je deklica izboljšala rezultat. Za nizanje dvanajstih korald je 

v prvem poskusu potrebovala 64 sekund (na začetnem merjenju 138 s), v drugem poskusu pa 

62 sekund (začetno merjenje 92 s). Prijem se je okrepil, saj deklici koralde niso padale iz rok.  
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Vezalko je držala blizu konice, zato je tudi večkrat zadela luknjo. Potiskanje konice vezalke z 

eno roko in vlečenje skozi koraldo z drugo roko še ni čisto tekoče.  

Pri nalogi sledenje poti je naredila samo eno napako in tako izboljšala rezultat glede na 

začetno merjenje (kjer je naredila 2 napaki). Narisala je neprekinjeno črto, ki je na enem 

mestu zelo malo zašla izven zastavljene linije. Predloge ni obračala. Sama drža pisala se je 

izboljšala, saj je deklica pisalo držala bolj pri konici in je imela nad njim večji nadzor (v 

primerjavi z začetnim merjenjem). Tudi pritisk na podlago je vidno močnejši (pri začetnem 

merjenju je bila narisana črta šibkejša). Pri nalogi smo opazili večjo usmerjenost, saj se je 

deklica trudila, da ne bi prečkala zastavljene linije (v primerjavi z začetnim merjenjem, ko je 

samo čim hitreje želela potegniti črto). Deklica je sedela v ustreznem položaju. Standardni 

dosežek pri tej nalogi je 8. 

Končno merjenje, po izvedenem trimesečnem programu, je pokazalo, da je deklica 

napredovala. Na področju spretnosti rok se uvršča v 2. centil (pri začetnem merjenju se je 

uvrstila v 0,5 centil). 

CILJANJE IN LOVLJENJE 

Tabela 8: Ciljanje in lovljenje (primerjava začetnega in končnega merjenja) 

KRATICA 

NALOGE 

IME NALOGE SUROVI DOSEŽEK  STANDARDNI DOSEŽEK 

NALOGE 

začetno 

merjenje 

končno 

merjenje 

začetno 

merjenje 

končno 

merjenje 

CL1 Lovljenje vrečke 

s fižolom 

5 pravilnih 

poskusov 

6 pravilnih 

poskusov 

3 5 

CL2 Metanje vrečke s 

fižolom 

3 pravilni 

poskusi 

5 pravilnih 

poskusov 

2 4 

 

Ciljanje in lovljenje (CL1 + CL2) – končno merjenje: komponentni dosežek = 9; 

standardni dosežek = 3; centil = 1 

Pri nalogi, lovljenje vrečke s fižolom, je deklica od desetih poskusov šestkrat pravilno ujela 

vrečko in tako izboljšala rezultat začetnega merjenja (pet pravilnih poskusov). Pri ostalih 

poskusih ji je vrečka padla skozi roke. Pri končnem merjenju je bila bolj osredotočena na 

nalogo, saj je pričakovala met vrečke. 
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Pri nalogi metanje vrečke s fižolom na podlago je od desetih poskusov uspešno zadela 

petkrat (pri začetnem merjenju je bila uspešna pri treh poskusih). Za razliko od začetnega 

merjenja, ko je nekajkrat vrgla vrečko na stran, je sedaj pri vseh poskusih metala naravnost. 

Še vedno pa je pri neuspelih poskusih slabo presodila moč meta in vrgla prešibko. Standardni 

dosežek je 4. 

Merjenje po izvedenem trimesečnem programu je pokazalo, da je deklica napredovala. Na 

področju ciljanja in lovljenja se uvršča v 1. centil, kar sicer še vedno kaže na precejšnje 

gibalne težave, vendar je deklica po izvedbi trimesečnega programa napredovala (pri 

začetnem merjenju se je uvrstila v 0,1 centil). 

10.2.2 Rezultati BOTMP – končno merjenje 

Deklica je bila v času končnega testiranja stara 6 let 7 mesecev 19 dni. Pri testiranju smo 

izvedli testne naloge s področja fine motorike (reakcijska hitrost, vizualno – motorična 

koordinacija, ročnost/spretnost – skupno 17 nalog). 

REAKCIJSKA HITROST 

Tabela 9: Reakcijska hitrost (primerjava začetnega in končnega merjenja) 

 SUROVI 

REZULTAT 

TOČKE  STANDARDNI 

VZOREC (SV) 

UVRSTITEV V 

STAROSTNO 

KATEGORIJO 

Začetno 

merjenje 

0 0 3,9 

S.D.: 2,3 

4,2 ─ 

Končno 

merjenje 

0 0 5,3 

S.D.: 3.0 

4,2 ─ 

 

Hana je pri tej nalogi vedno prepozno reagirala in ji v nobenem poskusu ni uspelo zaustaviti 

palice. Tako na tem področju ni uspela izboljšati rezultata v primerjavi z začetnim merjenjem. 

Hana je dosegla 0 točk, standardna populacija njene starosti pa v povprečju 3,9 točke. 

Rezultati kažejo, da ima deklica daljši reakcijski čas v primerjavi z vrstniki. Uvrščena je v 

starostno kategorijo manj kot 4 leta in 2 meseca.  
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VIZUALNO – MOTORIČNA KOORDINACIJA 

Tabela 10: Vizualno - motorična koordinacija (primerjava začetnega in končnega merjenja) 

NALOGA  SUROVI REZULTATI  TOČKE  

Začetno 

merjenje 

Končno 

merjenje 

Začetno 

merjenje 

Končno 

merjenje 

Izrezovanje kroga več kot 10 

napak 

več kot 10 

napak 

0 0 

Risanje črte med dvema 

lomljenima črtama 

5 napak 6 napak 2 1 

Risanje črte med dvema 

ravnima črtama 

3 napake 2 napaki 2 2 

Risanje črte med dvema 

ukrivljenima črtama 

19 napak 12 napak 0 0 

Prerisovanje kroga 1 točka 1 točka 1 1 

Prerisovanje trikotnika 0 točk 2 točki 0 2 

Prerisovanje diamanta 1 točka 2 točki 1 2 

Prerisovanje svinčnikov 0 točk 0 točk 0 0 

Skupaj  6 8 

Rezultat SV  12,0 

S.D.: 4,7 

14,7 

S.D.: 4,1 

Uvrstitev v starostno kategorijo  4,8 5,2 

 

Pri nalogi izrezovanje kroga kvantitativno ni videti napredka, saj končni rezultat vsebuje več 

kot 10 napak in posledično nobene točke (enako kot pri začetnem merjenju). Sama kvaliteta 

izvajanja naloge pa se je izboljšala. Hana je škarje ustrezno držala in jih ohranjala v 

vertikalnem položaju. Opaziti je mogoče manj cikcakastih rezov. Sicer je še vedno prečkala 

koncentrične kroge in ni uspela izrezati kroga z odebeljeno črto, vendar so rezi bolj usmerjeni. 

Težave še ji vedno predstavlja lok. V primerjavi z začetnim merjenjem, ko je bila nemirna, je 

sedaj sproščeno rezala. 

Pri risanju črt je sledila liniji poti. V primerjavi z začetnim merjenjem se sedaj vmes ni 

ustavila in ni prekinila črte, še vedno pa je prečkala zastavljeno linijo. Drža telesa je bila 

ustrezna. Pisalo je držala bližje konici kot pri začetnem merjenju, s tem pa je imela tudi boljši 

nadzor. Pri risanju črt med dvema lomljenima črtama ni izboljšala rezultata iz začetnega 
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merjenja, saj je naredila 6 napak in s tem dobila 1 točko (pri začetnem merjenju pa 5 napak in 

2 točki), vendar gre za zelo majhno razliko. Najboljše je opravila risanje črte med dvema 

ravnima črtama. Naredila je 2 napaki, s tem pa dobila 2 točki (kjer je naredila 3 napake in 

prav tako 2 točki). Risanje črte med dvema ukrivljenima črtama ji še vedno predstavlja 

težave, vendar je na končnem merjenju naredila sedem napak manj kot na začetnem merjenju. 

Naredila je skupno 12 napak in dobila 0 točk, prav tako nobene točke ni dobila na začetnem 

merjenju, le da je imela takrat 19 napak. 

Pri nalogah, ki so zahtevale prerisovanje oblik, je Hana najboljše prerisala trikotnik in 

štirikotnik. Pri prerisovanju kroga je dobila 1 točko, kar je enak rezultat kot pri začetnem 

merjenju. Za prerisovanje trikotnika pri začetnem merjenju ni dobila nobene točke, sedaj pa je 

trikotnik prerisala pravilno in dobila 2 točki. Rezultat je izboljšala tudi pri prerisovanju 

diamanta, kjer je dobila 2 točki (pri prvem merjenju pa 1 točko). Za prerisovanje svinčnikov 

je dobila 0 točk, saj prerisana oblika ni imela podobnosti z izvirno sliko. 

Na področju vizualno-motorične koordinacije je Hana pri končnem merjenju skupno dosegla 

8 točk (njeni vrstniki pa v povprečju 14,7 točk). Kljub temu da je izboljšala rezultat od 

začetnega merjenja (kjer je dosegla skupno 6 točk), še vedno zaostaja za vrstniki. Glede na 

dosežene točke končnega merjenja je uvrščena v starostno kategorijo 5 let in 2 meseca (pri 

začetnem merjenju pa se je uvrstila v kategorija 4 leta in 8 mesecev). 
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ROČNOST/SPRETNOST 

Tabela 11: Ročnost/spretnost (primerjava začetnega in končnega merjenja) 

NALOGA  SUROVI REZULTATI  TOČKE  

Začetno 

merjenje 

Končno 

merjenje 

Začetno 

merjenje 

Končno 

merjenje 

Polaganje kovancev v škatlo  9 kovancev 13 kovancev 1 2 

Sočasno polaganje kovancev v dve 

škatli z obema rokama 

39 sekund 28 sekund 2 3 

Sortiranje kart 7 kart 12 kart 1 2 

Nizanje predmetov na vrvico 1 predmet 6 predmetov 0 3 

Prestavljanje čepkov 5 čepkov 9 čepkov 1 3 

Risanje navpičnih črt 4 črte 7 črt 2 3 

Risanje pik v kroge 9 pik 12 pik 1 2 

Risanje pik 61 pik 58 pik 5 5 

Skupaj  13 23 

Rezultat SV  23,0 

S.D.: 5,4 

29,4 

S.D.: 5,2 

Uvrstitev v starostno kategorijo  4,5 5,11 

 

Pri obeh nalogah, ki sta zahtevali polaganje kovancev v škatlo, je Hana izboljšala rezultat v 

primerjavi z začetnim merjenjem. Pri prvi nalogi je s prednostno roko v 15 sekundah v 

škatlico položila 13 kovancev (pri začetnem merjenju pa 9 kovancev) in prejela 2 točki (pri 

začetnem merjenju 1 točko). Spet je bila nekoliko boljša pri sočasnem polaganju kovancev v 

dve škatli, kjer je lahko uporabljala obe roki. 12 parov kovancev je položila v škatli v 28 

sekundah in bila enajst sekund hitrejša kot pri začetnem merjenju, ko je potrebovala 39 

sekund. Pri končnem merjenju je za ta rezultat prejela 3 točke (pri začetnem merjenju pa 2 

točki).   

Pri sortiranju kart je bila hitrejša kot pri začetnem merjenju. V 15 sekundah je ustrezno 

sortirala 12 kart in dobila 2 točki (pri začetnem merjenju pa 7 kart in 1 točko).  

Pri nalogi nizanje predmetov na vrvico je opažen velik napredek. Deklica je bila bolj 

sproščena. Prav tako ji kocke niso padale iz rok. Vrvico je držala ustrezno, in sicer bolj pri 

konici. V 15 sekundah je uspešno nanizala 6 lesenih kock in dobila 3 točke. Sicer je to še 
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vedno slab rezultat v primerjavi z vrstniki, vendar je izboljšala izvajanje naloge glede na 

začetno merjenje, ko je nanizala samo 1 kocko. 

Pri prestavljanju čepkov je le te bolj trdno prijela in ji niso tako pogosto padali iz rok kot pri 

začetnem merjenju. To je vidno tudi na rezultatu, saj se je izboljšal. V 15 sekundah je 

prestavila 9 čepkov in osvojila 3 točke (pri začetnem merjenju pa 5 čepkov in 1 točko). 

Risanje navpičnih črt med dvema vodoravnima črtama je izboljšala. Pravilno je narisala 7 

črt in s tem dobila 3 točke (pri začetnem merjenju pa 4 črte in 2 točki). Sicer ji je uspelo 

narisati osem črt, vendar je bila ena prekratka. 

Pri nalogi risanje pik v kroge je v 15. sekundah narisala piko v 12 krogov in dobila 2 točki. 

To pomeni, da je rezultat izboljšala, saj je pri začetnem merjenju piko narisala v 9 krogov in 

dobila 1 točko. Pri nalogi risanje pik v neomejenem prostoru je narisala malenkost manj pik 

kot pri začetnem merjenju, vendar je dosegla enako število točk, in sicer 5. Pri končnem 

merjenju je narisala 58 pik, pri začetnem pa 61 pik.  

Na podtestu ročnost/spretnost je Hana skupaj dosegla 23 točk, kar je za celih 10 točk več kot 

pri začetnem merjenju. Rezultat je spodbuden, vendar se deklica še vedno uvršča pod 

povprečje. Njeni vrstniki v povprečju pri teh nalogah dosežejo 29,4 točke. Rezultati Hano 

uvrščajo v starostno kategorijo 5 let in 11 mesecev. 

10.2.3 Povzetek spoznanj 

Hana je po izvedenem programu za spodbujanje razvoja fine motorike pri obeh testnih 

inštrumentarijih dosegla boljše rezultate. Tako lahko potrdimo drugo hipotezo, saj je s 

pomočjo programa napredovala. Napredki so sicer minimalni in deklica se še vedno nahaja 

pod povprečjem glede na vrstnike, vendar zagotovo gre za spodbudno informacijo. 

Testni inštrumentarij ABC gibanja 2 je pri končnem merjenju pokazal, da se Hana na 

področju spretnosti rok nahaja v 2. centilu (začetno merjenje: 0,5 centil), na področju ciljanja 

in lovljenja pa v 1. centilu (začetno merjenje: 0,1 centil). Po podatkih BOTMP se Hana pri 

končnem merjenju na področju fine motorike nahaja v centilu 1 (začetno merjenje: 1─). Sedaj 

se deklica na podlagi rezultatov končnega merjenja nahaja v starostni kategoriji 5 let in 2 

meseca (začetno merjenje: 4 leta in 5 mesecev). 
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Namen raziskave je bil preveriti finomotorične spretnosti šestletne deklice z zaostankom v 

razvoju. Uporabili smo ABC gibanja 2 in BOTMP. Z oblikovanim programom za spodbujanje 

razvoja fine motorike smo pri deklici želeli izboljšati obravnavano gibalno področje. Po 

trimesečnem izvajanju programa smo ponovno izvedli testiranje in preverili napredek. 

Z rezultati začetnega testiranja smo dobili vpogled v inicialno stanje fine motorike 

obravnavane deklice. Oba testna inštrumentarija sta pokazala, da ima deklica pomembne 

težave na področju fine motorike. Dosegla je namreč podpovprečne rezultate in tako smo 

lahko potrdili prvo hipotezo. V nadaljevanju smo oblikovali program za razvoj fine motorike. 

Po izvajanju programa smo pri ponovnem testiranju deklice opazili napredek na področju fine 

motorike in s tem potrdili drugo hipotezo. Gre sicer za majhen napredek, vendar je 

informacija spodbudna. Pri ugotavljanju napredka moramo biti previdni, saj je dekličin 

napredek lahko tudi rezultat drugih gibalnih aktivnosti, ki jih nismo mogli nadzirati oz. 

kontrolirati (npr. napredovanje v razvojni stopnji, več gibalnih aktivnosti v vrtcu ali doma). 

Vsekakor nam rezultati končnega merjenja in napredek povedo, da so naloge v programu za 

spodbujanje razvoja fine motorike ustrezno zastavljene. Ker sta fina in groba motorika 

povezani, smo v program vključili še aktivnosti za grobo motoriko. Izvajali smo jih kot 

pripravo za izvajanje finih gibov ali pa za vmesno sprostitev, po kateri smo se lahko vrnili na 

aktivnosti fine motorike.  

Pomanjkljivost raziskave je v tem, da je bila naloga reakcijska hitrost iz BOTMP prezahtevna 

za deklico in nismo mogli dobiti rezultata. Deklica je imela težave s samo postavitvijo 

začetnega položaja. Problem se je pojavil pri začetnem in končnem merjenju in na tem 

področju deklica ni izboljšala rezultata. Zanimivo bi bilo, če bi ji omogočili prilagoditev (npr. 

lažja palica, ustavljanje s celo dlanjo) in primerjali rezultate med obema variantama. Prav tako 

bi lahko prilagodili tudi nalogo izrezovanja kroga, kjer bi škarje iz kompleta zamenjali z 

običajnimi škarjami. Škarje, ki jih vsebuje komplet, se težko odpirajo in zapirajo in zato še 

dodatno ovirajo izvedbo, vendar v primeru prilagoditev žal ne bi dobili primerjave s 

standardnim vzorcem. Izvedli smo študijo primera, zato rezultati veljajo samo za to deklico. 

Previdni moramo biti, da rezultatov ne posplošujemo. 

IV. SKLEP 
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Med izvajanjem programa smo prišli do predlogov za nadaljnja raziskovanja. Zanimivo bi 

bilo ponovno testirati deklico nekaj mesecev po izvajanju programa. Prav tako bi lahko z 

izvajanjem programa še nadaljevali in po nekaj mesecih zopet testirali deklico. Še eden izmed 

predlogov je, da bi deklico testirali z vsemi nalogami, ki jih vsebujeta ABC gibanja 2 in 

BOTMP. Fina in groba motorika sta namreč povezani in med obravnavno smo pri deklici 

opazili težave pri grobi motoriki. Če bi uporabili celoten inštrumentarij, bi dobili informacije, 

ali je program vplival tudi na izboljšanje grobe motorike. V vzorec bi lahko vzeli še deklico 

enake starosti z zaostankom v razvoju, ki pa je ne bi vključili v program. Tako bi po treh 

mesecih primerjali rezultate z deklico, ki je bila vključena v program. 

Magistrsko delo vključuje informacije, ki jih bomo lahko uporabili pri vsakodnevnem 

srečevanju z otroki s težavami s fino motoriko. Program za spodbujanje razvoja fine motorike 

vključuje številne naloge, ki jih lahko prilagajamo glede na razvojno stopnjo in sposobnosti 

posameznega otroka. Velikega pomena je, da težav na področju fine motorike ne prezremo, 

ampak jih pravočasno odkrijemo ter čim bolj zgodaj začnemo z usmerjenimi aktivnostmi. 

Primanjkljaji v fini motoriki so pogosto opazni šele v šolskem okolju, ko se začne 

opismenjevanje. Vse to lahko otroka še dodatno obremeni, zato moramo biti pozorni že v 

predšolskem obdobju. Tako bomo otroku olajšali prehod iz predšolskega v šolsko okolje. 

Stroka specialne in rehabilitacijske pedagogike je obogatena z novo študijo primera na 

področju raziskovanja fine motorike. V njo je bila vključena deklica z zaostankom v razvoju. 

V preteklosti so avtorji za raziskovanje večinoma uporabljali en inštrumentarij, v tem primeru 

pa smo uporabili dva ustrezna inštrumentarija (ABC gibanja 2, BOTMP).  
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11 Program za spodbujanje razvoja fine motorike 

Priprava otroka za šolo mora potekati skozi igro, ker je igra osnovna aktivnost vsakega otroka 

v predšolskem obdobju. Otrok preko igre razvija in pridobiva veščine, kot so samokontrola, 

vzdržljivost, radovednost, želja po uspehu in raziskovanju, zato je pomembno, da vemo, 

katere igre so primerne za predšolske otroke, saj le te omogočajo skladnost in spodbujanje 

razvoja (Popov, 2010). 

Na podlagi strokovne literature smo oblikovali program za spodbujanje razvoja fine motorike. 

Ker je razvitost grobe motorike bistvena za razvoj fine motorike, smo v program vključili tudi 

aktivnosti za razvijanje grobe motorike. Aktivnosti so na individualnih srečanjih potekale na 

začetku, in sicer za ogrevanje pred izvajanjem finomotoričnih. Aktivnosti grobe motorike so 

bile naslednje: glasbeno gibalne igre, igre z žogo, poskoki, razgibavanje posameznih delov 

telesa, lovljenje mehurčkov idr. Tudi Brook idr. (2006) izpostavljajo pomen ogrevanja pred 

aktivnostmi fine motorike. Kreativno gibanje ob glasbi je čudovit način, ki otroka ogreje in 

pripravi na aktivnosti, ki zahtevajo uporabo majhnih mišic rok in prstov. Aktivnosti, vezane 

na fino motoriko, vključujejo naloge za razvoj različnih področij: koordinacija oko – roka, 

pincetni prijem, moč prstov in zapestja, manipuliranje s predmeti. Naloge so se med samim 

izvajanjem po potrebi prilagajale, tako da je deklica lahko sodelovala. Vsekakor je 

pomembno, da otroka dobro opazujemo in mu omogočimo varno okolje, kjer se bo dobro 

počutil in ga ne bo strah neuspeha. Spodbude morajo biti del programa, prav tako pa tudi 

realne pohvale. Če otrok določene naloge ne more izvesti, se usmerimo v to, da jo razdelimo 

na več manjših korakov. Prav tako stopnjujemo težavnost. Določene naloge lahko razširimo, 

preoblikujemo ali dodamo kakšen element (npr. spremenimo velikost ščipalk/pincete, 

vključimo še druge predmete za prelaganje/prenašanje/natikanje). Moramo biti fleksibilni in 

uporabiti ideje, ki se nam porajajo ob interakciji z otrokom, torej ob spremljanju njegovega 

izvajanja naloge. Vključili smo naslednje aktivnosti za spodbujanje razvoja fine motorike: 

nizanje, navijanje, pretikanje, zapenjanje, vstavljanje, prenašanje, prelaganje, 

stiskanje/spuščanje predmetov, rezanje s škarjami, grafomotorične vaje, vaje za razvijanje 

moči prstov ter zlaganje, sestavljanje predmetov. Posamezne aktivnosti vključujejo več nalog. 

Le te so močno prepletene, zato je takšna razdelitev zgolj zaradi preglednosti in strukture, 

VI. PRILOGE 
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vedeti pa moramo, da se z njimi razvija več področij fine motorike hkrati. V nadaljevanju so 

predstavljene naloge programa za spodbujanje razvoja fine motorike. 

Nizanje predmetov 

1. OBROČI (natikanje obročev na palico) 

 

Slika 1: Natikanje obročev (vir: Ivančič, 2017) 

2. HOBOTNICA (nizanje perlic na kosmate žičke) 

 

Slika 2: Nizanje perlic na hobotnico (vir: Ivančič, 2017) 
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3. IZDELOVANJE OGRLICE (nizanje obročev, perlic na različne vrvice – plastične, 

bombažne) 

 

Slika 3: Izdelovanje ogrlice (vir: Ivančič, 2017) 

4. DREVO (nizanje listov na veje drevesa) 

 

Slika 4: Nizanje listov na drevo (vir: Ivančič, 2017) 
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Navijanje predmetov 

1. MATICE (vijaki različnih velikosti, pritrjeni na leseno podlago, navijanje matic 

različnih velikosti na ustrezen vijak) 

 

Slika 5: Navijanje matic na vijake (vir: Ivančič: 2017) 

 

2. MEHURČKI (odviti in zaviti embalažo) – prav tako zraven še vaja za pihanje (fina 

motorika obraznih mišic) in vaja za grobo motoriko (lovljenje in pokanje mehurčkov) 

 

Pretikanje, zapenjanje 

1. PRETIKANJE OBLIK (plastificirane ali kartonske šablone s stranskimi luknjicami, 

celotno obliko zašije s pomočjo plastične šivanke in vrvice, uporabimo lahko tudi 

vezalko) 
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Slika 6: Pretikanje oblik (vir: Ivančič, 2017) 

2. GUMBI (zapenjanje gumbov na trakovih; sestavljanje verige) 

 

Slika 7: Zapenjanje gumbov in oblikovanje verige (vir: Ivančič, 2017) 

Vstavljanje 

1. PUJSEK (vstavljanje kovancev v hranilnik) 

2. RAZLIČNE ŠKATLE Z REŽAMI (vstavljanje žetonov, plastičnih pokrovov, lesenih 

palčk, kosmatih žičk) 
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Slika 8: Vstavljanje predmetov v različne škatle (vir: Ivančič, 2017) 

Prenašanje, prelaganje, stiskanje/spuščanje 

1. PRELAGANJE PREDMETOV (prelaganje gumbov, luščin pistacije iz ene posode v 

drugo) 

 

Slika 9: Prelaganje predmetov (vir: Ivančič, 2017) 

 

 



82 

 

2. JABOLKA (različne ščipalke – velike, majhne, s podporo; pritrditi »pecelj« na 

jabolko) 

 

Slika 10: Pritrjevanje ščipalk na jabolka (vir: Ivančič, 2017) 

 

3. OBEŠANJE PERILA (obešanje različnega perila na vrvico, s pomočjo ščipalk) 

 

Slika 11: Obešanje perila (vir: Ivančič, 2017) 
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4. PINCETA (pobiranje in prelaganje cofkov, koščkov iz stiropora)  

 

Slika 12: Pobiranje in prelaganje predmetov s pinceto (vir: Ivančič, 2017) 

 

Rezanje s škarjami 

1. PLASTELIN (rezanje plastelina; oblikovanje dolge vrvi iz plastelina, nato pa rezanje 

na manjše koščke) 

2. SLAMICE (rezanje slamic, koščki različnih velikosti, kasneje uporaba za oblikovanje 

ogrlice, zapestnice) 

3. PAPIR, KARTON (rezanje različnih oblik, različnih velikosti in trdote papirja – 

stopnjevanje težavnosti – najprej trganje papirja, nato rezanje, ki zahteva samo eno 

potezo, ravni rezi, cikcak, vijuge in nadaljevanje do rezanja različnih geometrijskih 

likov) 
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Slika 13: Rezanje različnih oblik (vir: Ivančič, 2017) 

Grafomotorične vaje 

1. VLEČENJE ČRT (vodoravne, navpične, cikcak, vijuge idr.; risanje v peno, v polento,  

na papir, v neomejen prostor, v omejen prostor, na papir, s flomastrom na 

plastificirano podlogo – možnost riši/briši) 

2. SLEDENJE POTI (vlečenje črte v omejenem prostoru, sledenje liniji) 

3. POBARVANKE (barvanje v omejenem prostoru) 

 

Slika 14: Grafomotorične vaje (vir: Ivančič, 2017) 



85 

 

Razvijanje moči prstov 

1. VALJ (natikanje elastik različnih velikosti na kartonast valj) 

 

Slika 15: Natikanje elastik na valj (vir: Ivančič, 2017) 

2. PLOŠČA (vtikanje risalnih žebljičkov na ploščo iz plute; natikanje elastik med 

žebljičke) 

 

Slika 16: Vtikanje žebljičkov in natikanje elastik (vir: Ivančič, 2017) 
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3. TELOVADBA ZA PRSTE (ob spontanem pripovedovanju krajše zgodbe razgibamo 

vse prste na rokah – npr. navidezno igranje klavirja, prebujanje prstov, oblačenje 

prstov, različne prstne igre) 

4. PLASTELIN (gnetenje, oblikovanje plastelina) 

5. GOBICE (prenašanje vode s stiskanjem gobic iz ene posode v drugo) 

6. FOLJA Z MEHURČKI (pokanje plastičnih mehurčkov s palcem in s kazalcem) 

7. SENZORNA IGRA (risanje v polento ali pesek s prsti in s palicami)  

Zlaganje, sestavljanje 

1. KOCKE (sestavljanje čim višjega stolpa iz kock, različne konstrukcijske igre) 

2. SESTAVLJANKA (sestavljanje posameznih delov sestavljanke v končno obliko) 
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12 Izpolnjene naloge testnih inštrumentarijev 

12.1 ABC gibanja 2 – začetno merjenje 

Področje: SPRETNOSTI ROK 

Prikaz 1: Sledenje poti (začetno merjenje) 
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12.2 ABC gibanja 2 – končno merjenje 

Področje: SPRETNOSTI ROK 

Prikaz 2: Sledenje poti (končno merjenje) 
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12.3 BOTMP – začetno merjenje 

Podtest 7: VIZUALNO-MOTORIČNA KOORDINACIJA 

Prikaz 3: Izrezovanje kroga s prednostno roko (začetno merjenje) 
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Prikaz 4: Risanje črte s prednostno roko skozi zavito pot (začetno merjenje) 

 

 

 

 

Prikaz 5: Risanje črte s prednostno roko skozi ravno pot (začetno merjenje) 
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Prikaz 6: Risanje črte s prednostno roko skozi vijugasto pot (začetno merjenje) 
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Prikaz 7: Kopiranje kroga s prednostno roko in kopiranje trikotnika s prednostno roko 

(začetno merjenje) 
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Prikaz 8: Kopiranje diamanta s prednostno roko in kopiranje prekrivajočih svinčnikov s 

prednostno roko (začetno merjenje) 
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Podtest: ROČNOST/SPRETNOST 

Prikaz 9: Risanje vertikalnih črt s prednostno roko (začetno merjenje) 
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Prikaz 10: Risanje pik v kroge s prednostno roko (začetno merjenje) 
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Prikaz 11: Risanje pik s prednostno roko (začetno merjenje) 
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12.4 BOTMP – končno merjenje 

Podtest 7: VIZUALNO-MOTORIČNA KOORDINACIJA 

Prikaz 12: Izrezovanje kroga s prednostno roko (končno merjenje) 
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Prikaz 13: Risanje črte s prednostno roko skozi zavito pot (končno merjenje) 

 

 

 

 

Prikaz 14: Risanje črte s prednostno roko skozi ravno pot (končno merjenje) 
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Prikaz 15: Risanje črte s prednostno roko skozi vijugasto pot (končno merjenje) 
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Prikaz 16: Kopiranje kroga s prednostno roko in kopiranje trikotnika s prednostno roko 

(končno merjenje) 
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Prikaz 17: Kopiranje diamanta s prednostno roko in kopiranje prekrivajočih svinčnikov s 

prednostno roko (končno merjenje) 
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Podtest: ROČNOST/SPRETNOST 

Prikaz 18: Risanje vertikalnih črt s prednostno roko (končno merjenje) 
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Prikaz 19: Risanje pik v kroge s prednostno roko (končno merjenje) 
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Prikaz 20: Risanje pik s prednostno roko (končno merjenje) 
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12.5 Soglasje staršev 

 

 

ODDELEK ZA SPECIALNO IN REHABILITACIJSKO PEDAGOGIKO 
DRUGOSTOPENJSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJ SRP, SMER POSEBNE 

RAZVOJNE IN UČNE TEŽAVE 

 

 

SOGLASJE ZA SODELOVANJE PRI MAGISTRSKEM DELU 

 

Spodaj podpisani ___________________________ (ime in priimek starša) se strinjam, da 

moj otrok sodeluje pri študiji primera, ki je del magistrske naloge študentke Urške Ivančič. 

Podatki bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene magistrskega dela. Zaradi varovanja 

osebnih podatkov bo zagotovljena anonimnost. V ta namen bo spremenjeno resnično ime 

otroka. 

 

 

Ljutomer, dne _______________                                  podpis starša: ____________________ 

 

 

                                                                                       

                                                                                        



 

 

IZJAVA  

Magistrsko delo Program za spodbujanje razvoja fine motorike pri deklici z zaostankom v 

razvoju je rezultat lastnega raziskovalnega dela avtorice Urške Ivančič. 

 

 


